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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
SZARVASKŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ
Bevezetés:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a
településrendezési tervek készítésének folyamatát, az egymásra épülő munkarészek
jóváhagyásának rendjét, a tervek tartalmát és formáját új alapokra helyezte. A
rendezési terveket, mint a települések jelenét és jövőjét jelentősen befolyásoló
dokumentumokat, szerepükhöz méltóan, megfelelő előkészítés után, az érdekeltek
(lakosság, érdekképviseleti és államigazgatási szervek, hatóságok) széles körű
bevonásával kell készíteni.
A rendezési tervek készítését megalapozó dokumentum a településfejlesztési
koncepció elkészítése és jóváhagyása.
A településfejlesztési koncepció célja
A településfejlesztési koncepció feladata olyan célrendszer kialakítása, amely hosszú
távra irányt mutat a település lakosságának és vezetésének a település fejlesztésével
kapcsolatos döntések meghozatalában. A településfejlesztési koncepció egyben
vezetési eszköz, amellyel a települési önkormányzat irányítani tudja, hogy a fejlesztés
során honnan hová akar eljutni. Bemutatja azokat a tájékozódási pontokat, amelyek az
állandóan változó környezethez való igazodás során a célok megvalósításához
vezetnek.
A településfejlesztési koncepció integrálja a település folyamatos működésének,
fejlesztésének és vezetésének feltételeit. A koncepció alapján a települési
önkormányzat és a helyi társadalom tagjai a közös célokra és értékekre
összpontosítanak a társadalmi egyetértés alapján.
A településfejlesztési koncepció egyidejűleg a települési önkormányzat, mint szervezet
feladatainak programja, illetve a szervezetfejlesztés és az ellenőrzés dokumentuma.
A településfejlesztési koncepció feladata:
A településfejlesztési koncepció feladata meghatározni a település jövőképét, a
közösség érdekeinek legjobban megfelelő megoldást adni a legfontosabb társadalmi,
gazdasági, műszaki, intézményi és környezeti problémák megoldására, valamint
megmutatni az alkalmazkodás lehetőségét a hazai és nemzetközi fejlődési trendekhez.
A településfejlesztési koncepció hozzásegíti a döntéshozókat ahhoz, hogy megtalálják
a legcélszerűbb megoldásokat az erőforrások legjobb felhasználásához. A
településfejlesztési koncepció útmutatásul szolgál a döntési mechanizmus
működtetéséhez, a tervezéshez és végrehajtáshoz, illetve az ellenőrzéshez szükséges
szervezetek létrehozásához, a lakossági, a vállalkozói és egyéb csoportok, valamint a
helyi politikai döntéshozók érdekeinek harmonizálásához.
A településfejlesztési koncepció a település jövője szempontjából alapvetően és
elsődlegesen fontos prioritásokat fogalmaz meg a helyzetelemzés, az általános
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szempontok, a jövőkép és a fejlesztési szempontok alapján. A prioritások a veszélyek
leghatékonyabb elhárítására és a lehetőségek leghatékonyabb kihasználására
irányulnak. Jelentőségük abban van, hogy a település fejlődése terén láncreakciót
indíthatnak el, és ezáltal más fejlesztéseket is generálhatnak.
A koncepció a fejlesztési célok, programok a jövőkép megvalósulása irányába mutató,
a kitörési pontok, prioritások mentén sűrűsödő közép- és rövidtávú, belátható időn elül
megvalósítható feladatait csoportosítja.
Az általános cél az, hogy a településen élők életkörülményei, így:
- a megélhetési viszonyok,
- a komfortosság, a települési intézményi és egyéb infrastruktúra biztosítása,
- az esztétikai minőség, a városiasodási folyamatok,
- az egészséges környezeti feltételek az erőforrások megőrzése mellett jelentősen
és tartósan javuljanak.
A fejlesztési koncepció ill. a településrendezési terv nyomán a későbbiekben
rögzítendő feladatok:
- gazdaságfejlesztési koncepció, vállalkozásélénkítő program,
- humán erőforrás program,
- intézményi és lakásfejlesztési koncepció
- környezetvédelmi koncepció készítése és testületi jóváhagyása,
- természetvédelmi koncepció
- helyi értékvédelmi program kidolgozása a településrendezési terv értékvédelmi
rendelete alapján.
A/ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGHATÁROZÓ MAGASABB RENDŰ TERVEK:
A településfejlesztési koncepció összeállításában több fontos nemrégiben elkészített,
illetve készítés alatt lévő dokumentum került felhasználásra, melyből jelen anyagban
csak a településrendezési terv készítésével összefüggésben legfontosabbnak számító
elemek kerülnek ismertetésre.
A település életét és távlati fejlődését egy-egy témában meghatározó koncepciókat a
rendezési terv készítéséhez, a terv jellege által igényelt mélységig fel kell használni és
beépíteni.
A települést érintő magasabb szintű tervműveletek helyi vonatkozásai:
• Koncepciók
- Országos Területfejlesztési Koncepció (Váti 2003.)
- Heves megye Területfejlesztési koncepciója 2007-2013 (Agria Nova Kft. 2006.)
Egri Kistérség Többcélú Társulása helyzetértékelés 2006.
Eger Körzete Kistérség településeinek Idegenforgalmi Stratégiája és Programja
(Horwath Consulting 2005.)
Tervműveletek
•

-

Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
Heves megye Területrendezési Terve (Régió Kft. 2005.)
Bükki Nemzeti Park és Térsége Területrendezési Terve (Váti 1999.)

Szarvaskő Településrendezési Terv - Településfejlesztési Koncepció

3

Németh és Társa Településrendezési és Építészeti tervező Iroda Bt. 3521 Miskolc, Miskolci u. 48.

I./ KONCEPCIÓK:
1./ Országos Területfejlesztési Koncepció:
Az elfogadásra került Országos Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban OTK)
alapján, annak szellemiségéből adódóan meg kell fogalmazni a különböző területi
szintekhez kapcsolódó fejlesztési koncepciókat és ki kell alakítani a fejlesztésre
vonatkozó stratégiákat.
Az OTK irányelvei:
- decentralizáció erősödése a területfejlesztésben
- felzárkóztatás helyett, azon túlmutató fenntarthatóság és versenyképesség
erősítése
- határokon túlnyúló területi gondolkodás
- komplex területpolitika az ágazati politikában, területi harmónia megteremtése
Az OTK célkitűzése:
- területi versenyképesség → a régiók fejlettségbeli különbségének mérséklése
mellett - a területi fejlődés generálása érdekében szükséges a fejlettebb régiók versenyképességének
javítása
- területi felzárkóztatás →
területi harmónia kialakításához a területi versenyképesség segítése mellett az egyes térségek közötti
fejlődése különbségének mérséklése
- fenntarthatóság, térségfejlődés és örökségvédelem → a harmonikus térségi
rendszerek alapkövetelménye a kialakult társadalmi, gazdasági, és környezeti alrendszerek fenntarthatósága mentén történő fejlesztés
- Területi integráció →
a különböző területi szintek pozíciójának tudatos
fejlesztése és kialakítása a hazai térségek teljeskörű
felzárkóztatása az uniós szintekhez
- Decentralizáció és regionalizmus → a harmonikus területi fejlődés célja és
eszköze, a lokálpatrióta szemlélet és identitástudat
erősítése, a fejlesztési döntések helyben történő
megállapítása útján
Az OTK középtávú célkitűzései a területi politikában:
- Budapest és agglomerációjának fejlesztése
- A fejlődés regionális kisugárzású pólusainak kialakítása
- Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott és hátrányos helyzetű térségek
felzárkóztatása
- Országos jelentőségű integrált fejlesztési térségek és tématerületek fejlesztése
- Határmenti együttműködés erősítése
- Rurális térségek területileg integrált priorításai, területi prioritások a
szakmapolitikák számára
A különböző területi szinteken megfogalmazódó speciális problémák és azok megoldási
lehetőségeinek részletes feltárására az OTK elhatározásai önmagában kevesek, de
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elegendőek ahhoz, hogy az egyes térségi szintek területfejlesztési koncepciója és
stratégiája megfogalmazásának alapjául szolgáljon.
Az Észak-magyarországi regionális fejlesztési célkitűzések 2007-2013 időszakban:
A területi cél olyan társadalmi-gazdasági-környezeti térszerkezet kialakulása, mely
tartósan biztosítja a térség regionális versenyképességét, kiegyensúlyozott
településrendszerre épül, szervesen és hatékonyan illeszkedik az európai térbe, egyúttal
a közszolgáltatások és az életkörülmények tekintetében a régión belül mérsékli, vagy
megszünteti az elfogadhatatlan területi egyenlőtlenségeket.
A megvalósítás eléréséhez szükséges főbb programok:
- Versenyképes gazdaság megteremtése (techno-régió) program
- Regionális turisztikai hálózati rendszer kialakítása az Észak-alföldi régióval
- A minőségi élet feltételeinek megteremtése, a településhálózat integrált
fejlesztése
Versenyképes gazdaság megteremtése (techno-régió) program:
Az ipar és szolgáltatások területén legfontosabb szempont a gazdasági
teljesítőképesség, az innovációra alapozott versenyképesség növelése a húzó
területek kijelölésével és a gazdasági szerkezet megfelelő változtatásával.
Az alprogramoknak elő kell segíteni a K+F eredmények gyakorlati alkalmazását, a
tudásalapú tevékenységek (tudásközpontok) előtérbe helyezését, integrált beszállítói
rendszerek kialakítását, a régió kulcsiparágainak fejlesztését, a környezetvédelmi
ipar meghonosítását, energiaiparban a megújuló energiaforrások arányának
növelését. A program kereti között nagy szerepet kapnak a hálózati rendszerek
(beszállítói rendszerek, klaszterek, logisztikai hálózatok), valamint a vállalkozásokat
segítő üzleti szolgáltatások.
Regionális turisztikai hálózati rendszer kialakítása az Észak-alföldi régióval:
A régió egyedi értékeinek és kapacitásának hasznosításával, a kialakítandó hálózati
rendszerek egymást erősítő hatásainak kihasználásával a régió versenyképes és
nemzetközileg is meghatározó súlyú térséggé válhat.
Alapvető cél a régióban eltöltött vendégéjszakák számának progresszív növelése, a
turisztikai és kiegészítő szolgáltatások színvonalának és minőségének javításával a
húzó turisztikai ágazatokon belül, (gyógy-, hivatás-, kulturális-, öko-, falusi-,
gasztronómiai turizmus) kiemelt rendezvények szervezésével és fejlesztésével.
Hangsúlyossá válik a régiómarketing fejlesztése, a humán erőforrás fejlesztése, a
tanácsadói és üzleti szolgáltató hálózat, a desztináció menedzsment.
A minőségi élet feltételeinek megteremtése, a településhálózat integrált fejlesztése:
Regionális cél a harmonikus és fenntartható fejlődésre alkalmas településhálózat
kialakítása a települések közötti gazdasági, társadalmi funkciók figyelembe
vételével oly módon, hogy egy adott szintű életminőség (munkahely, élhető
környezet, alapvető szolgáltatások) mindenki számára biztosítható legyen
valamennyi településen.
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Legfontosabb feladat a regionális döntéshozatali és igazgatásszervezési szerep,
valamint a kistérségi funkciók erősítése, regionális jelentőségű infrastruktúrális
hálózatok fejlesztése, az elérhetőség javítása, vízbázis védelem, hulladékgazdálkodás, katasztrófa elleni védelem, régión belüli és határokon átnyúló
társadalmi, gazdasági kapcsolatok erősítése.

2./ Heves megye Településfejlesztési Koncepciója 2007-2013:
SWOT analízis
A SWOT analízis a stratégiai tervezés egyszerű, részletező körültekintést nyújtó
módszere, melynek során a nagy mennyiségű információ értékelő rendszerezése
történik, ahol a belső adottságok erősségeinek és gyengeségeinek szembeállítása
történik a külső környezetből következő lehetőségekkel és veszélyekkel.
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Heves megye jövőképe
Az eddig elért eredményre építve a megyei fejlesztési stratégia fő célja az
állampolgárok életminőségének javítása, mely figyelembe veszi az adottságokat és
lehetőségeket és összhangban van az országos és regionális fejlesztési elképzelésekkel.
„A cél egy olyan harmonikus és fenntartható társadalmi-gazdasági-környezeti
térszerkezet és területi rendszer létrejötte, mely a helyi adottságokra épülő, saját
arculattal és identitással rendelkező térségekben szerveződik – köztük több európai
szinten is versenyképes területegységgel és amely szervesen és hatékonyan illeszkedik
az európai térbe, s amelyben a társadalom számára az alapvető esélyeket meghatározó
közszolgáltatások és életkörülmények tekintetében nincsenek elfogadhatatlan területi
egyenlőtlenségek” (OTK)
A megyében élő emberek életminőségének alapját a felhalmozódó tudás és az erre
alapuló innováció határozza meg, amelynek térbeli terjedését a az egri és gyöngyösi
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székhelyű tudásközpontok, valamint a vállalkozások és K+F szolgáltatók, intézmények
dinamikus, az innovációs eredmények alkalmazására törekvő kapcsolatai segítik elő.
Az adottságokra épülve továbbra is fontos marad az Eger-Gyöngyös-Hatvan tengely
jelentősége a megye fejlődésében, amelyet erősít az itt lévő ipari parkokba települt
vállalkozások fejlődése. A megye fő húzóágazata továbbra is az energiatermelés, a
gépipar, a feldolgozóipar és az élelmiszeripar marad, emellett meg kell teremteni a
környezetvédelmi ipar kialakításának feltételeit.
A termelőágazatok mellett tovább nő a turizmus és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások
aránya a hozzáadott érték növekedésében.
A megye nemzetközi jelentőségű turisztikai vonzerővel rendelkező térség a régióban.
A turisztikai vonzerők termékké fejlesztéséhez nyújt segítséget az egyre inkább terjedő
integrált felfogásban működő desztináció menedzsment. Az egy főre jutó GDP
növekedése meghaladja az országos átlagot, a megye felzárkózása erőteljesebbé válik.
A gazdasági életben szükségszerűen előtérbe kerül az üzleti hálózatok, klaszterek
kialakulása, amely segít választ adni a kis és középvállalkozásoknak is a globális
kihívásokra, erősíti a régió, a térség szerepét és gazdaságát.
A gazdasági fejlődés a fenntartható fejlődés elvei és feltételeinek érvényesülése mellett
valósul meg, csökken a természetes erőforrások terhelése. Az alternatív
energiaforrások bővülő felhasználása mellett a hulladékkezelés megoldása,
korszerűsítése kiemelt feladat, egyúttal a települések természeti katasztrófa elleni
védelme keretében az ár és belvízveszély elhárítása vízelvezetési rendszerek
korszerűsítése, záportározók, víztározók kialakítása kap kiemelt hangsúlyt.
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése terén célként a kistérségeken belüli
közlekedési kapcsolat kialakítása és az úthálózat minőségének javítása fogalmazható
meg. Az Eger-M3 autópálya közötti gyorsforgalmi út megépítése, valamint elkerülő
utak kialakítása várható. Pétervására térbeli pozíciójának erősítése várható az ÉszakDéli közlekedési tengely Kál-Kápolna-Verpelét-Sirok-Pétervására-Zadar-országhatár
nyomvonalon történő kiépítésétől.
Kommunális hálózatok terén a szennyvízhálózatok fejlesztése és több térségben
ivóvízminőség javító beruházások valósulnak meg.
Bővül az információs társadalomra jellemző hálózatok fejlődése, nő az elektronikus
ügyintézésbe kapcsolt települések száma.
A foglalkoztatottság területén a hátrányos helyzetű térségekben bekövetkező
változások csökkentik a jelenleg meglévő különbségeket a kistérségek között,
eredményesen működik a piaci igényeknek jobban megfelelő képzési struktúra.
Az egészségügyben megvalósuló változások amellett hogy az ellátási rendszerek
elérhetőségének esélyegyenlőségét javítják, szükség van az intézményhálózat és
technikai színvonal korszerűsítésére és a szolgáltatások színvonalának javítására.
Kistérségi összefogással létrejönnek a hiányzó egészségügyi központok, amelyek
szakorvosi ellátás színvonalában jelentenek javulást elsősorban a hátrányos helyzetű
kistérségekben.
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A megye kistérségei megerősödnek, döntéshozatali, igazgatásszervezési funkcióik
kialakulnak, a kistérségen belül egyre inkább harmonikusabbá válik az
együttműködés. A térségi központként funkcionáló városok és a körzetbe tartozó
települések között sokszínű kapcsolat rendszer alakul ki, amellyel a községek számára
előnyös fejlődési lehetőségek nyílnak meg. A kistérségek fejlődésében új, reményt
keltőkitörési lehetőségként jelenik meg az ökoturizmus mellett az alternatív
energiaforrások termelésében való részvétel. Erősödik a kistérségek közötti
együttműködés, amely megye határokon átnyúlva régiós összetartó erőt indukál.
A kitűzhető célok rendszere, prioritások
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3./ Egri Kistérség Többcélú Társulása:
A kistérségek általános feladatköre:
A kistérségek önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV
törvény 41. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1.§ (1)
bekezdése alapján a kistérségi együttműködés hosszútávú biztosítására többcélú
kistérségi társulási megállapodást köthetnek.
A társulásokban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi főbb
feladatokat látják el:
- kistérségi fejlesztési feladatok
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-

szociális és gyermekjóléti alapellátás
egészségügyi alapellátás
közoktatási feladatok
belső ellenőrzés

A társulások a fentieken kívül meghatározott jogszabályok alapján további feladatokat
vállalhatnak el.
A kistérségi társulás területfejlesztési feladatkörében
- összehangolja a társulás és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek
térségi hatású fejlesztési elképzeléseit
- elősegíti a tervezési munkát és az elfogadott tervek megvalósítását
- kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját,
területfejlesztési programját és ehhez pénzügyi tervet készít
- ellenőrzi a programok megvalósulását
- forrásokat gyűjthet a tanács működéséhez és a fejlesztési programok
megvalósulásához
- pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források
igényléséhez
- képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben
- megállapítja a költségvetést és gondoskodik annak végrehajtásáról
Egri Kistérség Többcélú Társulása
A kistérséget 432 km2 területen 14 település alkotja Eger Megyei Jogú Város
központtal.
A kistérség települései tájkataszter szerint:
- az 1.9.22 számú Hevesi-sík kistáján lévő Kerecsend,
- az 1.9.31 számú Borsodi-Mezőség kistáj területén lévő Maklár,
- a 6.5.22 számú Egri-Bükkalja kistáj területén lévő Andornaktája, Demjén, Eger,
Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Nagytálya, Noszvaj, Novaj és Ostoros,
- a 6.5.21 számú Tárkányi-medence kistáján lévő Felsőtárkány
- a 6.5.13 számú Déli-Bükk kistáj területén lévő Szarvaskő

A kistérség települései és területi elhelyezkedése
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A kistérség a megye legnépesebb kistérsége, lakossága 2004 végén 79.484 fő - ebből
Egerben 56.317 fő él -, népsűrűsége 184 fő/km2. A kistérségre – hasonlóan az országos
demográfiai folyamatokhoz – az alacsony születésszám és a fokozatos elöregedés
jellemző. A kistérség lakos száma a 2001. évhez képest 0,7 %-al csökkent, az 1000
lakosra jutó élve születések száma 8,5 fő, ezzel szemben a halálozás 11,8 fő volt.
A kistérség gazdasága:
A KSH adatai szerint a kistérségben 2004-ben vállalkozások száma 11.558, ebből
8.579 működött, az 1999.évi adatokhoz képest 15 % növekedés regisztrálható.
A vállalkozások megoszlása: - egyéni vállalkozások száma 7.821
- társas vállalkozások 3.737

A diagram alapján megállapítható, hogy a legtöbb vállalkozás az „ingatlanügyletek
gazdasági szolgáltatás” ágazatban működik és ebben az ágazatban volt 1999-hez
képest a legnagyobb mértékű (39 %) fejlődés. A működő vállalkozások számának
csökkenése 1999-hez képest a szállítás, raktározás, posta, távközlés, a kereskedelem és
javító szolgáltatás valamint az ipar ágazatokat érintette.
A munkanélküliség a térségben jelentősen alatta marad mind a megyei, mind a régiós
átlagnak. A regisztrált munkanélküliek aránya a munkavállalási korú állandó
népességhez viszonyítva 5,1 %, a 180 napon túli – tartósan munkanélküliek aránya 2,0
%, a megyében csak a Hatvani kistérség rendelkezik ennél kedvezőbb aránnyal.
Ipar:
A kistérség gazdasági fejlődésének legmeghatározóbb tényezője az ipar, mely
nagyságrendjét tekintve hatással van e megye és a környező kistérségek fellendülésére
is. A korábbi ipari szerkezettel szemben - bányászat, kohászat, építőipar, építőanyagipar - jelentősen növekedett a feldolgozóiparon belül a korszerű gépjárműgyártáshoz
kapcsolódó termelés és kissé csökkent az eddig meghatározó élelmiszeripari termelés.
Az ipar részesedése a bruttó hozzáadott értékből emelkedet és meghaladja a megyei és
országos értéket is. A kistérség ipara döntően Eger területére koncentrálódik, az Egri
Ipari Park 1997-ben elnyerte az ipari park címet.
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A térségben előállított ipari vállalkozások termékének nagyobb hányada külpiacokon
kerül értékesítésre, így az iparfejlődés legfőbb generátora a dinamikusan növekvő
export. A pozitív változások meghatározó tényezője a külföldi tőkebeáramlás volt,
emellett hazai befektetők is érdeklődést mutattak a térség iránt.
Kedvezőtlen változás volt a BERVA Rt. összeomlása, - mely barnamezős beruházással
újabb ipari park létesítésére alkalmas - és az Egri Dohánygyár termelésének
megszüntetése.
Mezőgazdaság:
Az elmúlt időszakban a mezőgazdasági szerkezet leegyszerűsödése tapasztalható, ami
a földigényes vetésszerkezetet és a foglalkoztatás drasztikusan csökkentésében
tapasztalható.
A térség állattenyésztésének termelésében jelentős csökkenés mutatható ki és
jellemzően csak a szarvasmarha tenyésztő ágazat válik meghatározó tényezővé. A
juhállomány a jelentős csökkenés ellenére megtartotta arányát az állatállományon
belül, viszont a nagyüzemben tartott baromfiállomány megszűnése mutatható ki.
A térség erdősültsége magas, 36,1 %. Az adottságok az erdőgazdálkodás kiemelt
kezelését indokolják. A korábbi fafeldolgozó gazdaság megszűnése miatt a jelentősnek
mondható fakitermelés feldolgozatlan termékként jelenik meg a piacon
A 4000 ha-os történelmi Egri-borvidékre jellemző a kereskedelmi pincészetek,
borászati üzemek túlsúlya.
Idegenforgalom:
Az Egri kistérség Heves megye, de az ország kiemelkedően sokoldalú adottságokkal
rendelkező térsége. Eger épített történelmi környezete, gazdag kulturális, termál és
örökségturizmushoz tartozó vonzerején túl, más településekben is, a támogatott
beruházások révén országos és nemzetközi jelentőségű idegenforgalmi vonzerő jelenik
meg.
A terület a természeti értékek az ökoturizmus és annak különböző formái, valamint a
túrázás-természetjárás elsődleges helyszínei. A kistérségen belül Szarvaskő
településben jelentős turisztikai fejlesztés valósult meg.
A kistérség fejlesztési elképzelési:
-

M25-ös főút – M3-as autópálya kiépítése, Eger gyorsforgalmi úthálózatba
történő bekötése
Eger K-i elkerülő út építése
Megyei hulladékgazdálkodási program
„Város a város alatt” projekt
Belvíz és csapadékvíz elvezetés
Települési összeköttetések javítása
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M25-ös főút – M3-as autópálya kiépítése, Eger gyorsforgalmi úthálózatba történő
bekötése átnézeti terv

Eger Keleti elkerülő út átnézeti terv
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M25 – M3 autópálya kapcsolata, Eger K-i elkerülő út
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A kistérség központját érintő közlekedésfejlesztési javaslatok
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4./ Eger Körzete Kistérség településeinek Idegenforgalmi Stratégiája és Programja:
A Horwath Consulting Kft. 2005. október hónapban készítette el az Egri Kistérség
14 települése és e térséghez idegenforgalmi szempontból szorosan kapcsolódó öt
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település - Bogács, Bükkzsérc, Cserépfalu,
Cserépváralja és Szomolya – idegenforgalmi stratégiáját és programját.
Az Egri kistérség és környezete Heves megye, de az ország kiemelkedően
sokoldalú adottságokkal rendelkező térsége. A terület idegenforgalmi helyzete az
alábbiakban összesíthető:

Szarvaskő országos vonzerővel rendelkező erős kirándulóbázis, ökoturisztikai
központ, fő vonzerejét az ökoturizmus, a természethez kapcsolódó hobbyk, értékes
látnivalók. Programlehetőségek alkotják.
A térség adottságaira alapozott stratégiai fejlesztés lehetőségei:
- épített vonzerőn alapuló városlátogató, kulturális, bor- és gasztronómiai turizmus
- konferencia-üzleti turizmus
- vízhez, termálvízhez kötött egészségturizmus
- természeti vonzerőn alapuló öko,- hobby,- és falusi turizmus
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A fejlesztés lehetőségének összefoglalása:

Szarvaskő Településrendezési Terv - Településfejlesztési Koncepció 19

Németh és Társa Településrendezési és Építészeti tervező Iroda Bt. 3521 Miskolc, Miskolci u. 48.

Szarvaskő a vízhez kötött egészségturizmuson kívül valamennyi idegenforgalmi
fejlesztés területén érintett. Az épített vonzerőn alapuló városlátogató kulturális
idegenforgalom elsősorban a település hagyományos építészeti értékei, táji
környezete és a várturizmusra építhető. Eger, Noszvaj és Egerszalók mellett
Szarvaskő az Öko-Park Kft. révén a konferenciaturizmus, továbbá – egyre
jelentősebb, több vendég éjszakára kiterjedő külföldi idegenforgalom mellett – a táji
környezete, a természeti vonzerőn alapuló öko,- aktív,- hobby,- és falusi turizmusban,
valamint az ezekhez kötődő gasztronómiai turizmus, ezen belül is a biotermékek
előállításához kapcsolódóan fejleszthető.

A fejlesztési elképzelések összefoglaló ismertetése:
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II./ TERVMŰVELETEK:
1./ Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény előírásai:
Az Országos Területrendezési Terv (továbbiakban OTrT) országos területfelhasználási rendszerében Szarvaskő erdőgazdálkodási térség.
Az erdőgazdálkodási térség - a legalább 1000 ha területű - az országos, kiemelt térségi
és megyei területrendezési tervekben alkalmazott terület-felhasználási kategória
amelybe elsősorban erdőterületek és az erdőfejlesztési tervben erdőtelepítésre szánt
területek tartoznak.
Az OTrT az ország szerkezeti tervét - a 2. számú rajzi melléklettel -, valamint az
országos térségi övezeteket – a 3. számú rajzi melléklettel – és az ezekre vonatkozó
szabályokat foglalja magába.
Az OTrT 4. § (2) bekezdés szerinti terület-felhasználási övezetek közül a település
területét az a,/, b./, e./ pontokban rögzített alábbi övezetek érintik:
- 3/1 számú melléklet az országos ökológiai hálózat övezetéről
- 3/2 számú melléklet a kiemelten fontos érzékeny természeti területek övezetéről
- 3/5 számú melléklet a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi
területek övezetéről
Az OTrT 6.§ (1) bekezdés a./ pontja szerint az erdőgazdálkodási térséget legalább 75
%-ban erdőgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni és a fennmaradó részen
városias települési térség nem jelölhető ki.

Magyarország szerkezeti terve 2. számú rajzi melléklet
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2. számú melléklet Magyarország szerkezeti tervének ÉK-magyarországi kivonata

3/1. számú melléklet az országos ökológiai hálózat övezetének
ÉK-magyarországi kivonata
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Az övezetre vonatkozó szabályokat az OTrT 13. §-a tartalmazza. A hivatkozott
rendelet (4) bekezdése szerint az övezetet a kiemelt térségi és megyei területrendezési
tervben védett természeti területet, és ezek védőövezetét, természeti terület és
ökológiai (zöld) folyosó övezetbe kell sorolni.

3/2. számú melléklet a kiemelten fontos érzékeny természeti területek övezetének
ÉK-magyarországi kivonata

3/5. számú melléklet a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület
övezetének ÉK-magyarországi kivonata
Az övezetre vonatkozó szabályokat az OTrT 15. §-a tartalmazza.
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2./ Heves megye Területrendezési terve:
A Heves megye Területrendezési Tervéről (továbbiakban: HmTrT) szóló tervet Heves
megye Közgyűlése 12/2005. (IV. 29.) HMÖ számú rendeletével megállapította.
A terv a 2. számú térképmelléklettel Heves megye térségi szerkezeti tervét, valamint a
3. számú térképmelléklettel a megyei térségi övezeteket, és az ezekre vonatkozó
szabályokat tartalmazza.
Szarvaskő 50 ha-t meghaladó nagyságú összefüggő területe miatt a HmTrT alapján
erdőgazdálkodási térségként került megállapításra, területé 85 %-ban ebbe a
kategóriába kell sorolni.

2. számú térképmelléklet Heves megye térségi szerkezeti terve
A hivatkozott önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b./ pontja szerint Szarvaskő
területét az alábbi övezetek érintik
- 3/1 számú térképmelléklet a védett természeti területek övezetéről, a természeti
területek övezetéről
- 3/2 számú térképmelléklet az ökológiai hálózat és (zöld) folyosó övezetéről
- 3/5 számú térképmelléklet a tájképvédelmi terület övezetéről
- 3/6 számú térképmelléklet a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezetéről
- 3/8 számú térképmelléklet a csúszásveszélyes terület övezetéről

Szarvaskő Településrendezési Terv - Településfejlesztési Koncepció 24

Németh és Társa Településrendezési és Építészeti tervező Iroda Bt. 3521 Miskolc, Miskolci u. 48.

3/1. számú térképmelléklet a védett természeti területek övezetéről, a természeti
területek övezetéről
Az övezetre vonatkozó szabályokat HmTrT 8-9. §-a tartalmazza.

3/2 számú térképmelléklet az ökológiai hálózat és (zöld) folyosó övezetéről
Az övezetre vonatkozó szabályokat HmTrT 10. §-a tartalmazza.

Szarvaskő Településrendezési Terv - Településfejlesztési Koncepció 25

Németh és Társa Településrendezési és Építészeti tervező Iroda Bt. 3521 Miskolc, Miskolci u. 48.

3/5 számú térképmelléklet a tájképvédelmi terület övezetéről
Az övezetre vonatkozó szabályokat HmTrT 12. §-a tartalmazza.

3/6 számú térképmelléklet a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi
terület övezetéről
Az övezetre vonatkozó szabályokat HmTrT 13. §-a tartalmazza.
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3/8 számú térképmelléklet a csúszásveszélyes terület övezetéről
Az övezetre vonatkozó szabályokat HmTrT 15. §-a tartalmazza.
Heves megye TrT-ről szóló megyei önkormányzati rendelet 6. §-a a megye területét
érintő országos és megyei jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli
rendjét, az országos és megyei jelentőségű közlekedési építmények elhelyezkedését a
2. számú térképmelléklet, meghatározó közlekedés létesítményeit az 1/1-7. számú
mellékletek állapítják meg.
A megyei közúthálózat tervezési területet érintő fő elemei az OTrT-vel összhangban:
Közúthálózat elemei
Egyéb hazai
gyorsforgalmi utak
A megyét érintő
főutak
és főútkorrekciók

OTrT 1/1 számú melléklete
szerint
tervezett M25 gyorsforgalmi út
M3 összekötő út
25. számú fkl. út EgerÓzd-Sajópüsköki-Bánréve
meglévő határállomás

HmTrT 1/1 számú melléklete
szerint
tervezett M25 gyorsforgalmi út
M3 összekötő út
25. számú fkl. út Eger-ÓzdSajópüsköki-Bánréve meglévő
határállomás, 25. számú fkl. út
Egert elkerülő szakasza

Füzesabony-Eger
Eger-Putnok

Füzesabony-Eger
Eger-Putnok

-

Eger-Szarvaskő-BélapátfalvaSzilvásvárad-Nagyvisnyó-Nagybarca-Aggteleki Nemzeti Park

Vasúthálózat elemei
Egyéb vasúti fővonal
Vasúti mellékvonal
Kerékpárút hálózat
elemei
Térségi jelentőségű
kerékpárutak
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3./ A Bükki Nemzeti Park és térsége Területrendezési Terv:
A Váti által 1998-ban készített terv elfogadásra nem került, de alkalmazása indokolt és
célszerű lehet.

A térségi szerkezeti terv a területen az alábbi területhasználati kategóriákat rögzíti:
-

jellemzően erdőterület
jellemzően mezőgazdasági terület
jellemzően települési terület

1./ Jellemzően erdőterület:
A Bükk-hegység összefüggő területe, amely teljes területével része a Nemzeti
Ökológiai Hálózatnak, több mint 90 %-ban a Bükki Nemzeti Park területére esik,
vízminőség-védelmi, levegőtisztaság-védelmi szempontból fokozottan érzékeny
terület, egyúttal a térség településeinek üdülési-turisztikai fejlesztése természeti
hátteréül szolgál és így komplex védelmi rendeltetésű területként vehető
figyelembe.
2./ Jellemzően mezőgazdasági terület:
A hegység erdőterületeit övező változatos természeti adottságú, sokrétű, gazdag
tájhasználatú terület. A tájképi szempontból érzékeny terület biztosítja az átmenetet
az erdőterület és a hegység peremi települések között.
A jellemző mezőgazdasági területeken a tájvédelem, a hagyományos és
fenntartható mezőgazdasági használat védelme érdekében a művelési arányok
megtartása kiemelten szempont, e területeken nem célszerű a nagyobb arányú
erdősítés. A biológiai változatosság biztosítása érdekében az élőhelyként,
táplálékbázisként egyaránt értékes gyepterületek védelmét mezőgazdasági
hasznosítással biztosítani kell. A térségben meghatározó legelők és rétek

Szarvaskő Településrendezési Terv - Településfejlesztési Koncepció 28

Németh és Társa Településrendezési és Építészeti tervező Iroda Bt. 3521 Miskolc, Miskolci u. 48.

környezetkímélő és gazdaságos használata a legeltetéses állattartás kiemelt
támogatásával biztosítható.
3./ Jellemzően települési területek:
A nemzeti park közvetlen környezetében, a fokozottan érzékeny természeti
területek mentén lévő érzékeny települési területek fejlesztése a tájképvédelem, az
ökológiai érzékenység és a települési karakter védelme mellett történhet.
Az érzékeny települési területek belterületei új beépítésre szánt területek
kialakításával legfeljebb 20 % mértékig a meglévő belterület szerves fejlődésével
növelhetők. A területen iparterület és a különleges területek közül a nagybevásárló
központ és nagykiterjedésű kereskedelmi célú terület, illetve hulladékkezelők nem
jelölhetők ki.

A Bükki Nemzeti Park területe
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A Bükki Nemzeti Park és térsége szerkezeti terve
A térségi szabályozási terv a területen az alábbi övezeteket rögzíti:
a./ Védelmi övezetek
-

Természet és tájvédelemi célú övezetei
1./ A Bükki Nemzeti Park övezete
• Fokozottan érzékeny természeti területek alövezete
• Kezelt területek alövezete
2./ Tájképvédelmi övezetek
• Kertes mezőgazdasági területek
• Természeti területek
• Érzékeny települési területek

-

Környezetvédelmi célú övezetek
• Levegőtisztaság-védelmi szempontból kiemelten védett terület övezete
• Zajvédelmi szempontból fokozottan érzékeny terület övezete
• Sérülékeny környezetű karsztvíz bázis övezete

b./ Funkcionális övezetek
-

Térségi jelentőségű kirándulóközpont
Térségi közlekedési hálózatmegvalósítására biztosított terület
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A Bükki Nemzeti Park és térsége szabályozási terve

A Bükki Nemzeti Park és térsége szabályozási terve
VÉDELMI CÉLÚ TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEMI CÉLÚ ÖVEZETEK:
BÜKKI NEMEZETI PARK ÖVEZETE:
Fokozottan érzékeny természeti területek alövezete Szarvaskő területén:
-

a nemzeti parkok területének övezeti kategóriákba való sorolásáról szóló 14/1997.
(V. 28.) KTM rendelet 3. §-a szerinti természeti övezetek
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fokozottan védett területek
bioszféra rezervátum területek
barlangok, források, forráslápok, forrásmészkő képződmények kezelési tervben
meghatározott felszíni védőterületei
Az övezet területén erdőgazdálkodási, bányászati tevékenység nem folytatható, új út,
épület és közmű nem alakítható ki.
-

A kezelt területek alövezete Szarvaskő területén:
A nemzeti parkok területének övezeti kategóriákba való sorolásáról szóló 14/1997. (V.
28.) KTM rendelet 4. §-a szerinti kezelt területek alövezete a nemzeti park és bővítési
területének a fokozottan érzékeny természeti és települési területek alövezetén kívüli
része, ahol bányatelek nem létesíthető, az alövezet területe ásványvagyon
nyilvántartásban nem szerepelhet, beépítésre szánt terület és külterületen új épület nem
alakítható ki.
TÁJKÉPVÉDELMI ÖVEZETEK:
A tájképvédelmi övezetek a nemzeti parkot határoló területek, a nemzeti park
védőövezetei, melyben erdő,- és mezőgazdasági területek egyaránt találhatók.
A mezőgazdasági területen belül:
- kertes mezőgazdasági terület
• pihenési és kertgazdálkodási igényeket szolgáló volt zártkertek, ahol legalább
1500 m2 kialakítható ingatlanon legfeljebb 100 m2 alapterületű gazdasági
épület helyezhető el.
• A térségi szerkezeti terv szerinti kertes mezőgazdasági területhasználatot
településrendezési terv más területhasználatba nem sorolhatja. Szarvaskő
esetén ilyen területek a Hegyes kő és Kecskefar, valamint a Nyugodói terület
egy része
- korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület
• A tájképvédelmi övezet természeti területként szabályozott területe csak
korlátozott funkciójú területként használható, ahol a természetes élőhely, a
természeti értékek sérelme nélkül folytatható mezőgazdasági termelés.
Szarvaskő esetén korlátozott funkciójú mezőgazdasági területek a kezelt és a
kertes mezőgazdasági területen kívüli területek.
A tájképvédelmi övezetben a gyepterületek művelési ága nem változtatható.
A tájképvédelmi övezetben beépítésre szánt terület csak a belterülethez közvetlenül
kapcsolódva, illetve külterületen már művelésből kivett területen és a térségi
szabályozási terven kirándulóközpont kialakítására jelölt területeken alakítható ki.
Természeti területek:
Természeti övezet az emberi tevékenység által nem, vagy kis mértékben érintett
természetes vagy természet-közeli állapotú terület, amelyen a természeti
folyamatoknak meghatározó szerepe van. Jelentős kiterjedésük következtében
önfenntartóak, változatos, stabil belső szerkezettel, ugyanakkor dinamikus
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változékonysággal rendelkeznek. Állandó vagy időszakos lakosság e területeken
nem található, építmények előfordulása ritka.
A természetvédelmi kezelés elsődleges feladata a természetes, természet-közeli
állapot fenntartása. Természeti területek a település kezelt területén kívüli területek.
Érzékeny települési területek:
A tájképvédelmi övezetbe eső települések belterülete érzékeny települési területek,
ahol a települések belterületének - beépítési területének - növelése legfeljebb 20 %
mértékig, a település történelmi szerkezetéhez kapcsolódva, annak karakteréhez
igazodva, utcahálózatának szerves folytatásaként történhet. A bővítmény természeti
területet, erdőterületet nem érinthet és nem irányulhat ipari terület és különleges
területek közül nagy bevásárló központok, nagykiterjedésű kereskedelmi célú terület
kialakítására.
KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLÚ ÖVEZETEK:
Levegőtisztaság-védelmi szempontból kiemelten védett terület övezet:
A Bükki Nemzeti Park és a Tájképvédelmi övezet területe levegőtisztaság-védelmi
szempontból kiemelten védett terület övezetébe tartozik, így Szarvaskő teljes
igazgatási területe az övezetbe sorolható. Az övezetben a kiemelten védett
levegőtisztaság-védelmi kategóriára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, a területen
létesítmény akkor alakítható ki, ha üzemi technológiai eredetű szennyező-anyag
kibocsátása nincs.
Zajvédelmi szempontból fokozottan érzékeny terület övezete:
Zajvédelmi szempontból fokozottan érzékeny terület övezete a nemzeti park területe,
ahol a természeti környezetet zavaró rendezvények nem engedélyezhetők.
Sérülékeny környezetű karsztvíz bázis övezete:
A sérülékeny környezetű karsztvíz bázis övezete a hidrogeológiai védőterületek,
valamint a nemzeti park hidrogeológiai védőterületén és vízgyűjtő területén kívül eső
területei.
Szarvaskő sérülékeny környezetű karsztvíz bázis övezete - a Nyugodói területek
kivételével - a nemzeti park kezelt területére esik. A területen épület csak szennyvíz
elhelyezés biztonságos megoldása mellett létesíthető. Az övezetben veszélyes
hulladék, kommunális szilárd és folyékony hulladék, nem tárolható, szippantott
szennyvízürítő hely, szennyvíziszap lerakó nem jelölhető ki, dögkút, dögtér nem
üzemeltethető.
FUNKCIONÁLIS ÖVEZETEK:
Térségi jelentőségű kirándulóközpont:
A térségi szabályozási terv szerinti kirándulóközpontok a turizmus létesítményeinek
kialakítására szolgál.
A tájképvédelmi övezetben jelölt térségi jelentőségű kirándulóközpontok területén, az
ökológiai terhelhetőségen alapuló építmények és létesítmények alakíthatók ki a
településrendezési terv előírásai alapján.
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Térségi közlekedési hálózat megvalósítására biztosított terület:
A térségi közlekedési hálózat megvalósítására biztosított terület Szarvaskő esetén az
Almár-völgyi térségi kerékpár út területe.
A településrendezési tervben a térségi a térségi közlekedési hálózat megvalósítására
kijelölt területeket nem beépíthető területként kell szabályozni.
B./ SZARVASKŐ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ:
1. A település fejlődését meghatározó tényezők
a) A települést érintő magasabb szintű tervműveletek helyi vonatkozásainak
összefoglalása:
- Országos Területfejlesztési Koncepció, Országos Területrendezési Terv alapján
Szarvaskő része
• az országos ökológiai hálózat övezetének
• a kiemelten fontos érzékeny természeti területek övezetének
• a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek övezetének
-

-

Heves megye Területrendezési Terve alapján Szarvaskő része a megye
• védett természeti területek övezetének és a természeti területek övezetének
• ökológiai hálózatának és (zöld) folyosó övezetének
• tájképvédelmi terület övezetének
• kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetének
• csúszásveszélyes terület övezetének
A Bükki Nemzeti Park és térsége Területrendezési Terv alapján Szarvaskő
területe az alábbi övezetekre tagolódik
a./ Védelmi övezetek
- Természet és tájvédelemi célú övezeti
1./ A Bükki Nemzeti Park övezete
• Fokozottan érzékeny természeti területek alövezete
• Kezelt területek alövezete
2./ Tájképvédelmi övezetek
• Kertes mezőgazdasági területek
• Természeti területek
• Érzékeny települési területek
- Környezetvédelmi célú övezetek
• Levegőtisztaság-védelmi szempontból kiemelten védett terület övezete
• Zajvédelmi szempontból fokozottan érzékeny terület övezete
• Sérülékeny környezetű karsztvíz bázis övezete
b./ Funkcionális övezetek
- Térségi jelentőségű kirándulóközpont
- Térségi közlekedési hálózatmegvalósítására biztosított terület
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- Egri Kistérség Többcélú Társulása térségi együttműködés keretében Szarvaskő
Eger központtal és 14 településsel koordinálva közösen hozza meg fejlesztési
döntéseit. A település a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott,
illetve
az
országos
átlagot
jelentősen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.)
Kormány rendeletben jegyzékében nem szerepel.
Az Egri Kistérség Társulásának helyzetelemzése és Eger Körzete Kistérség
településeinek Idegenforgalmi Stratégiája és Programja a települések belső
erőforrásaira, adottságaira alapozva meghatározza a térségen belüli fejlesztések
irányát településenként. E tekintetben Szarvaskő térségbeli szerepe a természeti
környezeten alapuló turizmusfejlesztésben, a táji és épített környezeti értékek
megtartásában a fenntartható fejlődési modell mentén összegezhetők.
A fejlődési forgatókönyvek a település jövője szempontjából alapvető és
elsődlegesen fontos prioritásokat fogalmaznak meg a helyzetelemzés, az
általános é fejlesztési szempontok, a jövőkép alapján. A prioritások a veszélyek
leghatékonyabb elhárítására és a lehetőségek leghatékonyabb kihasználására
irányulnak.
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További jelentőségük abban van, hogy a település fejlődése terén láncreakciót
indíthatnak el, s ezáltal más fejlesztéseket is generálhatnak, egyben az ábra
alapján meghatározhatók a beavatkozási feladatok megvalósítását segítő
követendő stratégiai pozíciók, és az önkormányzati stratégia megalkotása is.
A fenntartható fejlődés a terület adottságaira építve komplex
gazdaságfejlesztési koncepció alapján határozhatja meg a település
fejlesztésének irányát, számolva a fejlesztés ütemezésével és a kapcsolódó
társadalmi hatásokkal. A fejlődést az integráció, a hosszútávú
érdekérvényesítés, a hagyományőrző modernizáció, a komplex gazdaság- és
területfejlesztési politika, az ökológiai érdekérvényesítés kell jellemezze.
Az innovációs képesség javítása terén desztináció menedzsment feltételeinek
biztosítása, a fiatalok számára vonzó élettér kialakítását, és az információs
szolgáltatás biztosítását kell megoldani. A helyi demokrácia fejlesztése terén az
együttműködési készségek, a fejlesztési folyamatokban a lakosság
motiváltságának, a helyi civil szervezeteknek, a nyilvánosság megteremtése
biztosíthat a fejlesztésekhez szükséges megfelelő alapot.
2. Fejlesztési adottságok Swot analízise:
-

-

Erősségek
Kedvező földrajzi környezet
Kedvező térségi kapcsolat
Innovatív, fejlődési pontok és
tengelyek, országos és nemzetközi vonzóközpontok menti elhelyezkedés
Kedvező közlekedés-földrajzi
infrastruktúra
Kedvező települési környezeti
adottságok
Meglévő fejleszthető sokszínű
területi adottságok
Természeti területek közelsége
Meglévő jól hasznosítható
települési adottságok

-

Gyengeségek
Részlegesen kiépített közműhálózati infrastruktúra
Idősödő
népesség
romló
demográfiai összetétel
Kevés önkormányzati bevétel,
A gazdasági környezet és képzés
összhangjának hiánya
Fejlesztésre fordítható anyagi
javak szűkössége
Természetvédelemhez kapcsolódó
fejlesztési források és központi
intézkedések hiánya
Kis számú üdülő,- kiránduló,turistanépességet ellátó szolgáltató
hálózat

A település fejlődése érdekében kitűzhető célok, feladatok:
-

A kedvező földrajzi, közlekedési adottságok kihasználása.
A település iránti kereslet fogadásának megteremtése a fogadás hátterének
biztosítása, közművesítés
A településközpont és környezetének fejlesztése
Lakóterület fejlesztés
Üdülés, idegenforgalmi fejlesztés feladatainak megállapítása
A település állandó és ideiglenes népesség ellátásának megteremtése
Természet közeli gazdasági háttér feltételeinek kialakítása
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-

Értékvédelem a művi és természeti környezet értékeinek megtartása
Hálózati infrastuktúra fejlesztése.

2. A népességszám alakulása
A település népességszáma a betelepülések következtében kismértékben növekvő. A
népességszám alakulása a település iránti kereslet miatt elsősorban a település
fejlesztésének függvénye. A külső környezet, az infrastrukturális adottságok, az
intézményfejlesztési elhatározások a demográfia alakulását kedvezően befolyásolja és
megfelelő alapot biztosít a népességszám további kismértékű növeléséhez. A település
távlati népességszáma az állandó lakosság körében legfeljebb 500-550 főben
határozható meg. A prognosztizált népességszám 150-200 fő népességnövekedést
eredményez, ami a történelem során legnagyobb népességszámnak felel meg.
Nyári csúcsidőben a lakosságszám a településen az ideiglenes - üdülő és kiránduló népesség következtében megduplázódik.
3. A település rendezésének elvei
A település teljes területe rendezésnél figyelembe veendő legfontosabb szempontok ill.
a rendezés legfontosabb feladatai:
Beépítésre szánt területek:
-

Új lakóterületek kialakításának helye és típusai, lakóterületként használt
területek átminősítése
Üdülőterületek kialakítása és szabályozása
Gazdasági területek kialakítása rendezése és szabályozása
Különleges területek szabályozása
A település szerepköréhez igazodó településközpont létesítése és építészeti
értékeinek megőrzése

Beépítésre nem szánt területek
-

Hálózati infrastuktúra fejlesztés
Zöldterület fejlesztés
Az eltérő használatú területek szabályozása
Természeti területek megőrzése

Beépítésre szánt területek rendezése
1./ Lakóterületfejlesztés
A szurdokvölgy jellegű település lakóterületi tartalékokkal csak korlátozott
mértékben rendelkezik.
Heves megye Önkormányzatának a Heves megye Területrendezési Tervéről
szóló 12/2005. (IV. 29.) számú rendelet 3. § (3) bekezdés b./ pontja és 12. §-a,
valamint a jóváhagyásra nem került és így csak irányelvként elfogadható Bükki
Nemzeti Park és Térsége Területrendezési Terve alapján Szarvaskő a nemzeti
park tájképvédelmi övezetébe tartozik. Az övezetben a lakóterület fejlesztés 20
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% mértékig a természeti területek igénybevétele nélkül, a kialakult
településszerkezethez szervesen kapcsolódhat.
Tekintettel arra, hogy a település BNP Igazgatósága által nem kezelt területei
teljes mértékben természeti területek, így a fejlesztés - az egyébként is
korlátozott lehetőségekkel rendelkező település esetén – csak ilyen terület
igénybe vételével járhat.
Az Ófalu,- és Újtelep elnevezéssel két belterületi taggal kialakult település a
területi korlátok miatt az Ófalui részen nem fejleszthető. E területen új
telekalakítás a területi korláton kívül a kialakult településszerkezet értékei miatt
helyi védelem érvényesítése miatt sem javasolható. Fejlesztésre csak az újtelepi
részen, valamint a 25. számú fkl. út mentén, az Eger patak és a vasútvonal
közötti, az Ófalut Nyugodóval összekötő már korábban kialakított területrész
beépítésével, a Nyugodói településrész irányába teszünk javaslatot. Az
összekötő részen falusias lakóterület kialakítására, az újtelepi részen a
településrészt a Nyugodó felé a 25. számú fkl. útra történő rácsatlakozásról
leágazó, a Tölgyfa úttal párhuzamos nyomvonal vezetésű lakóúttal feltárt
kertvárosias lakóterület kialakítására teszünk javaslatot. Az előzőeken túl
belterületi kezeléssel javasoljuk fenntartani a Nyugodói résznek a 25. számú fkl.
út Eger patakot keresztező hídjától a vasúti hídig terjedő, az út két oldalára
kiterjedő szakaszát. E terület a migráció hatására a korábban kialakított kertes
mezőgazdasági területen - egyébként lakótelek paraméterinek megfelelő
ingatlanokon - gazdasági épület helyett jellemzően lakóépülettel kertvárosias
formában került beépítésre.
Az új kialakítású lakóterület ~ 4,00 ha területű, kisebb mint a központi
belterület 20 %-a, 6,76 ha.
A település táji környezetének védelme érdekében a beépítés építészeti
karakterét a településre jellemző jegyek, beépítési módok, épület arányok,
formák és tömegképzés szerint kell kialakítani. Az ettől jelentősen eltérő, a
tájképet esetlegesen zavaró vagy megváltozását eredményezhető építmények
tájba illesztése érdekében Heves megye Területrendezési Tervéről szóló
12/2005. (IV. 29.) számú HMÖ rendelet 12.§-a alapján az illeszkedés
szabályainak meghatározásán túl, az építésügyi hatóság a területi tervtanács
által javasolt módosítások figyelembe vételével folytathatja le az építési
engedélyezési eljárást.
A tervezett népességszám növekedéshez 3 fő/lakás laksűrűséggel számolva
távlatban 50-60 lakóingatlan kialakítása és beépítése szükséges. A tervezett
lakásszám a már kialakított, átminősítésre kijelölt területen, illetőleg a
lakóterület fejlesztés és telekalakítás céljára megjelölt területen elhelyezhető.
Heves megye Önkormányzatának a Heves megye Területrendezési Tervéről
szóló 12/2005. (IV. 29.) számú rendelet 3. § (3) bekezdés b./ pontja és 15. §-a,
alapján Szarvaskő a megye csúszásveszélyes övezetébe tartozik, ezért az
építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 45/1997.
(XII. 29.) KTM rendelet 5. § 13. pontja alapján csúszásveszélyes területen
történő építés esetén az építési engedélyezési tervdokumentációhoz
talajmechanikai szakvéleményt kell csatolni.
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2./ Településközponti vegyes területek
A település intézményi területének a lakossági alapellátást szolgáló része az
őstelepülésben kedvező földrajzi elhelyezkedéssel a település súlypontjában
található. Az intézményterületen lakossági alapellátás céljára használt
létesítmények és használaton kívüli intézmények találhatók. Célszerűnek látszik
a településközpont intézményeire hasznosítási terv, a területre beépítési terv
készítése. E területen indokolt elhelyezni egy idősek napközi ellátását biztosító
intézményt, valamint a községi művelődési intézményt és a könyvtárat is, de az
egészségügyi szolgáltatás intézményi háttere is e területen fejleszthető. A
tervezett népességnövekedés egy oktatási nevelési intézmény (óvoda)
kialakításával is elősegítheti a település fogadóképességének javítását. Az
intézmény a településközpontban, de adott esetben az újtelepi, egyébként
intézményben hiányos településrészben is elhelyezhető lenne.
A településben lévő és az átmenő üdülő, kiránduló és turista forgalom ellátására
a 25-ös számú főközlekedési út, mint idegenforgalmi folyosó mentén a meglévő
kereskedelmi, vendéglátó létesítmények mellett az ún. kocsmatér környezetében
további ellátó létesítmények kialakítása szükséges.
3./ Gazdasági területek
A gazdasági területek fejlesztésének területi, környezet és természetvédelmi,
valamint a fenntartható fejlődés szemléletéből adódó értékmegőrzés
szemléletéből adódó korlátai vannak.
A település a helyhez kötött szennyező pontforrások kibocsátási határértékeitől
szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM rendelet 2. számú mellékletének II.
fejezete alapján légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny
területbe sorolható. Vízvédelmi szempontból Szarvaskő a felszín alatti vizek
állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint kiemelten érzékeny
felszín alatti vízminőség védelmi területen helyezkedik el és a felszín alatti
vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 3. §. 19.
pontjával meghatározott 1. számú, fokozottan érzékeny területi kategóriába
sorolható.
A jóváhagyásra nem került és így csak irányelvként elfogadható Bükki Nemzeti
Park és Térsége Területrendezési Terve alapján Szarvaskő levegőtisztaságvédelmi szempontból kiemelten védett terület övezetébe tartozik, így a területen
létesítmény akkor alakítható ki, ha üzemi technológiai eredetű szennyező-anyag
kibocsátása nincs. Zajvédelmi szempontból a település fokozottan érzékeny
terület övezete a nemzeti park területe, ahol a természeti környezetet zavaró
rendezvények nem engedélyezhetők. A település a sérülékeny környezetű
karsztvíz bázis övezetébe tartozik.
Az előzőek alapján a település területén csak olyan gazdasági létesítmények
helyezhetők el, melyek a hivatkozott előírásoknak megfelel, illeszkedik a
természeti környezetbe, környezeti hatása nem jelentős, és értékmegőrzést
céloz. Javasoljuk, hogy a hogy az őstelepülést és a Nyugodó közötti un
összekötő településrészen - a már meglévő mészégető mellett - lehetőséget kell
biztosítani hasonló, a táj adottságaira jellemző, a hagyományokat továbbéltető a
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mészégetés mellett faszén égetés, gyümölcs, erdei gyümölcs, gyógynövény
feldolgozása, hordókészítés stb. gazdasági tevékenység elhelyezésére, ami
idegenforgalmi látványosságként is megjelenhet. A település területén a fenti
célok megvalósításához az összekötő településrészben kereskedelmi,
szolgáltató terület kerül kijelölésre.
4./ Üdülő területek
A település területén üdülőházas területek kerültek kialakításra. Ilyen
fejlesztésre is kijelölhető terület a 2506-os számú összekötő út melletti ifjúsági
tábor környezete. A terület a környező ingatlanok idegenforgalmi célú
használatára bevonhatók. A területen a turista, kiránduló népesség néhány
napos ellátására camping, turistaház, fogadó elhelyezése javasolt, de a tervezett
nomád vagy jurta tábor is e környezetben helyezhető el legkedvezőbben. A
területtel határos műemléki védettség alatt lévő egykori vízimalom helyreállítás
után kiállító térként közösségi célokat szolgálhat.
Szükségesnek tartjuk az országos főút és mellékút csatlakozásánál lévő egykori
fogadó revitalizálását és idegenforgalmi célú hasznosítását.
Mindezeken túl az őstelepülés területén lévő faházas üdülőterület fenntartása
szükséges és az üdülő, kiránduló, turista idegenforgalom ellátását biztosító
intézmények elhelyezése legkedvezőbben e terület igénybevételével oldhatók
meg.
Az újtelepi turistaház felújítása, homlokzati átalakítása, tájba illesztése
szükséges.
A Major tetői kilátó környék fejlesztése kiránduló központtá történő kialakítása
a turisztikai fejlesztés egyik pillére lehet. Javasoljuk, hogy egy alternatívában a
nomád, vagy jurta tábor e területen kerüljön elhelyezésre.
Az előzőeken túl a magánkézben lévő épületek üdülés, idegenforgalmi célú
hasznosítása, falusi turizmusba való bekapcsolása továbbra is megoldás a táj
hagyományait őrző épített környezet megtartására.
A település területén a korábban kialakított kertgazdasági területek és a volt
tanya területének ingatlanai a gazdasági hasznosításon túl idegenforgalmi
célokat is szolgálnak. A területek hasznosítása elsődlegesen termelési és
másodlagosan üdülési típusú területek. Ezek közül a Nyugodói kertes
mezőgazdasági területen elsősorban növénytermesztés, a volt tanyai területen a
növénytermesztés mellett a hagyományoknak megfelelően állattartás is
engedélyezhető. A területen az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló
rendelet 1. számú függelék 5. pontjában megállapított állatfajtánkénti
állatszámot meg nem haladó mértékben tarthatók haszonállatok extenzív
körülmények között azzal, hogy a területen nagytestű állatot saját szükségletet
meghaladó mértéken túl, valamint sertés, brojler-csirke és strucc nem tartható.
5./ Különleges területek
A település meglévő különleges övezetbe tartozó területei a temető, az Eger
területén lévő honvédségi lőtér Szarvaskő területére kiterjedő védőterülete, és a
volt bányaterületek megmaradó területként kerülnek felhasználásra.
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A település jelenleg nem rendelkezik községi sportteleppel. Ennek kialakítását a
25. számú fkl. út mentén, az Eger patak és a vasútvonal közötti területen, az un.
összekötő településrészben a vízmű É-i oldalán javasoljuk elhelyezni.
Alternatív megoldásként a sportterület elhelyezését a Vállós kút melletti 046/1
hrsz-ú ingatlanon javasoltjuk kialakítani, ahol a létesítmény kevés
földmunkával kialakítható.
A volt Almár-völgyi bányatelep épületeinek hasznosításával és revitalizálásával
az ingatlanon egészségügyi terület alakítható ki. A terület jelenleg a HM
kezelésében lévő egri lőtér védőterületén helyezkedik el. A terület
hasznosításához és felhasználásához be kell szerezni a HM eseti hozzájárulását.
Beépítésre nem szánt területek rendezése
1./ Közlekedési és közmű területek
a./ Közlekedési területek
• Közúti közlekedés
- Országos közutak
A település közúti kapcsolatát az igazgatási területet É-D-i irányba
átszelő és a belterületen áthaladó 25–ös számú Eger-Ózd országos
főközlekedési út határozza meg. Az út külterületi szakaszán az fkl. út
27+668 km szelvényéből szintbeni csomóponti kialakítással ágazik le a
2506-os számú Mónosbél-26-os számú utat összekötő út.
A 25-ös számú fkl. út központi belterületen áthaladó szakaszának
nyomvonalvezetése
kedvező,
burkolatszélessége
megfelelően
kialakított, egyoldali járda kiépített, de a szabályozási szélesség eltér az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló (OTÉK)
többször módosított 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 26. § (2)
bekezdés 2./ pontja szerint a főútra előírt 40,0 m szabályozási
szélességtől.
Tekintettel arra, hogy a Közlekedési Felügyelet az előzetes
nyilatkozata alapján a főközlekedési út fejlesztését nem tervezi, és a
településben a csapadékvíz elvezetés rendszere megoldott, a
szennyvízcsatorna és a gázhálózat kivételével a közterületen a közmű
létesítmények elhelyezésre kerültek, a hiányzó közművek későbbi
kialakítása biztosított, valamint az út szabályozási szélessége csak
jelentős magánérdek sérelmére, illetőleg a földrajzi környezeti
adottságok miatt aránytalanul jelentős hozzájárulással lenne
módosítható, javasoljuk hogy az út kialakult szabályozási szélessége a
terv távlatában megtartásra kerüljön.
Az országos közutak külterületi szabályozási szélességei biztosíthatók.
- Helyi gyűjtőút
Gyűjtőútként javasoljuk kialakítani és fenntartani az Újtelepen
áthaladó Tölgyfa út őstelepülés és Nyugodó közötti meglévő összekötő
szakaszát. Az út szabályozási szélessége a kialakult szakaszokon 16-22
m között változik, a tervezett szakaszon a vonatkozó előírás szerinti
22,00 m szabályozási szélesség biztosítható.
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- Kiszolgáló és lakóutak
A vonatkozó előírás szerint a meglévő és tervezett kiszolgáló és
lakóutak legkisebb szabályozási szélességét 12,0 m-ben kell
megállapítani, kialakítani és fenntartani. A közművek későbbi
elhelyezése érdekében az előírt szélességnél kisebb szabályozási
szélességű meglévő lakóutak módosítása szükséges.
- Kerékpárút
Az országgyűlés elfogadta a kerékpár úthálózat fejlesztésére vonatkozó
törvényt, miszerint a térséget a 16. számú Karancs – Mátra – Tisza-tó
kerékpárút kapcsolja az országos vérkeringésbe és az Euro Velo
hálózatba. A kistérség és Szarvaskő kerékpáros közlekedésének
fejlesztése és kialakítása iránt fokozott igény mutatkozik.
Javasoljuk, hogy a 16. számú kerékpárút települést érintő tervezett
nyomvonala az Almár-völgyön, majd az őstelepülésen keresztül, a
főközlekedési út, vagy az Eger patak nyomvonalával párhuzamosan
vezetve kapcsolja Szarvaskőt a kerékpárút hálózatba.
- Állóforgalom
A település területén kialakítandó parkolókat a meglévő és tervezett
intézmények telkén, valamint közterületen, elsősorban az un.
kocsmatéren kell kialakítani.
- Tömegközlekedés
A település tömegközlekedési rendszerét a terv megfelelőnek tartja,
abban jelentős változást nem javasol érvényesíteni. A Nyugodó
környéki lakóterület fejlesztés indokolja a területen autóbusz
megállóhely kialakítását.
•

Vasúti közlekedés
A település kialakított kötöttpályás közlekedési rendszere megfelelő,
abban a terv módosítást, változtatás bevezetését nem javasolja. A
vasútvonal megtartása mind a térségi kapcsolat, mind a
népességfejlesztés, mind üdülés-idegenforgalmi szempontból fontos
tényező.

b./ Közművek
• Vízellátás
A település vízellátása a vízellátást biztosító kút vízmennyiségi
problémái miatt egyre nehezebben üzemeltethető. Ennek felismeréseként
a Heves megyei Vízmű Zrt. elkészíttette a település vízellátásának és
szennyvíz elvezetésének biztosítását célzó tanulmánytervet.
A terv az állandó és ideiglenes népesség ellátására 150 l/fő/nap, a
külterületi hétvégi házak esetén 90 l/fő/nap vízigénnyel számolva a
szükséges vízigény biztosításához a terv távlatában ~ 200 m3/nap, a terv
távlatán túl ~ 260 m3/nap kapacitással lehet számolni. A település
jelenlegi vízigényét biztosító kút vízhozama nem növelhető, vízpótlására
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nincs lehetőség, ezért a megnövekedő távlati vízigény a jelenlegi
vízbázisról nem biztosítható.
A település biztonságos vízellátásának biztosítása az Almári szabad
kapacitással rendelkező vízbázisról távvezeték építésével oldható meg. A
távvezeték a Almári vasútállomás és az Eger patak keresztezése után a
felhagyott bányatelepi vasútvonal mentén, az Almár-völgyben építhető
meg. A közel 170 m-es szintkülönbség áthidalására és a hálózati nyomás
biztosítására nyomásfokozót kell beépíteni.
A nyomásfokozóhoz a vezeték nyomvonalán legalább 3,5 m szélességű
út építése szükséges. Az útépítést célszerű összehangolni a tervezett
kerékpárút létesítésével, meg kell vizsgálni az esetleges közös használat
és üzemeltetés lehetőségét.
•

Szennyvízelvezetés,- tisztítás
A település szennyvízelvezetésének megoldására vonatkozó javaslatot az
előzőekben hivatkozott tanulmányterv három alternatíva kidolgozásával
elemzi.
- több, egymástól elválasztott kisebb önálló szennyvízelvezető rendszer
- egy rendszeren történő elvezetés és helyi szennyvíztisztító berendezés
kialakítása
- szennyvíz távvezeték építése és csatlakozás Eger szennyvízelvezető
rendszeréhez
Az első változat mind technológiai, mind üzemeltetési mind gazdasági
szempontból előnytelen.
Tekintettel arra, hogy az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.
évi XXVI. törvény 4. § (2) bekezdés e./ pontja szerint Szarvaskő területe,
a törvény 4. §. (4) bekezdése felhatalmazása alapján, illetve a 12/2005.
(IV. 29.) HMÖ rendelettel megállapított Heves megye Területrendezési
Tervében pontosított határaival a felszín alatti vizek állapota
szempontjából az érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint kiemelten
érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen helyezkedik el és a
felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.)
Kormányrendelet 3. §. 19. pontjával meghatározott 1. számú, fokozottan
érzékeny területi kategóriába sorolható ezért legkedvezőbb megoldásnak
azt a változatot tartjuk, ami a település területén kívül célozza meg a
keletkező hulladék ártalmatlanítását. Ennek megfelelően a javaslatok
közül a harmadik változat kialakítását tartjuk legkedvezőbbnek.
A keletkező összegyűjtött szennyvíz átemelőkön és nyomóvezetéken
keresztül kerül a befogadó Felnémeten üzemelő gravitációs csatornába.
A nyomóvezeték nyomvonala földrajzi adottságok miatt a 25. számú fkl.
úttal párhuzamosan nem vezethető, a vezeték az útburkolat alatt, illetve a
padkában nem helyezhető el és az Eger patak völgyében, patak menti
fenntartási sáv hiányában sem alakítható ki, ezért legkedvezőbb
megoldásnak az ivóvíz távvezetékkel párhuzamos Almár-völgyi
kialakítás a legkedvezőbb.
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• Gázellátás
A Bükki Nemzeti Park és térsége Területrendezési Tervében a nemzeti
park teljes és a bővítésre kijelölt területe, valamint a tájképvédelmi
terület - benne Szarvaskő közigazgatási területével - levegő-minőség
védelmi szempontból a kiemelten védett területek övezetébe tartozik.
A település a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló
21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet, valamint a légszennyezettségi
határértékekről, a helyhez kötött szennyező pontforrások kibocsátási
határértékeitől szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM rendelet 2. számú
mellékletének II. fejezete alapján Szarvaskő légszennyezettség
szempontjából ökológiailag sérülékeny területbe sorolható.
A település gázellátása jelenleg nem megoldott. Tekintettel arra, hogy a
kéntartalmú, fosszilis tüzelőanyagok elégetésével a fenti rendelet szerinti
zónabesorolások határértékei nem tarthatók, a település gázenergiával
történő
ellátása
mind
légszennyezettség
csökkentés,
mind
természetvédelmi szempontból elengedhetetlenül fontos feladat.
A TIGÁZ Rt. Egri Üzemigazgatóság 2003-ban a fogyasztó
létszámbővítés vizsgálata során a település gázellátására három
változatban kidolgozott javaslata szerint legkedvezőbb megoldásnak - a
BNP részéről a Berva völgyön keresztül történő átvezetés elutasítása és a
Bátor irányából történő kevésbé biztonságos ellátás miatt - az Almárvölgyi nyomvonal vezetés a legkedvezőbb megoldás. A település
gázellátása a Felnémetet és Felsőtárkányt ellátó nagyközép nyomású
hálózatra való csatlakozással, az egri gázátadó állomásról történik.
• Elektromos energia ellátás, hírközlés, műsorszórás
A település elektromos energia ellátása biztosított. A tervezett bővítés a
hálózat bővítésével biztosítható.
Szarvaskő hírközlés, műsorszórás szempontjából megfelelően ellátott,
tájképvédelmi szempontból a területen új adótorony nem létesíthető.
• Belterületi vízrendezés
A település az Eger patak vízgyűjtő területén található. A települések árés belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003.
(XII. 9.) KvVM-BM rendelet alapján B közepesen veszélyeztetett
kategóriába sorolható, ahol a település nyílt, vagy mentesített ártéren
fekszik és amelyet nem az előírt biztonságban kiépített védmű véd.
Javasoljuk, hogy egy későbbi védmű megerősítés során a fenntartási sáv
kialakítása mellett a tervezett térségi kerékpárút nyomvonalát is a védmű
területén indokolt kialakítani.
A keletkező csapadékvizek elvezetése szempontjából kiemelt
jelentőséggel bír a belterületi utak vízelvezető rendszerének kialakítása
és karbantartása. Ezen belül is fokozott jelentőségű az útárkok
csapadékvíz összegyűjtését és a befogadó Eger patakba történő
bevezetését biztosító Rákóczi úti csapadékvíz elvezető gerinccsatorna
rekonstrukciója és a meder megerősítése.
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- Zöldterületek
A település területén kiépített közpark és emlékhely az őstelepülés magban az
intézményterület környezetében található. Az utcafásítás a keskeny, előírásoktól
eltérő méretű utak, a területigényes nyíltárkos felszíni vízelvezetés miatt
korlátozott lehetőséggel rendelkezik.
Zöldfelületi szempontból meghatározó a belterületi ingatlanok zöldterületi
fedettsége, valamint a külterületi erdők szerepe.
-

Erdőterületek
A település területe erdőterületben gazdag, az erdősültség az országos átlagot
meghaladó mértékű. Az erdőterületek az elsődleges védelmi (védett) funkció
mellett egészségügyi-szociális, turisztikai funkcióval és másodlagosan
gazdasági funkcióval kerül hasznosításra.
A meglévő erdőterületek megtartása mellett a lakóterület lehatárolására véderdő
telepítése szükséges.

- Mezőgazdasági területek
A település hasznosított mezőgazdasági területe a jelentős mértékű erdősültség
miatt kevés, a hasznosított területek talajminősége gyenge. A mezőgazdasági
területek jelentős része - 80 %-ot meghaladó mértékben - a korábbi irtások
helyén kialakult rét legelőterület.
A nagykiterjedésű rét-legelő területe a Bükki Nemzeti Park és térsége
Területrendezési terve szerint a település tájképvédelmi övezetébe tartozik. A
tájképvédelmi övezetben a gyepterületek művelési ága nem változtatható. A
területen A Heves megyei Földművelésügyi Hivatal előzetes véleménye szerint
a hagyományos legeltetéses állattartás biztosíthatja a legelők fennmaradását.
A településfejlesztési koncepció az egykori állattartó gazdasági övezet területét
a legelőterület megtartása és védelme érdekében távlatban is ilyen - termelési és
üdülési vegyes hasznosítással – javasolja fenntartani.
-

Egyéb területek
A település területén az Eger patak révén folyóvíz, a Rákóczi úti csapadékvíz
elvezető gerinccsatorna, mint időszakos vízfolyás, valamint vízbeszerzésit
területek, vízművek, víztározó medencék és védőterületei találhatók.
Az Eger patak védműve, valamint a Rákóczi úti csapadékvíz elvezető csatorna
rekonstrukcióra szorul. A parti sáv kialakítását az Eger patak fenntartása
érdekében biztosítani kell.

Értékvédelem
a) Természeti értékek védelme
A település területének a 068/1, 068/3, 069, 070/4, 070/5, 070/6, 047/1, 147/2
helyrajzi számú területei a 4/1984. (XII. 13.) OKTH rendelkezéssel, a 23/1996. (X.
9.) KTM rendelettel, a 18/2004. (x. 25.) KVvM rendelettel módosított, a Bükki
Nemzeti Park létesítéséről szóló 18/1976. (TK. 59.) OTvH határozattal országos
jelentőségű védett területek közé sorolja.
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b) Az épített környezet értékeinek védelme
- országos védelem alatt álló értékek
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a
település területén az alábbi kulturális javak műemléki értékeik alapján műemléki
besorolással országos védelem alatt állnak.
• Rk. templom
• Vízimalom
• Szarvaskői várrom
-

helyi védelemre javasolt értékek
Az építészeti örökség helyi védelmének szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.)
FVM rendelet alapján a helyi érték védelme kiterjed
• a helyi területei védelem értékein keretében
o a településszerkezeti védelemre javasolt Szarvaskő nőtt települési területére
o a településszerkezeti védelemre javasolt területen a településkép, és a
település hagyományos építészeti karakterének védelmére
o a védett település táji környezetének védelmére
• a helyi védelem egyedi értékeinek keretében
o a Vállós kút védelmére
o a település határait jelző keresztek védelmére
o a vasútállomás építészeti értékeinek védelmére

Miskolc, 2008. november hó
Németh Sándor
vezető településrendező tervező
TT 1-05-0091
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Szarvaskő

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Helyzetelemzés
Miskolc, 2008. november hó
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HELYZETELEMZÉS
SZARVASKŐ TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉHEZ
I./ Előzmények
Szarvaskő korábbi településrendezési terve Eger Általános Rendezési Terv részeként
készül, melyet a városi önkormányzat közgyűlése rendelettel megállapított. Ezt
megelőzően, illetőleg Szarvaskő településre önálló településrendezési terv nem
készült.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi
LXXVIII. törvény 60. § /3/ bekezdése alapján a törvény az országos
településrendezési és építési követelményeiről szóló módosított 253/1997. (XII. 20.)
Kormányrendelet (OTÉK) előírásai szerinti településrendezési terv készítésének
kötelezettségét írja elő.
A helyzetelemzés 2006-2007-ben helyszíni bejárással, adatgyűjtéssel került
feldolgozásra.
II./ A kialakult állapot értékelése, meglévő adottságok feltárása
A. TERÜLETI, TÉRSZERKEZETI VISZONYOK:
1. Természetföldrajzi adottságok
a) Tájkataszteri besorolás
Szarvaskő az Észak-magyarországi Középhegység nagytáján belül a Bükkvidék
mezotáján és a Központi Bükk kistáj-csoporton belül Heves megye K-i, a 6.5.13.
számú Béli Bükk kistáj területének DNy-i részén fekszik.
Földrajzi szempontból a település az Északi szélesség 47º 59' 18,00", a Keleti
hosszúság 20º 19' 56,42" koordinátán található.

Tájkataszteri lehatárolás
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b) Geomorfológiai adottságok
A kistáj felszíne 210 és 790 m közötti tengerszint feletti magasságú hátas típusú
középhegységi helyzetű. Az átlagos relativ relief 170 m/km2, a Ny-i részen ennél
kisebb, a D-i, DK-i részen magasabb. A felszín lejtési iránya D-i, DK-i, völgyekkel
erősen szabdalt.
c) Földtani adottságok
A kistáj területének Ny-i, DNy-i részét triász kori agyagpala és homokkő építi fel,
köztük felsőtriász kori karsztosodó mészkő helyezkedik el. A terület K-i része zömmel
mészkő, ezt vulkanit, agyagpala és homokkő tagolja. A kistérség területe sajátos
vonású, a szerkezetileg-morfológiailag inverz felszínen fiatal völgyek és lepusztuláslépcsők alakultak ki.
d) Éghajlat
Az éghajlat egésze mérsékelten hűvös, de míg a D-i rész mérsékelten száraz, addig az
É-i mérsékelten nedves éghajlatú. Az évi napsütéses órák száma 1900 óra körüli, 760
nyári és 180 óra téli napfény órában, 8 °C évi középhőmérséklettel, 15 °C körüli
hőmérséklettel a vegetációs időszakban.
A napi középhőmérséklet ~ 175 meghaladja a 10 °C-ot, de a kistáj É-i részén ez az
időszak ~ 168 nap. A 10 °C-os tavaszi átlépés határnapja április 15. és 20. napja közé
esek, de az északi részeken április 25.-re esik, az őszi átlépés október 10.-e körül
következik be. Az utolsó tavaszi fagy április 20.-a és 25.-e között várható, de É-on ez
az idő a hó végéig kitolódhat. Az első őszi fagy október 7. és 10. napja közé esik, É-on
már október 5. napjától lehet fagyra számítani. A fagyoktól mentes időszak ~168 nap
körüli, a kistáj É-i részén ~160 nap. A nyári legnagyobb hőmérsékleti maximum
sokévi átlaga É-on 30 °C, D-en 31,0-32,0 °C, a téli abszolút hőmérsékleti minimumok
átlaga –16,0 - –16,5 °C.
A csapadék évi összege D-ről É-ra haladva 650 mm-ről 830 mm-re növekszik. A
vegetációs időszakban átlagos csapadékmennyisége 400-480 mm körüli. A 24 órás
csapadék maximuma 136 mm.
A hótakaróval borított felszín naptári napok száma 50 nap körül alakul, az átlagos
maximális hóréteg vastagság 30 cm.
Az uralkodó szélirány DNy-i, vagy ÉK-i, az átlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s.
Az éghajlat kedvez az erdőgazdálkodásnak, de a kistáj D-i része mezőgazdasági
művelésre is alkalmas.
e) Vízrajz
Az Eger és Szinva patakok A Bükk fennsík D-i pereme alatt eredő forráspatakok vizeit
foglalja össze.
A felszíni vizek mellett a kistáj legnagyobb vízkincse a karsztvíz, melynek
mennyisége ~ 4 l/s/km2, - az egész kistájra vetítve 1,2 m3/s – ami tulajdonképpen a
vízfolyásokon át távozik a területről.
f) Növényzet
A kistáj növényföldrajzi szempontból a Magyar, vagy Pannóniai flóratartomány
Északi-középhegység flóravidékének, Borsodense flórajárásába sorolható.
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A potenciális növénytakaró a legmagasabb helyeken (szub)montán bükkös, alatta
gyertyános tölgyesek, a D-i melegebb fekvésű lejtőkön sajmeggyes karsztbokorerdők,
valamint mészkőkedvelő tölgyesek találhatók.
Lágyszárú növények közül a helyi elemek mellett kárpáti és erdélyi elemek is
megtalálhatók. Szarvaskő jellemző szilikátos sziklai vegetációja a derescsenkeszes
gyepekben fellelhető szirti páfrány.
A mezőgazdasági területek növénykultúrái búza, az őszi-, tavaszi árpa és a vörös here.
g) Genetikai talajtípusok
A kistérség talajok jellemző típusai az erdővel borított barna erdőtalajok. Az
erdőtalajok egyrészt a kvarcitos agyagpalán kialakult, illetve az üledéken képződött
agyagbemosódásos barna erdőtalaj, melyek közül az előbbi a mezőgazdaság számára
az erdőborítottság mellett, a kövesség és a sekély termőréteg miatti szélsőséges
vízháztartás következtében hasznosíthatatlan, termékenységi besorolás szerint X., az
utóbbi VI., az erősen savanyú változatok VIII. talajminőségi osztályba sorolhatók.
Jelentős a K-i és D-i területek mészkövein kialakult barnaföldek részaránya mely a
termékenységi besorolás alapján a termőréteg vastagságától függően VII., VIII.
talajminőségi osztályba sorolható.
A terület a talajtípusok alapján jellemzően csak erdőgazdálkodásra alkalmas.
h) Sajátos táji adottságok
A kistáj települési közúton jól megközelíthetőek és alapvetően a helyi közlekedés
biztosítása mellett a kiránduló turizmus támasztotta igények kielégítését szolgálják. A
terület csaknem egésze az 1976-ban létrehozott Bükki Nemzeti Park területéhez
tartozik. A kistáj rekreációs potenciálja magas színvonalú, mely elsősorban a védett
természeti és kultúrtörténeti értékek, valamint a táj szépségére alapozódik.

Település a tájban
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2. Térszerkezeti kapcsolatok
a) Települési környezet
A Köztársaság Elnökének 2001. augusztus 23-án kelt 100/2001. (VIII. 27.) KE
határozata Eger megyei jogú város Szarvaskő településrészét Szarvaskő néven önálló
településsé nyilvánította. A település Képviselő-testülete a 2002. évi önkormányzati
választás során került megválasztásra és az önálló önkormányzat Egerrel közös
körjegyzőséggel megalakult.
Szarvaskő az 1950-es évek őszéig önálló önkormányzattal és Felnémettel közös
körjegyzőséggel, majd a tanácsi rendszerben önálló tanácstestülettel rendelkező
település.
Az 1970-es években a településben lévő munkahelyek ellehetetlenülése, sorozatos és
folyamatos megszűnése, a község bevételeinek rohamos csökkenése a
működőképesség határára sodorta a falut és a település mindinkább nem tudta ellátni a
törvényben előírt állami feladatait. A gazdasági és politikai hanyatlás párosult a
népesség folyamatos eróziójával és e kedvezőtlen hatások révén 1985. január 1.
napjával a települést Egerhez csatolták.
Eger mint megyeszékhely és mint korábbi járásszékhely, továbbá úgyis mint
meghatározó térségi vonzóközpont folyamatos meghatározó szerepet játszott
Szarvaskő életében. A település 13 másik településsel, Eger központtal része az Egri
Kistérség Többcélú Társulásának, fejlesztési döntéseit a kistérség településeivel
összehangoltan hozza meg.

Szarvaskő történeti és nőtt településszerkezete
A település közigazgatási területe: 1258,5404 ha
Központi belterület: 33,7897 ha
Kertgazdasági terület (korában zártkert): 78,9580 ha
Lakónépessége: 345 fő (2001. KSH)
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Népsűrűség: 27,413 fő/km2
Külterület: 1145,7927 ha
Közlekedés földrajzi adottságok
- Közúti kapcsolatok
A település közúti kapcsolatát az igazgatási határt É-D-i irányba átszelő és a
belterületen áthaladó 25–ös számú 3-as számú főközlekedési út – Eger - Ózd országos
főközlekedési út határozza meg és közvetve kapcsolja be az országos és nemzetközi
közúti vérkeringésbe.
A főközlekedési út 27+668 km szelvényéből szintbeni csomóponti kialakítással ágazik
le a 2506-os számú Mónosbél – 26-os számú összekötő út.

Heves megye közúthálózati térképének kivonata
- Vasúti kapcsolatok
A településnek a 87-as számú Eger-Putnok vasúti szárnyvonalon közvetlen vasúti
kapcsolata és megállója van.

A településszerkezetet átszelő hálózatok nyomvonala
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- Tömegközlekedés
A település tömegközlekedését vasútra felfűzött települési kapcsolaton kívül a Volán
Rt. biztosítja a környező települések irányába a menetrendi mezőszám alatti
járatokkal.
- Kerékpáros közlekedés
A településen jelenleg kiépített kerékpárút nem található, de a kistérség kerékpáros
közlekedésének fejlesztése iránt fokozott igény mutatkozik. Az országgyűlés elfogadta
a kerékpár úthálózat fejlesztésére vonatkozó törvényt, miszerint a térséget a 16. számú
Karancs – Mátra – Tisza-tó kerékpárút kapcsolja az országos vérkeringésbe és az Euro
Velo hálózatba.

Országos kerékpárút törzshálózat

A kistérsége térintő kerékpárút hálózat fejlesztés
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3. Társadalmi-gazdasági viszonyok
a) Gazdasági viszonyok
1. Külső környezet
• Globális folyamatok
Napjaink legjellemzőbb gazdasági világfolyamata a nemzetgazdasági korlátok
leomlásával, a tömegesen előállítható és a világon bárhol eladható termékek és
szolgáltatások, illetőleg a nemzetközi pénz- és tőkepiac terén kialakuló
együttműködés és globális versenyfolyamatban, a globalizáció keretében
érvényesül.
A világméretű versenyhez hazánk az Európai Unióhoz való csatlakozás révén
kapcsolódott. A csatlakozás a tagállamokban érvényes nemzeti
jogharmonizációval biztosított egységes jogok és kötelezettségek
érvényesülésében nyilvánul meg, ami többek között az áruk, személyek és
szolgáltatások, valamint a tőke szabad áramlásán, a közös versenypolitika
kialakításán, a gazdasági és monetáris politika, a környezetvédelem stb.
területén jut kifejezésre. Az egységes érdekérvényesítés keretei között a piaci
mechanizmusokban eleinte a gazdasági élet egyes területein – az uniós
elvárásoknak nem megfelelő, a követelményeket nem teljesítő hazai
vállalkozások körében – hanyatlás várható. Ezen hatások elsősorban a globális
keretek működő, a piaci viszonyoknak jelentősen kitett gazdasági élet
szereplőit befolyásolhatják.
Az előnytelen hatások csökkenése csak akkor várható, ha a bővített
újratermelés során a helyi szervezetek a helyi érdekeket képviselete érdekében
az irányításba, a helyi gazdaság jövedelemtermelő és újraelosztó
tevékenységébe mind inkább be tudnak avatkozni, vagy ha a település a
gazdasági versenypiacon olyan helyi specifikummal jelenik meg, ami máshol
nem kapható sajátosság.
A gazdasági versenypiacon természeti környezetével és folyamatosan élénkülő
kereslet mellett a meglévő adottságokra, hagyományos természet közeli
kultúrákra épülő gazdaságával megjelenő Szarvaskő gazdasági életét ez utóbbi,
a kedvezőtlen globális hatásoknak kevésbé kitett, arra csak kismértékben
érzékeny adottságok jellemzik.
• Regionális folyamatok
Szarvaskő és tágabb környezetének gazdaságát – Eger sokszínű és változatos
gazdasága mellett - jellemzően a természeti környezet adottságaira épülő
turizmus, ökoturizmus, rekreáció révén az idegenforgalom adottságai
határozzák meg.
A térség gazdasági erejét Eger ipari- szolgáltató, üdülés és idegenforgalmi és
kulturális vonzerőt jelentő adottságai biztosítják, amit a térség települései
elsősorban a szabad munkaerő biztosításával támogatnak. Eger mellett a térség
települései sajátos és egyedi kínálattal jelennek meg elsősorban az
idegenforgalmi szolgáltatás piacán, kiegészítve és erősítve Eger és a térség
iránti országos és nemzetközi vonzerőt. Eger és térsége - benne Szarvaskő
település – gazdasági szempontból sajátos jellegű térség.

Szarvaskő Településrendezési Terv – Helyzetelemzés

8

Németh és Társa Településrendezési és Építészeti Tervező Iroda Bt. 3521 Miskolc, Miskolci u. 48.

2. Helyi adottságok
• Természeti adottságok
- Felszíni adottságok
A helyi gazdaság természeti adottságait döntően a természeti környezet
biztosítja. A település művelt területeinek jelentős része erdőterület, ahol az
erdészeti tevékenységet a BNP természetvédelmi érdekeivel összhangban az
Egererdő Zrt. végzi. Az erdőterületek jellemzően védelmi és gazdasági
rendeltetések mellett egészségügyi-szociális és turisztikai szempontból is
jelentős. A település erdősültsége az országos átlag feletti.

A mezőgazdasági árutermelő övezetek területi nagysága a településben nem
számottevő, de a rét, legelő területek nagysága közel 130 ha.
Mindezek mellett a településben jelentős nagyságrendet képvisel a
magántulajdonban lévő mezőgazdasági kiskert területek, melyeken a termelés
másodlagos jelentőségű, a terület elsődlegesen rekreációs céllal került
kialakításra.
- Felszín alatti adottságok
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 4. § (2)
bekezdés e./ pontja szerint Szarvaskő területe, a törvény 4. §. (4) bekezdése
felhatalmazása alapján a 12/2005. (IV. 29.) HMÖ rendelettel megállapított
Heves megye Területrendezési Tervében pontosított határaival a felszín alatti
vizek állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések
besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen helyezkedik el
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és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.)
Kormányrendelet 3. §. 19. pontjával meghatározott 1. számú, fokozottan
érzékeny területi kategóriába sorolható.
A település közigazgatási területe bányatelket, jóváhagyott üzemi tervvel
rendelkező bányát nem érint, engedélyezett szilárdásvány-kutatás, bejelentett
előkutatás nincs.
Korábbi bányászati tevékenység után a Miskolci Bányakapitányság
nyilvántartása szerint megszűnt bányák:
o Gábor Szénbányamű, Gábor bánya, Szt. János táró, Új Szt. János táró,
Keselyű táró.
o Szarvaskői Szénbánya Gyöngyvirág táró, Dobó táró.
o Szarvaskői wehrlit kutatómű, Denevér táró.
o 05/6 hrsz-ú ingatlanon Szarvaskői andezitbánya
o 070/4 hrsz-ú ingatlanon Új-határvölgyi diabázbánya, tájrendezési terve
3163/1995-1 számon került elfogadásra.
o Tó-bérci gabbróbánya (Forgalmi bánya)
o Tardos diabázbánya (I-V. számú kőbányák, tájrendezési terve 3042/1997
számon került jóváhagyásra.
o Vaskapui diabázbánya
o Szarvaskői homokbánya
o Felső-legelő dűlői kavicsbánya
• Termelő infrastruktúra, a gazdaság szerkezete
Szarvaskő gazdasági szempontjából sajátos jellegű település. A sajátos jelleg a
település természeti adottságaira épített üdülés-idegenforgalom, turizmustermészetjárás, öko-, és konferencia turizmusra épül, de nem elhanyagolható a
történelmi, kulturális és néprajzi hagyomány mellett, az épített környezet vonzó
hatása sem. Mindezeket erősíti a kistérség jelentős komplex üdülésidegenforgalmi potenciálja.
A település gazdasági szerkezete a világháború után, az 1960-es évektől
kezdődően kezdett átalakulni. Az átalakulásig a település jellegében a
bányászati tevékenység következtében erős erdőgazdasági tevékenység mellett
az ipari hatások érvényesültek. A gazdasági ágazatok fokozatos leépülésével, a
térség és benne Szarvaskő adottságainak és értékeinek védelme és megőrzése, a
fenntartható fejlődés szemlélete került előtérbe.
Az 1980-as évekre a gazdasági hanyatlással járó társadalmi erózió hatására a
település népessége a munkalehetőség miatti elvándorlás következményeként,
fokozatosan 300 fő körüli népességszámra esett vissza.
• Népességi viszonyok, a foglalkoztatás szerkezete
A település népessége a XX század jelentős kezdeti növekedés után kismértékű
visszaesés mellett az 1960-as évekig stagnált. A 1960-as évektől a
népességszám az előzőekben említett gazdasági hatásokra erőteljesen
lecsökkent, ami elsősorban a elvándorlásban mutatkozott meg. Ez időszakban
elsősorban Eger népesség elszívó hatása érződik, ami a munkaerő
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koncentrálásában, a letelepedés feltételeinek megteremtésével, az erőteljes
urbanizációs folyamatokban jelenik meg.
A település önállósulása után, a természetes lakókörnyezeti adottság és a
kedvező közlekedés-földrajzi elhelyezkedés hatására a népességcsökkenés
megállt és napjainkra a városokból való kiáramlás a reurbanizáció hatására
kismértékű növekedés tapasztalható.
Népességszám alakulása a XX. században
Év
Fő
Változás
az előző évhez
bázis évhez
fő
%
fő
%
1900
336
100,00
100,00
1910
472
+ 136 140,48
+ 136
140,48
1920
554
+ 82 117,37 + 218
164,88
1930
490
- 64 111,54
+ 154
145,83
1941
482
- 8 104,94
+ 146
143,45
1949
500
+ 18 106,25
+ 164
148,81
1960
527
+ 27 102,01
+ 191
156,85
1970
450
- 77
97,01
+ 114
133,93
1980
372
- 78
91,46
+ 36
110,71
1981
351
- 21
88,29
+ 15
104,46
1982
334
- 17
95,16
- 2
99,41
1983
325
- 9
97,31
- 11
96,73
*
1984
314
- 11
96,62
- 22
93,45
2003
356
+ 42 113,38
+ 20
105,95
*A település népességi adatai 1984-től önállóan nem, csak Eger adataival
közösen jelent meg
Népszaporodás 1960 és 1980 között
LakóÉv
népesség
1960
1970
1980

527
450
372

Természetes szaporodás
Élve Halálozás Összegzés Vándorlás Változás
születés
44
67
-23
-54
- 77
53
51
2
-80
- 78
-

A település népességszámának változását az 1960-es évektől kezdődően az
elvándorlás jellemzi, ami elsősorban a fiatalabb korosztályt érintette és
melynek mértéke a természetes szaporodás egyenlegében is egyensúlytalan
állapotot idézett elő, miközben az elvándorlás mértéke nőtt. A település
népessége az 1980-es évekre az 1900-as évek eleji népesség számnak felelt
meg.
Eltartott összesen: 126 fő ebből gyermekkorú (0-18 éves) 63 fő
nyugdíjas korú 60-x éves) 63 fő
Aktív (18-59 éves)
230 fő
0-14 éves népesség:
44 fő
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A település korszerkezete kedvező, az időskorúak aránya nem éri el az
összlakosságnak ötöd részét, az öregedési index 17,70 %. Kedvezőtlen viszont
a 0-14 éves és az időskorú népesség összehasonlításának mutatója, az öregségi
mutató (0,7), mely időskorúra jutó fiatal arányát mutatja meg. A természetes
szaporodás kedvezőtlen alakulása miatt a település korösszetételében történő
változás a fenti adatok alapján belső erőből nem várható, a korstruktúra
változása csak betelepedéssel biztosítható. A betelepedéshez a fiatalok számára
vonzó települési környezetet és elérhető közelségben található munkát kell
biztosítani.
Statisztikai adatok hiányában nem rendelkezünk a népesség gazdasági
aktivitásának nemek szerinti, a foglalkoztatottak ingázás típus, kor és
nemenkénti, iskolai végzettség és nemzetgazdasági ág szerinti megoszlásáról,
de az önkormányzat adataiból az alábbi megközelítő adatok ismertek:
Munkaképes körű (18-60 éves ) népesség:

ffi 113 fő 49,13 %
nő 117 fő 50,87 %
öszesen 230 fő 100,00 %

A munkaképes korú lakosság körében az aktív munkaerő 165 fő 71,74 %, a
munkanélküliek száma 5 fő 2,2 %. A felhasznált munkaerő 10%-át helyben, 90
%-át ingázóként, elsősorban egri, – jellemzően a szolgáltató szektorbeli
munkahelyek foglalkoztatják. Az ingázás feltételei kedvezőek, a vonzóközpont
kedvező ingázási időn belül közelíthető meg.
A település jellege a foglalkoztatás alapján sajátos jellegre utal, az összes
foglalkoztatottak jelentős része a szolgáltatásban kerül felhasználásra.
B. INFRASTRUKTURÁLIS ADATOK:
I./ Hálózati infrastruktúra
a) Közlekedés
- Közúti közlekedés
o Országos utak
A település közúti kapcsolatát az igazgatási területet É-D-i irányba átszelő és a
belterületen áthaladó 25–ös számú Eger-Ózd országos főközlekedési út határozza
meg és közvetve kapcsolja be az országos és nemzetközi közúti vérkeringésbe.
A főközlekedési út 27+668 km szelvényéből szintbeni csomóponti kialakítással
ágazik le a 2506-os számú Mónosbél-26-os számú utat összekötő út.
A 25-ös számú fkl. út központi belterületen áthaladó szakaszának
nyomvonalvezetése kedvező, burkolatszélessége jó, egyoldali járda kiépített,
csapadékvíz elvezetés megoldott, szennyvízcsatorna és gázhálózat kivételével a
közterület közművesített, de a szabályozási szélesség eltér az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló (OTÉK) többször módosított
253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdés 2./ pontja szerint a főútra
előírt 40,0 m szabályozási szélességtől.
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o Lakóutak
A település lakóútjainak kialakult szabályozási szélességei 6-16 m között alakult
ki. A vonatkozó előírás szerint a lakó és kiszolgáló utak legkisebb szabályozási
szélességét 12 m-ben kell megállapítani. A lakóutak részben kiépítettek, a
burkolatok 3,5-5,00 m szélességben kerültek kialakításra.
Az utak csapadékvíz elvezetése a – karbantartást igénylő – Rákóczi úti vízelvezető
övárok árok kivételével megoldatlan, útmenti árok általában nincs, vagy
feliszapolódott meglévő árok található.
A gyalogos közlekedés számára az egyoldali út területén gyalogos járda általában
biztosított, a kiépített gyalogutak változó szélességi méretben kerültek kialakításra.
o Álló forgalom
A település jellegéből adódóan parkolás elsősorban a saját területen kerül
kialakításra.
Közterületi parkoló az intézmények környezetében található, ezek közül kiépített
parkoló csak az un. „kocsmatéren” a 25-ös számú út melletti településközpontban
az ABC áruház és vasútállomás környezetében található.
o Tömegközlekedés
A tömegközlekedést a Volán Rt. menetrendszerinti járatai biztosítják. A járatok az
országos fő és mellékutak nyomvonalán közlekednek, a kiépített buszmegállók
elhelyezése megfelelő.
o Kerékpár forgalom
A településen jelenleg kiépített kerékpárút nem található, de a kistérség kerékpáros
közlekedésének fejlesztése iránt fokozott igény mutatkozik.
o Vasúti közlekedés
A településnek a 87-as számú Eger-Putnok vasúti szárnyvonalon közvetlen vasúti
kapcsolata és megállója van. Járatszámok Eger-Putnok viszonylatban napi egy
járatpár, Eger-Szilvásvárad viszonylatban napi hét járatpár.
b) Vízi-közművek
o vízellátás
A település ivóvízellátását biztosító vízigényét az 1993-ban üzembe helyezett
240 l/perc vízhozamú kút biztosítja. A település ivóvízellátó hálózatát a Heves
megyei Vízmű Rt. üzemelteti.
A település vízfogyasztása jelentősen ingadozik, az átlagos vízfogyasztás 55-80
m3/d, de hétvégeken és nyári hónapokban a vízfogyasztás meghaladja a 150 m3/d
értéket. A település vízellátást igénylő területei 210-308 mBf-i
szintmagasságokban helyezkednek el. A kútba épített búvárszivattyú a vizet az
újtelepi hálózatba, illetve az Ófalu vízellátását biztosító 50 m3 térfogatú
ellennyomó medencébe továbbítja. Az újtelep magasabb részinek vízellátását az
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ellennyomó medence mellé telepített nyomásfokozó szivattyúval oldották meg,
úgy hogy a hálózati nyomást 20 m3 térfogatú ellennyomó medence biztosítja.
A kétzónás vízellátó rendszer hidraulikailag megfelelő, az összes bekötések
száma 210 db.
A település fejlesztéséhez és további fejlesztésre várhatóan kijelölésre kerülő
Nyugodó, Vaskapu, Denár, Bérc dűlő településrészek közüzemű vízhálózatba
történő bekapcsolása miatt a vízigény jelentős mértékben megnő. A vízellátást
biztosító kút vízhozama nem növelhető, vízpótlásra nincs lehetőség, a
megnövekedett jelenlegi és távlati fejlesztések vízigénye a jelenlegi vízbázisról
nem biztosítható
o Szennyvízelvezetés, -tisztítás
A településben a 23.185/1987. számú engedély alapján üzemelő szennyvíztisztító
telep működése nem felel meg a műszaki,- tisztítás-technológiai elvárásoknak. A
szennyvíztelep 37,3 m3/d teljesítménye az adott helyen nem bővíthető és nem
korszerűsíthető. A telep az Újtelepen lévő turistaház szennyvizeinek tisztítására
egy bővített 250 m3 térfogatú oldómedencével, 2 x 3,65 m2 felületű
kolloidfogóval és egy fertőtlenítő műtárggyal épült. A tisztított szennyvizek
befogadója az Eger patak, melynek 48 + 300 km-es szelvényébe kerül a tisztított
szennyvíz bevezetésre.
A szennyvíztisztító telepen kerül ártalmatlanításra 1120 fm csatornázott újtelepi
útszakasz kommunális szennyvize is.
A településen a szennyvízelvezetés biztonságos kiépítése a felszín alatti vízbázis
védelme, a természetvédelem, valamint a településfejlesztéshez szükséges
reurbanizációs folyamatok miatti várható igények teljesítése, a fogadóképesség
megteremtése és biztosítása szempontjából elsődlegesen fontos feladat.
c) Energia közművek
o Gázellátás
A község területén kiépített földgáz hálózat nem üzemel. A település a
légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött szennyező pontforrások
kibocsátási határértékeitől szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM rendelet 2.
számú mellékletének II. fejezete alapján Szarvaskő légszennyezettség
szempontjából ökológiailag sérülékeny területbe sorolható.
A rendelet 4. számú melléklete megállapítja a légszennyezési zónák típusait,
melyek kijelölésénél az 1.1 számú melléklet A és B pontjában felsorolt
légszennyező anyagokat kell figyelembe venni.
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint Szarvaskő a 10. számú
légszennyetettségi zónába tartozik, ahol a fenti hivatkozott rendelet 1.1 számú
melléklet A és B pontban felsorolt légszennyező anyagok - szálló por kivételével
- F (a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöbértéket nem haladhatja meg),
szálló por szempontjából E (a légszennyezettség az alsó és felső határérték
közötti) zóna típusba sorolhatók.
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Tekintettel arra, hogy a kéntartalmú, fosszilis tüzelőanyagok elégetésével a fenti
zónabesorolások és határértékek nem tarthatók, a település gázenergiával történő
ellátása mind légszennyezettség csökkentés, mind természetvédelmi szempontból
elengedhetetlenül fontos feladat.
A TIGÁZ Rt. Egri Üzemigazgatóság 2003-ban a fogyasztó létszámbővítés
vizsgálata során három változatban javaslatot dolgozott ki a település
gázellátására:
1. alternatíva → a rendszer az Eger Berva völgyi meglévő nagyközép nyomású
hálózatra csatlakozik 11.696 fm védett területen is áthaladó vezetékhálózat
kiépítése mellett.
2. alternatíva → a rendszer az egri gázátadó állomásról Felnémetet és Felsőtárkányt ellátó nagyközépnyomású vezetékhez kapcsolódik 15.931 fm, az
Almár völgyön áthaladó vezetékhálózat kiépítése mellett.
3. alternatíva → a rendszer Bátor községben kiépült középnyomású vezetékhez
csatlakozna, de a hálózat kapacitástöbblete a település gázigényét nem fedezi.
A kiépítés költsége az 1. és 2. alternatívában azonos, ezért az 1. változat
kidolgozására került sor. A BNP a védett területen történő átvezetés miatt a
gázhálózat építéséhez szakhatósági hozzájárulást nem adott.
o Elektromos ellátás
A települések területén az elektromos ellátás megoldott, 20 kV-os légkábeles
hálózatról, kiépített trafóállomásokból az ÉMÁSZ Rt. biztosítja.
A villamoshálózat kiépítettségének aránya: 100%
g) Egyéb közművek
o Hírközlés
A községben MATÁV telefon légkábel hálózat üzemel. A mobiltelefon
szolgáltató igénybevétele a településen biztosított, valamennyi országos
szolgáltató rendszerével a település területe lefedett.
o Műsorszórás
A település egészén kiépített műsorszóró hálózat és internet kapcsolat működik.
A kábeltelevíziós vevő a Nagy-Major tetőn került kialakításra, a jelek
földkábelen kerülnek szétosztásra.
h) Belterületi vízrendezés
Szarvaskő az Eger patak vízgyűjtő területén található. A települések ár- és belvíz
veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVMBM rendelet alapján B közepesen veszélyeztetett kategóriába sorolható, ahol a
település nyílt, vagy mentesített ártéren fekszik és amelyet nem az előírt
biztonságban kiépített védmű véd.
A csapadékvizek befogadója az Eger patak, de kiemelt jelentőséggel bír a
belterületi vizek levezetésére alkalmas, az őstelepülést K-Ny-i irányba átszelő
Rákóczi úti csapadékvíz elvezető övárok.
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Az önkormányzati kezelésben lévő belterületi utakon útmenti árok a domborzati
viszonyok miatt általában nincs, vagy feliszapolódott meglévő árok található.
II. Intézményi infrastruktúra
A település alapfokú intézményhálózata az ellátandó feladat alapján megfelelő. A
településben az igazgatási – oktatási – egészségügyi – művelődési és egyházi
intézményekkel kialakult központ az őstelepülés magban a Rákóczi úton, , illetve a
25-ös számú út mentén, - elsősorban kereskedelmi és vendéglátói létesítmények
kialakításával - az un kocsmatéren alakult ki.
Igazgatási intézmények közül a Polgármesteri Hivatal a település ősmagjában régi
épületben található. A rendőrség, tűzoltóság Egerből kerül biztosításra.
Az egészségügyi szolgáltatás a háziorvosi szolgálattal, Felnémettel közös
háziorvossal a település ősmagjában található. Gyógyszertár, mentőállomás
Egerben található.
Az oktatási intézmények az iskola bezárása óta a településben nem működnek, az
ellátás Egerben biztosított.
A községben művelődési ház nincs, a volt iskola épülete szolgál alkalmi
művelődési és falusi rendezvények megtartásával művelődési célokat. A könyvtár a
polgármesteri hivatallal közös épületben működik.
A településnek műemléki védettség alatt álló katolikus temploma az ősi
településmagban található.
Kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltatási létesítménnyel a település jól ellátott,
azok területileg a fő út mentén helyezkednek el, postai szolgálat az eredeti
épületben csak levélfeladási tevékenységgel napi egy órában működik.
III. Lakásellátás
A település épületállományának megoszlása állag és településrész szerint:
épületállomány
Jó állagú
Megfelelő állagú
Avult állagú
Összesen

Ófalu
db
27
66
33
126

%
21,43
52,38
26,19
59,43

Újtelep
db
%
61
70,93
23
26,74
2
2,33
86
40,57

Összesen
db
%
88
41,51
89
41,98
35
16,51
212
100,00

A település lakásállománya 153 lakás, az épületállomány 72,17 %-a. Az
épületállomány közel 30 %-a üdülőépület és intézmény.
Az őstelepülésben lévő lakások zöme a háború előtt épült, felújításuk ezt követően
történt. A településen átvezető országos főút környéki beépítés zömében 1945
után alakult ki. Az Újtelep az 1950-es évek elejétől kezdődően alakult ki.
A központi belterület épület állományának állag szerinti megoszlása kiegyenlített,
a jó és megfelelő épületek aránya (~ ötven évnél fiatalabb épületek) 42 % körüli
és avult épületek aránya alacsony, mintegy 16,5 %. A településben romos,
elhagyott épület nem található, településképi szempontból egyre több helyen
korhű helyreállítást végeznek.
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Az egy lakásra jutó népességszám a lakott lakások alapján 2,327 fő/lakás, mind
megyei, mind kistérségi vonatkozásban átlag alatti nagyságú.
A település sajátossága, hogy a központi belterületen kívül elsősorban a Vaskapu,
Nyugodó és a Denár, de a volt Tanya, Hegyeskő és Bérc zártkertként kialakított
ingatlanain is jelentős számú lakóépület kialakítására került sor.
C. KIALAKULT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETHASZNÁLAT:

Szarvaskő elhelyezkedése a tájban
Szarvaskő földrajzi értelemben az Eger patak szurdokvölgyében helyezkedik el.

A település völgyi jellege
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A település szerkezete szervesen nőtt településszerkezettel fejlődött. Az őstelepülésmag a Keselyű hegy DK-i lejtőjén és a Major-tető É-i lankáin alakult ki,
majd a település területi fejlődésére ható tényezők – a vasút és a közút megépülése
– valamint a népességszám növekedése után a lakóterület előbb a vasút oldalában
majd a két terület között az út két oldalán is beépült.
A településszerkezet fő út menti beépítése a II. világháború után, az Újtelep az
1950-es évektől kezdődően, - az őstelepülés környezetében további beépítésre
alkalmas bevonható terület hiányában - a belterület második tagjaként alakult ki.

Őstelepülés a Major-tető felől

A település látképe a várhegy felől a vasútoldal kezdődő beépülésével
A település területe az alábbi területhasználatokra tagolódik:
Beépítésre szánt területek:
- lakóterületek
- településközponti vegyes területek
- gazdasági területek
- üdülőterület
- különleges területek
Beépítésre nem szánt területek
- közlekedési és közműterületek
- zöldterületek
- erdőterületek
- mezőgazdasági rendeltetésű területek
- egyéb területek
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Szarvaskő történeti és nőtt településszerkezete napjainkban
Beépítésre szánt területek
-

Lakóterületek
A település központi belterülete a földrajzi adottságoknak köszönhetően két
tagban, a beépített területei elszórtan több helyen alakult ki.
A település lakóterületei telkes kialakítással, az ófalui részen jellemzően
földszintes, az újtelepi részen ennél magasabb szintszámmal épült be.
Az ófalui lakóterület soros beépítésű falusias, míg az Újtelep inkább
kertvárosias jellegű beépítés jegyeit hordozza.
A település jellegéből adódóan a belterület területhasználatában a lakóterületen
belül a lakó és üdülési céllal használt épületek vegyesen megtalálhatók. A
vegyes használat gyakran párosul az egykori lakóépületek eredeti
helyreállításának igényességével.
Napjainkra jellemző reurbanizációs folyamatok hatására a település iránti egyre
fokozódó kereslet eredményeként a korábban kialakításra került kertes területek
beépítése során a gazdasági jellegű épületek helyett lakó és üdülő jellegű
épületek létesültek és a település egyes területein szinte összefüggő területhasználatot alkotnak.
A település lakóterület fejlesztési területi tartalékokkal korlátozott mértékben
rendelkezik.

-

Településközponti vegyes területek
A település alapellátó intézményhálózata csak az ellátás egyes részterületeire
terjed ki. Teljes mértékben hiányzik az oktatás-nevelési ellátás, de a művelődés
és lakossági szolgáltatás is csak részlegesen található meg a településben. A
hiányzó alapellátás és az alapfokú ellátás szintjét meghaladó szolgáltatás az
elérhető közelségben lévő megyeszékhelyen biztosított.
A település intézményi területének a lakossági alapellátást szolgáló része az
őstelepülésben kedvező földrajzi elhelyezkedéssel a település súlypontjában
található. A településben lévő és az átmenő üdülő, kiránduló és turista forgalom
ellátására a 25-ös számú főközlekedési út, mint idegenforgalmi folyosó mentén
kereskedelmi, vendéglátó létesítmények helyezkednek el.
Az újtelepi részen az intézményhálózat teljes mértékben hiányzik.
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-

Gazdasági területek
A település területén a korábbi gazdasági tényezők leépülése és megszűnése
miatt a gazdasági területhasználati kategória nem található.
A település üdülés-idegenforgalmi vonzerejét növelné a természeti környezet
adottságaira alapozott, a településre jellemző sajátos, és egyedi jellegű
gazdasági terület kijelölése és fenntartása.

-

Üdülőterületek
A település lakóterületein lévő üdülés létesítményeken kívül a felsőmalom
környezetében található ifjúsági tábor és környezete üdülési céllal került
kialakításra.
Az őstelepülésben a korábbi lakóházak üdülővé történő átalakítása mellett a 25ös számú út és az Eger patak közötti területen találhatók üdülési célú közösségi
létesítmények. Az Újtelepen turistaház épült.
A fentieken kívül minden telekalakítással érintett települési területen
elsősorban magántulajdonban lévő üdülési létesítmények épültek.

-

Különleges területek
A településben lévő egykori napjainkra bezárt bányaterületek található.
A vonatkozó előírás szerinti különleges területek közül a településben jelenleg
csak a temető található.
A volt bányatelepi területek hasznosításával a településben a különleges
területek speciális, a természeti adottságokra épülő fejlesztése irányozható elő.
Eger területén HM kezelésben lévő különleges területi besorolással honvédségi
lő és gyakorlótér ingatlan található, melynek védőterülete a térképmelléklet
szerint átnyúlik Szarvaskő közigazgatási területére.
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A terület zavartalan üzemeltetése és a honvédségi érdek teljesülése érdekében a
már meglévőkön kívül épületet és egyéb építményt létesíteni, belterjes
mezőgazdasági művelést folytatni, bányát nyitni, a biztonságot veszélyeztető
tevékenységet folytatni tilos. Eseti eltérést a HM engedélyezhet.
Beépítésre nem szánt területek rendezése
-

Közlekedési területek
A településben a közúti és a kötöttpályás közlekedési rendszer egyaránt
megtalálható.
A település kialakult közlekedési hierarchiája az országos közutak igazgatásáról
szóló 19/1984 (V. 31.) KHVM rendelet, valamint az országos
településrendezési és építészeti követelményekről szóló többször módosított
253/1997 (XII. 20.) Kormányrendelet 26. §-a alapján:
I./ A közúthálózat elemei
- állami tulajdonban lévő országos közutak
• országos főút (25-ös számú főközlekedési út kül,- és belterületi
szakasza)
• országos mellékút (2506-os számú Mónosbél – 26-os számú összekötő
út külterületi szakasza)
- önkormányzati tulajdonban lévő helyi közutak
• helyi gyűjtőút a részlegesen kiépített Tölgyfa utca
• kiszolgáló és lakó utak
• külterületi utak
II./ A kötöttpályás közlekedés elemei
-

egyvágányú vasútvonal (87. mezőszámú Eger – Putnok vasúti
mellékvonal és állomási terület)

A településben az önálló gyalogút és kerékpárút nem került kiépítésre.
Az országos közutak kül,- és belterületi szabályozási szélességei, csomóponti
területei megfelelőek, a csomópontjai kiépítettek, de az országos főút és az
országos mellékút csomóponti kialakítása korszerűsítésre szorul.
A helyi közutak szabályozási és burkolati szélessége nem elégíti ki a vonatkozó
előírás szerinti minimális mértéket.
- Zöldterületek
Zöldterület kialakítás szempontjából a település a szurdokvölgyi beékelődés
miatt korlátozott lehetőségeket biztosít.
A település területén kiépített közpark és emlékhely az őstelepülés magban az
intézményterület környezetében található. A Nagy-Major tetőn a környék
természeti adottságait feltáró kilátó létesült. A kilátó környezetében közpark,
letelepedést biztosító gyülekezőhely, kiránduló központi terület nem került
kialakításra.
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- Erdőterületek
A település területe erdőterületben gazdag, az erdősültség az országos átlagot
meghaladó mértékű. Az erdőterületek az elsődleges védelmi (védett) funkció
mellett egészségügyi-szociális, turisztikai funkcióval és másodlagosan
gazdasági funkcióval kerül hasznosításra.
- Mezőgazdasági területek
A település hasznosított mezőgazdasági területe a jelentős mértékű erdősültség
miatt kevés, a hasznosított területek talajminősége gyenge. A mezőgazdasági
területek jelentős része - 80 %-ot meghaladó mértékben - a korábbi irtások
helyén kialakult rét legelőterület. A területen az egykori legeltetéses állattartás
megszűnt, a korábbi tanyaként nyilvántartott szálláskertek rendeltetése
megváltozott és funkcionálisan átalakult, mára ezen területek építményei
jellemzően üdülés-idegenforgalmi, rekreációs használattal élnek tovább. A
korábban kialakított kertes mezőgazdasági területeken az árutermelő
tevékenység nem jellemző, az ingatlanok elsősorban üdülési, rekreációs
funkcióval kerülnek hasznosításra.
-

Egyéb területek
A település területén időszakos vízfolyások és vízgazdálkodási területek mellett
az Eger patak révén állandó vízfolyás található.
A település területén a csapadékvíz elvezetés csak részben megoldott, hiányzik
a belterület körüli övárok rendszer, az út menti árkok hiányoznak, vagy
karbantartásra szorulnak. A vízfolyások meder rendezése során figyelemmel
kell lenni a természet közeli állapotok megtartására, a vízi és vízparti
növényzet, valamint az értékes vizes élőhelyek védelmére

D. KÖRNYEZETVÉDELEM:
Szarvaskő környezeti állapotára a mérsékelt terheltség jellemző. A település
legjelentősebb szennyező forrása lokális jellegű, ami a közlekedési terhelésből
származó egész évben ható zaj és légszennyezés, valamint fűtési idény időszakos
légszennyezése.
a./ Termőföldvédelem:
A föld védelme érdekében a föld védelméről szóló 1994. évi LV törvény előírásait
be kell tartani. A mezőgazdasági termőföldek minőségének megóvása, a
termőképesség fenntartása, rendeltetésszerű használata a földtulajdonosok ill.
használók kötelessége. A település közigazgatási területén a termőföldek védelme
érdekében, pangóvizek, belvizek kialakulásának elkerülése érdekében gondoskodni
kell a csapadékvíz megfelelő elvezetéséről. Beruházással érintett ingatlanon a
beruházás megkezdése előtt a területileg illetékes földvédelmi hatóság hozzájáruló
nyilatkozata alapján a beruházó köteles a termőréteg megmentéséről, védelméről,
összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról gondoskodni.
Az építés által indokolt feltöltésekhez csak a talajvédelmi hatóság által
engedélyezett szennyeződésmentes anyag használható.
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Heves megye Közgyűlése 12/2005. (IV. 29.) HMÖ számú rendeletével
megállapította Heves megye Területrendezési Tervét. A terv 3/8 számú
térképmelléklete szerint Szarvaskő területe csúszásveszélyes területek övezetébe
sorolható. A besorolás elsődleges oka a lejtős területek magas aránya, ahol a
lemosódásos talajvesztés mértéke jelentős lehet. Az ilyen területek eróziója
erdősítéssel, gyepgazdálkodással, illetve a termőréteg megtartását biztosító
művelési eljárások alkalmazásával megfelelően kezelhető. Mezőgazdasági
termelés során a 15 %-nál meredekebb lejtésű területeken a szántóföldi művelést
kerülni kell. A szántóterületeken a felszín alatti vizek védelme érdekében kiemelt
jelentőséggel bír a nitrogén szennyezés okozta hatások mellőzése.
A talajerózió ellen a felszíni vízelvezető rendszer teljes körű kiépítése mellett
annak megfelelő karbantartásáról is gondoskodni kell.
Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló
45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 5. § 13. pontja alapján csúszásveszélyes
területen történő építés esetén az építési engedélyezési tervdokumentációhoz
talajmechanikai szakvéleményt kell csatolni.
A roncsolt területek közül tájesztétikai, földvédelmi és vízvédelmi szempontból a
rekultiváció nélkül felhagyott külszíni bányák és a tarvágások jelentenek
problémát.
b./ Levegőtisztaság védelem:
A Bükki Nemzeti Park és térsége Területrendezési Tervében a nemzeti park teljes
területe és a bővítésre kijelölt terület, valamint a tájképvédelmi terület - benne
Szarvaskő közigazgatási területével - levegő-minőség védelmi szempontból a
kiemelten védett területek övezetébe tartozik.
A település a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.
(II. 14.) Kormányrendelet, valamint a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez
kötött szennyező pontforrások kibocsátási határértékeitől szóló 14/2001. (V. 9.)
KöM-EüM-FVM rendelet 2. számú mellékletének II. fejezete alapján Szarvaskő
légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területbe sorolható.
A rendelet 4. számú melléklete megállapítja a légszennyezési zónák típusait,
melyek kijelölésénél az 1.1 számú melléklet A és B pontjában felsorolt
légszennyező anyagokat kell figyelembe venni.
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint Szarvaskő a 10. számú
légszennyetettségi zónába tartozik, ahol a fenti hivatkozott rendelet 1.1 számú
melléklet A és B pontban felsorolt légszennyező anyagok - szálló por kivételével F (a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöbértéket nem haladhatja meg), szálló
por szempontjából E (a légszennyezettség az alsó és felső határérték közötti) zóna
típusba sorolhatók.
A település területén ipari jellegű, vagy 120 kW feletti teljesítményű
fűtőberendezés mint szennyező forrás nincs. Jelentős lokális szennyezés a
kéntartalmú fosszilis energiahordozó alkalmazása miatt a téli lakossági fűtésből
származik, de a közlekedési emissziók is számottevő hatásúak főként a
főközlekedési út mentén.
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A község területén nincs nagylétszámú állattartás, ami lakossági panaszt előidéző
zavaró mértékű légszennyezést, bűzhatást, rovarfertőzést nem okoz.
A levegő-minőség védelmi szempontból a kiemelten védett területek övezetében a
levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.)
Kormányrendelet 8-10 § előírásainak betartására fokozott figyelmet kell fordítani.
c./ Vízvédelem
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 4. § (2)
bekezdés e./ pontja szerint Szarvaskő területe, a törvény 4. §. (4) bekezdése
felhatalmazása alapján a 12/2005. (IV. 29.) HMÖ rendelettel megállapított Heves
megye Területrendezési Tervében pontosított határaival a felszín alatti vizek
állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint kiemelten érzékeny felszín
alatti vízminőség védelmi területen helyezkedik el és a felszín alatti vizek
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 3. §. 19. pontjával
meghatározott 1. számú, fokozottan érzékeny területi kategóriába sorolható.
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet előírásait a
településfejlesztési döntések során fokozottan be kell tartani.
A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.)
Kormányrendelet alapján kiemelt feladat a felszíni vizek minőségének megóvása,
fenntartása és javítása, a vízi és vízközeli, továbbá a felszíni víztől közvetlenül
függő szárazföldi élőhelyek és élő szervezetek fennmaradásához szükséges
feltételek biztosítása, a vízhasználatok biztonsága, az emberi egészség és a
környezeti állapot megőrzése érdekében a szennyezések megelőzése és
csökkentése.
Szarvaskő a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni
védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Kormányrendelet alapján „A” érzékeny
besorolású terület.
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló
18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM rendelet alapján „B” közepesen veszélyeztetett
kategóriába sorolható, ahol a település nyílt, vagy mentesített ártéren fekszik és
amelyet nem az előírt biztonságban kiépített védmű véd.
A vízgyűjtő gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004 (VII. 21.)
Kormányrendelet 3. számú melléklete szerint a felszíni vizek I. vízfolyások
tipológiája szerint az Eger patak 2. típus számú hegyvidéki, meszes jellegű, durva
mederanyagú kis vízgyűjtő méretű vízfolyás. A település területe a 2. számú Tisza
részvízgyűjtő területén belül a 3. sorszám alatti Tisza jobbparti Sajó és Zagyva
torkolatok közti egységébe tartozik.
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vízgyűjtő gazdálkodási tervezési egységek
d./ Települési környezetvédelem
• Zaj és rezgés elleni védelem
A település környezetvédelmi feladatai közül zaj és rezgésvédelmi szempontból
településrendezési terv készítése során a 12/1983. (V. 12.) MT rendelet 4. § (1)
bekezdésben foglaltakat kell figyelembe venni.
A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.)
KöM-EüM együttes rendelet megállapítja a zaj és rezgésterhelési határértékeket. A
rendelet szerint a zajvédelmi szempontú területi besorolás a jellemző
területhasználat függvénye.
A rendelet a zajforrás függvényében az alábbi határértékeket állapítja meg:
Határérték (LTH) az LAM,kö megítélési szintre (dB)
üdülő-, lakóépüle- kiszolgáló út; át- gyűjtőút; összekö- autópálya; autóút;
tek és közintézmé- menő
forgalom kőút;
bekötőút; I. rendű főút; II.
nyek közötti for- nélküli út mentén egyéb közút; vasúti rendű főút; autógalomtól elzárt temellékvonal és pá- busz-pályaudvar;
A közlekedéstől származó rületeken;
pihelyaudvara; repülő- vasúti fővonal és
zaj terhelési határértékei
nésre kijelölt köztér, illetve helikop- pályaudvara; rezajtól védendő területeken területeken
illetve
terállomás,- leszál- pülőtér,
helikopter állomás
lóhely mentén
-leszállóhely
mentén
nappal
éjjel
nappal
éjjel
nappal
éjjel
nappal
éjjel
6-22 óra 22-6 óra 6-22 óra 22-6 óra 6-22 óra 22-6 óra 6-22 óra 22-6 óra
Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias,
falusias,
50
40
55
45
60
50
65
55
telepszerű beépítésű)

A település belterületén áthaladó 25-ös számú főközlekedési út a legjelentősebb
lokális jellegű zajszennyező forrás. Az út forgalmi adatai a 19 + 300 km
szelvényben lévő számlálóállomás adatai alapján
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Forgalmi adatok

jármű 2006 forg. fejlődés forg. fejlődés
szorzó
hosszútáv
nagytáv
2004 2005 2006 E/nap E/nap szorzó E/nap szorzó E/nap

személygépkocsi

4 412 4602 5359 1,0

j/nap

kisteher gépkocsi
708
autóbusz egyes
154
csuklós
tgk. közepesen neh. 192
nehéz
140
pótkocsis
49
nyerges
46
speciális
1
motorkerékpár
43
kerékpár
94
lassú jármű
6
átlagos napi forg.

738
156
189
138
50
47
1
44
91
6

814
186
168
176
36
52
4
87
101
3

1,0
1,8
2,5
1,4
1,8
2,5
2,5
2,5
0,7
0,3
2,5

5539
814
335
235
317
90
130
10
61
30
8
7334

1,40
1,35
1,40
1,05
1,43
0,80
1.43

7503
1140
462
329
333
95
186
15
49
24
11
10147

1,50
1,18
1,50
1.62
1,52
1,00
1,52

8039
1221
395
353
513
146
198
15
61
31
12
10984

Közúti közlekedési zaj számítása az MSZ 07-3270/1990 szabvány alapján:
Egy forgalmi
sávban
2006
hosszútáv
nagytáv
LAeq,i 2006(7,5)
LAeq,i hosszútáv(7,5)
LAeq,i nagytáv(7,5)

NAFnappal
185
251
269
66,045
67,370
67,670

Q1
EAFéjjel
32
44
47
58,424
59,807
60,094

NAFnappal
17
23
22
61,885
63,198
63,005

Q2
EAFéjjel
3
4
4
54,532
55,601
55,601

NAFnappal
16
19
25
61,622
62,368
63,550

Q3
EAFéjjel
3
3
5
54,532
54,362
56,570

Kiindulási egyenértékű hangnyomásszint

:

Egy forgalmi sávban
(7,5)
korrekcióval
nappal éjjel
nappal éjjel
LAeq 2006(dB)
68,463 60,936 66,973 59,446
LAeq hosszútáv(dB) 69,671 62,020 68,181 60,53
LAeq nagytáv(dB) 70,050 62,646 68,560 61,156

Kér forgalmi sávban
(7,5)
korrekcióval
nappal éjjel
nappal éjjel
71,473 63,946 69,983 62,456
72,681 65,030 71,191 63,540
73,510 65,656 72,02 64,166

Korrekciós tényezők számítása:
-

távolságtól függő tényező Kd → 0,99 észlelési pont úttengelytől 12,5 m távolságban
hangvisszaverődéstől függő korrekció Kh → + 1,5
útburkolattól függő korrekció Kb → -2,0 csendes aszfalt burkolat
Σ korrekció → -1,49 dB

A településen áthaladó 25-ös számú II. rendű országos főközlekedési út által
okozott zajterhelés mindnappal, mind éjjel meghaladja a vonatkozó előírás szerinti
határértéket. A közegészségügyi hatóság a környezetvédelmi hatóság
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véleményének figyelembevételével indokolt esetben 5 dB, kivételesen 10 dB
túllépést engedélyezhet a szükséges feltételek előírásaival.
Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól
védendő területeken
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű)

Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó
zaj terhelési határértékei zajtól védendő
területeken
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias,
telepszerű beépítésű)

Határérték (LTH) az LAM
megítélési szintre (dB)
nappal 6-22 óra
éjjel 22-6 óra
50
40

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)
ha az építési munka időtartama
1 hónap vagy
1 hónap felett 1
1 évnél több
kevesebb
évig
nappal
éjjel
nappal
éjjel
nappal
éjjel
6-22 óra 22-6 óra 6-22 óra 22-6 óra 6-22 óra 22-6 óra
65

A zaj terhelési határértékei épületek zajtól védendő
helyiségeiben

50

60

45

55

40

Határérték (LTH) az LAM megítélési
szintre (dB)
nappal 6-22 óra
éjjel 22-6 óra
40

Egyéb orvosi rendelő- és kezelőhelyiségek
Tantermek, előadó- és foglalkoztató termek bölcsődékben,
óvodákban és oktatási intézményekben; ülés- és
40
tárgyalótermek; könyvtári olvasótermek; tanári szobák;
intézmények akusztikai szempontból igényes irodahelyiségei
Lakószobák lakásokban, szociális otthonokban, üdülőkben
40
30
Lakószobák szállodákban, panziókban, munkásszállókban,
45
35
diákotthonokban, üdülőházakban
Étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakásokban
45
Szállodák,
panziók,
üdülők,
szociális
otthonok,
50
munkásszállók és diákotthonok közös helyiségei
Éttermek, eszpresszók
55
Kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve
60
vendéglátó helyiségei; várótermek; intézmények akusztikai
szempontból kevésbé igényes helyiségei
Az emberre ható rezgés terhelési határértékei
Rezgésterhelési határérték (mm/s2)
épületekben
AM
A0
Amax
Lakóépület, üdülőépület, szociális
nappal
10
12
200
otthon,
szálláshely-szolgáltató 6-22 óra
épület, kórház, szanatórium lakóéjjel
5
6
100
és pihenőhelyiségei
22-6 óra
Kulturális, vallási létesítmények nagyobb
figyelmet
igénylő
helyiségei
(pl.
10
12
200
hangversenyterem, templom); bölcsőde, óvoda
foglalkoztató helyiségei; orvosi rendelő
Művelődési, oktatási, igazgatási és irodaépület
nagyobb figyelmet igénylő helyiségei (pl.
tanterem,
számítógépterem,
könyvtári
20
24
300
olvasóterem, tervezőiroda, diszpécserközpont);
színházak,
mozik
nézőterei;
magasabb
komfortfokozatú szállodák közös terei
Kereskedelmi, vendéglátó épület eladó-, illetve
vendéglátó terei; sportlétesítmények nézőtere;
30
36
600
középületek folyosói, előcsarnokai
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• hulladékgazdálkodás
A település területén jellemzően a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.)
KöM rendeletben meghatározott települési szilárd és települési folyékony építési,
bontási és egyéb invert hulladékok keletkeznek.
A keletkező hulladékok kezelése meg kell feleljen a települési szilárd és folyékony
hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.
10.) EüM rendelet, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Kormányrendelet, továbbá az
építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.
26.) BM-KvVM rendelet előírásainak.
A területi hulladékgazdálkodási tervekről szóló 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet 6.
számú melléklet VI. fejezete szerint az egész megyét lefedő hulladékgazdálkodási
rendszer kialakítása (válogatóművek, átrakóállomások, komposztálók, építési
törmelék feldolgozók kialakításával) az egri kistérség köré szerveződik.
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt szerint Szarvaskő
területén keletkező hulladékok ártalmatlanítása az egri hulladéklerakó telepen
történik.
A települési szilárd hulladékok elhelyezése szervezett szemétgyűjtéssel és
hatóságilag kijelölt lerakóhelyen történő ártalmatlanítással megoldott. A
tevékenység során a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos
egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásai
betartandók.
A települési folyékony hulladék kezelése és ártalmatlanítása a település területén
műszaki,- és tisztítás technológiai hatásfokában korszerűtlen rendszerrel csak
részlegesen megoldott. A településen a szennyvízelvezetés biztonságos kiépítése a
felszín alatti vízbázis védelme, a természetvédelem, valamint a
településfejlesztéshez szükséges reurbanizációs folyamatok miatt várható igények
teljesítése, a fogadóképesség megteremtése és biztosítása szempontjából
elsődlegesen fontos feladat.
A település területén számottevő veszélyes hulladék, valamint üzemi létesítmények
és meghatározó mezőgazdasági tevékenység hiányában ipari, mezőgazdasági
eredetű hulladék gyakorlatilag nem keletkezik.
E. TERMÉSZETVÉDELEM:
A természet védelméről (továbbiakban: Tvt) szóló 1996. évi LIII. törvény a védelem
céljaként
- a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek,
biológiai sokféleségének általános védelmét, megismerésének és fenntartható
használatának elősegítését továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet
iránti igényének kielégítését, illetve
- a természetvédelem hagyományainak megóvását, eredményeinek továbbfejlesztését,
a természeti értékek és területek kiemelt oltalmát, megőrzését, fenntartását és
fejlesztését rögzíti.
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A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény a
környezetvédelmi tervezés alapjaként a Nemzeti Környezetvédelmi Program
kidolgozását határozta meg, melynek részeként Nemzeti Természetvédelmi Alaptervet
kell készíteni.
Az alapterv tartalmazza az ökológiai hálózat és az ökológiai (zöld) folyosók, valamint
az érzékeny természeti területek, rendszerét.
-

-

az ökológiai hálózat az egyes védett természeti területek és ezek védőövezete, a
Natura 2000 területek, az érzékeny természeti területek és a természeti területek
ökológiai (zöld) folyosókkal biztosított biológiai kapcsolatainak egysége
az érzékeny természeti terület az olyan extenzív művelés alatt álló terület, amely a
természetkímélő gazdálkodási módok megőrzését, fenntartását, ezáltal az
élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség fennmaradását, a tájképi és
kultúrtörténeti értékek megóvását szolgálja.
az ökológiai (zöld) folyosó az egyes védett természeti területek, valamint ezek
védőövezetét, a Natura 2000 területek, az érzékeny természeti területek és a
természeti területek közötti biológiai kapcsolatot biztosító, vagy ezt elősegítő
területek, területsávok és területmozaikok, ezek láncolata, valamint az ezeken
található élőhelyek;

A település területét érintő ökológiai hálózat elemei:

Az ökológiai rendszer az élő szervezetek, életközösségeik, valamint ezek élettelen
környezetének dinamikus és természetes egysége.
A település területe az ökológiai rendszer alábbi övezeteire tagolódik:
−
−
−

Bükki Nemzeti Park övezete
Natura 2000 területek övezete
Érzékeny Természeti Területek övezete
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−
−

Természeti területek övezete
Tájképvédelmi övezet

Bükki Nemzeti Park övezete
Szarvaskő közigazgatási területének keleti részét a Tvt. törvény védett természeti
területek körében, nemzeti parki területként, a Bükki Nemzeti Park (BNP) kezelésében
lévő országos jelentőségű természetvédelmi terület kategóriába sorolta. Védett
természeti terület a törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté
nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület;
A nemzeti park általánosan az ország jellegzetes, természeti adottságaiban lényegesen
meg nem változtatott, olyan nagyobb kiterjedésű területe, melynek elsődleges
rendeltetése a különleges jelentőségű, természetes növény- és állattani, földtani,
víztani, tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai sokféleség és természeti
rendszerek zavartalan működésének fenntartása, az oktatás, a tudományos kutatás és a
felüdülés elősegítése.

A BNP területe
A BNP rendeltetését a létesítéséről szóló 18/1976. OTVH határozat az alábbiak szerint
rögzíti:
− Védje a bükki középhegységi táj jellegzetes és változatos arculatát, kedvező
természeti tulajdonságait és őrizze meg jelentős természeti értékeit:
 a különböző sziklaalakzatokat, barlangokat, töbröket, forrásokat és
vízfolyásokat;
 a kárpáti flóraelemekben gazdag hegyi réteket, legelőket, jellegzetes és ritka
erdő- és állománytípusokat, természetes növénytársulásokat, valamint a védett
állatfajokat.
− Őrizze meg a táj kulturális értékeit.
− Biztosítsa a tudományos kutatásokhoz szükséges természeti feltételeket.
− A természetes környezet megőrzésével segítse elő a szabadidő kulturált
felhasználását, a szabadban történő felüdülést és élményszerzést.
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−

Szolgálja a természeti és kultúrértékek megismerésére irányuló turizmust és
idegenforgalmat.
Környezetvédelmi mintaterületként szolgálja természeti környezetünk védelmét.

A Tvt törvény felhatalmazása alapján a nemzeti park meghatározott, kiemelkedő
tudományos értéket képviselö részét a miniszter bioszféra-rezervátummá minősítheti.
A bioszféra-rezervátumon belül a kiemelkedő természetvédelmi érték közvetlen
megóvására magterületet kell kijelölni.
A természetes vagy természet-közeli állapotú erdei életközösség megóvását, a
természetes folyamatok szabad érvényesülését, továbbá a kutatások folytatását
szolgáló erdőterületeket a miniszter védett természeti területi kategóriába sorolva
erdőrezervátummá nyilvánítja. Az erdőrezervátum magterületét az előzőek szerint kell
kijelölni. A törvény erejénél fogva a nemzeti park természeti övezete, a bioszférarezervátum magterülete, továbbá az erdőrezervátum magterülete fokozottan védett.
A BNP területén belül Szarvaskő közigazgatási területén fokozottan védett területek:
• A szarvaskői Vár hegy és környéke

A Szarvaskői várhegy látképe korabeli felvételen
Szarvaskő határában a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő
egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 3/2000. (III.
24.) KöM rendelet alapján erdőrezervátum nem került kijelölésre.
A nemzeti parkok területének övezeti kategóriákba való sorolásáról szóló 14/1997. (V:
28.) KTM rendelet alapján a BNP területe az alábbi övezeti kategóriákba került
besorolásra:
• „A „ zóna → természeti övezet
A természeti övezet az emberi tevékenység által nem, vagy kis mértékben
érintett természetes vagy természet-közeli állapotú terület, amelyen a természeti
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folyamatoknak meghatározó szerepe van. A területek kiterjedésük
következtében önfenntartóak, változatos, stabil belső szerkezettel, dinamikus
változékonysággal rendelkeznek. Az övezetben települési területek nem
találhatók, építmények előfordulása ritka, a természetvédelmi kezelés
elsődleges feladata a természetes, természet-közeli állapot fenntartása.
• „B” zóna → kezelt természeti övezet
A kezelt természeti övezet emberi tevékenység által kis mértékben terhelt,
olyan természetes vagy természet-közeli állapotú terület, amelyen a
beépítettség általában szórványos, a terület jellegét a természeti értékek
határozzák meg, és a természeti erőforrások korlátozott használata nem
befolyásolja a természet megújuló képességét. A kezelt természeti övezetben a
természetvédelmi kezelés célja az övezet természeti értékeinek védelmével,
fenntartásával, illetve helyreállításával összeegyeztethető tevékenységek
megvalósítása.
• „C” zóna → bemutató, vagy látogatható övezet
Bemutató övezetbe kell sorolni az emberi tevékenység által mérsékelten terhelt
természet-közeli állapotú és egyéb területeket, amelyek beépítettségi szintje
alacsony, a természeti értékek túlsúlyban vannak és a népsűrűség csekély,
továbbá meghatározóak a hagyományos és extenzív gazdálkodási formák,
tevékenységek. A bemutató övezetben folytatott tevékenységeknek
összhangban kell lenniük a természet-közeli adottságok védelmével és
fenntartásával, biztosítva a természeti erőforrások megújulását és hosszú távú
fennmaradását.
Natura 2000 területek övezete
A Natura 2000 terület az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
terület külön jogszabályban meghatározott különleges madárvédelmi terület,
különleges természet-megőrzési, valamint kiemelt jelentőségű természet-megőrzési
területnek kijelölt területek, illetve az Európai Unió által jóváhagyott különleges
természet-megőrzési, valamint kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület;
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet megállapítja az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi területek hálózatába tartozó Natura 2000 területeket.
A Natura 2000 hálózat terület-kijelölésének célja az azokon található, kijelölésük
alapjául szolgáló fajok és élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének
megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a kijelölés alapjául szolgáló természeti
állapot és az azt létrehozó, illetve fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
A település területén a Natura 2000 hálózat területei:
− Különleges Madárvédelmi Területek (SPA):
olyan közösségi szempontból jelentős természeti értékekkel rendelkező terület,
amelyen a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 1. A) számú mellékletben
meghatározott közösségi jelentőségű madárfaj, valamint az 1. B) számú
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mellékletben meghatározott vonuló madárfaj jelentős állománya, illetve élőhelye
található. A rendelet 5. számú melléklete szerint Szarvaskő területe a 9. számú
térképi azonosítóval, HUBN 10003 területkódú Bükk hegység és peremterületei név
alatt érintett.

Különleges Madárvédelmi Területek elhelyezkedése

Különleges Madárvédelmi Területek
Az Európai jelentőségű ökológiai hálózat, a Natura 2000 területek SPA területei
magukba foglalják a település teljes területét.
A HUBN10003 területkódú különleges madárvédelmi területek jellemzői:
A terület megnevezése: Bükk hegység és peremterületei, területe: 64201,89 ha
Jelölő fajok: Aquila heliaca
parlagi sas
Bonasa bonasia
császármadár
Bubo bubo
uhu
Ciconia nigra
fekete gólya
Circaetus gallicus
kígyászölyv
Dendrocopos medius
közép fakopáncs
Dendrocopos syriacus
balkáni fakopáncs
Dryocopus martius
fekete harkály
Ficedula albicollis
örvös légykapó
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Ficedula parva
Lanius collurio
Lullula arborea
Pernis apivorus
Picus canus
Strix uralensis
Sylvia nisoria

kis légykapó
tövisszúró gébics
erdei pacsirta
darázsölyv
hamvas küllő
uráli bagoly
karvalyposzáta

Jellemzés:
Elsősorban erdei fajok előfordulása jellemző, kiemelkedő nemzetközi jelentőségű
egyes ragadozómadár (parlagi- és békászósas, kígyászölyv, darázsölyv), harkályok,
örvös- és kis légykapó itteni állománya.
Elsősorban a nem elég "fenntartható módon" végzett erdőgazdálkodás veszélyezteti az
erdőterületeket. Erdőterületeken kiemelt gondot jelent a túltartott vadállomány
(elsősorban muflon, vaddisznó) is.
Speciális figyelmet érdemelnek a füves területek (incl. mocsárrétek, felhagyott
gyümölcsösök), melyek a megfelelő kezelés hiánya miatt erősen degradálódnak.
A terület 70%-ban országos védelem alatt áll (Bükki NP, Lázbérci TK).
− Kiemelt jelentőségű Természet-megőrzési Területek (SCA):
olyan közösségi szempontból kiemelt jelentőségű természeti értékekkel rendelkező
terület, amely a 2. B) és 3. B) számú mellékletben meghatározott faj jelentős
állománya, élőhelye, valamint rajta a 4. B) számú mellékletben meghatározott
kiemelt jelentőségű élőhely-típus található. A rendelet 7. számú melléklete szerint
Szarvaskő területe a 114. számú térképi azonosítóval, HUBN 20004 területkódú
Szarvaskő név alatt érintett.
Az SCA területekkel lefedett ingatlanok helyrajzi számos jegyzéke Szarvaskő
területén: 0118, 047/1, 052, 056/2, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 066, 067/4,
068/1, 068/2, 068/3, 069, 070/6a, 070/6b, 821, 823, 824, 825, 826, 827.

Különleges Természet-megőrzési és
Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Területek
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A HUBN20004 területkódú kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület jellemzői:
A terület megnevezése: Szarvaskő, területe: 641,38 ha
Jelölő élőhelyek és fajok:
• élőhely
40A0
Szubkontinentális peripannon cserjések
6110
Mészkedvelő vagy bazofil varjúhájas
gyepek (Alysso-Sedion albi)
6190
Pannon sziklagyepek
(Stipo-Festucetalia pallentis)
6240
Szubpannon sztyeppék
8220
Szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel
9180
Lejtők és sziklatörmelékek
Tilio-Acerion-erdői
91G0
Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus
petraeával és Carpinus betulusszal
91H0
Pannon molyhos tölgyesek Quercus
pubescensszel
91M0
Pannon cseres-tölgyesek
• növény
Pulsatilla grandis
leánykökörcsin
Thlaspi jankae
Janka-tarsóka
• gerinctelen
Cerambyx cerdo
nagy hőscincér
Lucanus cervus
szarvasbogár
Stenobothrus eurasius
eurázsiai rétisáska
Jellemzés:
A Bükk hegység biogeográfiai szempontból egyik legértékesebb része, mely részben a
peremhelyzetének, részben különleges alapkőzetének (bazalt) és geomorfológiai
adottságának köszönhető. Együttesen fordulnak elő a Bükk magasabb régiójára
jellemző kárpáti elemek (elsősorban a szarvaskői szurdokban) a déli területek
xerotherm, zömmel szubmediterrán-kontinentális fajaival és növénytársulásaival (pl.
cserszömörcés bokorerdők, sztyepprétek, sziklagyepek). A legnagyobb kiterjedést
elérő zonális erdőtársulás a cseres-tölgyes, melynek természetessége jónak mondható.
A mezofil gyertyános-tölgyesek a völgytalpakra jellemzőek (sokszor nudum
állományokkal).
A terület sérülékenysége mérsékelt, részben köszönhetően a nemzeti parkos
védettségnek is. A szarvaskői vár és a szurdok fokozottan védett terület, ahol a
természeti értékek koncentráltan összpontosulnak. A zonális cseres- és gyertyánostölgyesek többnyire erdészeti kezelés alatt állnak, az állományok degradáltsága igen
eltérő lehet.
A terület teljes egészében a Bükki Nemzeti Park részét képezi (1978), maga a vár
illetve a szurdok fokozottan védett terület. A területen egy geológiai tanösvényt állított
fel a nemzeti park, ahol mélységi magmás kőzetek találhatók a felszínen, így Közép-
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Európában egyedülálló módon látható az egykori óceáni aljazta kiömlött és bazaltként
megszilárdult láva.

Geológiai tanösvény
A tanösvény növényvilága:
• északi fodorka ( Asplenium septentrionale ) - szilikát sziklafalak hasadéklakó növényzetének tagja, árnyas és napfényes helyen is megél.
• aranyos fodorka ( Asplenium trichomanes ) - hasadéklakó páfrány hasonlóan az előzőhöz
• hólyagpáfrány ( Cystopteris fragilis ) - árnyas erdőkben, sziklafalakon előforduló gyakori páfrány
• sajmeggy ( Cerasus avium ) - a töltésen növő, tavasszal dekoratív fafaj, amely az
Északi-középhegység bokorerdeinek egyik jellemző faja.
• bablevelű varjúháj ( Sedum maximum ) - igen dekoratív, kertekben is ültetett faj,
amely felmelegedő erdőkben, gyepekben érzi jól magát. A töltés oldalában nagy
számban előfordul
• fehér varjúháj ( Sedum album ) - kőtörmelékek pionír növénye
• boros varjúháj ( Sedum acre ) - kőtörmelékek pionír növénye
• sárga kövirózsa ( Sempervivum hirtum ) - kőtörmelékek pionír növénye
• rózsás kövirózsa ( Sempervivum marmoreum ) - kőtörmelékek pionír növénye
• csíkos kecskerágó ( Euonymus europaeus ) - erdőkben általánosan elterjedt cserje. Ősszel piros terméseivel hívja fel magára a figyelmet. Erdőszegélyekben
fejlődik a legjobban.
• medvetalp ( Heracleum sphondylium ) - árnyas, üde erdőkben gyakori nagytermetű, fehér virágú ernyős növényünk
• fodros gólyaorr ( Geranium phaeum ) - árnyas erdőkben sziklás, kőtörmelékes talajon növő dekoratív gólyaorr-faj
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• podagrafű ( Aegopodium podagraria ) - árnyas üde erdők aljnövényzetének sokszor állományalkotó faja, amely igen jó takarónövény, fehér virágai május végén
nyílnak
• gyapjas boglárka ( Ranunculus lanuginosus ) - árnyas, sziklás erdők nagy termetű
boglárkája, dekoratív sárga virágokkal
• mezei üröm ( Artemisia campestris ) - száraz gyepekben, sziklagyepekben előforduló gyakori növény, amely igen jellegzetes megjelenésű, évelő, szürkészöld
hajtásain nyáron jelennek meg sárga virágai
• tatárjuhar ( Acer tataricum ) - gyorsan növő viszonylag látványos fa, amely leggyakrabban azonban csak cserjeméretű. Száraz tölgyesekben nem ritka
hegyvidékeink előterében, dekorativitása elsősorban piros terméseiből és őszi
színeiből adódik.
• kányaharangvirág ( Campanula rapunculoides ) - mezofill lomberdők gyakori faja,
amely azonban szegélyhelyzetben virágzik a legjobban, virágzáskor látványos faj,
kellően igénytelen és magról is jól szaporítható
• sárga hagyma ( Allium flavum ) - sziklagyepekben általánosan elterjedt növény,
amely csak virágzásakor látványos, akkor is csoportosan, kedveli a direkt
napsütést
• varjútövis ( Rhamnus catharticus ) - száraz tölgyesek jellemző cserjéje, egy szürke eminenciás
• egybibés galagonya ( Crataegus monogyna ) - lomberdők általánosan elterjedt gyakori cserjéje, amely inkább a jobb vízellátású termőhelyeket kedveli. Tavasszal illatos
fehér virágaival díszít, míg ősszel piros termései dekoratívak. Sövénynek is igen alkalmas,
jól nyírható. Vegetatívan igen jól szaporítható.
• erdei pajzsika ( Dryopteris filix-mas ) - árnyas üde erdők dekoratív, nagy termetű
faja, humuszban gazdag talajon jól fejlődik
•

szálkás pajzsika ( Dryopteris carthusiana ) - ligeterdők, patakmenti égeresek,
füzesek, üde erdők védett páfránya, amely vízhez közeli párás termőhelyeken,
többnyire fák tövén él

• közönséges édesgyökerű-páfrány ( Polypodium vulgare ) - árnyas sziklafalak sűrű
szőnyeget is képező páfránya
• galambvirág ( Isopyrum thalictroides ) - üde erdők kora tavaszi geofiton tagja, a
patak mentén gyakori faj
• mocsári gólyahír ( Caltha palustris ) - vízpartok, égerligetek, mocsarak gyakori,
kora tavaszi dekoratív növénye
• bogláros szellőrózsa ( Anemone ranunculoides ) - mezofill erdők tavaszi növénye,
a galambvirággal együtt fordul elő, azonos termőhelyet igényel
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•

szirti gyöngyvessző ( Spiraea media ) - sziklagerincek, sziklaerdők dekoratív
cserjéje, amely a Vár-hegy északi oldalain önálló cserjést alkot. VÉDETT!!

• pannon madárbirs ( Cotoneaster matrensis ) - az előző fajjal együtt előforduló
szintén dekoratív cserjefaj, fényigényes
• Waldstein-pimpó ( Waldsteinia geoides ) - könnyen felmelegedő, humuszban gazdag talajú sziklaerdők dekoratív növénye, amely a hárs-kőris sziklaerdők egyik
jellemző faja Gyakran együtt fordul elő a mérges sással ( Carex brevicollis ).
• fürtös kőtörőfű ( Saxifraga paniculata ) - északi kitettségű, árnyas sziklafalak ritka
faja, amely szilikáton is megél. VÉDETT!!
• csalánlevelű harangvirág ( Campanula trachelium ) - nagy termetű, nagy virágú
harangvirágunk, amely üde erdőkben, de fényben gazdagabb helyen fordul elő
• piros gólyaorr ( Geranium sanguineum ) - száraz erdőszegélyek, napsütötte gyepek
talajtakaró
növénye,
amely
a
kőtörmelékre,
humuszosabb
részeire
alkalmas
• kis télizöld ( Vinca minor ) - üde erdőkben elvaduló, kertiszökevény, amely áttelelő
alajtakaró leveleivel télen is üde színfoltot képez. Nagy kék virágai tavasszal nyílnak,
elsősorban árnyas, füvesítésre kevésbé alkalmas helyekre érdemes telepíteni
• erdei nefelejcs ( Myositis sylvatica ) - a hazai nefelejcsek közül a leggyakoribb és
a legnagyobb virágú faj, amely árnyas erdőkben fordul elő
• sárga árvacsalán ( Galeobdolon luteum ) - üde erdők, kőtörmelékek talajtakaró növénye, amely vegetatívan igen jól szaporodik, májusban nagy sárga virágaival díszit
• Teleki-virág ( Telekia speciosa ) - kertekbe, parkokba ültetett védett növényünk,
amely patakok fényben gazdag magaskórós növényzetében állományalkotó. Nálunk igen
ritka. A tó szegélyében üde talajon igen jól mutat. Kb. 1,5 méter magasra nő,
magról igen jól szaporítható. VÉDETT!!
• vörös acsalapu ( Petasites hybridus ) - patakpartok, égerligetek szegélyében növő
nagy termetű, magaskórós növényfaj. A talaj humusztartalmának függvényében és a
fényellátottság mértékétől függően szabályozható a méretbeli növekedése. Nem ritkán két
méter fölé is megnőnek levelei.

A település területén a Natura 2000 hálózat területei nagyrészt egybeesnek a védett
területekkel, és csak kisebb részben jelentenek önálló védettségi kategóriát.
A kormányrendeletben megfogalmazott előírások biztosítják a Natura 2000
területeken – különleges madárvédelmi területen, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen – található fajok és élőhelyek kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartását. A kormányrendelet tiltja a Natura 2000 terület állapota,
állaga és jellege elsődleges rendeltetésével ellentétesen történő megváltoztatását,
valamint minden olyan beruházás végzését, illetve tevékenység folytatását - kivéve, ha
kiemelt közérdekről van szó - amely a terület elsődleges rendeltetéséből fakadó
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védelmi célokkal ellentétes. A fentieknek megfelelően a jogszabályban rögzített
Natura 2000 területeken a jelenlegi területhasználatok fenntartása szükséges, esetleges
módosításokhoz a BNPI hozzájárulása szükséges.
Érzékeny Természeti Területek övezete:
Az övezetbe – a 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelettel összhangban – a
természeti (ökológiai) szempontból érzékeny földrészletek összefüggő térségei
tartoznak, ahol olyan természetkímélő gazdálkodási módok megőrzése, fenntartása és
támogatása a cél, amelyek biztosítják az élőhelyek védelmét a biológiai sokféleség, a
tájképi és kultúrtörténeti értékek összehangolt megőrzését.
Szarvaskő a hivatkozott rendelet 2. számú melléklete szerint az érzékeny természeti
területekkel érintett települések felsorolásában a kiemelten fontos Érzékeny
Természeti Területek térségében a 3.1.5. szám alatt a Bükki Nemzeti Park
védőzónájába tartozik.
Az érzékeny természeti területek övezetében a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi
Program célkitűzéseinek megfelelő és az érzékeny természeti területek hasznosítását
biztosító célprogramok szerint a tájkép védelmét, a természeti értékek megóvását, a táj
ökológiai és turisztikai potenciálját megőrző és azt növelő környezetkímélő
mezőgazdasági termelési szerkezetet kell kialakítani.
Természeti területek övezete:
A természeti terület olyan földterület, melyet elsősorban természet-közeli állapotok
jellemeznek. Természet-közeli állapot az az élőhely, táj, életközösség, amelynek
kialakulására az ember csekély mértékben hatott, (természeteshez hasonlító
körülményeket teremtve), de a benne lejátszódó folyamatokat elsősorban az
önszabályozás jellemzi.

Szarvaskő védelem alatt nem álló teljes igazgatási területe természeti területek
övezetébe sorolható.
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Egyéb védelmi kategóriák:
• Ex-lege területek
A Tvt. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva védelem
alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár.
Szarvaskő a törvényi szabályozás alapján elsődlegesen források, víznyelők,
illetve barlang védelmében érintett.
A Tvt. törvény (3) bekezdés a./ pontja alapján a barlang a földkérget alkotó
kőzetben kialakult olyan természetes üreg, melynek hossztengelye meghaladja
a két métert és - jelenlegi vagy természetes kitöltésének eltávolítása utáni mérete egy ember számára lehetővé teszi a behatolást.
A Tvt. törvény (3) b./ pontja alapján a forrás a felszín alatti víz természetes
felszínre bukkanása, ha a vízhozama tartósan meghaladja az 5 liter/percet,
akkor is, ha időszakosan elapad.
A Tvt. törvény (3) bekezdés c./ pontja alapján a víznyelő az állandó vagy
időszakos felszíni vízfolyás karsztba történő elnyelődési helye.
A Tvt. törvény 28. § (5) bekezdés szerint a 23. § (2) bekezdése alapján védett
forrás, víznyelő, kunhalom, földvár természeti emléknek minősül. Természeti
emlék valamely különlegesen jelentős egyedi természeti érték, képződmény és
annak védelmét szolgáló terület.
• Egyedi tájértékek
A Tvt. törvény 6. § (3) bekezdés szerint egyedi tájértéknek minősül az adott
tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel
létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti,
tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van.
A település igazgatási területére az Egyedi Tájértékek Katasztere (ETK) még
nem készült el. Az ETK célja, hogy felhívja a település önkormányzatának
figyelmét a védelem alatt nem álló, de a település, a táj szempontjából értékes
egyedi értékekre, melyek esetleges helyi védelem alá vonása is megfontolandó.
Az ETK felmérése után a kijelölt objektumok, illetve területek listáját a BNPI
eljuttatja a település önkormányzatához.
Tájképvédelmi övezet:
A település területe része a megyei rendezési tervben kijelölt tájképvédelmi övezetnek,
így alkalmazni kell az övezetre vonatkozó megyei szintű tervi előírásokat.
Tájképvédelmi övezet a nemzeti parkot övező változatos természeti adottságú, és
ezáltal hagyományosan gazdag és sokrétű tájhasználatú övezet, amely egyben a
nemzeti park védőövezeteként is funkcionál.
Szarvaskő teljes külterülete része a Heves megyei Területrendezési Tervben kijelölt
tájképvédelmi övezetnek.
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Az 1996. évi LIII. Tvt. Törvény előírásainak megfelelően
−

−
−

gondoskodni kell a használaton kívül helyezett épületek, építmények, nyomvonalas
létesítmények, berendezések új funkciójának megállapításáról, illetve ennek
hiányában megszüntetésükről, elbontásukról, az érintett területnek a táj jellegéhez
igazodó rendezéséről;
a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket;
biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását.

Tájképvédelmi övezetben:
−
−
−
−
−

új külszíni bányatelek csak nemzetgazdasági érdekből létesíthető,
új közutak létesítésénél, és meglévő utak mentén az utak mentén zöldfolyosóként
funkcionáló növénytelepítést is ki kell alakítani,
felszínen nem létesíthetők olyan termékvezetékek, távvezetékek, amelyek tájképi és
településképi szempontból zavaró hatásúak és megváltoztatják a táj karakterét,
a meglévő fasorok, mezsgyék védelmét biztosítani kell,
a reklámépítmények, reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó szabályokat a helyi
építési szabályzatban meg kell határozni.

A természeti adottságokra alapozott idegenforgalom
Az országos kék túra nyomvonalának egy szakasza a település területén halad
keresztül

Országos Kék túra nyomvonala
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A települést érintő kijelölt turista utak:
1./ Szilvásvárad – Szalajka-völgy – Horotna-völgy – Katonasírok – Péter út – Kásás út
– Messzelátó – Hosszúbérc – Antónia forrás – Gilitka (Szt. Anna) kápolna Tardos-bérc – Szarvaskői várrom – Szarvaskő
2./ Szarvaskő – Leshely – Keselyű-bérc – Almár – Almár-völgy – Villő-bérc –
(Baktai-tó) – Egerlátó – Szarvaskő
3./ Szarvaskő - Margit forrás - Les-hely - Öreg-hegy - Almár vagy Berva végállomás
4./ Szarvaskő - Szarvaskői vár - Gilitka kápolna – Bélapátfalva
5./ Szarvaskő - Almár - Baktai tó – Egerbakta
6./ Szarvaskő - Almár - Baktai tó – Egerbakta
7./ Botanikai és geológiai bemutató tanösvény

Részlet a Déli Bükk turista térképéből
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F. ÉRTÉKVÉDELEM:
1./ A település története:
Szarvaskő település és környezete kezdettől fogva, 1945-ig az egri püspökség ill.
érsekség birtoka volt. Az egri püspökséget Szent István alapította 1009-ben, de
Barkóczy Ferenc egri püspök (1744-1761) egyik munkájában még előbbre teszi a
püspökség alapítását. Kovács Béla szerint 1001-ben már öt püspöksége volt
hazánknak, az egri mellett az esztergomi, az erdélyi, a kalocsai és a veszprémi.
Ezek közül a legnagyobb volt az Egri Egyházmegye területe, amelyhez Heves,
Borsod, Aba-Újvár, Zemplén, Ung, Szabolcs, Zaránd, Szolnok vármegyék
tartoztak.
A püspökségek székhelyeinek kiválasztása, a királyi családhoz tartozó személyek
lakhelyei alapján történt. A legnagyobb összefüggő püspöki birtok az Egrivölgyben volt található. Ezt a területet É-on a diósgyőri királyi várbirtok, és a Bélinemesek földjei, D-en pedig a szemerei és a farmosi nemesek birtokai határolták.
Ehhez a birtokterülethez tartozott Szarvaskő is.
Az egri püspökök nemcsak egyházi, hanem közigazgatási vezetői is voltak
egyházmegyéjüknek, vagyis a mindenkori egri püspök volt Heves vármegye
főispánja is.
Szarvaskő község születésének évéről és őstörténetéről nem maradt meg írásos
forrás. Ennek fő oka az volt, hogy az egri püspökség irattára a történelem során
több alkalommal is súlyos veszteséget szenvedett.
Először az 1241 évi tatárjárás során, amelynek fő csapásvonala éppen Heves
vármegyén haladt keresztül. Rogerius „Carmen miserabile” című írásában Eger
első veszedelmét a következőképpen beszéli el. „Benedek, váradi püspök, a király
IV. Béla parancsára nagy sereget gyűjtve és a király segítségére sietni akarva,
megérté, hogy a tatárok Eger városát feldúlták. A városiak és mások közül, akik a
város védelmére összegyűltek, némelyeket megégetvén, másokat kardra hányván, a
püspök és az egyház kincseit feldúlván, zsákmányul ejtvén, elhordták vala.”
A második veszedelem, a török dúlás idején, csaknem teljesen elpusztultak a
történelmileg fontos iratok. Harmadszor pedig, a Rákóczi-féle szabadságarc idején
(1703-1711) szenvedett pótolhatatlan veszteségeket a kincstár és az irattár.
Irodalmi forrás alapján, Szarvaskő első telepített, magyar lakosai Tamás püspök
(1217-1224), vagy Kilit II. (Clétus) püspök belső emberei voltak, akiket a
jövedelmes vámszedőhely feladatainak ellátására, védelmére, az odavezető út
karbantartására telepítettek Szarvaskőre az 1220-1230-as években.
A megye egyik legfontosabb útja, az Eger-patak völgyén keresztül vezetett
Budáról-Hatvan-Eger városokon át, az Alsó- magyarországi bányavárosok felé.
(Besztercebánya, Selmecbánya, stb.)
A kereskedelem megindulásával együtt járt a vámszedőhelyek kiépítése is. Vámot
az eladásra szánt áruk után kellett fizetni. A vásáros helyekre vezető utak, hidak
használatáért, az ún. szárazvámot kellett fizetni. A vámszedés jogát a mindenkori
uralkodó adományozta, de az út és a vám felett a püspök rendelkezett.
A szarvaskői vám 1493-ban még 250 aranyforintot jövedelmezett. 1495-ben két
vámszedő Laczkó és Sebastianus 165 aranyforintot fizettek be a püspöki pénztárba.
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A vámhely még 1558-ban is jól jövedelmezett. A község lakóinak szolgáltatásai
közé tartozott a vámhoz vezető út karbantartása. 1577-re a vám jövedelme már
annyira lecsökkent, hogy gyakran a heti egy dinárt sem érte el, ezért Radéczy
István püspök (1572-1586) megszüntette. A szarvaskői vám így is 350 évig
működött gazdaságosan.
A vám pontos helyére utaló írásos dokumentum nem maradt fenn, de az Eger felől
kiinduló főbb É-D-i átjárók nyomvonala alapján a vám valószínűsíthető helye az
Eger-patak völgyi és a Berva-völgyi átjárók találkozásánál a mai Kitérőnél, vagy
az utak Rocska-völgyi szétválásánál, a Postás Jankó-féle faluvégi kőbánya körül
lehetett, hogy onnan mindkét átjárót ellenőrizni lehessen.
Arról, hogy a vámosokon kívül az 1220-1240-es években, Szarvaskő településen
laktak-e még mások, így a XII. században a Bükk-hegység erdőségeit elfoglaló
palócok, vagy az un. latinusok, illetve a francia származású vallonok, annak írásos
nyoma nincs, csak különböző tényekből lehet következtetni arra, hogy a XIV-XVI.
században vallonok már laktak itt.
Szarvaskő helynevének eredete nem is a településhez, hanem az É-ról föléje
magasodó sziklahegyhez, mai nevén Várhegyhez kapcsolódik. Ez a rendkívül
érdekes történet részben a mondákból, legendákból, részben írásos történeti
dokumentumokból, részben az emberek által megfigyeltekből, tapasztalatokból
táplálkozik az alábbiak szerint.
- Ennek a falu fölé magasodó, vulkán eredetű 195-145 millió évvel ezelőtt
keletkezett sziklahegynek első hivatalos megnevezése 1248 előtt Tűzönkő volt,
amely lényegében a vulkanikus eredetére utal, ugyanis a vulkáni kitörésekor
valóban a tűzből született, tűzre helyezkedett.
- A második elnevezése 1248-ból származik, amikor IV. Béla király engedélyt
adott Lampert egri püspöknek, hogy a Kerekku=Kerekkő sziklahegyen várat
építsen. A sziklahegy ezt az elnevezést a kerekded alakjáról, ill. kerekded
párnaláváiról (mullit láváiról, gyapjúzsák láváiról) kapta.
- Az 1295-re felépült várat Püspök várnak (Castrum Episcopi) nevezték, mivel a
püspök építtette, az Ő birtoka volt. A vár működésének egy idejében
Tarisznyavárnak is hívták, mert Eger várához tartozott, annak volt az egyik
elővára. A várőrség hetenként váltotta egymást és az őrség mindig tarisznyában,
vitte magával a hideg elemózsiát.
- A vár alatt felépülő kis települést már 1330-ban Kerekkő-váraljának, ill.
Püspökvár-aljának nevezték.
- A település neve 1438-ban Zarwaskw, 1494-ben pedig Zarwaskew, illetve
Zarwaskw-alja.
Estei Hippolit egri püspök (1497-1520), 1500-1508 évi számadáskönyvében a
kézirat írói a következőképpen írták le a falu nevét: Zerwaskw, Sarvaskeuu,
Zauraskw, Zarvakw, Zarwaskw, Ceuraskew, Ceuraskw, Cerwaskw, Zarwaskw,
Zarwaskew, Sarwaskw, Zerwaskew. A település neve 1570-ben már Zarwaskewalja (Szarvaskő-alja), 1773-tól kezdődően 1984-ig pedig Szarvaskő. 1985-2002ig Eger-Szarvaskő, 2003-tól pedig újra Szarvaskő.
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A fentiekből egyértelműen megállapítható, hogy a települést először az 1400-as
évek elején nevezték mai írással Szarvaskőnek. A Szarvaskő elnevezés azt is
jelentheti, hogy a Szarvaskő névnek valami köze lehet a vallonokhoz.
A Magyar Nagylexikon VII. kötete Saint Egidius Gilles, vagyis Szent Egyed
provencei remetéről, akit a legenda szerint egy szarvastehén a tejével táplált az
alábbiakat írja. Egy vadászaton Wamba nyugati gót király rálőtt egy szarvasra, de
Szent Egyed, a remete, a testével fogta fel a kilőtt nyilat. A király ezt látva, a
remetének adományozta az esemény körüli jelentős területet, ahol a remete
kolostort alapított. Szent Egyed a késő középkor legnépszerűbb francia szentjeinek
egyike volt. Magyarországon Szent László király honosította meg a kultuszát és
tiszteletére bencés apátságot is alapított Somogyváron, ahová a szerzetesek a
Saint-gillesi anyakolostorból érkeztek. Szent Egyed ünnepe vagyis az első
szarvaskői fatemplom védőszentjének névnapja, a búcsú napja szeptember 1-én
volt. Jele a nyíl, utalva a vadászatra. Szent Egyedet a középkori képzőművészeti
alkotásokon mindig egy kősziklán álló szarvassal és a nyíllal együtt ábrázolják. A
település neve abból az asszociációból is származhat, hogy szarvas áll a sziklán,
szarvas áll a kövön, hát ez egy szarvasos kő, vagyis Szarvaskő.
Szegedi János a sziklahegy nevét onnan származtatja, hogy egy vadászoktól és a
kutyáktól üldözőbe vett szarvas, a vár helyén annyira megszoríttatott, hogy e
nemes állat ijedtében a sziklacsúcsáról a mélységbe ugrott és innét nevezték el a
sziklahegyet Szarvaskőnek.
Szarvaskői emberek véleménye szerint a község a nevét a vaskapunál lévő
szikláról kapta, ahol a szarvasok tanyáztak. A vezérszarvas mindig egy sziklán
állva figyelte a csordáját és a környéket. Ezért a Szarvaskő nevet a falu a sziklán
álló vezérszarvasról kapta, a szarvas és a kő szavak egymásba kapcsolásával. Ez
ellentmond az irodalmi forrásoknak, amelyek szerint eredetileg nem a falunak,
hanem a fölé emelkedő sziklahegynek volt a neve Szarvaskő.
Más magyarázat szerint, ha az ember átgyalogol az Eger-patak hídján, megáll a kis
téren és szembefordul a várral, most is jól látható a hajdani sasfészek alapjának
maradványai a keresztnél. Gondolatban eltüntetve a maradványokat, olyan kő
látható, melynek mintha szarva volna, vagyis egy szarvas kő, egy szóval
Szarvaskő.
Biztosan csak azt tudjuk, hogy kezdetben a mai Várhegynek volt a neve Szarvaskő,
majd 1494-től az alája települt falu neve volt Szarvaskő-alja, végül ez a név 1773tól Szarvaskő-re rövidült. Ami a Szarvaskő név eredetét illeti, arról csak többékevésbé valószínűsíthető az előzőek szerinti történetek ismertek de bizonyítható
igazság nem került elő.
2./ A településszerkezet kialakulása:
A letelepedő ember szállásterületének kiválasztása során az ökológiai tényezőket
tartotta elsődleges szempontnak. A kedvező domborzati viszonyok mellett a
megtelepedéshez az egyik legfontosabb tényező a víz jelenléte volt.
A honfoglaló magyarság megélhetését az állattenyésztés, majd később a vándorló
életformát felváltó letelepedés után a földművelés egészítette ki. Mindkét
tevékenység igényelte víz jelenlétét, ami Szarvaskő esetén is meghatározó volt,
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annak ellenére, hogy a település nem honfoglalás-kori, hanem a XIII. század elején
került alapításra, és gazdaságát kezdetben nem az állattenyésztés és a földművelés
határozta meg.
Szarvaskő 1220-as években történt alapításának célja Buda és a felvidéki
bányavárosok közötti kereskedelmi út karbantartása és biztosítása, illetve
vámszedőhelyként való működtetése volt. A település több mint 600 éven keresztül
az egri püspök, majd 1804-től 1863-ig az egri érsekség jobbágyfaluja, illetve 1945ig az érsekség birtoka volt. A vámszedőhely működtetésére a püspök-földesúr és
megyei ispán által juttatott házhely nagysága a család létszámától, a ház
kiterjedésétől, a helyi természeti lehetőségektől és a földesúri akarattól függött. Az
idetelepített hajdúk házai kezdetben a környezeti adottságok és lehetőségek alapján
fa szerkezettel készülhetett. A családok az elsődleges feladatuk mellett
állattenyésztéssel és a ház körül létesített kertjeikben földműveléssel foglalkoztak.
A tatárdúlás elnéptelenítette Szarvaskőt és a környező településeket is. Az újabb
betelepítések 1248 után történtek, újra működésbe lépett a vámszedőhely és
megkezdődött a vár építése. A vár 1295. évi elkészülte után megjelent a várőrség,
majd az 1320-as években a francia vallonok betelepítése, illetve a XIII. század
végén - XIV. század elején a várkatonákat kiszolgáló jobbágyok letelepítése.
A jobbágyság a XIII. század közepére a királyi és egyházi várbirtokok szolgáltató
(adófizető) és szolga népéből alakult társadalmi osztály, akik az 1514. évi Dózsaféle parasztlázadás megtorlásaként elvesztették költözködési szabadságukat és
röghöz kötötté váltak. Szarvaskőnek 1558-ban 18 jobbágylakója van, akik külső - a
földrajzi adottságnál fogva más települések területére eső jobbágytelkeken - és
belső telkeken - a lakótelek beépítetlen részén - gazdálkodva fizettek adót, robotot,
dézsmát, vagyis pénzbeli, munka és termékszolgáltatást a földesúrnak.
Telekesy István egri püspök 1706-ban 12 hajdút telepít Szarvaskőre, de már nem a
vámszedőhely feladatainak ellátására, hanem a vár őrzése céljából. Ekkorra a
szarvaskői vám mintegy 350 évi gazdaságos működés után jelentőségének
hanyatlásával fokozatosan elvesztette szerepét és Radéczy István püspök a
vámszedőhely működtetését a XVI. század második felében megszüntette.
A pestisjárvány miatt 1710-ben a lakosság elmenekül, és csak egy év múlva térnek
vissza. A vár őrzésére Telekesy püspök 1712-ben 5 jobbágy családot telepített
Szarvaskőre. A település 1720-tól válik igazán az egri püspökség jobbágy falujává,
ekkortól folyamatosan és egyre növekszik a lakosság száma. Az ős-településmag a belső telkek területe - a Keselyű hegy DK-i lejtőjén és a Major-tető É-i lankáin a
templom környezetében alakult ki.
Az egyre növekvő lélekszámú telepes lakosság legnagyobb gondja az 1700-as évek
első felében a művelésre alkalmas föld - külső telket - hiánya a hegyek közé szorult
völgyi település területén. 1765-ben a földesúrral kötött szerződés alapján a
jobbágyok erdőirtásba kezdtek és 1766-ban újabb szerződésben rögzítették az így
létrejött irtás-földek használatával kapcsolatos elvárásokat, ami megalapozta a
település szerkezeti fejlődését.
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Szarvaskő művelt határának térképe helynevekkel 1863-ból
Az erdőirtások révén kialakított un. irtásföldek szántóföldi használatával növelni
lehetett a művelhető földterületek mennyiségét, lehetőséget biztosítva előbb a
kétnyomásos, majd a hármas nyomásos vetésforgó gazdálkodás kialakulásának, az
állatállomány növekedésének, a település további népességi és a szűk patakvölgyben történő lakóterületi fejlődésének.

Az Almár völgy két oldalán kialakított irtásos terület az 1766. évi szerződés szerint
1864. évi térképszelvényen
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Ezek tényezők együttes hatására kialakult a szinte egyedülálló, sajátos és az 1970es évekig fennmaradt, szinte csak az Alföld Tisza menti településeire jellemző
kétbeltelkes gazdálkodás jegyeit hordó un. hegyvidéki szálláskertes településszerkezeti forma, ahol az eredeti lakókörnyezetben a lakóterület tisztán
lakófunkciókkal fejlődik és ettől távolabb, Szarvas-kő esetén mintegy 1 km
távolságban, a települési szint fölött 150 m magasságban az irtásos mezőgazdasági
területen létrejött a település termelő gazdasági területe a tanya.
A megosztott belső telek használata
I alföldi szálláskertes forma
II északi csűröskertes forma
III hegyvidéki szálláskertes forma

Szarvaskő mint hegyvidéki szálláskertes - kétbeltelkes – településszerkezet
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A tanya térképe 1864-ben

A Tanya mint gazdasági terület az 1950-es években
A település lakóterülete az ős-település környezetében a területi fejlődésre ható
tényezők – a vasút majd a közút megépülése – valamint a népességszám
növekedése után előbb a vasút oldalában majd a két terület között az országos
közút két oldalán is beépült, un. szervesen nőtt településszerkezetként fejlődött.
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A település területi fejlődése korabeli fényképfelvételek alapján:

Az őstelepülés a XIX-XX. század fordulója környékén

Az őstelepülés korabeli fényképeken
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Szarvaskő az 1900-as évek elején

A település látképe 1910 körül
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A község létképe 1908 - a vasút megépülése – után.
Az országút a mai Fő út nyomvonalán, az ős-településszerkezeten belül halad un
„úti” falutípusként
3./ A település építészeti karaktere:
A település telekszerkezetét a soros udvarrendezés szabályai jellemzik. Az udvar
általában 1200 négyszögöl volt, ami a település lakónépességének növekedésével
folyamatosan osztódott, megtartva a soros telekrendezés elveit.
A település lakóházai a XV. század végéig szinte csak fa szerkezettel készültek,
majd megjelent a kétosztatú favázas-sövényfalas lakóház sárral tapasztott patics
falszerkezettel.
Fa és sövényfalazatú házak elterjedése
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A XVIII. században készültek a vertfalas, majd a XIX. században egyre
gyakoribbá vált a vályogtéglából épített két és háromosztatú kőoszlopos udvari
tornácról nyíló a soros telekrendezés miatt keskeny homlokvonalú, általában
előkert nélkül létesült lakóház.

A lakóházhoz kezdetben soros telekrendezés szerint a lakóház folytatásaként istálló
is kapcsolódott, de a tanya kialakulásával ezek jelentősége csökkent a lakóterületi
részeken.
A tetőfedés kezdetben fazsindely, majd zsúpszalma, végül cserép volt. A kémény a
XV. században jelent meg.

Belülfűtős kemence elterjedése
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4./ A település építészeti, történeti jelentősége:
Szarvaskő építészet-történeti jelentőségét az egyedülálló, sajátos hegyvidéki
szálláskertes - kétbeltelkes – településszerkezete, az őstelepülés úti falu jellegén
belül a soros lakótelkeken épült előkert nélküli udvari tornácos fésűs beépítésű,
jellemzően földszintes, az észak-magyarországi hegyvidéki és alföldi típusok
kombinációjával kialakult karakter jegyekkel rendelkező, udvari homloktornáccal,
utcavonalra merőleges gerincű magastetős épített környezet adja.

Észak-magyaroszági hegyvidéki
típus

Alföldi típus

Szarvaskő nőtt településszerkezete
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5./ Védett értékek:
A településen országos védelem alatt álló művi és természeti értékek találhatók.
a) Természeti értékek:
A település területének a 068/1, 068/3, 069, 070/4, 070/5, 070/6, 047/1, 147/2
helyrajzi számú területei a 4/1984. (XII. 13.) OKTH rendelkezéssel, a 23/1996.
(X. 9.) KTM rendelettel, a 18/2004. (x. 25.) KVvM rendelettel módosított, a
Bükki Nemzeti Park létesítéséről szóló 18/1976. (TK. 59.) OTvH határozattal
országos jelentőségű védett területek közé sorolja.
b) Művi értékek.
Klasszicista stílusú rk. Templom (Keresztelő Szt. János születése) Szarvaskő,
Petőfi u. 68. 69/1hrsz.
Domboldalon álló egyhajós, ÉK-i homlokzati
tornyos, egyenes szentélyzáródású templom, a
szentély D-i oldalán féltetős sekrestyével.
Csehboltozottal fedett hajó és szentély, a hajó
bejárat felőli oldalán karzat.

A berendezés jórészt az 1840-es évekből való, a félköríves záródású főoltárkép
1845-ben készült Balkay Pál alkotása, Jézus Keresztelő Szt. János általi
megkeresztelését ábrázolja a Jordán vizében. A szarkofág alakú oltárasztal
fehérre festett gazdag rokokó faragással, középen Barkóczy érsek címerével
készült. A tölgyfa szószék klasszicista stílusban aranyozott szegélysávokkal
készült egyszerű hengeres formával kúpos hangvető tetővel készült. A padok
szintén tölgyfából készültek klasszicista stílusban.
A templom Pyker János érsek megbízásából 1840-1845 között épült. Építész
Streimelwőger Mihály.

A műemléki védettséget alatt álló templom napjainkban
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XIX. századi vízimalom Szarvaskő külterület 814, 815 hrsz.
Szarvaskőtől É-ra a Mónosbéli út K-i oldalán az út és az
Eger patak malomárka közötti területen található, az
árokra merőlegesen telepített malom és lakóház, telkén
gazdasági épületekkel. Valamennyi épület földszintes,
nyeregtetős. A lakóház oldalán dombormű, a malomban
korabeli tartozékok.
XIII. századi várrom Szarvaskő külterület 068/1-3 hrsz.
Meredek szilacsúcson épült szabálytalan alaprajzú vár.
Kőfalakkal körülvett belső várához ÉK felől árkokkal
leválasztott elővár csatlakozik. Az erősen lepusztult
belső vár hosszabb-rövidebb falmaradványai jól
látszanak.
A vár DK-i falához ismeretlen rendeltetésű - talán torony, vagy ciszterna -,
legömbölyített belső sarkokkal kiképzett négyzet alaprajzú építmény
csatlakozik. Először 1295-ben említik. Elpusztulásáig, a XVIII. század második
feléig, - a török uralmat leszámítva – mindvégig az egri püspököké volt.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény 40. §-a alapján
a védetté nyilvánított műemlékkel vagy műemléki jelentőségű területtel
közvetlenül határos ingatlanok, a közterületrészek és a közterületrészekkel
határos ingatlanok műemléki környezetnek minősülnek.
A vár története:
Az 1242 évi mongol hadjárat (a tatárjárás) a Bükköt is megtépázta. A Sajó
melletti Muhinál, Batu-kán serege szétverte a magyar hadakat, és a király
menekülni kényszerült. A mongolok felismerték IV. Bélát és üldözőbe vették,
aki a Bükk rengetegébe vette be magát. Az apátfalvi kolostornál a Forgách
testvérek siettek a király segítségére és az egyik fiú élete árán sikerült is
feltartóztatni az üldözőket és megmenteni a királyt. A király nem feledkezett
meg a megmentőiről. Az egri püspökséget is ekkor erősítették meg kővárral. De
ez idő tájt épültek a környék erősségei is, (Szarvaskő, Cserépvár, Dédes, Sirok,
stb.) az esetleges újabb támadások visszaverésére, a lakosság megmentésére.
IV. Béla királyunk, aki a tatárjárást megelőzően ellenezte a várépítést, de a
tatárokkal szembeni tehetetlenségünket tapasztalva, megváltoztatta a
véleményét. A magyarországi várépítések az ő politikájának köszönhetően
terjedtek el gyors ütemben. A tatárjárás teljesen felkészületlenül érte az
országot. A mindent elsöprő támadásaik csak a várakkal szemben törtek meg,
amikkel szemben pedig ők voltak tehetetlenek. Ezért IV. Béla elrendelte, hogy
az egész országban, az arra alkalmas helyeken, az erre képes uraságok,
földbirtokosok, püspökök várakat építsenek, ahová szükség esetén a lakosság
bemenekülhet, és ott biztonságosan védekezhet.
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Az 1220-as évekig csak a király emelhetett várakat. (1242-ig Magyarországnak
csak 17 vára volt, de 1400-ban már 329)
1242-ben a törvény alapján, II. Kilit egri püspök (1224-1245) is engedélyt kért
a királytól vár építésére. Az engedélyt IV. Béla 1248-ban adta meg Lampert
püspöknek (1246-1275), (ugyanis II. Kilit püspök 1245-ben meghalt), hogy
Kerekku=Kerekkő, vagy Fyzerkew=Füzérkő helyeken sziklavárat építsen.
A várak, különösen a kis hadierővel rendelkező várak építésére legalkalmasabb
helyek, a környezetüktől elváló sziklahegyek, hegyfokok, az un sasfészkek.
Ilyen sziklavár volt Szarvaskő vára is.
Szarvaskő várát az irodalmi források alapján 1261-1295 között építették. IV.
Béla 1261. évi adománylevele még nem említi, de az egri káptalan 1295. évi
határjáró okmánya már megnevezi.
Szarvaskő vára az egri vár egyik É-i elővára volt Cserépvárával és
Dédesvárával együtt. Eger NY-i elővára Sirok volt, de K-i elővárának lehet
tekinteni Diósgyőr királyi várát is. Ezek a várak egymással és más felvidéki
várakkal lovas futári kapcsolatban voltak, de sürgős esetben használták a
füstjelzést is, ha gyorsan közeledett az ellenség.
A várat a XIII. századtól kezdődően. Püspökvárnak, Mentsvárnak,
Tarisznyavárnak is nevezték. A vár parancsnokát, a várnagyot (Praefektus
castri) az egri püspök nevezte ki, akinek hatalma a püspöki váruradalom
területére terjedt ki. A várnagynak a váron belül bírói hatalma is volt. A
várőrség pedig a vár védelmén kívül még rendészeti feladatokat is ellátott.
Ellenőrizték, védték a szarvaskői várat, őrizték a Tárkányban dolgozó rabokat,
irányították a váruradalom gazdaságát. A várnagy a püspök bizalmi embere
volt, nem katonai szakértő, akit rovóként és adószedőként is alkalmazott.
Az 1493-ban íródott Bakócz-kódex szerint a várban egy várnagy és két
helyettese parancsol. A két alvárnagy feladata volt a vár védelmének szakmai
megszervezése, a folyamatos védelem biztosítása, irányítása. Békeidőben 7-10
puskás, zavargások, háború idején pedig 14-20 fő védte a várat.
A vár fenntartása érdekében és az itt szolgálatot teljesítő várőrség élelmezésére,
az egyes közeli községeket a püspök-földesúr a várhoz csatolta és így alakult ki
Szarvaskő váruradalma amelyhez Bakta, Bátor, Bocs, Deménd, Fedémes,
Kerecsend és Szarvaskő-alja települések tartoztak.
Ezekben a falvakban élő jobbágyok a sziklavár urainak adóztak, robotoltak,
hosszú évszázadokon át. Az egri püspök szarvaskői váruradalmához 213 porta
tartozott. A vár uradalmi központ is lett. A várnagy uralkodott a hozzárendelt
falvak felett, ahonnan sokszor keserű panaszok és lázadó indulatok szálltak a
hatalmaskodó várúr felé. A várnak közigazgatási szempontból semmi köze nem
volt a falukhoz.
Szarvaskő vára alatt nem táboroztak nagy seregek, nem folytak súlyos védelmi
harcok, a vár sok évszázados krónikája mégis gazdag történelmi
eseményekben, romantikus történetekben, hatalmi önkényességekben, jeles
egyházi, világi személyiségek jelenlétével tragikus eseményekben.
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A Bakócz-kódex szerint 1493-ban egy kőműves mester javítja a vár három
kapuját, a tornyokat, a folyosókat, az emeletes pincéket és a vár alatti
halastavat.
Pécsi István az 1983-ban írt „Üzennek az ősök” című munkájában a
következőket írja:
„Amint elhagyjuk Felnémetet, egy páratlan szépségű völgybe érünk. Az utazó
megbabonázva ér a hegyekkel körülzárt Szarvaskőbe, amelyről túlzás nélkül
elmondhatjuk, hogy Magyarország egyik legszebb hegyi faluja, amelynek fő
nevezetessége az elbűvölően szép panorámája és a falu fölé tornyosuló,
meredek oldalú sziklahegy, amelyre épült a XIII. sz. második felében
Szarvaskő vára, egy csodálatos sasfészek.”
Pásztor József, a neves vártörténész így magasztalja Szarvaskő várát:
„Három oldalról iszonyú szakadékok, és óriási sziklatömbök védik és csak Kről köti össze egy hegynyak, de az is szakadékon át, amelyet a vár építésekor
egy felvonóhíddal hidaltak át, kötöttek össze az elővárral”.
Montedegói Albert Ferenc a Heves és Külső Szolnok vármegye leírásában így
ír:
„Ez igénytelen kis helységnek a vár szerzett történelmi nevezetességet, amely a
falu felett É-ra, egy magas és meredek sziklára épült, amely nem a nagyságával,
mint inkább fekvésénél fogva volt csodálatos panorámájú erősség”.
Szarvaskő várának történetéről többen is írtak, de csak részleteket: Balássi
Ferenc, Pásztor József, és Reiszig Ede a vár történetét foglalták össze röviden.
Kozák Károly a történet mellett a várról is ad ismereteket. Engel Pál okleveles
adatokat közöl, Győrffy György pedig a vár alatti falu XIV. századi adatait
sorolja fel. A várról írt még Bartalos Gyula, Tagányi Mihály a vár XV. századi
gazdálkodását ismertette.
A várhegy gerincének teteje a Ny-i végén alig 2-3 m széles volt. A D-i, DK-i
oldalát függőleges sziklatörés határolja. ÉNy felől a gerinc pár métert kevésbé
lejt és csak ezután következik a függőleges letörés a Pyrker út felé. ÉK-i végén
a gerinc kb. 15 m-re kiszélesedik. Ezt a gerincet az ÉNy-i oldalon kb. 10 m-el
szélesítették meg és így alakult ki a belső vár alapterülete, amelynek hossza 68
m, szélessége a DNy-i végénél kb. 14 m, az ÉK-i végénél pedig kb 26 m volt.
A vár alapjának ÉK-i végénél és a DNy-i végénél még ma is találhatók fal
maradványok. A vár DK-i végénél még ma is láthatók a kör alakú nagytorony
alapjának maradványai, amelyek kb. 10 m mélységig nyúlnak le, a függőleges
sziklafal rései közé. A torony belső átmérője kb. 3,5-4 m volt.
A belső várat ÉK felől is függőleges sziklafal határolja, az aljában árokkal,
amelyet 12-13 m mélyen vágtak a sziklába. Az árok külső fala is függőleges
szikla, ennek magassága 4-5 m. Az árok szélessége 11 m. Az árok mindkét
vége meredek hegyoldalban végződik. Az árok ÉNy-i végén természetes, árkos,
meredek sziklafal fut le egészen az Eger-patak medréig. Ezt az árkot
valószínűleg felhasználták az építőanyag rövid úton történő felvontatásához.
A várárkon túl következett az elővár, amelyet ÉK-felől egy külső várárok
védett. A két árok pontosan jelzi, az elővár hosszát, amely 27-33 m között
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változott. Az elővár szélességére nincs pontos adat. A DK-i oldalon ugyan van
egy éles perem, de alatta 2 m-el egy bizonytalan körvonalú mesterséges terasz
is van. Az elővár ÉNy-i falának a helyét ma már nehéz meghatározni, így az
elővár szélessége kb.25-30 m lehetett. Az ÉK-i külső várárok hossza kb. 35-40
m, szélessége 25-30 m, mélysége pedig 4 m körüli lehetett.
Sugár István szerint Szarvaskő várának két kapuja volt. A külső kapu a
felvonóhíd alatt, a belső kapu, vagyis a nagykapu a felvonóhíd felső végénél
volt. Egyes források szerint volt még egy harmadik kapu is, de ennek pontos
helyét nem sikerült megtudni, az biztos, hogy a belső várban volt. Valószínű,
hogy egy biztonsági bejárat volt arra az esetre, ha meghibásodik a felvonóhíd.
A belső várban a leltárok és egyéb leírások alapján a következő építmények,
házak, helyiségek voltak:
Háromemeletes pince, nagy torony a vár DK-i szélén, kis torony a vár DNy-i
végén. A tornyok figyelő helyek, őrhelyek voltak és a bástya szerepét is
betöltötték. Volt a várban az intézőnek háza, a várnagynak, alvárnagynak és az
őrségnek lakása. Volt konyha, sütőház, kápolna, saját belső kútja, vendégháza,
füstölője, malma, börtöne.
1417-ben és 1438-ban Szarvaskő várnagyáról tesznek említést az oklevelek, de
sajnos név nélkül.
Szarvaskő vára a XIV-XV. századokban fokozatosan veszítette el az építésekor
neki szánt szerepet, az újabb tatárbetörés elhárítását, a védelem szerepét.
Békeidőben egyre inkább a Bükk-hegység É-D-i átjáró útjának ellenőrzésére,
valamint az egri püspökök és főpapok és jeles vendégeinek pihenésére,
szórakozására szolgált a nagy vadászatok idején, betöltve a romantikus
vadászkastély szerepét. A várban állandó jelleggel a várőrség és a vámszedők
tartózkodtak.
Voit Pál kutató szerint Szarvaskő várát 1378-ban valószínűleg felkereste Nagy
Lajos király is, amikor Szilvásváradon vadászott.
Estei Hippolit (Ippolító d’ Este) egri püspök (1497-1520), esztergomi bíboros,
Ferraro hercege, Modéna kormányzója és hercege, az egyik legősibb itáliai
család tagja, aki nagyműveltségű férfiú volt, vendégeivel többször járt
Szarvaskő várában, mert szenvedélyes vadász is volt. Kíséretének idegen tagjai
mindig megcsodálták ezt a szép, mesébe illő, romantikus várat. Együtt
vadásztak, a vadászat után pedig megcsodálták a terítéken lévő óriás
vadkanokat és azt a medvét, amelyet Hippolit püspök dárdával ejtett el
Szarvaskő környékén.
Kapor Elemér is megemlékezett erről az eseményről, a „Medvevadászat
Szarvaskőben” című írásában. Ebben teszi fel olvasóinak a kérdést, hogy „Ki
látott már püspököt veres nadrágban és sárga kordován csizmában?”
Az 1420-as évekkel kezdődően Eger lett az ország huszitákkal (Husz János, az
1415-ben megégetett cseh vallásújító mozgalmának követői, akik a római
katolikus egyház ellen harcoltak) szemben álló legfontosabb végvára, az
ellenük indított támadások kiinduló helye. Ebben az időben Eger elővárainak,
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így Szarvaskőnek is az a feladat jutott, hogy védjék a Felvidékről Egerbe
vezető legfontosabb utakat.
1442. április 1-én Talafúz kassai huszita vezér váratlanul rajta ütött Eger várán.
Az ilyen váratlan támadások megelőzése, a közelgő husziták megállítása, legalább is rövid időre- az érkezésükről szóló jelentések időbeni Egerbe
juttatása (jelzésekkel, futárokkal) volt az egyik legfontosabb feladata Szarvaskő
várának, ill. a várőrségnek. Szarvaskő vára ebben az időben a Felvidékről
Egerbe irányuló kereskedelmi forgalom legfontosabb kapuja, bástyája lett,
amelyet erős őrséggel és fegyverzettel láttak el.
Hédervári László (1447-1468) és az őt követő egri püspökök: Beckensloer
János (1468-1474), Rangoni Gábor (1475-1486), Dóczy Orbán (1486-1492),
Bakócz Tamás (1493-1497) és Estei Hippolit (1498-1520) szarvaskő várának
birtokos urai, a székhelyükhöz közel álló, vadászatra kiválóan alkalmas,
csodálatos természeti környezetű várat pihenésre, vendégfogadásra, vadászatra
alkalmas várkastéllyá alakították át, kényelmessé tették, szépítették.
Szarvaskő várának átalakító építkezéseiről tudósítanak Bakócz Tamás egri
püspök számadás könyvei: „1493-ban a vár kőből épített kapujánál, az igen
fontos saját vízgyűjtőjénél és a füstölőnél levő toronynál végeztek kőfaragó és
falazó munkákat, de más helyeken is folytak építési munkák, mint a kőből
falazott verem építésén, a kapunál levő folyosón, a felvonóhíd két láncának a
szerelése, a kápolna melletti malom építése, stb”.
Ezek a bővítő, felújító, módosító munkák világosan bizonyítják, már Bakócz
Tamás ezt a várat a maga és vendégei számára is lakhatóvá, kényelmessé
kívánta tenni.
A várnagy 1435-1438 között Szilágyi Gergely volt. Az írásos források az ő
nevét említik először. 1441-től Vaj Pál majd 1496-tól Keczer Imre volt a
várnagy, aki egyúttal Eger alvárnagya is volt.
A váruradalomhoz tartozó falvak, valamint a vámszedőhely adói biztosították a
vár fenntartását, fejlesztését, átalakítását. Azért a vár békeidőben sem állt
fegyvertelenül. Az 1508-as évben 5 puska, 10 szakállas puska, 2 tarack ágyú és
az ezekhez tartozó kőgolyók, 8 db nagyobb számszeríj, 19 lándzsa és egy üst
tartozott a vár fegyverzetéhez.
A vár őrségének életét, a váruradalomhoz tartozó falvak adóügyeit a várnagyok
irányították.
A három részre szakadt országban Szapolyai János magyar és I. Ferdinánd
Habsburg király csapatai vívták elkeseredett harcaikat, a koronás uraik
érdekeiért, de a maguk javára is pusztítottak, raboltak, gyilkoltak.
A mohácsi csatavesztés után, Szapolyai János király, 1527-ben elfoglalta
Szarvaskő várát, amelyet Erdődy Simon püspöknek adományozott. A püspök a
testvérét, Erdődy Pétert nevezte ki várnagynak.
1527-ben Eger, majd az 1528. évi tavaszi hadjárat során egész Heves megye
Ferdinánd kezébe került, azonban Szarvaskő vára ekkor még mindig János
király híveinek, Erdődy Péternek és Erchy Ferencnek kezében volt.
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A Kassa alatti Sinán Ferdinánd vezérei teljes győzelmet arattak János király
felett. A nagy győzelem után, Ferdinánd vezérei jókora tüzérséggel, hadiszerrel
érkeztek Szarvaskő alá és ostrom alá vették a várat. Az ostromot Syladhy
Doctor Péter vezette és rövid idő alatt, (1528. április) be is vette a várat. A
várnagyok foglyul estek, akiket az egri várba vittek. Szalaházy Tamás egri
püspök (1527-1537), 1528-ban Horváth Ferencet, Ferdinánd egyik vezérét
nevezte ki Szarvaskő várnagyává. Horváth Ferenc úgy viselkedett, mint egy
rablóvár kapitánya, aki kegyetlenségeivel, harácsolásaival rettegésben tartotta a
váruradalom lakosságát és még a béli apátságot is hatalmába kerítette.
A hatalomra vágyó várnagy úgy gondolta, hogy holtáig uralhatja a vidéket.
Még Szalaházy püspök is, aki kinevezte, kénytelen volt meghátrálni előle.
Horváth azonban még többre vágyott és megsarcolta még a váruradalmához
nem tartozó falvakat is (Mónosbél, Mikófalva, Bélapátfalva). Úgy gondolta,
hogy amíg hiányzik a rendet teremtő központi hatalom, azt tehet amit akar.
Még az országgyűlésben is többször panaszt tettek ellene, de ő bízott az erős
kapcsolataiban, és nem is tévedett. A béli falvak lakói, még a XX. században is
haragudtak a Szarvaskőiekre, Horváth Ferenc hatalmaskodásai miatt, de hát ez
az önkény a Szarvaskőieket is ugyanúgy sújtotta.
Szalaházy püspök, Horváttól 20 ezer forint kölcsönt kapott, aki fedezetül a
váruradalomhoz tartozó hét falut zálogként Horváth kezére adta. Ettől kezdve
Szarvaskő vára Horváth kezén maradt és még János király kapitányai sem
voltak képesek visszafoglalni.
Szalaházy püspök 1536 végén meghalt. Horváth, a püspökkel kötött
szerződésének érvényesítése végett a helyhatósághoz fordult, és a
kormányzószék 1536. március 11-én kiadta az elismerését, mely szerint:
„Horváth Ferenc a hűségére bízott várat, e legnehezebb viszonyok között is
megoltalmazta, sőt a vár kiadásait a sajátjából fedezte, és hogy a püspök
bizonyos összeg fejében a várat is eladta a nevezettnek, azon kötelezettséggel,
hogy azt Ferdinánd király hűségében meg is fogja tartani. A kormányzószék
biztosítja a nevezettet, hogy a püspökkel kötött egyezséget a király is jóvá fogja
hagyni, ezért a vár a nevezettől el nem vétetik, amíg a jogos követelése, kellő
számadás szerint kielégítve nem lesz”
Bár a két ellenkirály között, hosszas vajúdás után Váradon, 1538. február 24-én
létrejött a béke és a híveik között is látszólagos nyugalom állt be. Szarvaskő
vára azonban továbbra is Horváth Ferenc kezén maradt.
Frangepán Ferenc egri püspök (1538-1543), hogy Szarvaskő várának
törvényellenes birtoklását megszüntesse, és ott az egri püspök jogai
érvényesüljenek lépéseket tett, de Horváth Ferdinánd király hívei körében erős
védelemre talált.
1538. június havában a Pozsonyban tartott országos tanácskozás Ferdinánd
figyelmébe ajánlotta Horváth Ferencet és javasolta, hogy a megye fizessen neki
évenként 1000 Ft-ot, a zálog összege törlesztésére. Horváth azonban a királyi
parancs ellenére is tovább birtokolta a várat.
Az 1545. február 2-án Nagyszombatban megtartott országgyűlés, végre
elrendelte, hogy Szarvaskő vára az illetéktelenül bitorlók kezéből kivétessék és
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jövedelmei az egri vár fenntartására fordíttassék, Szarvaskő vára pedig
romboltassék le. A rendek tehetetlen dühükben így akarták megszüntetni
Szarvaskő várának illetéktelen birtoklását, de ez is elmaradt.
1548-ban Szarvaskő várának az ügye is közelebb került a megoldáshoz, amikor
Oláh Miklós lett az egri püspök (1548-1553). Oláh püspök mint kancellár
gyorsan akart elbánni Horváth-tal, akit maga elé idéztetett azzal, hogy adja el a
várat és a hozzá tartozó birtokokat. Horváth azonban azzal állt a kancellár elé,
hogy az ő ügyében csak egy rendes bíróság ítélkezhet, mert Szarvaskő és
tartozékai zálogként kerültek a birtokába, amit a király is elismert. Ekkor aztán
alkura fogták a dolgot és ez sikerre is vezetett, mert 1549. március11-én Dobó
István már átvehette a várat, ahová várnagyul Szalkay Balázst nevezte ki.
Dobó István kapitány, Szalkay Balázs várnagyon keresztül tartotta kapcsolatait
a felvidéki vármegyékkel, várakkal. Amikor a török óriási erővel ostromolta
Eger várát, Szarvaskő vára a futárok, kémek, követek pihenőhelye, átmeneti
szállása volt.
Eger első, nagy és dicsősséggel végződött ostroma 1552. szeptember 11-én
kezdődött és október 18-án fejeződött be, a török sereg csúfos elvonulásával. A
török sereg létszáma kb.100 ezer fő volt, a várvédőké pedig 2012 fő.
A török sereg vezérei: Ali pasa, Arszlán bég, és Veli bég. Eger várának
kapitánya Dobó István, helyettese Bornemissza Péter. Ekkor Szarvaskő vára
sem került török kézre, bár a falu lakosságának jelentős része elmenekült.
Amikor Verancsics Antal került a püspöki székbe (1557-1569) Szarvaskő
várnagyának Gadóczy Gábort nevezte ki 1558-ban.
Egy jelentés 1558-ban a vár elhanyagolt állapotáról számol be, megállapítva,
hogy a várnagy Gadóczy Gábor nem csinál egyebet, mint a várhoz tartozó
falvak jobbágyait fosztogatja. A jelentésből az is kitűnik, hogy a püspök úr
köteles gondoskodni az épületekről és a hadiszerekről is, mivel elődeihez
hasonlóan a várat saját hasznára kívánja fenntartani. Ezért azt javasolják a
királynak, hogy figyelmeztesse az egri püspököt, hogy kötelessége az
erődítések elvégzése.
1564-ben Mágocsy Gáspár lett Eger várának a kapitánya és akkor Szarvaskő
várának az irányítását is rábízták, az egységes és eredményesebb működtetés
érdekében.
Szarvaskő várában börtön is volt, kezdetben csak belső használatra, de később
súlyos bűnelkövetőket is tartottak itt zárva. A vár melletti Akasztódomb eredeti
neve Akasztófadomb volt, és ez a helynév is arra utal, hogy itt törvényes
kivégzéseket is tartottak.
Amikor Mágocsy Gáspár 1564-ben átveszi az egri és egyúttal Szarvaskő
várának az irányítását, leltár készül. A leltározók végigjárták a vár minden
helyiségét, s a talált hadieszközöket, mindennemű tárgyat, élelmiszert
megszámolnak, feljegyeznek. Ez a ránk maradt dokumentum ad igazán valós
képet, a szemtanú hitelességével, az alapterületében kicsiny, de jól tagolt és
felszerelt várról, annak belső szerkezeti felépítéséről.
1582. november 28.-án a vár kamarai kézbe került. Habsburg Rudolf utasította
a Szepesi Kamarát, hogy „Szarvaskő vára, amely a Ti végvidékeiteken fekszik,
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nagy részben romos lévén elvész, hacsak nem javíttatik ki és erősítetik meg.
Mivel ez nagy veszélyt jelent az egri várra, valahonnan szerezzenek pénzt
annak kellő helyreállítására.”
Az időjárás viszontagságainak kitett vár felújítását és megerősítését 1583-ban,
egy időben az egri várban folyó építkezésekkel, Cristoforo della Stella
hadmérnök irányításával kezdték meg.
Az egri püspök az apátfalvi birtokokat is Szarvaskő várbirtokai közé sorolta
1596-ig. Azáltal Apátfalva népének is a szarvaskői várnagyok parancsoltak,
felügyelték az adózást, sőt a közigazgatás területét is.
1594-ben Gáll Lajos lett Szarvaskő várnagya egészen az 1596. évi végzetes
török támadásig.
1596-ban Pásztói Gergely Apátfalvát 5000 forintért vette zálogba. Tehette ezt
azért, mert abban az időben még nem volt kommendátor (az egyházi birtokok
jövedelmének kezelője).
Három év után ezt a jogot ugyanolyan összegért átadta Nyáry Pálnak, az egri
vár volt kapitányának.
Eger várának ostroma 1596. szeptember 22. és október 12. között folyt. A
támadó török sereg létszáma kb. 150 ezer fő, a várvédő sereg pedig kb. 4000 fő.
Az egri vár kapitánya Nyári Pál volt. Az elfoglalt vár tisztjeit a törökök
meztelenre vetkőztették és kiverték a várból. Nyáry a törökök fogságába került.
Eger várával elbukott az egész Heves megye. Így foszlott szét Dobó István
dicsősége. Eger elvesztése a magyarorszországi hadviselés szégyene volt, ezért
1597-ben, a Pozsonyban összegyűlt rendek, a fogságból szabadult Nyáry Pál
ellenszigorú vizsgálatot rendeltek el, de az akkori uralkodó Nyáryt ártatlannak
tartotta, birtokokat adományozott neki és rábízta a váradi vár őrzését, ahol aztán
tisztének fényesen megfelelt.
Eger eleste és a szerencsétlen kimenetelű mezőkeresztesi-csata után, Gáll János
és a várőrség reménytelen helyzetbe került és valószínűleg Kassára menekült.
Így került Szarvaskő vára minden ellenállás nélkül a törökök kezére.
Szarvaskő 1596-1687-ig, 91 éven át török hódoltsági terület lett és a Hatvani
Szandzsákhoz tartozott.
A törökök a nagyon fontos É-D-i útvonal őrzésére 30-40 főnyi katonaságot
tartottak Szarvaskő várában egy vajda parancsnoksága alatt.
Szarvaskő-alja a török időkben hivatalosan nem szerepel, határát az apátfalviak
használják.
Szarvaskő török végvárának másik fontos feladata, mint Eger nagy elővára, a
Felvidék, Felső-Magyarország felől érkező esetleges támadások, portyák
felderítése és elhárítása volt. Ezt tanúsítja, hogy 1630-ban Csehi János végvári
vitézei a vár alatt mérték össze fegyvereiket a török őrsereggel, akik közül 16
magyar fogságba esett. Talán erre a támadásra utal a budai pasa azon levele,
amelyben a Sarvaska-palánkját megtámadó magyar rablókat panaszolta be a
magyar nádornak.
Szarvaskő vára és a vár uradalmához tartozó falvak ebben az időben Omar ben
Ali török lovasztisztnek volt a hűbér birtoka. Évi jövedelme 4000 akcsét tett ki.
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Heves vármegye felszabadítására már az 1686-os év elején megkezdődtek az
előkészületek. Caprara generális 1686. január 24-én, Kassán kelt rendeletében
halálbüntetéssel és a falvak felgyújtásával fenyegette meg a környező
vármegyéket, ha a törököknek bármiképpen is élelmiszert szolgáltatnak. Eger
várát megfigyelő csapatokkal zárták körül. Felszólították az Eger körüli
falvakat, hogy családjukkal és összes jószágukkal együtt hagyják el otthonukat
és húzódjanak Szepes és más felvidéki vármegyékbe.
Az egri és hatvani török őrséget így teljesen elvágták az élelemtől. Először
Hatvan-várát kerítették hatalmukba, mert ez volt az egri törökök hatalmi
központja, a szandzsák székhelye, a legfontosabb hadi állomás, Buda és Eger
között. Egert és a környező várakat is elzárták a dunai török hadvezetéstől.
Az Egert felszabadító keresztény csapatok elsőként Szarvaskő várát
szabadították fel a 91 éves török uralom alól. A kortás Giovanni Jacomó Rossi
írja, hogy 1687. október 8-án, az olasz őrgróf, Alessandro Vitelli ezredes
foglalja el Szarvaskő várát, mert mint kiderült a török őrség még Eger
körülzárása előtt elmenekült az egri várba. Vitelli ezredes ezután a mai
Felnémet déli térségben foglalt állást és a blokád idején ott építette ki sáncait,
lezárva és biztosítva a Szarvaskő felé vezető országutat.
Givanni Doria a felső-magyarországi hadak tábornoka a bajor választófejedelemtől kapott parancsot Eger bevételére, így az itt élő magyar és német
csapatokat is ő vezérelte.
Doria 1687. július 9-én megkezdte Eger várának szorosabb körülzárását és
megbízatása szerint kiéheztetéssel akarta a várat bevenni. Doria a 10-12 ezer
főnyi seregével nem tudott volna boldogulni a vár lerohanásával ami sok ember
életébe került volna. Doria csapataival ostromgyűrűbe zárta és a vár falai közé
szorította a törököt és elvágta mindenféle összeköttetéstől és élelmiszertől.
Doria vitéz társai voltak: Koháry István tábornok, aki a várból kirohanó
törököket vitézül verte vissza a várba, valamin Caraffa tábornok aki a
felvidékről jött Doria segítésére, valamint Gombos István a putnoki és Vécsey
Sándor ajnácskői várkapitányok.
Egerben, a hős Rusztem-pasa török várkapitány minden reménye meghiúsult.
Felmentő seregre hiába várt, a kb. 4000 fős várvédő török had. Rusztem-pasa
végső elszántságában állítólag magára akarta robbantani a várat, de az élelem
fogytával, tehetetlenségében megegyezett Doriával a vár feladásáról. A király
azt a feltételt kötötte ki, hogy a várban lévők teljes fegyverzettel, ingó
vagyonukkal, katonai fedezet mellett, Tokajon át, Nagyváradra mehetnek. Akik
pedig itt akarnak maradni, azok ingó és ingatlan javaikban meghagyatnak.
1687. december 17-én megtörtént a vár átadása. Mintegy 600 török maradt
vissza, köztük Szarvaskő várának helyőrsége is, akik felvették a Szarvaskői
vezeték nevet és a többiekkel együtt áttértek a keresztény hitre és beleolvadtak
a magyarságba.
Domonkos Jakab, a Szepesi Kamara részéről még a Szarvaskő várának birtokba
vétele napján gondos leírást készített a várról.
A vár nagyobb részben romos és elpusztult. A kis várban 21 fából készült
szobát találtak, amelyekben a török helyőrség lakott. Volt ott egy capella
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(mecset) is, amely a középkori templom (kápolna) mohamedán célokra való
átalakulására utal. A törökök a lovaikat a romos várpincékben tartották.
A török várkatonaság használatára a vár alatt veteményeskertek, gyümölcsfák,
a Kishegy tetején pedig szőlő és gyümölcsfák szolgáltak.
Eger várának felszabadításakor Fenessy György volt az egri püspök (16861689). A török hódoltság alóli felszabadító háború teljes befejezése után
Szarvaskő vára véglegesen elvesztette minden stratégiai jelentőségét.
Kiemelkedő harci cselekmény és esemény a török hódoltság megszűnése után
Szarvaskő környékén nem volt, de az 1703-ban kezdődő Rákóczi
szabadságharc hatásai elérték Szarvaskőt is, hiszen a szabadságharc jelentős
eseményei zajlottak le a környezetben.
A Rákóczi-szabadságharc idején (1703-1711) Telekesy István, a nagy magyar
hazafi és híres egri püspök (1699-1715) volt Szarvaskő birtokosa. Ő volt az, aki
a török hódoltság megszűnte után újra népesítette a csaknem teljesen kihalt
Szarvaskőt és a környező falvakat.
Eger magyar lakossága gróf Bercsényi Miklóst hívta meg a város átvételére, aki
1703-ban a kuruc sereg élén is bevonult Egerbe. Telekesy püspök a királynak
tett esküjét nem akarta megszegni, ezért engedelmet kért és kapott az
eltávozásra. Ennek ellenére Bercsényi elfogatta Telekesy és Cserép-várába
záratta, aki onnan volt kénytelen végignézni Eger pusztulását. A kuruc csapatok
megrohanták Eger várát, de nem tudták bevenni a német várőrség és az
odamenekült rác lakosság kemény ellenállása miatt. A kurucok mérgükben
több helyen is felgyújtották a várost. Leégett a püspöki palota és a jezsuita
kolostor is.
Telekesy püspök mivel elégtételt kapott Rákóczitól, nemcsak kibékült a
kurucokkal, hanem teljes szívvel melléjük is állt.
Rákóczi 1705 tavaszán tartotta meg fényes bevonulását Egerbe. Telekesy
püspök a Rác-kapunál várta és üdvözölte Rákóczit, akit 1705. szeptember 20án a szécsényi országgyűlésen választották meg Magyarország fejedelmévé.
Rákóczi Telekesy kezébe tette le az esküt. 1707. május 16-án Ónodra
összehívott országgyűlés kimondta a Habsburg ház trónfosztását. Itt is Telekesy
fogadta a nagyságos fejedelmet.
A király üldözte Rákóczi híveit, így Telekesy püspököt is, aki 1709 nyarán
önkéntes száműzetésbe vonult Szarvaskő várába. Itt érte őt a csapások egész
sora.
1709. augusztus 17-én kelt XI. Kelemen pápa brévéje (pápai irat), amelyben
Rákóczihoz pártolt papságot büntetéssel fenyegette meg és királyi hűségre
szólított fel. Erre a levélre hivatkozva Keresztély Ágost, Magyarország
bíborosa Telekesyt Pozsonyba kérette, hogy tisztázza magát. Telekesy
személyesen nem jelent meg Pozsonyban, mert a fejedelem megtiltotta, de
írásban kimentette magát. Ezért a Bíboros prímás 1709. december 18-án a
püspököt a nagypréposttal, az egri káplánnal, a papsággal és szerzeteseivel
együtt hivatalától megfosztotta. Ezen példátlanul szigorú ítélet után Telekesy
tartózkodott a püspöki teendők végzésétől. Még az aranymiséjét is Szarvaskő
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várának Szent Miklós kápolnájában tartotta meg 1710. január 25-én, olajban
főtt Szent János ünnepén.
A püspök a várban 1706-1707-ben épült kétszobás faházban lakott szűk
családjával.
Az egri vár kurucok által történő bevétele után gróf Csáki Imrét nevezték ki
egri püspöknek, akit 1711-ben Hatvanban be is iktattak.
Itt Telekesy személyesen is megjelent és tiltakozott, de eredménytelenül. Gróf
Csáki püspök Egerbe küldte tisztjeit és öt hajdúját, akik feldúlták Telekesy
otthonát, mindenét lefoglalták, és a szerencsétlen főpapot mindenétől
megfosztották. Telekesy püspök Szarvaskő várából írt levelet a pápának, és oly
mértékben tisztázta magát és az egész püspökséget, hogy a Szentszék teljes
elégtételt szolgáltatott neki és egyházának, visszahelyezte őt eredeti
méltóságába. A pápa közbenjárására még a király is aláírta a megkegyelmezési
okmányt. Telekesy és a szabadságharc többi résztvevője is elfogadta az
amnesztiát, és hűségéről biztosította a királyt.
Telekesy István püspök 82 éves korában, 1715. március 3-án halt meg Egerben.
Díszes temetésére március 23-án került sor. A szertartást utóda, Erdődi Gábor
végezte. A Szent Mihály székesegyház kriptájában temették el. Jelenleg a
főszékesegyház altemplomában nyugossza örök álmát. Halála hírére így
jellemezték az egyházfőt: „A püspökök példaképe volt, egy tisztességes és
bátor ember, aki neveltetésével, korábbi elveivel szakítva, volt bátorsága kuruc
püspökké lenni.”
Gróf Erdődi Gábor utóda Barkóczy Ferenc gróf püspök (1744-1761)
Felsőtárkány felé fordította a figyelmét, így Szarvaskő vára az illetékes és
tehetős emberek részéről elfelejtődött és végleges pusztulásnak indult.
A vár DNy-i szélén állott nagy fakeresztet valószínűleg a várban évszázadokon
át működött Szent Miklós kápolna és az itt raboskodó Telekesy István kuruc
püspök emlékére állították és erre emlékezteti még ma is a szemlélőt. A kereszt
a nemzeti zászlóval együtt Szarvaskő jelképe lett.
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Szarvaskői várhegy és várrom

A Várhegy és a várrom 1920 körül
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Szarvaskői vasútállomás a várheggyel és a várrommal

A várhegy a közelmúltból a kereszttel és a zászlóval
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Szarvaskői várrom napjainkban
A település és a vár kapcsolata
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Szarvaskő elhelyezkedése révén az ország egyik legszebb táji környezete, képe,
a várdomb, a várrom és a település kapcsolata, ezek együttese, a település
története, az ember és a természet együttes munkájának eredményeként létrejött
olyan kulturális szempontból jelentős jellegzetes egység, ami a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény 38. §-a alapján
topográfiailag körülhatárolható terület és történeti tájként műemléki védelemre
javasolható.
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6./ Helyi védelemre javasolt értékek:
Az építészeti örökség helyi védelmének szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.)
FVM rendelet hatálya az építészeti örökség mindazon elemére kiterjed, amely
külön jogszabályok alapján nem áll védelem alatt, és amelyet önkormányzati
rendelet helyi települési, táji, természeti, építészeti, néprajzi, képző- vagy
iparművészeti, ipartörténeti, régészeti értékként helyileg védetté nyilvánít. A helyi
védelem célja a településnek és környezetének, valamint az ott található értékes
építészeti, táji, valamint az épített környezettel összefüggő természeti elemek
jellegzetességének, hagyományos megjelenésének megőrzése.
A helyi védelem a település és környezetének egészére vagy összefüggő részére,
területére, valamint egyes építményeire, ezek részleteire, egyedi elemeire terjedhet
ki.
A helyi területi védelem
a) a településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, az építési
vonal, településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület vagy növényzet),
b) a településkép (külső településkép, belső településkép, utcakép),
c) a település táji környezete (a település megjelenése a tájban, hagyományos
művelési mód, növényzet és természetes környezet),
d) településkarakter (a településszerkezet, a településkép elemei, formái,
anyagai, színvilága együttesen) védelmére terjed ki.
A helyi egyedi védelem
a) az építmény (épület és műtárgy) vagy ezek együttese egészére vagy
valamely részletére (anyaghasználat, szerkezet, színezés stb.),
b) az építményhez tartozó földrészletre és annak jellegzetes növényzetére,
c) szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor védelmére,
d) egyedi tájérték védelmére terjedhet ki.
A település építészeti történeti jelentősége, valamint az előzőekben hivatkozott
jogszabály alapján Szarvaskő eredeti nőtt településszerkezetére, valamint a volt
tanya területére kiterjedően a településszerkezetre, a település táji környezetére, a
település karakterre és a településképre kiterjedő helyi védelem megállapítása
szükséges. Az értékvédelmet helyi rendeletben kell megállapítani.
a.) Településszerkezeti védelem:
Településszerkezeti védelemre javasolt Szarvaskő alábbi térkép szerinti nőtt
települési területe

.
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A településszerkezeti védelem alatt álló területeken a beépítési mód, az építési
vonal az eredetihez képest nem változtatható, telekalakítás csak közterület
rendezés, valamint a kialakult soros telekszerkezet megtartása érdekében az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi
78. törvény 2. § 25. pontjaival megállapított telekhatár rendezés céljából
történhet, új utca a védelemre javasolt területen nem nyitható.
b.) A településkép, és a település hagyományos építészeti karakterének védelme:
A település védelemre javasolható településszerkezetén belül új lakóépület a
hagyományos építészeti karakter elemeinek felhasználásával és alkalmazásával,
a korábbiak szerinti szerkesztési szabályok betartásával létesíthető. Épület
rekonstrukció, vagy revitalizáció esetén az épületre jellemző eredeti
stílusjegyeket, építészeti arculat, arány és tömegképzést indokolt alkalmazni. A
javaslat biztosítja az eredeti állapotnak megfelelő utca és településkép
fenntartását.
c.) A település táji környezetének védelme:
A település táji környezetének megtartása érdekében a védelemre javasolt
településszerkezethez szorosan kapcsolódó területhasználat változást a terv nem
javasol érvényesíteni. A védelemre javasolt területtel határos területhasználatok
eredeti állapot szerint fenntartandók, a települési területen belül a szerkezeti
településképi és építészeti karakter védelem a változatlan települési
környezettel együtt biztosítja a település táji környezetének továbbélését.
7./ Fotódokumentáció a település kialakult építészeti arculatáról napjainkban:

Az őstelepülés napjainkban
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Lakóépületek az egykori települési főút mentén
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Lakóépület utcai homlokzati részlete a Fő útról

Eredeti épület íves udvari tornáccal
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eredeti stílusjegyeket tartalmazó épület

Eredeti állapot szerinti helyreállítás 1.
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Eredeti állapot szerinti helyreállítás 2.

Iskola utca részlet
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A helyreállítás és új épület elhelyezésének szép példája közös ingatlanon
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Igényesen helyreállított épület

Miskolc, 208. november hó

Németh Sándor
vezető településrendező tervező
TT 1-05-0091/2001
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Szarvaskő

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Környezeti hatásvizsgálat

Miskolc, 2008. november hó

Szarvaskő Településrendezési Terv – Környezeti hatástanulmány
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1./ A környezeti értékelés kidolgozási folyamata
1.1. Előzmények, tematika
Szarvaskő Község Önkormányzatának megbízásából a község teljes területére kiterjedő településszerkezeti, helyi építési szabályzat és szabályozási terv készül.
Az építet környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997.
évi LXXVIII. törvény (Étv.) a települési önkormányzatok számára a területükre
vonatkozó Településrendezési Terv készítésének kötelezettségét állapítja meg. A
törvényi szabályozás 60. § (3) bekezdés alapján a törvény hatálybalépésekor a korábbi jogszabályok rendelkezései szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően
készített érvényes településrendezési terveket a módosításukig, de legkésőbb
2007. december 31-ig változatlanul alkalmazni kell.
A Község Településrendezési Terve, azon belül a Településszerkezeti Terv a
Képviselőtestület …/2007. (…. ….) számú határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepciója alapján készült.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.)
Kormány rendelet 1. § (2) bekezdés a./ pontja alapján az 1. számú melléklet 2.
pontjával megállapított, a település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv készítése esetén környezeti hatásvizsgálat lefolytatása kötelező.
1.2. A környezeti értékelés kapcsolódása a szabályozási tervhez
A környezeti értékelés elkészítése és egyeztetése lehetőséget ad a településszerkezeti terv megvalósulása, illetve annak elmaradása esetén várható környezeti minősége szempontjából legkedvezőbb és egyben racionálisan megvalósítható tervjavaslat-változat kiválasztásához.
A Településszerkezeti terv kötelező alátámasztó szakági munkarészeként olyan
környezetalakítási javaslat megfogalmazása szükséges, amely a 2/2005. (I. 11.)
Kormány rendelet 4. számú melléklet szerinti környezeti értékelés céljára is megfelelő tartalmú.
Szarvaskő Településrendezési Tervének jelen tervkészítési folyamatában a környezetalakítási/környezetvédelmi alátámasztó munkarészben leírtakon túl további,
újabb környezetvédelmi szempontú adatgyűjtésre, részletesebb vizsgálatra nincs
lehetőség, de a környezeti értékelés a rendelkezésre álló adatok, ismeretek, illetve
tervjavaslatok alapján is elvégezhető.
A településszerkezeti tervben szereplő, környezetvédelmi szempontból meghatározó változtatások a jelenlegi területhasználathoz, övezeti besoroláshoz képest a
következők:
a./ A tervezett kismértékű belterületbe vonás területén a megváltozó területhasználat és az építés a külterületi mezőgazdasági területek egy kis részének más
célú felhasználásával, „zöldmezős” beruházásként valósul meg. A mezőgazdasági terület biológiai aktivitása, elővilága, vízháztartása, mikroklímája, tájképi megjelenése a területhasználat-módosulása, a beépítés következtében
megváltozik. Ezen főbb változások, valamint a kapcsolódó további kísérő vál-
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tozások a környezetre is kisebb-nagyobb mértékben kihatnak. A beépítéssel
járó változtatás hangsúlyozottan minimális területet érint, ezért a várható környezeti változások sem lesznek meghatározóak.
b./ A településszerkezeti terv a meglévő 25. számú fkl. út mentén lévő mészégető
környezetében gazdasági terület fenntartását határozza meg. A környezetminőséget befolyásoló változás, a korábban is gazdasági célú területen új gazdasági funkciók betelepítésével következhet be. A területhasználat intenzitása
várhatóan növekedni fog, de az új funkció betelepítése csak a lakóterületi környezeti normáknak megfelelő környezeti terhelés biztosítása mellett lehetséges.
c./ A belterület határában lévő, elsősorban a legeltetésen alapuló állattartásra
igénybe vehető területe a volt Tanya területe. A település ezen része a
nagylétszámú állattartást el nem érő mennyiségben, a település történelmi hagyományainak megfelelően - minimális korlátozás mellett - továbbra is állattartási tevékenység folytatására hasznosítható. A terület jellemzően mezőgazdasági hasznosítással, kettős használatú termelési és üdülési céllal, kerül meghatározásra és szabályozásra. A megfelelő infrastruktúra ellátás mellett a területhasználatból eredő környezeti terhelések várhatóan nem zavaróak.
1.3. A környezeti értékelés tervezését befolyásoló javaslatai:
A környezeti értékelés településrendezési és az alátámasztó munkarészek tervjavaslatait befolyásoló megállapítások:
- A Településfejlesztési Koncepció szerinti tervezési program, a tervezett változtatások csak akkor felelnek meg a környezetvédelmi követelményeknek, ha
a közművesítés feltételeinek a kül- és belterületi elemei egyaránt kialakításra
kerülnek. A szükséges fejlesztéshez a kistérségen belüli integráció szükséges.
- A meglévő beépített terület és a tervezett új építési területek is olyan infrastrukturális ellátást igényelnek, amellyel a környezet indokolatlan terhelése
megakadályozható. A fejlesztési területeken biztosítani kell, hogy minden új
ingatlan rákötése számára rendelkezésre álljanak a vízi és energia közművek.
- A beépítésre szánt terület bővítésével tervezett új területfelhasználású területek településképi szempontból elhelyezkedésül következtében érzékenyek. A
településképet befolyásoló új látvány miatt a terület építészeti és zöldfelületi
kialakítását, közterületi rendezését a településkép védelmét biztosítva kell
megoldani. A „zöldmezős” beruházásként megvalósuló új területhasználat és
beépítés szabályozását úgy kell meghatározni, hogy az új létesítmények környezeti illeszthetőségének feltételei a helyi rendelet szintjén már adottak legyenek.
- A település területén meg kell teremteni a térségi hulladékgazdálkodási koncepció fejlesztéseihez illeszkedve a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit. A
község területén a települési hulladék szelektív gyűjtésére alkalmas területegységenkét (Ófalu, Újtelep, Nyugodó, Tanya stb.) egy vagy két „hulladékgyűjtő sziget”, területet kell biztosítani.
1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása:
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A környezeti vizsgálat, illetve a környezeti értékelés véleményezésének folyamatába a környezet védelméért felelős szervek és az érintett lakosság bevonás az
építési törvényben a rendezési tervek egyeztetésére meghatározott kötelező előírások szerint bonyolított tervegyeztetési folyamathoz kapcsolódóan és egyben a
2/2005. (I. 11) Kormány rendelet 8. § előírásait teljesítve történik meg. A véleményeztetést, a nyilvánossá tételt az észrevételek átvezetését a két fenti jogszabály időszükségleteinek és kötelezően előírt körülményeinek biztosításával bonyolítja le Szarvaskő Község Önkormányzata, mint a terv készítéséért felelős
szerv.
1.5. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása:
• Az önkormányzat nyilvántartásában szereplő információk (helyi rendeletek, hatályos tervek, fejlesztési koncepciók, tanulmányok, stb.)
• A településfejlesztési Koncepció által meghatározott önkormányzati tervezési
program tartalma
• A terv véleményezésébe bevont államigazgatási szervek tervvel kapcsolatos véleménye, adatszolgáltatása
• A Településszerkezeti Terv alátámasztó munkarészei
• A Településszerkezeti Tervhez készített Örökségvédelmi hatástanulmány és régészeti szakvélemény
• Helyszíni szemle során a környezeti adottságokról szerzett ismeretek
2./ A Településszerkezeti Terv tartalmának rövid ismertetése:
2.1 A terv célja, tartalma, a környezeti értékelés szempontjából fontos elemei, jellemzői
Szarvaskő Község Településszerkezeti Tervét megalapozó Településfejlesztési Koncepció a környezetminőség javítását szolgáló alábbi célokat, feladatokat és az ehhez
szükséges fejlesztési programokat és tereket fogalmazta meg:
Célok és feladatok a Településfejlesztési Koncepcióban:
- Közműfejlesztés
• a beépítésre tervezett területek közműhálózatának kiépítése,
• a közművezetékekre való rákötések szorgalmazása,
• övárkok építése, árkok karbantartása
- Zöldterületek, zöldfelületek fejlesztése
• játszó-, sport- és pihenőkert kialakítása,
• az utak menti zöldsávok, a közterületek rendezése,
• fasorok telepítése,
• a meglévő zöldfelületek karbantartása
- Táj- és természetvédelem
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• az Országos Ökológiai Hálózat övezetébe tartozó területek természetes állapotának megtartása,
• a természetközeli állapotú területek, a vizes élőhelyek megóvása,
• a település természeti értékeinek védelme
- Környezetvédelem
• a levegő minőségének javítása a gázfűtés használatával, a nyílt téri égetés korlátozásával, zöldsáv, fák telepítésével,
• az utcák pormentes szilárd burkolattal történő korszerűsítése, szélesítése, zöldsáv telepítése,
• a felszín alatti vizek védelme érdekében a szennyvízcsatorna-hálózatra való rácsatlakozások kiépítése,
• a közlekedési eredetű zaj és rezgés ellen az épületek ún. passzív védelmének alkalmazása,
• a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése
Programok és tervek a Településfejlesztési Koncepcióban:
a./ Lakótelkek kialakításának előkészítése
b./ Gazdasági terület kijelölése
c./ Idősek és fiatalok klubjának kialakítása
d./ Sportpálya és környékének rendezése
e./ A faluközpont megújítása
f./ Faluszépítési program
g./ Zöldterületek, közterületi zöldfelületek rendezése
h./ A fejlesztési területen a közműhálózat bővítése
i./ Vízrendezés, övárkok kiépítése
j./ A közúthálózat fejlesztése, útfelújítás, járda- és parkoló építés
k./ Hulladékgazdálkodás
melyek közül szinte mindegyik szerepet játszik a környezetminőség távlati alakulásában. A gazdasági területek helyét, meghatározását a kialakult területhasználat befolyásolja. A két nagyobb gazdasági terület a belterület északi részén, a tervezett új lakótelkek szomszédságában található. A gazdasági területek tehát csak a lakóterületi környezeti normákhoz illeszkedő környezeti hatású gazdasági funkciók számára hasznosítható.
2.2 A terv környezeti értékelés szempontjából fontos elemei, jellemzői
Szarvaskő Heves megye északi részén, az Eger-patak völgyében, a 25. számú főközlekedési út és a 2506-os számú országos mellék út mentén, a kistérségi központtól úgyis mint a megyeszékhelytől 10 km-re fekszik.
A település a Dél-Bükk völgyekkel tagolt mozgalmas domborzatú vidékén helyezkedik el, területe változatos felszínű dombvidék, melynek döntő részét erdő, kisebb
részét gyep borítja, de jelentős része kertes mezőgazdasági terület.
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Az igazgatási terület az országos ökológiai hálózat része, természetközeli állapotú
terület, európai közösségi jelentőségű területekkel. Az Országos Területrendezési
Terv a teljes igazgatási területet az Érzékeny Természeti Területek körébe sorolta.
A falu az igazgatási terület középső részén, az Eger-patak völgyében alakult ki. A
település szerkezetét a Keselyű hegy DK-i lejtőjén és a Major-tető É-i lankáin kialakult őstelepülés szerves fejlődésével, a település területi fejlődésére ható tényezők hatására – a vasút és a közút megépülése, valamint a népességszám növekedése
után – nőtt településszerkezettel fejlődött. A lakóterület előbb a vasút oldalában
majd a két terület között az út két oldalán is beépült, majd az 1950-es évektől kezdődően alakult ki a település Újtelep néven kialakult önálló településrésze, mely
napjainkra teljes mértékben beépült.
A település beépíthető lakóterületi tartalékkal nem rendelkezik. A lakóterületek fejlesztését a terv az Újtelepen új út kialakításával és telekalakítással, valamint a jórészt már lakóépülettel beépített korábban kialakított kertes terület átminősítésével,
valamint a területek összekötését biztosító terület beépítésével javasolja megoldani.
A község intézményei az őstelepülés központban, illetve a 25. számú fkl. út mentén
alakult ki. Az intézmények, közösségi létesítmények fejlesztése nagyobb részt a
meglévő önkormányzati tulajdonú területeken megoldható. Az alapfokú ellátás hiányzó intézményei lakótelken is elhelyezhetők.
A gazdasági területek fejlesztése a meglévő telephelyekhez kapcsolódóan az összekötő településrész területén történhet. A gazdasági területen a lakóterületi környezetvédelmi normák betartása mellett fejleszthetők.
A belterület határában lévő, elsősorban a legeltetésen alapuló állattartásra igénybe
vehető területe a volt Tanya területe. A település ezen része a nagylétszámú állattartást el nem érő mennyiségben, a település történelmi hagyományainak megfelelően - minimális korlátozás mellett - továbbra is állattartási tevékenység folytatására hasznosítható. A terület jellemzően mezőgazdasági hasznosítással, de kettős
használattal termelési és üdülési céllal kerül meghatározásra. Az állattartó terület
kialakítására a terv csak a belterülettől mért megfelelő védőtávolságon kívüli, külterületi ingatlanon biztosít lehetőséget. A településrendezési terv tartalma szerint az
állattartáshoz szükséges építés az országos hatókörű jogszabályi előírásokon túl,
helyi építési előírásokkal is szabályozható.
A terv javaslatot tesz a sportpálya és környéke rendezésére, melyet a 25. számú fkl.
út mentén, az Eger-patak és a vasútvonal közötti területen célszerű kialakítani.
A hiányzó közkertek pótlását a terv az újtelepi részen játszó-, és pihenőkert kialakításával javasolja megoldani. A közintézmények telke, illetve a sportpálya területének egy része is hasznosítható ilyen funkcióval.
A helyi építési előírások a település táji/természeti környezetének, értékeinek figyelembe vételével kerülnek meghatározásra.
A környezetvédelmi szempontból megfelelő vizsgálatokkal megalapozott, átgondolt tervjavaslat megvalósulása esetén a község területén a zöldfelületek arányának
növekedésével csökken a defláció által a légtérbe jutó légszennyező-anyagok
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mennyisége, javul a környezeti levegő kondíciója. A tervjavaslat megvalósulásával
a helyi védelmi előírások érvényesítésével a község kedvező tájképi/településképi
megjelenése kis mértékben változik, a szabályozási elvek és előírások betartása
esetén e területen további javulás várható.
A szabályozások hatására (pl. hátsókert, előkert mérete, építménymagasság, beépíthetőség, beültetési kötelezettségű területek, kerítés építés szabályozás, stb.) az új létesítmények tájba illeszthetősége kedvezőbben alakítható ki.
A terv nem tartalmaz jelentős területhasználat módosulásokat, jelentős fejlesztéseket.
A település belterületén közművekkel részlegesen ellátott. A település vízi-közmű
hálózatából az ivóvízhálózat kiépült, de az ivóvíz termelés gondjai és fejlesztési
korlátai miatt a település vízellátása Eger irányából távvezetéken keresztül kerül
megoldásra. A szennyvízelvezetés és tisztítás csak a település egy részén megoldott. A település teljes területére kiterjedő csatornázás kiépítése és a keletkező
szennyvíz ártalmatlanítása Eger irányába történő távvezeték építésével az Egri
szennyvíztisztító telepen történik.
Az energia közművek közül az elektromos energia ellátás kiépült, de gázenergiával
történő ellátása nincs megoldva. A gázellátás szintén Eger irányából távvezetéken
keresztül oldható meg. a legfontosabb környezetvédelmi elvárásoknak megfelelő. A
tervezett létesítményeket a terv távlatában már csak a közműcsatlakozások kiépítésével lehet megvalósítani.
A település területén meg kell teremteni a térségi hulladékgazdálkodási koncepció
fejlesztéseihez illeszkedve a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit, mellyel lehetőség
nyílik a hulladék egy részének újrahasznosítására, környezetkímélő ártalmatlanítására. A község területén terület-egységenkét (Ófalu, Újtelep, Nyugodó, Tanya stb.)
a települési hulladék szelektív gyűjtésére alkalmas „hulladékgyűjtő sziget” területet
kell biztosítani. A község számára is szolgáltatást nyújtó térségi lerakóhelyen komposztáló és lakossági hulladékudvar kialakítására is sor kerül, ahol az inert hulladék
is elhelyezhető.
2.3. A terv összefüggései a terv kereteit meghatározó más tervekkel
Országos Területrendezési Terv
A 2003. július 1-jén hatályba lépett, az Országos Területrendezési Tervről szóló
2003. évi XVI. törvény (továbbiakban OTrT) az országos szerkezeti tervében Szarvaskő község területére az alábbi területfelhasználási kategóriákat határozta meg:
Az OTrT 6.§ (1) bekezdés a./ pontja szerint az erdőgazdálkodási térséget legalább
75 %-ban erdőgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni és a fennmaradó részen
városias települési térség nem jelölhető ki.
Térségi területfelhasználási kategóriák:
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Az országos ökológiai hálózat övezete

Az OTrT országos ökológiai hálózatot meghatározó térképmelléklet övezeti szabályozása szerint, Szarvaskő közigazgatási területének egésze az országos ökológiai hálózat
része.
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete

Szarvaskő Településrendezési Terv – Környezeti hatásvizsgálat

8

Németh és Társa Településrendezési és Építészeti Tervező Iroda Bt. 3521 Miskolc, Miskolci u. 48.

Az OTrT övezeti besorolása szerint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területek övezete érinti a belterülettől K-re, DK-re lévő külterületi településrész sávot, vagyis a vízmű tágabb környezetét.
Kiemelten Fontos Érzékeny Természeti Területek övezete

Az OTrT övezeti besorolása szerint Szarvaskő teljes közigazgatási területe az Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) övezetébe tartozik. Kiemelten fontos érzékeny természeti területet a nemzeti parki védelem alatt álló területek.
Heves megye Területrendezési Terve
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A Heves megye Területrendezési Tervéről szóló tervet Heves megye Közgyűlése
12/2005. (IV. 29.) HMÖ számú rendeletével megállapította.

Heves megyei védett természeti területek övezete és a természeti területek övezete

Heves megyei ökológiai hálózat és (zöld) folyosó övezete
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Heves megyei tájképvédelmi területek övezete

Heves megyei kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek övezete
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Heves megyei csúszásveszélyes területek övezete

3./ A környezeti elemek jellemzői, a kialakult környezetállapot adottságai
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3.1 Környezeti és természetvédelmi célok:
- A környezeti levegő állapota
A település a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.
14.) Kormányrendelet, valamint a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött
szennyező pontforrások kibocsátási határértékeitől szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüMFVM rendelet 2. számú mellékletének II. fejezete alapján Szarvaskő légszennyezettség
szempontjából ökológiailag sérülékeny területbe sorolható. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint Szarvaskő a 10. számú légszennyetettségi zónába tartozik, ahol a helyhez kötött szennyező pontforrások kibocsátási határértékeitől szóló 14/2001. (V. 9.)
KöM-EüM-FVM rendelet 4. számú melléklete megállapítja a légszennyezési zónák
típusait, melyek kijelölésénél az 1.1 számú melléklet A és B pontjában felsorolt légszennyező anyagokat kell figyelembe venni. A hivatkozott rendelet 1.1 számú melléklet A és B pontban felsorolt légszennyező anyagok - szálló por kivételével - F (a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöbértéket nem haladhatja meg), szálló por szempontjából E (a légszennyezettség az alsó és felső határérték közötti) zóna típusba sorolhatók.
A környezeti levegő állapota a község területén és környezetében is kedvező. A település területén ipari jellegű, vagy 120 kW feletti teljesítményű fűtőberendezés mint
szennyező forrás nincs. Jelentős lokális szennyezés a kéntartalmú fosszilis energiahordozó alkalmazása miatt a téli lakossági fűtésből származik, de a közlekedési emissziók
is számottevő hatásúak főként a főközlekedési út mentén.
- A talaj állapota
Szarvaskő területe az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló
2/2002. (I. 23.) KöM-FVM rendelet 2. számú melléklete szerint az érzékeny természeti
területekkel érintett települések felsorolásában a kiemelten fontos Érzékeny Természeti
Területek térségében a 3.1.5. szám alatt a Bükki Nemzeti Park védőzónájába tartozik.
A település területe a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Kormány rendelet 5. § (1) bekezdés bc./ pontja alapján
„A” nitrátérzékeny területbe sorolható. A területen a vizek mezőgazdasági eredetű
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV. 3.) Kormány rendelet 1.
számú melléklete szerint a vizek nitrátszennyezésének megelőzése és csökkentése érdekében a helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályait kell alkalmazni. A település területén állattartó tevékenységet folytató állattartók a rendelet 3. számú melléklete szerinti adatlapot kell vezetni a mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak és kötelesek a
rendeletben megállapított időpontig a talajvédelmi hatóság részére adatszolgáltatást
nyújtani.
Heves megye Közgyűlésének a Heves megye Területrendezési Tervéről szóló 12/2005.
(IV. 29.) HMÖ számú rendelete alapján Szarvaskő területe csúszásveszélyes területek
övezetébe sorolható.
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- A felszíni és felszín alatti vizek állapota
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XVI. Törvény a település területének egy része kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete
tartozik. Heves megye Közgyűlésének a Heves megye Területrendezési Tervéről szóló
12/2005. (IV. 29.) HMÖ számú rendelete alapján a területi határok pontosítása után
Szarvaskő teljes területe a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek övezetébe tartozik
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet előírásait a településfejlesztési döntések során fokozottan be kell tartani.
A terület szennyeződésérzékenysége a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.
(VII. 21.) Kormány rendelet 3. § 19. pontjával meghatározott 1. számú pontjával, valamint a 7. §-a és a 2. számú melléklete 1. pont a./ és b./ alpontjai alapján fokozottan
érzékeny területi kategóriába sorolható szerint érzékeny terület. Szarvaskő a felszín
alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelettel 1. számú melléklete szerint felszín alatti
víz szempontjából fokozottan érzékeny, területe kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen található.
A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet alapján kiemelt feladat a felszíni vizek minőségének megóvása, fenntartása és javítása, a vízi és vízközeli, továbbá a felszíni víztől közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő szervezetek fennmaradásához szükséges feltételek biztosítása, a
vízhasználatok biztonsága, az emberi egészség és a környezeti állapot megőrzése érdekében a szennyezések megelőzése és csökkentése.
A szennyvízcsatorna hálózat hiányának a felszín alatti vízvédelem szempontjából kiemelt jelentősége van. Távlatban teljes közműellátással kiépülő, jelentős zöldfelületű
belterületen a talaj-, a talajvíz- és a vízszennyezés veszélye – havária eseményektől
eltekintve – minimális, ezért a tervezett módosítások és várható funkcióváltások a felszíni szennyeződésérzékenység szempontjából nagy biztonsággal elfogadható területhasználati változások lesznek.
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló
18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM rendelet alapján „B” közepesen veszélyeztetett kategóriába sorolható, ahol a település nyílt, vagy mentesített ártéren fekszik és amelyet nem
az előírt biztonságban kiépített védmű véd.
A vízgyűjtő gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004 (VII. 21.) Kormányrendelet 3. számú melléklete szerint a felszíni vizek I. vízfolyások tipológiája szerint az Eger
patak 2. típus számú hegyvidéki, meszes jellegű, durva mederanyagú kis vízgyűjtő méretű vízfolyás. A település területe a 2. számú Tisza részvízgyűjtő területén belül a 3.
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sorszám alatti Tisza jobbparti Sajó és Zagyva torkolatok közti egységébe tartozik. A
csapadékvizek befogadója az Eger patak.
- Települési környezetvédelem
Zaj és rezgés elleni védelem
A település környezetvédelmi feladatai közül zaj és rezgésvédelmi szempontból településrendezési terv készítése során a 12/1983. (V. 12.) MT rendelet 4. § (1) bekezdésben foglaltakat kell figyelembe venni.
A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöMEüM együttes rendelet megállapítja a zaj és rezgésterhelési határértékeket. A rendelet
szerint a zajvédelmi szempontú területi besorolás a jellemző területhasználat függvénye.
A településen áthaladó 25-ös számú II. rendű országos főközlekedési út által okozott
zajterhelés a közúti közlekedési zaj számításáról szóló MSZ 07-3270/1990 szabvány
alapján elvégzett számítás szerint mind nappal, mind éjjel jelenleg is és távlatban is
meghaladja a vonatkozó előírás szerinti határértéket. A közegészségügyi hatóság a
környezetvédelmi hatóság véleményének figyelembevételével indokolt esetben 5 dB,
kivételesen 10 dB túllépést engedélyezhet a szükséges feltételek előírásaival.
Hulladékgazdálkodás
A település területén jellemzően a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.)
KöM rendeletben meghatározott települési szilárd és települési folyékony építési, bontási és egyéb invert hulladékok keletkeznek.
A keletkező hulladékok kezelése meg kell feleljen a települési szilárd és folyékony
hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.)
EüM rendelet, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Kormányrendelet, továbbá az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM
rendelet előírásainak.
A területi hulladékgazdálkodási tervekről szóló 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet 6.
számú melléklet VI. fejezete szerint az egész megyét lefedő hulladékgazdálkodási
rendszer kialakítása (válogatóművek, átrakóállomások, komposztálók, építési törmelék
feldolgozók kialakításával) az egri kistérség köré szerveződik.
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt szerint Szarvaskő területén
keletkező hulladékok ártalmatlanítása az egri hulladéklerakó telepen történik.
A települési szilárd hulladékok elhelyezése szervezett szemétgyűjtéssel és hatóságilag
kijelölt lerakóhelyen történő ártalmatlanítással megoldott. A tevékenység során a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásai betartandók.
Természeti értékek:
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A település területe az ökológiai hálózat alábbi övezeteire tagolódik:
o
o
o
o
o

Bükki Nemzeti Park övezete
Natura 2000 területek övezete
Érzékeny Természeti Területek övezete
Természeti területek övezete
Tájképvédelmi övezet

Védett természeti területek
A település közigazgatási területének keleti és északi területei a Bükki Nemzeti Park
létesítéséről szóló 18/1976. OTVH határozat alapján nemzeti parkként védett országos
jelentőségű természetvédelmi terület.
A BNP Szarvaskő közigazgatási területére eső részén fokozottan védett területek:
A szarvaskői Vár hegy és környéke
Szarvaskő határában a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő
egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 3/2000. (III.
24.) KöM rendelet alapján erdőrezervátum nem került kijelölésre.
Egyéb védelmi kategóriák:
Ex-lege területek
A Természet védelméről szóló törvény 23. § (2) bekezdése alapján a törvény erejénél
fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom,
földvár.
Szarvaskő a törvényi szabályozás alapján elsődlegesen források, víznyelők, illetve barlang védelmében érintett. Ezek meghatározását a Tvt. törvény (3) bekezdés a./, b./ és
c./ pontjai állapítják meg.
A Tvt. törvény 28. § (5) bekezdés szerint a 23. § (2) bekezdése alapján védett forrás,
víznyelő, kunhalom, földvár természeti emléknek minősül. Természeti emlék valamely
különlegesen jelentős egyedi természeti érték, képződmény és annak védelmét szolgáló
terület.
Egyedi tájértékek
A Tvt. törvény 6. § (3) bekezdés szerint egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó
elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai
szempontból a társadalom számára jelentősége van.
A település igazgatási területére az Egyedi Tájértékek Katasztere (ETK) még nem készült el.
Natura 2000 területek övezete
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Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet megállapítja az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területek hálózatába tartozó Natura 2000 területeket.
A település területén a Natura 2000 hálózat területei:
- Különleges Madárvédelmi Területek (SPA):
olyan közösségi szempontból jelentős természeti értékekkel rendelkező terület, amelyen az 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 1. A) számú mellékletben meghatározott
közösségi jelentőségű madárfaj, valamint az 1. B) számú mellékletben meghatározott
vonuló madárfaj jelentős állománya, illetve élőhelye található. A rendelet 5. számú
melléklete szerint Szarvaskő területe a 9. számú térképi azonosítóval, HUBN 10003
területkódú Bükk hegység és peremterületei név alatt érintett. Az Európai jelentőségű
ökológiai hálózat, a Natura 2000 területek SPA területei magukba foglalják a település
teljes területét.
- Kiemelt jelentőségű Természet-megőrzési Területek (SCA):
olyan közösségi szempontból kiemelt jelentőségű természeti értékekkel rendelkező
terület, amely a 2. B) és 3. B) számú mellékletben meghatározott faj jelentős állománya, élőhelye, valamint rajta a 4. B) számú mellékletben meghatározott kiemelt jelentőségű élőhely-típus található. A rendelet 7. számú melléklete szerint Szarvaskő területe a 114. számú térképi azonosítóval, HUBN 20004 területkódú Szarvaskő név alatt
érintett.
Az SCA területekkel lefedett ingatlanok helyrajzi számos jegyzéke Szarvaskő területén: 0118, 047/1, 052, 056/2, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 066, 067/4, 068/1,
068/2, 068/3, 069, 070/6a, 070/6b, 821, 823, 824, 825, 826, 827.
Érzékeny Természeti Területek övezete:
Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló a 2/2002. (I. 23.)
KöM-FVM együttes rendelet alapján Szarvaskő a rendelet 2. számú melléklete szerint
az érzékeny természeti területekkel érintett települések felsorolásában a kiemelten fontos Érzékeny Természeti Területek térségében a 3.1.5. szám alatt a Bükki Nemzeti
Park védőzónájába tartozik.
Természeti területek övezete:
Szarvaskő védelem alatt nem álló teljes igazgatási területe természeti területek övezetébe sorolható.
Tájképvédelmi övezet:
Szarvaskő teljes külterülete része Heves megye Közgyűlésének a Heves megye Területrendezési Tervéről szóló 12/2005. (IV. 29.) HMÖ számú rendelete alapján megállapított tájképvédelmi övezetnek.
A terület tájképi megjelenése a tervezett változások hatására sem változik karakteresen. A szabályozási előírásokat követő, igényes beépítés esetén és a helyi védelemre
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tett javaslatok betartásával a község belterülete távlatban is vonzó településképet mutat
majd.
3.2 Környezetvédelmi, természet,- és építészeti értékvédelmi célok és szempontok
érvényesülése a tervjavaslatban
- A környezeti levegő állapota
A környezeti levegő minősége a kismértékű fejlesztések miatt kedvezőtlenül nem változik. A település gázenergiával történő ellátása után a kéntartalmú, fosszilis tüzelőanyagok elégetése miatti légszennyezés mértéke várhatóan csökkennek. Az új lakótelkeken épülő lakóházak fűtése várhatóan korszerű berendezésekkel, vezetékes gázfűtéssel történik.
A gazdasági területen megvalósítható új gazdasági funkció csak olyan technológiával
létesíthető, amelynek mind a pontszerű, mint a diffúz légszennyezőanyag kibocsátása a
környezeti előírásoknak megfelelő. A gazdasági területre irányuló gépjármű forgalom
a távlatban megnövekedhet, de ezt úgy kell irányítani, illetve szervezni, hogy zavaró
hatású környezeti konfliktusokat ne gerjesszen.
A település területén ipari jellegű, vagy 120 kW feletti teljesítményű fűtőberendezés
mint légszennyező forrás nincs és telepítését a terv nem támogatja.
A település külterületén a belterülettől távol a Hegyeskő területén lévő egykori Tanya
területe kettős használattal termelési és üdülési céllal kerül megállapításra, elsősorban
legeltetésen alapuló állattartás célra, jellemzően mezőgazdasági hasznosítással extenzív tartással vehető igénybe. A település állattartásra is kijelölt részén nagylétszámú
állattartást el nem érő mennyiségben, a település történelmi hagyományainak megfelelően - minimális korlátozás mellett – folytatható állattartási tevékenység. Az állattartó
terület kialakítására a terv csak a belterülettől mért megfelelő védőtávolságon kívüli,
külterületi ingatlanon biztosít lehetőséget. A településrendezési terv tartalma szerint az
állattartáshoz szükséges építés az országos hatókörű jogszabályi előírásokon túl, helyi
építési előírásokkal is szabályozható.
A község lakóterületén sehol sem folytatnak nagylétszámú állattartást, az állattartás
nem okoz a lakóterületeken lakossági panaszra okot adó, zavaró mértékű légszennyezést, bűzhatást.
A település területén a deflációs légszennyezés nem meghatározó, mert kevés az időszakosan szabad felületű, fedetlen, szántó művelésű mezőgazdasági terület.
A környezeti levegő minőségét az alapterhelésen túl a terület diffúz légszennyező forrásai, a vegetációs időn kívül időszakosan fedetlen talajfelszín felporzása és Szarvaskő
külterületén haladó 2506-os számú Mónosbél-26- számú fkl. út közúti forgalma és a
település belterületén is áthaladó 25. számú fkl. út gépjármű forgalmából származó
légszennyező hatás határozza meg.
A község és a szomszédos települések jelenlegi kül- és belterületi területhasználata –
jelentős kiterjedésű erdő- és mezőgazdasági területek, a falusias lakóterületek, kisebb,
nem környezetterhelő gazdasági területek – a környezet állapotát alapvetően kedvező-
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en befolyásolják. A területen és a szomszédságában nem folytatnak a környezetet zavaró, a környezetminőséget veszélyeztető szennyező tevékenységet.
- Földvédelem
A külterjes minimálisra fogyott mezőgazdasági területhasználat és állattartás mini állattartás jelenleg nem veszélyezteti a felszíni- és a felszín alatti környezeti elemeket. A
település területén akkumulálódott talajszennyezéssel terhelt területrész nem határozható meg.
Szarvaskő területe kiemelten fontos Érzékeny Természeti Területek térségében, a Bükki Nemzeti Park védőzónájába tartozik. A település területén lévő mezőgazdasági területek talajminősége általában gyenge, így termelési célú hasznosításuk csak a kialakult
kertes mezőgazdasági területeken túl csak a javasolt legeltetésen alapuló állattartás
mellett lehet gazdaságos. A település védett területen túli részei a mezőgazdasági területhasználat mellett jellemzően és meghatározó mértékben erdőterületek ahol egészségügyi-szociális és turisztikai rendeltetés mellett kismértékben – a tarvágás kizárásával - gazdasági célú használat is engedélyezhető. A tervben javasolt mértéken túl történő területhasználat az elsődleges rendeltetés miatt, a természetvédelem érdek sérelme
nélkül nem valósítható meg, így az nem kívánatos.
Szarvaskő területe a megye csúszásveszélyes területeinek övezetébe sorolható, ezért a
település területén történő építés esetén az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 5. § 13. pontja alapján
az építési engedélyezési tervdokumentációhoz talajmechanikai szakvéleményt kell csatolni.
-Felszíni és felszín alatti vizek védelme
A területen a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelme, a
vizek nitrátszennyezésének megelőzése és csökkentése érdekében a helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályait kell alkalmazni. A település területén állattartó tevékenységet
folytató állattartóknak adatlapot kell vezetni és kötelesek a rendeletben megállapított
időpontig a talajvédelmi hatóság részére adatszolgáltatást nyújtani.
A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek övezetébe tartozó
település területén a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi-létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet előírásait a településfejlesztési döntések során fokozottan be kell tartani.
A szennyvízcsatorna hálózat hiánya miatt a felszín alatti vízvédelem szempontjából
kiemelt jelentőségű. Távlatban teljes közműellátással kiépülő, jelentős zöldfelületű
belterületen a talaj-, a talajvíz- és a vízszennyezés veszélye – havária eseményektől
eltekintve – minimális, ezért a tervezett módosítások és várható funkcióváltások a felszíni szennyeződésérzékenység szempontjából nagy biztonsággal elfogadható területhasználati változások lesznek.
A felszíni vízelvezető rendszer hiányos, a külterületi hálózati elemek nem valósultak
meg. A település felszíni vízelvezetése nyíltárkos rendszerű, a belterületen az útárkok
csak részben kiépítettek és önkormányzati kezelésben vannak. A település belterülete
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körüli övárok-rendszer nem valósult meg, ezért a külterületről befolyó víz veszélyeztetheti a belterület beépített részeit. A csapadékvizek befogadója az Eger patak. Az
útárkok kiépítése és karbantartása mellett az Eger patak védműve és a csapadékvíz elvezető gerinccsatorna rekonstrukciója szükséges. A felszíni vizek minősége védelme a
felszíni vizek minőségének megóvása, fenntartása és javítása, a vízi és vízközeli, továbbá a felszíni víztől közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő szervezetek
fennmaradásához szükséges feltételek biztosítása, a vízhasználatok biztonsága, az emberi egészség és a környezeti állapot megőrzése, a szennyezések megelőzése és csökkentése érdekében kiemelt feladat.
- Települési környezetvédelem
Környezeti zajállapot
A település belterületén áthaladó országos közut 25 számú Eger-Ózd országos főközlekedési út és a település külterületén átvezető 2506 számú Mónosbél-26-os számú
országos mellékút forgalmából eredő közúti zajhatás mértéke a főközlekedési út esetén
határérték feletti zajterhelést eredményez. Tekintettel a település területének felszíni
adottságaira belterületet elkerülő út kialakítására nincs lehetőség. A zajterhelés mértéke csak forgalomcsillapítással és a jogszabályban előírt, a közegészségügyi hatóság
által engedélyezett határérték túllépéssel oldható meg.
Forgalomcsillapítás utáni kiindulási egyenértékű hangnyomásszint
Egy forgalmi sávban
(7,5)
korrekcióval
nappal éjjel
nappal éjjel
LAeq 2006(dB)
66,768 59,221 65,278 57,731
LAeq hosszútáv(dB) 67,962 60,314 66,472 58,824
LAeq nagytáv(dB) 68,339 60,930 66,849 59,440

Kér forgalmi sávban
(7,5)
korrekcióval
nappal éjjel
nappal éjjel
69,778 62,231 68,288 60,741
70,972 63,324 69,482 61,834
71,349 63,940 69,859 62,450

Korrekciós tényezők számítása:
- távolságtól függő tényező Kd → 0,99 észlelési pont úttengelytől 12,5 m távolságban
- hangvisszaverődéstől függő korrekció Kh → + 1,5
- útburkolattól függő korrekció Kb → -2,0 csendes aszfalt burkolat
Σ korrekció → -1,49 dB
A település lakóterületén és annak közelében üzemi zajforrás nincs, a terv távlatban
sem javasol környezetzavaró hatású beruházás engedélyezését a település területén.

Települési hulladékgazdálkodás
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A település területén jellemzően a hulladékok jegyzék szerinti települési szilárd és települési folyékony, illetve építési, bontási és egyéb invert hulladékok keletkeznek.
A települési szilárd hulladékok elhelyezése szervezett szemétgyűjtéssel és hatóságilag
kijelölt lerakóhelyen történő ártalmatlanítással az egri hulladéklerakó telepen megoldott.
A települési folyékony hulladék kezelése és ártalmatlanítása a település területén műszaki,- és tisztítás technológiai hatásfokában korszerűtlen rendszerrel csak részlegesen
megoldott. A szippantott szennyvizek ártalmatlanítása az ellenőrzés hiánya miatt nem
a települési környezetre nézve nem biztonságos.
A településen a szennyvízelvezetés biztonságos kiépítése a felszín alatti vízbázis védelme, a természetvédelem, valamint a településfejlesztéshez szükséges reurbanizációs
folyamatok miatt várható igények teljesítése, a fogadóképesség megteremtése és biztosítása szempontjából elsődlegesen fontos feladat.
Szarvaskő területén számottevő veszélyes hulladék, valamint üzemi létesítmények és
meghatározó mezőgazdasági tevékenység hiányában ipari, mezőgazdasági eredetű hulladék gyakorlatilag nem keletkezik.
- Természeti értékek
A Szarvaskő teljes közigazgatási területe természeti terület, ezen belül az országos védelem alatt álló területen kívüli területek a Bükki Nemzeti Park védőzónájába tartozó
érzékeny természeti területek .
. A település területének a 0118, 047/1, 052, 056/2, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063,
066, 067/4, 068/1, 068/2, 068/3, 069, 070/6a, 070/6b, 821, 823, 824, 825, 826, 827
hrsz-ú ingatlanai nemzeti parki besorolással országos jelentőségű védett természeti
területek. Az országos védelem mellett a szarvaskői Vár hegy és környéke fokozottan
védett területek.
A természet védelméről szóló törvény erejénél fogva ex-lege védelem alatt áll a
település területén található valamennyi forrás, barlang és víznyelő.
A település védelemre javasolt egyedi tájértékeinek jegyzéke még nem készült elA község területén lévő patakok, vízfolyások medrei és parti sávjaik az ökológiai hálózat területei közé tartozó zöldfolyosók, melyek.olyan természeti értékekben, élőhelyekben gazdag területsávok, ahol a természetes állapot megszűnésével járó, azt veszélyeztető beavatkozások – területhasználat,- építés, rendezés – nem kívánatosak.
A terület tájképi megjelenése a tervezett változások hatására sem változik karakteresen. A szabályozási előírásokat követő, igényes beépítés esetén és a helyi védelemre
tett javaslatok betartásával a község belterülete távlatban is vonzó településképet mutat
majd.
- Építészeti értékek
Az országos védelem elemei:
Műemlékek: - Szarvaskő, Petőfi u. 68. 69/1hrsz. klasszicista stílusú rk. templom
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- Szarvaskő külterület 814, 815 hrsz. XIX. századi vízimalom
- Szarvaskő külterület 068/1-3 hrsz. XIII. századi várrom
A vonatkozó törvény alapján műemléki környezet került kijelölésre, ami kiterjed
a műemlékkel közvetlenül határos ingatlanok, a közterületrészek és a közterületrészekkel határos ingatlanok területére.
Szarvaskő elhelyezkedése révén az ország egyik legszebb táji környezete, képe, a várdomb, a várrom és a település kapcsolata, ezek együttese, a település története, az ember és a természet együttes munkájának eredményeként létrejött olyan kulturális szempontból jelentős jellegzetes egység, ami a kulturális örökség védelméről szóló 2001.
évi LXIV törvény 38. §-a alapján topográfiailag körülhatárolható terület és történeti
tájként műemléki védelemre javasolható.
Szarvaskő építészet-történeti jelentőségét az egyedülálló, sajátos hegyvidéki szálláskertes - kétbeltelkes – nőtt településszerkezete, az őstelepülés úti falu jellegén belül a
soros lakótelkeken épült előkert nélküli udvari tornácos fésűs beépítésű, jellemzően
földszintes, az észak-magyarországi hegyvidéki és alföldi típusok kombinációjával
kialakult karakter jegyekkel rendelkező, udvari homloktornáccal, utcavonalra merőleges gerincű magastetős épített környezet adja.
A helyi jelentőségű értékek védelmét helyi rendeletben kell megállapítani, mely területi és egyedi értékekre terjed ki.
• a helyi területei védelem értékeinek javaslata a helyi védelem a település és környezetének egészére, összefüggő részterületére kiterjedően
o a településszerkezeti védelemre javasolt Szarvaskő nőtt települési területére
o a településszerkezeti védelemre javasolt területen a településkép, és a település hagyományos építészeti karakterének védelmére
o a védett település táji környezetének védelmére
• a helyi védelem egyedi értékeinek javaslata, ami a kiemelt helytörténeti, építészettörténeti értékek megőrzésére irányul
o Vállós kút
o település határait jelző keresztek
o vasútállomás
• Helyi védelem szabályainak megállapítása során védelemre javasolható épületek
−
−
−
−
−
−

39. hrsz. Iskola u. 1. – Rákóczi u. 11.
47. hrsz. Iskola u. 7.
55. hrsz. Iskola u. 19.
54. hrsz. Iskola u. 21.
115. hrsz. Fő u. 13.
10/2. hrsz. Fő u. 26.
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129. hrsz. Kisköz u. 4.

3.3 A környezet állapotát befolyásoló közúthálózati- közlekedési adottságok:
Közúthálózati kapcsolatok
Szarvaskőt a területén áthaladó országos utak a 25. számú Eger-Ózd országos főközlekedési és a 2505-os számú Mónosbél-26. számú országos mellékút kapcsolják az országos közúthálózatba. Az utal megfelelő burkolat szélességgel, a külterületen a jogszabályok szerinti szabályozási szélességgel, de az út belterületi szakaszának szabályozási szélessége az előírásoktól kisebb szélességgel került kialakításra.
Jelentős útfejlesztések a település területét nem érintik.
A a meglévő és tervezett kiszolgáló és lakóutak legkisebb szabályozási szélességét a
vonatkozó előírás szerint 12,0 m-ben kell megállapítani, kialakítani és fenntartani. A
közművek későbbi elhelyezése érdekében az előírt szélességnél kisebb szabályozási
szélességű meglévő lakóutak módosítása szükséges.
A település területén kialakítandó parkolókat a meglévő és tervezett intézmények telkén, valamint közterületen, elsősorban az un. kocsmatéren kell kialakítani.
Tömegközlekedési kapcsolatok
A tömegközlekedést a Volán Rt. menetrendszerinti járatai, valamint a 87-as számú
Eger-Putnok vasúti szárnyvonal biztosítja. A Volán járatok az országos fő és mellékutak nyomvonalán közlekednek, a kiépített buszmegállók elhelyezése megfelelő. A
vasúti járatszámot az Eger-Putnok viszonylatban napi egy járatpár, Eger-Szilvásvárad
viszonylatban napi hét járatpár biztosítja. A település kialakított kötöttpályás közlekedési rendszere megfelelő, abban a terv módosítást, változtatás bevezetését nem javasolja. A vasútvonal megtartása mind a térségi kapcsolat, mind a népességfejlesztés, mind
üdülés-idegenforgalmi szempontból fontos tényező.
A település kialakult tömegközlekedési rendszere a terv távlatában is megfelelő.
Kerékpárút
Az országgyűlés által elfogadott a kerékpár úthálózat fejlesztésére vonatkozó törvény
szerint a térséget a 16. számú Karancs – Mátra – Tisza-tó kerékpárút kapcsolja az országos Euro Velo hálózatba.
A kistérség és Szarvaskő kerékpáros közlekedésének fejlesztése és kialakítása iránt
fokozott igény mutatkozik. A 16. számú kerékpárút települést érintő tervezett nyomvonala az Almár-völgyön, majd az őstelepülésen keresztül, a főközlekedési út, vagy az
Eger patak nyomvonalával párhuzamosan vezetve kapcsolja Szarvaskőt a kerékpárút
hálózatba
3.4 A környezet állapotát befolyásoló közműellátottság
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A település vízellátása a vízellátást biztosító kút vízmennyiségi problémái miatt egyre
nehezebben üzemeltethető. A település jelenlegi vízigényét biztosító kút vízhozama
nem növelhető, vízpótlására nincs lehetőség, ezért a megnövekedő távlati vízigény a
jelenlegi vízbázisról nem biztosítható.
A település biztonságos vízellátásának biztosítása az Almári szabad kapacitással rendelkező vízbázisról távvezeték építésével oldható meg. A távvezeték a Almári vasútállomás és az Eger patak keresztezése után a felhagyott bányatelepi vasútvonal mentén,
az Almár-völgyben építhető meg. A közel 170 m-es szintkülönbség áthidalására és a
hálózati nyomás biztosítására nyomásfokozót kell beépíteni.
A településben üzemelő szennyvíztisztító telep működése nem felel meg a műszaki,tisztítás-technológiai elvárásoknak. A szennyvíztelep 37,3 m3/d teljesítménye az adott
helyen nem bővíthető és nem korszerűsíthető.
A településen a szennyvízelvezetés biztonságos kiépítése a felszín alatti vízbázis védelme, a természetvédelem, valamint a településfejlesztéshez szükséges reurbanizációs
folyamatok miatti várható igények teljesítése, a fogadóképesség megteremtése és biztosítása szempontjából elsődlegesen fontos feladat.
A település szennyvízelvezetésének megoldására elkészített tanulmányterv az egri
szennyvízelvezető rendszerhez történő csatlakozással és szennyvíz távvezeték építésével javasolja megoldani a településben keletkező szennyvizek biztonságos ártalmatlanítását.
A keletkező összegyűjtött szennyvíz átemelőkön és nyomóvezetéken keresztül kerül a
befogadó Felnémeten üzemelő gravitációs csatornába. A nyomóvezeték nyomvonala
földrajzi adottságok miatt a 25. számú fkl. úttal párhuzamosan nem vezethető, a vezeték az útburkolat alatt, illetve a padkában nem helyezhető el és az Eger patak völgyében, patak menti fenntartási sáv hiányában sem alakítható ki, ezért legkedvezőbb megoldásnak az ivóvíz távvezetékkel párhuzamos Almár-völgyi kialakítás a legkedvezőbb.
A település gázellátása jelenleg nem megoldott. Tekintettel arra, hogy a légszennyezés
miatt ökológiailag sérülékeny területbe sorolt település területén a kéntartalmú, fosszilis tüzelőanyagok elégetésével Szarvaskő rendeletben megállapított légszennyezettségi
zónabesorolása szerinti kibocsátási határértékek nem tarthatók, a település gázenergiával történő ellátása mind légszennyezettség csökkentés, mind természetvédelmi szempontból elengedhetetlenül fontos feladat.
A TIGÁZ Rt. Egri Üzemigazgatósága által kidolgozott javaslat szerint a település
gázellátása a Felnémetet és Felsőtárkányt ellátó nagyközép nyomású hálózatra való
csatlakozással, az egri gázátadó állomásról az Almár völgyön áthaladó vezetékhálózat
kiépítésével történik.
A csapadékvíz-levezetés nyílt árkokkal történik. A község általános belvíz-elvezetési
tervvel nem rendelkezik. A csapadékvizek befogadója az Eger-patak.
A keletkező csapadékvizek elvezetése szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a belterületi utak vízelvezető rendszerének kialakítása és karbantartása. Ezen belül is fokozott
jelentőségű az útárkok csapadékvíz összegyűjtését és a befogadó Eger patakba történő
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bevezetését biztosító Rákóczi úti csapadékvíz elvezető gerinccsatorna rekonstrukciója
és a meder megerősítése.
A település elektromos energia ellátása megoldott, a közvilágítás kiépített.
A távbeszélő-hálózat az Egri primer körzethez kapcsolódik, a település hírközlés, műsorszórás szempontjából megfelelően ellátott
3.5 A környezet állapotát befolyásoló zöldfelületi adottságok
- Zöldterület
A községben nincs kertépítészeti módszerekkel kialakított, funkcionálisan berendezett,
játszó-pihenő funkciójú közkert. Közpark került kialakításra a településközpontban
lévő intézményterület környezetében.
A település közösségi zöldfelületként tervezett területe a sportpálya és a temető.
- Utcafásítás, tájfásítás
A település úthálózata szűkös, általában nem rendelkezik olyan szabályozási szélességgel, amely lehetőséget adna az utca fásítására.
- Egyéb zöldfelületek
A település egyéb zöldfelületi adottságai kedvezőek. A belterület jellemzően jelentős
zöldfelületű, laza beépítésű falusias terület, a külterület nagy része erdő és tartósan
gyeppel fedett terület.
3.6 A környezeti konfliktusok a tervjavaslat megvalósulása nélkül
A település biztonságos vízi és energia közműves rendszerének kialakítása nélkül a
felszíni és felszín alatti vízbázis elszennyeződése várható. A keletkező szennyvizek
ellenőrizetlen ártalmatlanítása a felszíni vizek és azok partjainak élővilágát, az ökológiai zöldfolyosó rendszerét közvetlenül veszélyeztetné.
A település vízellátó rendszerének akadályozása, és elégtelen működése közvetlenül és
hátrányosan érinti Szarvaskő betelepüléssel történő népesség fejlődését, sőt elvándorláshoz vezethet.
A gázellátás megvalósulása nélkül a légszennyezés kibocsátási határértékei miatt a
természetes környezet érő hatások mértéke távlatban nem csökkenthető a kívánt mértékben.
A felszíni vízelvezető rendszer még hiányos, a település belterülete körüli övárokrendszer nem valósult meg, ezért a külterületről befolyó víz veszélyezteti a belterület
beépített részeit, ezért megfelelő védművel ellátott mederkialakítás és a községi tulajdonban lévő csapadékvíz elvezető rendszerek teljes rekonstrukciója szükséges.
A tervben az utak és vízfolyások mentén javasolt tájfásítás nélkül és a belterületi zöldfelületi elemek fejlesztése nélkül az épített és a természetes környezet érő hatások mértéke a távlatban nem csökkenthetők és elmarad a fásítások, zöldsávok környezeti levegőre gyakorolt jótékony hatása.
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Az értékek védelmének elmaradása a település iránti meglévő vonzerő hanyatlását
eredményezheti. Az értékek védelmére tett országos és helyi intézkedési javaslatok a
településfejlesztés egyik eszköze.
3.7 A tervjavaslat megvalósulásával várható közvetlen és közvetett környezeti
hatások
a./ A környezet állapotát kedvezően befolyásoló településszerkezeti és területhasználat
változások
A község területén a beépített területek aránya a terv távlatában csak igen kismértékben növekszik. A „zöldmezős” fejlesztésnek tekinthető lakóterület, valamint a környezet és természetbarát technológia betelepítését előirányzó gazdasági terület fejlesztés
nem befolyásolja mértékadóan a környezet állapotát, a település táji-, természeti adottságait. Az értékek védelme és a helyi értékekre tett javaslatok a település iránti érdeklődés további fenntartását és fokozását eredményezi.
b./ A környezet állapotát kedvezően befolyásoló közúthálózati-közlekedési fejlesztések
- úthálózat-fejlesztése
A település területén áthaladó országos fő és mellékúthálózat fejlesztéséről, nyomvonal
korrekciójáról, burkolati szélesség megerősítéséről, a kialakult közlekedési rendszer
módosításáról, korrekciójáról nincs tudomásunk, annak szándékát sem a közlekedési
felügyelet, sem a közútkezelő nem erősítette meg és nagytávú terveik között sem szerepelnek erre utaló tervek. Az utak külterületi szabályozási szélessége kialakítható és
biztosítható, a belterületen áthaladó főút kialakult szabályozási szélességének megtartására tettünk javaslatot.
A 25. számú főút belterületen átvezető szakaszán a forgalomi viszonyok okozta zajterhelés mérséklése érdekében a település teljes területén 40 km/h sebességkorlátozást
javasolunk bevezetni és ennek birtokában kell kezdeményezni a túllépésre vonatkozó
engedélyek beszerzését.
A kiszolgáló és lakóutak 12,0 m széles közlekedési területét a meglévő és tervezett
utak esetén is biztosítani kell. Az útmenti zöldsáv, fasor telepítésére is lehetőséget kell
biztosítani.
- Tömegközlekedési hálózatfejlesztés
A tervezési terület tömegközlekedési ellátását továbbra is az országos úton közlekedő
autóbuszjáratokkal az Agria Volán és vasúti közlekedéssel a MÁV járatai bonyolítják. A buszöblök jól kiépítettek, a település állomási területtel és felvevő épülettel rendelkezik.
- A terület parkolási rendszerének javaslata
A tervezési területen a parkolást és rakodást továbbra is az OTÉK előírásainak megfelelően, jellemzően telken belül kell megoldani, ennek nincsenek akadályai. A parkolás
a lakótelken és a gazdasági területen saját telken belül oldandó meg. Az intézmények
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részére, ahol a telek adottságai vagy a funkció nem teszi lehetővé, a gépkocsik elhelyezése közterületen kialakított parkolóban is történhet. Közterületi parkolókat elsősorban
az idegenforgalom átvonulási tengelye mellett, az un. kocsmatéren javasoljuk kialakítani.
c./ A környezet állapotát kedvezően befolyásoló közműfejlesztések
- Vízellátás
A település ivóvíz hálózata kiépült. A település vízellátó rendszerének kapacitása korlátozott, fejlesztésre nincs lehetőség, ezért a meglévő területek ellátásához és a tervezett fejlesztésekhez szükséges vízigény-növekedés csak regionális rendszerről biztosítható. A település biztonságos vízellátásának biztosítása az Almári szabad kapacitással
rendelkező vízbázisról, az Almár-völgyben vezetett távvezeték építésével oldható meg.
A távvezeték a Almári vasútállomás és az Eger patak keresztezése után a felhagyott
Almár-völgyi bányatelepi vasútvonal mentén alakítható ki.
Az újonnan beépítésre szánt területek ellátásához bővíteni kell a hálózatot és lehetőség
szerint körvezetékessé kell tenni és a hálózati nyomás biztosítása érdekében a szükséges keresztmetszettel kell kialakítani, esetlegesen átépíteni, bővíteni. A lakóépületek
rákötését 100%-ra kell emelni.
A hálózatot ki kell egészíteni az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban előírt számú tűzcsappal. Gondoskodni kell a hálózat olyan szintű rekonstrukciójáról, ahol a szabályzat
szerinti tűzoltóvíz-mennyiséget biztosítani lehet.
- Szennyvízelvezetés
A településen a szennyvízelvezető hálózat csak részben kiépült. Az engedély alapján
üzemelő szennyvíztisztító telep működése nem felel meg a műszaki,- tisztítástechnológiai elvárásoknak. A szennyvíztelep teljesítménye az adott helyen nem bővíthető és nem korszerűsíthető. A tisztított szennyvizek befogadója az Eger-patak.
A településen a szennyvízelvezetés biztonságos kiépítése a felszín alatti vízbázis védelme, a természetvédelem, valamint a településfejlesztéshez szükséges reurbanizációs
folyamatok miatti várható igények teljesítése, a fogadóképesség megteremtése és biztosítása szempontjából elsődlegesen fontos feladat.
A település szennyvízelvezetésének megoldása az egri szennyvízelvezető rendszerhez
történő csatlakozással és szennyvíz távvezeték építésével javasolja megoldani a településben keletkező szennyvizek biztonságos ártalmatlanítását.
A keletkező összegyűjtött szennyvíz átemelőkön és nyomóvezetéken keresztül kerül a
befogadó Felnémeten üzemelő gravitációs csatornába. A nyomóvezeték nyomvonala
földrajzi adottságok miatt a 25. számú fkl. úttal párhuzamosan nem vezethető, a vezeték az útburkolat alatt, illetve a padkában nem helyezhető el és az Eger patak völgyében, patak menti fenntartási sáv hiányában sem alakítható ki, ezért legkedvezőbb megoldásnak az ivóvíz távvezetékkel párhuzamos Almár-völgyi kialakítás a legkedvezőbb.
A település csatornaközművel ellátatlan külterületén, a mezőgazdasági területen a helyi
előírások szerint létesíthető, állattartással is foglalkozó külterületi tanyáknál keletkező
kommunális szennyvizeket biztonságos elvezetéséhez az érintett területen -a javasolt
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Almár-völgyi nyomvonal vezetés kialakítása miatt – a szennyvízcsatornát ki kell építeni. Az egyéb szennyvizek ártalmatlanítását a terv távlatában egyedileg kell kezelni.
- Gázellátás
A község területén kiépített földgáz hálózat nem üzemel.
A település gázellátásának megoldása a Felnémetet és Felsőtárkányt ellátó nagyközép
nyomású hálózatra való csatlakozással, az egri gázátadó állomásról történhet. A gázellátást biztosító nagyközép nyomású gázellátó távvezeték építése az Almár-völgyön
keresztül kerülhet kialakításra.
- Felszíni vízelvezetés
A településen az Eger patak vízgyűjtő területén található a belterületen átfolyó Egerpatak a keletkező csapadékvizek befogadója. A község vízrendezési tervvel nem rendelkezik.
A belterületi árokrendszer részben kiépült. A keletkező csapadékvizek elvezetése
szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a belterületi utak vízelvezető rendszerének
kialakítása és karbantartása. Ezen belül is fokozott jelentőségű az útárkok csapadékvíz
összegyűjtését és a befogadó Eger patakba történő bevezetését biztosító Rákóczi úti
csapadékvíz elvezető gerinccsatorna rekonstrukciója és a meder megerősítése.
A völgyben fekvő település védelme miatt a domboldalakról érkező csapadékvíz megfogására az övárokrendszer építése is szükséges. A csapadékvíz gyors elvezetéséhez a
Laskó-patak mederrendezése, ehhez a karbantartási sáv biztosítása szükséges. Az útárkok karbantartásáról folyamatosan kell gondoskodni.
- Hírközlés
Szarvaskő az országos távbeszélő hálózati struktúrában az Egri primer körzethez tartozik. A vezetékes telefonhálózat kiépült, a központ az igényeket ki tudja elégíteni. A
mobilszolgáltatók fejlesztést nem jeleztek a községben.
d./ A környezet állapotát kedvezően befolyásoló zöldfelületi fejlesztések
Közparkként, közkertként kialakított, illetve hasznosított terület nincs a településen. Az
utcafásítás hiányos, a keskeny utcák, a nyíltárkos vízelvezetés korlátozza a telepítés
lehetőségét. A környezeti levegő kondicionálásában a belterületi kertek és a külterületi
erdők szerepe jelentős.
A hiányzó közkerti funkciók mint játszó-, sport- és pihenőkerteket az Újtelepen javasoljuk kialakítani. A megfelelő telekmérettel rendelkező közintézmények kertje, valamint a tervezett sportpálya területének egy része szintén hasznosítható ilyen célra. A
tervezett új utcákban a közműveket úgy kell fektetni, hogy fasor ültetésére is maradjon
hely.
A létesítmények funkciójának és beépített alapterületének megfelelően méretezett parkolók kiépítése csak fásítással együtt történhet.
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3.8 A tervjavaslat értékelése a környezeti hatásai, a környezeti következményei
alapján
A tervjavaslat előzőekben ismertetett környezeti hatásait és környezeti következményeit értékelve megállapítható, hogy a tervjavaslatban meghatározott településszerkezet, területhasználat és helyi építési előírások érvényesítése mellett a fejlesztésekkel
érintett területeken megvalósuló létesítmények, a környezet jó állapotát, a tájitermészeti értékek védelmét is biztosító, megfelelő módon illeszthetőek a táji környezetbe.
A tervjavaslat megvalósulása következtében várható zavaró környezeti hatások
elleni védelem lehetséges intézkedései, az intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése
A terület mai állapotát jellemző kedvező tájképi adottságok az új „zöldmezős” beépítéssel kis mértékben változnak. Az új beépítésű területeken az intenzív kertépítészeti
módszerekkel kialakított zöldfelületek gazdagíthatják a településképet és egyben alkalmasak arra, hogy a szabályozással korlátozott építménymagasságú épületek környezeti illeszthetősége, látványa megfelelő legyen.
A helyi építési szabályzat majdani tervezete olyan területhasználati feltételeket, építési
előírásokat tartalmazhat, amelyek betartása lehetővé teszi az épített és a természeti
környezet értékeinek megőrzését, minőségének védelmét.
A környezeti levegő minőségét meghatározóan befolyásoló légszennyező területhasználat, funkció, létesítmény a területen nem valósítható meg.
A terv alapján tervezett létesítmények csak környezetvédelmi szempontból megfelelő
közműellátás mellett valósíthatók meg. Ezzel a felszín alatti és a felszíni vizek, valamint a felszínt takaró talaj erózió elleni védelme biztosítható. A terv megvalósulása
esetén a termőföld védelmét szolgáló elvek nem sérülnek. A területhasználat a felszínmozgással veszélyeztetett területeket figyelembe véve készült.
A terv figyelembe veszi és elősegíti a település hulladékgazdálkodásának megyei környezetvédelmi koncepció és a térségi hulladékgazdálkodási program elfogadott céljaihoz és fejlesztéseihez való illeszkedését.
A terv nem ad településszerkezeti és szabályozási lehetőséget a 25. számú főút nyomvonalának módosítására, szabályozási szélességének növelésére. A belterület kiszolgáló és lakóútjain a minimális szabályozási szélességek kialakítása a későbbi közművesítés feltételeinek biztosítása miatt szükségesek.
A tervezési terület belterületet érintő közútja melletti sávban jelentős közlekedési eredetű zajterhelés várható. A zajterhelés előírás szerinti mértéke az átmenő forgalom sebességének csökkentésével és hatósági felmentéssel együttesen biztosítható.
A tervjavaslat megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatások
monitorozására
A tervjavaslat olyan kis mértékű és környezetvédelmi szempontból jellemzően pozitív
hatású fejlesztéseket tartalmaz, ami a várható környezeti hatások monitorozását, a gazdasági területek ellenőrzését és az állattartási szokások esetleges változását kivéve nem
igényli.
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A gazdasági területek monitorozásának eszköze, a környezetet terhelő kibocsátók hatósági engedélyében előírt környezetvédelmi követelmények betartásának részben bevalláson alapuló, részben méréses ellenőrzése, továbbá a megfelelő időben és megfelelő
időközi rendszerességgel elvégzett szemlézés lehet. Kedvezőtlen változások tapasztalása esetén a szükségessé váló intézkedések meghatározásához környezetvédelmi vizsgálatok és értékelések készítése rendelhető el.
A nagylétszámú állattartás végzéséhez megfelelő befogadóképességű állattartó épületekre is szükség van. Az állattartási tevékenységet az építési-, a köz- és állategészségügyi hatóságok, valamint a környezet és természetvédelmi hatóság a határozatban
megadott előírásaik betartásának ellenőrzésével kísérhetik figyelemmel.
A község természeti értékeinek biztonságát, megőrzését az önkormányzat, a lakosság
és a területen illetékes természetvédelmi őrhálózat szakembere folyamatosan, illetve
rendszeresen ellenőrizheti.
4. Összefoglaló
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.)
Kormány rendelet 1. § (2) bekezdés a./ pontja alapján az 1. számú melléklet 2. pontjával megállapított, a település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési
szabályzat és szabályozási terv készítése esetén környezeti hatásvizsgálat lefolytatása
kötelező.
A környezeti vizsgálat, illetve a környezeti értékelés véleményezésének folyamatában
a környezet védelméért felelős szervek és az érintett lakosság bevonása az építési törvényben a rendezési tervek egyeztetésére meghatározott kötelező előírások szerint bonyolított tervegyeztetési folyamathoz kapcsolódóan és egyben a 2/2005. (I. 11.) Kormány rendelet 8. § előírásait teljesítve történik meg. A véleményeztetést, a nyilvánossá
tételt az észrevételek átvezetését a két fenti jogszabály időszükségleteinek és kötelezően előírt körülményeinek biztosításával Szarvaskő Község Önkormányzata mint a terv
készítéséért felelős szerv bonyolítja le.
Az építet környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi
LXXVIII. törvény (Étv.) a települési önkormányzatok számára a területükre vonatkozó
Településrendezési Terv készítésének kötelezettségét állapítja meg. A törvényi szabályozás 60. § (3) bekezdés alapján a törvény hatálybalépésekor a korábbi jogszabályok
rendelkezései szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően készített érvényes településrendezési terveket a módosításukig, de legkésőbb 2007. december 31-ig változatlanul alkalmazni kell. A Község Településrendezési Terve, azon belül a Településszerkezeti Terv a Képviselőtestület …/2007. (…. ….) számú határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepciója alapján készült.
A településszerkezeti tervben szereplő, környezetvédelmi szempontból meghatározó
változtatások jelenlegi területhasználathoz, övezeti besoroláshoz képest a következők:
A tervezett igen kismértékű belterületbe vonás, megváltozó területfelhasználás, építés
a külterületi mezőgazdasági területek más célú felhasználásával, „zöldmezős’ beruhá-
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zásként valósul meg. A mezőgazdasági terület biológiai aktivitása, élővilága, vízháztartása, mikroklímája, tájképi megjelenése a területhasználat-módosulás, a beépítés
következtében megváltozik. Ezen főbb változások, valamint a kapcsolódó további kísérő változások sem lesznek meghatározóak.
A gazdasági területek fejlesztése a meglévő telephelyekhez kapcsolódóan az összekötő
településrész területén történhet. A gazdasági területen a lakóterületi környezetvédelmi
normák betartása mellett fejleszthetők.
A belterület határában lévő, elsősorban a legeltetésen alapuló állattartásra igénybe vehető területe a volt Tanya területe. A település ezen része a nagylétszámú állattartást el
nem érő mennyiségben, a település történelmi hagyományainak megfelelően - minimális korlátozás mellett - továbbra is állattartási tevékenység folytatására hasznosítható.
A terület jellemzően mezőgazdasági hasznosítással, de kettős használattal termelési és
üdülési céllal kerül meghatározásra. Az állattartó terület kialakítására a terv csak a belterülettől mért megfelelő védőtávolságon kívüli, külterületi ingatlanon biztosít lehetőséget. A településrendezési terv tartalma szerint az állattartáshoz szükséges építés az
országos hatókörű jogszabályi előírásokon túl, helyi építési előírásokkal is szabályozható.
A terv megvalósulása esetén a környezet állapotát kedvezően befolyásoló településszerkezeti és területhasználat változások várhatók a településen:
A község területén a beépített területek aránya a terv távlatában csak igen kismértékben növekszik. A „zöldmezős” fejlesztésnek tekinthető lakóterület-fejlesztés nem befolyásolja mértékadóan a környezet állapotát, a település táji-, természeti adottságait.
A gazdasági területek a hatályos környezetvédelmi és helyi építési előírásoknak megfelelően kerülnek kialakításra.
A község területén növekszik a környezeti levegő kondícióit javító zöldfelületek nagysága. A tervjavaslat megvalósulásával kissé átalakult a beépített terület tájképi megjelenése.
A tervjavaslat megvalósulásának elmaradása esetén:
A település biztonságos vízi és energia közműves rendszerének kialakítása nélkül a
felszíni és felszín alatti vízbázis elszennyeződése várható. A keletkező szennyvizek
ellenőrizetlen ártalmatlanítása a felszíni vizek és azok partjainak élővilágát, az ökológiai zöldfolyosó rendszerét közvetlenül veszélyeztetné.
A település vízellátó rendszerének akadályozása, és elégtelen működése közvetlenül és
hátrányosan érinti Szarvaskő betelepüléssel történő népesség fejlődését, sőt elvándorláshoz vezethet.
A gázellátás megvalósulása nélkül a légszennyezés kibocsátási határértékei miatt a
természetes környezet érő hatások mértéke távlatban nem csökkenthető a kívánt mértékben.
A felszíni vízelvezető rendszer még hiányos, a település belterülete körüli övárokrendszer nem valósult meg, ezért a külterületről befolyó víz veszélyezteti a belterület
beépített részeit, ezért megfelelő védművel ellátott mederkialakítás és a községi tulajdonban lévő csapadékvíz elvezető rendszerek teljes rekonstrukciója szükséges.
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A tervben az utak és vízfolyások mentén javasolt tájfásítás nélkül és a belterületi zöldfelületi elemek fejlesztése nélkül az épített és a természetes környezet érő hatások mértéke a távlatban nem csökkenthetők és elmarad a fásítások, zöldsávok környezeti levegőre gyakorolt jótékony hatása.
Az értékek védelmének elmaradása a település iránti meglévő vonzerő hanyatlását
eredményezheti. Az értékek védelmére tett országos és helyi intézkedési javaslatok a
településfejlesztés egyik eszköze.
Környezetvédelmi célok és szempontok érvényesülése a tervjavaslatban:
A beépített és a beépítetlen területek a belterület bővítésével tervezett új
területfelhasználású területek településképi szempontból érzékenyek. A településképet
befolyásoló új látvány miatt a terület építészeti és zöldfelületi kialakítását, közterületi
rendezését a településkép védelmét biztosítva kell megoldani. A „zöldmezős” beruházásként megvalósuló új területhasználat és beépítés szabályozását úgy kell meghatározni, hogy az új létesítmények környezeti illeszthetőségének feltételei a helyi rendelet
szintjén már adottak legyenek.
A környezeti levegő minőségét meghatározóan befolyásoló légszennyező területhasználat, funkció, létesítmény a területen nem valósítható meg.
A terv alapján tervezett létesítmények csak környezetvédelmi szempontból megfelelő
közműellátás mellett épülhetnek meg, alakulhatnak át. A csapadékvíz biztonságos elvezetéséhez a felszíni vízelvezető rendszer kül- és belterületi elemei egyaránt rendelkezésre állnak. Ehhez fejleszteni kell az ivóvíz, a szennyvíz hálózatot, ki kell építeni a
gázhálózatot és fejleszteni kell a felszíni vízelvezető hálózatot. A település beépített
területének, belterületének védelme érdekében, a külterületről a belterület felé folyó
felszíni vizek megfogására, elvezetése a belterület körül, a terepadottságoknak megfelelő módon övárok-rendszert kell kiépíteni. Ezzel a felszín alatti és a felszíni vizek,
valamint a felszínt takaró talaj de erózió elleni védelme biztosítható. A terv megvalósulása esetén a termőföld védelmét szolgáló elvek nem sérülhetnek. A területhasználat
a felszínmozgással veszélyeztetett területeket figyelembe véve folytatható.
A település hulladékgazdálkodásának illeszkednie kell a megyei környezetvédelmi
koncepció és a térségi hulladékgazdálkodási program elfogadott céljaihoz és fejlesztéseihez. A község területén a települési hulladék szelektív gyűjtésére alkalmas terület
egységenként egy vagy két „hulladékgyűjtő szigetet”, területet kell biztosítani.
Miskolc, 2008, november hó

Németh Sándor
vezető településrendező tervező
TT1 05-0091
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TERÜLETI, TÉRSZERKEZETI VISZONYOK:
1. Természetföldrajzi adottságok

a) Tájkataszteri besorolás
Szarvaskő az Észak-magyarországi Középhegység nagytáján belül a Bükkvidék mezotáján és
a Központi Bükk kistáj-csoporton belül Heves megye K-i, az 6.5.13. számú Béli Bükk kistáj
területének DNy-i részén fekszik.
Földrajzi szempontból a település az Északi szélesség 47º 59' 18,00", a Keleti hosszúság 20º
19' 56,42" koordinátán található.

Tájkataszteri lehatárolás
b) Geomorfológiai adottságok
A kistáj felszíne 210 és 790 m közötti tengerszint feletti magasságú hátas típusú
középhegységi helyzetű. Az átlagos relativ relief 170 m/km2, a Ny-i részen ennél kisebb, a Di, DK-i részen magasabb. A felszín lejtési iránya D-i, DK-i, völgyekkel erősen szabdalt.

c) Földtani adottságok
A kistáj területének Ny-i, DNy-i részét triász kori agyagpala és homokkő építi fel, köztük
felsőtriász kori karsztosodó mészkő helyezkedik el. A terület K-i része zömmel mészkő, ezt
vulkanit, agyagpala és homokkő tagolja. A kistérség területe sajátos vonású, a szerkezetilegmorfológiailag inverz felszínen fiatal völgyek és lepusztulás-lépcsők alakultak ki.

d) Éghajlat
Az éghajlat egésze mérsékelten hűvös, de míg a D-i rész mérsékelten száraz, addig az É-i
mérsékelten nedves éghajlatú. Az évi napsütéses órák száma 1900 óra körüli, 760 nyári és
180 óra téli napfény órában, 8 °C évi középhőmérséklettel, 15 °C körüli hőmérséklettel a
vegetációs időszakban.
A napi középhőmérséklet ~ 175 meghaladja a 10 °C-ot, de a kistáj É-i részén ez az időszak ~
168 nap. A 10 °C-os tavaszi átlépés határnapja április 15. és 20. napja közé esek, de az északi
részeken április 25.-re esik, az őszi átlépés október 10.-e körül következik be. Az utolsó
tavaszi fagy április 20.-a és 25.-e között várható, de É-on ez az idő a hó végéig kitolódhat. Az
első őszi fagy október 7. és 10. napja közé esik, É-on már október 5. napjától lehet fagyra
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számítani. A fagyoktól mentes időszak ~168 nap körüli, a kistáj É-i részén ~160 nap. A nyári
legnagyobb hőmérsékleti maximum sokévi átlaga É-on 30 °C, D-en 31,0-32,0 °C, a téli
abszolút hőmérsékleti minimumok átlaga –16,0 - –16,5 °C.
A csapadék évi összege D-ről É-ra haladva 650 mm-ről 830 mm-re növekszik. A vegetációs
időszakban átlagos csapadékmennyisége 400-480 mm körüli. A 24 órás csapadék maximuma
136 mm.
A hótakaróval borított felszín naptári napok száma 50 nap körül alakul, az átlagos maximális
hóréteg vastagság 30 cm.
Az uralkodó szélirány DNy-i, vagy ÉK-i, az átlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s.
Az éghajlat kedvez az erdőgazdálkodásnak, de a kistáj D-i része mezőgazdasági művelésre is
alkalmas.

e) Vízrajz
Az Eger és Szinva patakok A Bükk fennsík D-i pereme alatt eredő forráspatakok vizeit
foglalja össze.
A felszíni vizek mellett a kistáj legnagyobb vízkincse a karsztvíz, melynek mennyisége ~ 4
l/s/km2, - az egész kistájra vetítve 1,2 m3/s – ami tulajdonképen a vízfolyásokon át távozik a
területről.

f) Növényzet
A kistáj növényföldrajzi szempontból a Magyar, vagy Pannóniai flóratartomány Északiközéphegység flóravidékének, Borsodense flórajárásába sorolható.
A potenciális növénytakaró a legmagasabb helyeken (szub)montán bükkös, alatta gyertyános
tölgyesek, a D-i melegebb fekvésű lejtőkön sajmeggyes karsztbokorerdők, valamint
mészkőkedvelő tölgyesek találhatók.
Lágyszárú növények közül a helyi elemek mellett kárpáti és erdélyi elemek is megtalálhatók.
Szarvaskő jellemző szilikátos sziklai vegetációja a derescsenkeszes gyepekben fellelhető
szirti páfrány.
A mezőgazdasági területek növénykultúrái búza, az őszi-, tavaszi árpa és a vörös here.

g) Genetikai talajtípusok
A kistérség talajok jellemző típusai az erdővel borított barna erdőtalajok. Az erdőtalajok
egyrészt a kvarcitos agyagpalán kialakult, illetve az üledéken képződött agyagbemosódásos
barna erdőtalaj, melyek közül az előbbi a mezőgazdaság számára az erdőborítottság mellett, a
kövesség és a sekély termőréteg miatti szélsőséges vízháztartás következtében
hasznosíthatatlan, termékenységi besorolás szerint X., az utóbbi VI., az erősen savanyú
változatok VIII. talajminőségi osztályba sorolhatók.
Jelentős a K-i és D-i területek mészkövein kialakult barnaföldek részaránya mely a
termékenységi besorolás alapján a termőréteg vastagságától függően VII., VIII. talajminőségi
osztályba sorolható.
A terület a talajtípusok alapján jellemzően csak erdőgazdálkodásra alkalmas.

h) Sajátos táji adottságok
A kistáj települési közúton jól megközelíthetőek és alapvetően a helyi közlekedés biztosítása
mellett a kiránduló turizmus támasztotta igények kielégítését szolgálják. A terület csaknem
egésze az 1976-ban létrehozott Bükki Nemzeti Park területéhez tartozik. A kistáj rekreációs
potenciálja magas színvonalú, mely elsősorban a védett természeti és kultúrtörténeti értékek,
valamint a táj szépségére alapozódik.
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2./ A település története:

Szarvaskő település és környezete kezdettől fogva, 1945-ig az egri püspökség ill.
érsekség birtoka volt. Az egri püspökséget Szent István alapította 1009-ben, de
Barkóczy Ferenc egri püspök (1744-1761) egyik munkájában még előbbre teszi a
püspökség alapítását. Kovács Béla szerint 1001-ben már öt püspöksége volt
hazánknak, az egri mellett az esztergomi, az erdélyi, a kalocsai és a veszprémi.
Ezek közül a legnagyobb volt az Egri Egyházmegye területe, amelyhez Heves,
Borsod, Aba-Újvár, Zemplén, Ung, Szabolcs, Zaránd, Szolnok vármegyék
tartoztak.
A püspökségek székhelyeinek kiválasztása, a királyi családhoz tartozó személyek
lakhelyei alapján történt. A legnagyobb összefüggő püspöki birtok az Egrivölgyben volt található. Ezt a területet É-on a diósgyőri királyi várbirtok, és a Bélinemesek földjei, D-en pedig a szemerei és a farmosi nemesek birtokai határolták.
Ehhez a birtokterülethez tartozott Szarvaskő is.
Az egri püspökök nemcsak egyházi, hanem közigazgatási vezetői is voltak
egyházmegyéjüknek, vagyis a mindenkori egri püspök volt Heves vármegye
főispánja is.
Szarvaskő község születésének évéről és őstörténetéről nem maradt meg írásos
forrás. Ennek fő oka az volt, hogy az egri püspökség irattára a történelem során
több alkalommal is súlyos veszteséget szenvedett.
Először az 1241 évi tatárjárás során, amelynek fő csapásvonala éppen Heves
vármegyén haladt keresztül. Rogerius „Carmen miserabile” című írásában Eger
első veszedelmét a következőképpen beszéli el. „Benedek, váradi püspök, a király
IV.Béla parancsára nagy sereget gyűjtve és a király segítségére sietni akarva,
megérté, hogy a tatárok Eger városát feldúlták. A városiak és mások közül, akik a
város védelmére összegyűltek, némelyeket megégetvén, másokat kardra hányván, a
püspök és az egyház kincseit feldúlván, zsákmányul ejtvén, elhordták vala.”
A második veszedelem, a török dúlás idején, csaknem teljesen elpusztultak a
történelmileg fontos iratok. Harmadszor pedig, a Rákóczi-féle szabadságarc idején
(1703-1711) szenvedett pótolhatatlan veszteségeket a kincstár és az irattár.
Irodalmi forrás alapján, Szarvaskő első telepített, magyar lakosai Tamás püspök
(1217-1224), vagy Kilit II. (Clétus) püspök belső emberei voltak, akiket a
jövedelmes vámszedőhely feladatainak ellátására, védelmére, az odavezető út
karbantartására telepítettek Szarvaskőre az 1220-1230-as években.
A megye egyik legfontosabb útja, az Eger-patak völgyén keresztül vezetett
Budáról-Hatvan-Eger városokon át, az Alsó- magyarországi bányavárosok felé.
(Besztercebánya, Selmecbánya, stb.)
A kereskedelem megindulásával együtt járt a vámszedőhelyek kiépítése is. Vámot
az eladásra szánt áruk után kellett fizetni. A vásáros helyekre vezető utak, hidak
használatáért, az ún. szárazvámot kellett fizetni. A vámszedés jogát a mindenkori
uralkodó adományozta, de az út és a vám felett a püspök rendelkezett.
A szarvaskői vám 1493-ban még 250 aranyforintot jövedelmezett. 1495-ben két
vámszedő Laczkó és Sebastianus 165 aranyforintot fizettek be a püspöki pénztárba.
A vámhely még 1558-ban is jól jövedelmezett. A község lakóinak szolgáltatásai
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közé tartozott a vámhoz vezető út karbantartása. 1577-re a vám jövedelme már
annyira lecsökkent, hogy gyakran a heti egy dinárt sem érte el, ezért Radéczy
István püspök (1572-1586) megszüntette. A szarvaskői vám így is 350 évig
működött gazdaságosan.
A vám pontos helyére utaló írásos dokumentum nem maradt fenn,de az Eger felől
kiinduló főbb É-D-i átjárók nyomvonala alapján a vám valószínűsíthető helye az
Eger-patak völgyi és a Berva-völgyi átjárók találkozásánál a mai Kitérőnél, vagy
az utak Rocska-völgyi szétválásánál, a Postás Jankó-féle faluvégi kőbánya körül
lehetett, hogy onnan mindkét átjárót ellenőrizni lehessen.
Arról, hogy a vámosokon kívül az 1220-1240-es években, Szarvaskő településen
laktak-e még mások, így a XII. században a Bükk-hegység erdőségeit elfoglaló
palócok, vagy az un. latinusok, illetve a francia származású vallonok, annak írásos
nyoma nincs, csak különböző tényekből lehet következtetni arra, hogy a XIV-XVI.
században vallonok már laktak itt.
Szarvaskő helynevének eredete nem is a településhez, hanem az É-ról föléje
magasodó sziklahegyhez, mai nevén Várhegyhez kapcsolódik. Ez a rendkívül
érdekes történet részben a mondákból, legendákból, részben írásos történeti
dokumentumokból, részben az emberek által megfigyeltekből, tapasztalatokból
táplálkozik az alábbiak szerint.
- Ennek a falu fölé magasodó, vulkán eredetű 195-145 millió évvel ezelőtt
keletkezett sziklahegynek első hivatalos megnevezése 1248 előtt Tűzönkő volt,
amely lényegében a vulkanikus eredetére utal, ugyanis a vulkáni kitörésekor
valóban a tűzből született, tűzre helyezkedett.
- A második elnevezése 1248-ból származik, amikor IV.Béla király engedélyt adott
Lampert egri püspöknek, hogy a Kerekku=Kerekkő sziklahegyen várat építsen. A
sziklahegy ezt az elnevezést a kerekded alakjáról, ill. kerekded párnaláváiról
(mullit láváiról, gyapjúzsák láváiról) kapta.
- Az 1295-re felépült várat Püspök várnak (Castrum Episcopi) nevezték, mivel a
püspök építtette, az Ő birtoka volt. A vár működésének egy idejében
Tarisznyavárnak is hívták, mert Eger várához tartozott, annak volt az egyik
elővára. A várőrség hetenként váltotta egymást és az őrség mindig tarisznyában,
vitte magával a hideg elemózsiát.
- A vár alatt felépülő kis települést már 1330-ban Kerekkő-váraljának, ill.
Püspökvár-aljának nevezték.
- A település neve 1438-ban Zarwaskw, 1494-ben pedig Zarwaskew, illetve
Zarwaskw-alja.
Estei Hippolit egri püspök (1497-1520), 1500-1508 évi számadáskönyvében a
kézirat írói a következőképpen írták le a falu nevét: Zerwaskw, Sarvaskeuu,
Zauraskw, Zarvakw, Zarwaskw, Ceuraskew, Ceuraskw, Cerwaskw, Zarwaskw,
Zarwaskew, Sarwaskw, Zerwaskew. A település neve 1570-ben már Zarwaskewalja (Szarvaskő-alja), 1773-tól kezdődően 1984-ig pedig Szarvaskő. 1985-2002ig Eger-Szarvaskő, 2003-tól pedig újra Szarvaskő.
A fentiekből egyértelműen megállapítható, hogy a települést először az 1400-as
évek elején nevezték mai írással Szarvaskőnek. A Szarvaskő elnevezés azt is
jelentheti, hogy a Szarvaskő névnek valami köze lehet a vallonokhoz.
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A Magyar Nagylexikon VII. kötete Saint Egidius Gilles, vagyis Szent Egyed
provencei remetéről, akit a legenda szerint egy szarvastehén a tejével táplált az
alábbiakat írja. Egy vadászaton Wamba nyugati gót király rálőtt egy szarvasra, de
Szent Egyed, a remete, a testével fogta fel a kilőtt nyilat. A király ezt látva, a
remetének adományozta az esemény körüli jelentős területet, ahol a remete
kolostort alapított. Szent Egyed a késő középkor legnépszerűbb francia szentjeinek
egyike volt. Magyarországon Szent László király honosította meg a kultuszát és
tiszteletére bencés apátságot is alapított Somogyváron, ahová a szerzetesek a
Saint-gillesi anyakolostorból érkeztek. Szent Egyed ünnepe vagyis az első
szarvaskői fatemplom védőszentjének névnapja, a búcsú napja szeptember 1-én
volt. Jele a nyíl, utalva a vadászatra. Szent Egyedet a középkori képzőművészeti
alkotásokon mindig egy kősziklán álló szarvassal és a nyíllal együtt ábrázolják. A
település neve abból az asszociációból is származhat, hogy szarvas áll a sziklán,
szarvas áll a kövön, hát ez egy szarvasos kő, vagyis Szarvaskő.
Szegedi János a sziklahegy nevét onnan származtatja, hogy egy vadászoktól és a
kutyáktól üldözőbe vett szarvas, a vár helyén annyira megszoríttatott, hogy e
nemes állat ijedtében a sziklacsúcsáról a mélységbe ugrott és innét nevezték el a
sziklahegyet Szarvaskőnek.
Szarvaskői emberek véleménye szerint a község a nevét a vaskapunál lévő
szikláról kapta, ahol a szarvasok tanyáztak. A vezérszarvas mindig egy sziklán
állva figyelte a csordáját és a környéket. Ezért a Szarvaskő nevet a falu a sziklán
álló vezérszarvasról kapta, a szarvas és a kő szavak egymásba kapcsolásával. Ez
ellentmond az irodalmi forrásoknak, amelyek szerint eredetileg nem a falunak,
hanem a fölé emelkedő sziklahegynek volt a neve Szarvaskő.
Más magyarázat szerint, ha az ember átgyalogol az Eger-patak hídján, megáll a kis
téren és szembefordul a várral, most is jól látható a hajdani sasfészek alapjának
maradványai a keresztnél. Gondolatban eltüntetve a maradványokat, olyan kő
látható, melynek mintha szarva volna, vagyis egy szarvas kő, egy szóval
Szarvaskő.
Biztosan csak azt tudjuk, hogy kezdetben a mai Várhegynek volt a neve Szarvaskő,
majd 1494-től az alája települt falu neve volt Szarvaskő-alja, végül ez a név 1773tól Szarvaskő-re rövidült. Ami a Szarvaskő név eredetét illeti, arról csak többékevésbé valószínűsíthető az előzőek szerinti történetek ismertek de bizonyítható
igazság nem került elő.

3./ A településszerkezet kialakulása:
A letelepedő ember szállásterületének kiválasztása során az ökológiai tényezőket
tartotta elsődleges szempontnak. A kedvező domborzati viszonyok mellett a
megtelepedéshez az egyik legfontosabb tényező a víz jelenléte volt.
A honfoglaló magyarság megélhetését az állattenyésztés, majd később a vándorló
életformát felváltó letelepedés után a földművelés egészítette ki. Mindkét
tevékenység igényelte víz jelenlétét, ami Szarvaskő esetén is meghatározó volt,
annak ellenére, hogy a település nem honfoglalás-kori, hanem a XIII. század elején
került alapításra, és gazdaságát kezdetben nem az állattenyésztés és a földművelés
határozta meg.
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Szarvaskő 1220-as években történt alapításának célja Buda és a felvidéki
bányavárosok közötti kereskedelmi út karbantartása és biztosítása, illetve
vámszedőhelyként való működtetése volt. A település több mint 600 éven keresztül
az egri püspök, majd 1804-től 1863-ig az egri érsekség jobbágyfaluja, illetve 1945ig az érsekség birtoka volt. A vámszedőhely működtetésére a püspök-földesúr és
megyei ispán által juttatott házhely nagysága a család létszámától, a ház
kiterjedésétől, a helyi természeti lehetőségektől és a földesúri akarattól függött. Az
idetelepített hajdúk házai kezdetben a környezeti adottságok és lehetőségek alapján
fa szerkezettel készülhetett. A családok az elsődleges feladatuk mellett
állattenyésztéssel és a ház körül létesített kertjeikben földműveléssel foglalkoztak.
A tatárdúlás elnéptelenítette Szarvaskőt és a környező településeket is. Az újabb
betelepítések 1248 után történtek, újra működésbe lépett a vámszedőhely és
megkezdődött a vár építése. A vár 1295. évi elkészülte után megjelent a várőrség,
majd az 1320-as években a francia vallonok betelepítése, illetve a XIII. század
végén - XIV. század elején a várkatonákat kiszolgáló jobbágyok letelepítése.
A jobbágyság a XIII. század közepére a királyi és egyházi várbirtokok szolgáltató
(adófizető) és szolga népéből alakult társadalmi osztály, akik az 1514. évi Dózsaféle parasztlázadás megtorlásaként elvesztették költözködési szabadságukat és
röghöz kötötté váltak. Szarvaskőnek 1558-ban 18 jobbágylakója van, akik külső - a
földrajzi adottságnál fogva más települések területére eső jobbágytelkeken - és
belső telkeken - a lakótelek beépítetlen részén - gazdálkodva fizettek adót, robotot,
dézsmát, vagyis pénzbeli, munka és termékszolgáltatást a földesúrnak.
Telekesy István egri püspök 1706-ban 12 hajdút telepít Szarvaskőre, de már nem a
vámszedőhely feladatainak ellátására, hanem a vár őrzése céljából. Ekkorra a
szarvaskői vám mintegy 350 évi gazdaságos működés után jelentőségének
hanyatlásával fokozatosan elvesztette szerepét és Radéczy István püspök a
vámszedőhely működtetését a XVI. század második felében megszüntette.
A pestisjárvány miatt 1710-ben a lakosság elmenekül, és csak egy év múlva térnek
vissza. A vár őrzésére Telekesy püspök 1712-ben 5 jobbágy családot telepített
Szarvaskőre. A település 1720-tól válik igazán az egri püspökség jobbágy falujává,
ekkortól folyamatosan és egyre növekszik a lakosság száma. Az ős-településmag a belső telkek területe - a Keselyű hegy DK-i lejtőjén és a Major-tető É-i lankáin a
templom környezetében alakult ki.
Az egyre növekvő lélekszámú telepes lakosság legnagyobb gondja az 1700-as évek
első felében a művelésre alkalmas föld - külső telket - hiánya a hegyek közé szorult
völgyi település területén. 1765-ben a földesúrral kötött szerződés alapján a
jobbágyok erdőirtásba kezdtek és 1766-ban újabb szerződésben rögzítették az így
létrejött irtás-földek használatával kapcsolatos elvárásokat, ami megalapozta a
település szerkezeti fejlődését.
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Szarvaskő művelt határának térképe helynevekkel 1863-ból
Az erdőirtások révén kialakított un. irtásföldek szántóföldi használatával növelni
lehetett a művelhető földterületek mennyiségét, lehetőséget biztosítva előbb a
kétnyomásos, majd a hármas nyomásos vetésforgó gazdálkodás kialakulásának, az
állatállomány növekedésének, a település további népességi és a szűk patakvölgyben történő lakóterületi fejlődésének.

Az Almár völgy két oldalán kialakított irtásos terület az 1766. évi szerződés szerint
1864. évi térképszelvényen
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Ezek tényezők együttes hatására kialakult a szinte egyedülálló, sajátos és az 1970es évekig fennmaradt, szinte csak az Alföld Tisza menti településeire jellemző
kétbeltelkes gazdálkodás jegyeit hordó un. hegyvidéki szálláskertes településszerkezeti forma, ahol az eredeti lakókörnyezetben a lakóterület tisztán
lakófunkciókkal fejlődik és ettől távolabb, Szarvas-kő esetén mintegy 1 km
távolságban, a települési szint fölött 150 m magasságban az irtásos mezőgazdasági
területen létrejött a település termelő gazdasági területe a tanya.
A megosztott belső telek használata
I alföldi szálláskertes forma
II északi csűrüskertes forma
III hegyvidéki szálláskertes forma

Szarvaskő mint hegyvidéki szálláskertes - kétbeltelkes – településszerkezet
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A tanya térképe 1864-ben

A Tanya mint gazdasági terület az 1950-es években
A település lakóterülete az ős-település környezetében a területi fejlődésre ható
tényezők – a vasút majd a közút megépülése – valamint a népességszám
növekedése után előbb a vasút oldalában majd a két terület között az országos
közút két oldalán is beépült, un. szervesen nőtt településszerkezetként fejlődött.
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A település területi fejlődése korabeli fényképfelvételek alapján:

Az őstelepülés a XIX-XX század fordulója környékén

Az őstelepülés korabeli fényképeken
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Szarvaskő az 1900-as évek elején

A település látképe 1910 körül
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A község létképe 1908 - a vasút megépülése – után.
Az országút a mai Fő út nyomvonalán, az ős-településszerkezeten belül halad un
„úti” falutipusként

4./ A település építészeti karaktere:
A település telekszerkezetét a soros udvarrendezés szabályai jellemzik. Az udvar
általában 1200 négyszögöl volt, ami a település lakónépességének növekedésével
folyamatosan osztódott, megtartva a soros telekrendezés elveit.
A település lakóházai a XV. század végéig szinte csak fa szerkezettel készültek,
majd megjelent a kétosztatú favázas-sövényfalas lakóház sárral tapasztott patics
falszerkezettel.
Fa és sövényfalazatú házak elterjedése
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A XVIII. században készültek a vertfalas, majd a XIX. században egyre
gyakoribbá vált a vályogtéglából épített két és háromosztatú kőoszlopos udvari
tornácról nyíló a soros telekrendezés miatt keskeny homlokvonalú, általában
előkert nélkül létesült lakóház.

A lakóházhoz kezdetben soros telekrendezés szerint a lakóház folytatásaként istálló
is kapcsolódott, de a tanya kialakulásával ezek jelentősége csökkent a lakóterületi
részeken.
A tetőfedés kezdetben fazsindely, majd zsúpszalma, végül cserép volt. A kémény a
XV. században jelent meg.

Belülfűtős kemence elterjedése
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5./ A település építészeti, történeti jelentősége:
Szarvaskő építészet-történeti jelentőségét az egyedülálló, sajátos hegyvidéki
szálláskertes - kétbeltelkes – településszerkezete, az őstelepülés úti falu jellegén
belül a soros lakótelkeken épült előkert nélküli udvari tornácos fésűs beépítésű,
jellemzően földszintes, az észak-magyarországi hegyvidéki és alföldi típusok
kombinációjával kialakult karakter jegyekkel rendelkező, udvari homloktornáccal,
utcavonalra merőleges gerincű magastetős épített környezet adja.

Észak-magyaroszági hegyvidéki
típus

Alföldi típus

Szarvaskő nőtt településszerkezete
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5 ./ Védett értékek:
A településen országos védelem alatt álló művi és természeti értékek találhatók.
a) Természeti értékek:
A település területének a 068/1, 068/3, 069, 070/4, 070/5, 070/6, 047/1, 147/2
helyrajzi számú területei a 4/1984. (XII. 13.) OKTH rendelkezéssel, a 23/1996.
(X. 9.) KTM rendelettel, a 18/2004. (x. 25.) KVvM rendelettel módosított, a
Bükki Nemzeti Park létesítéséről szóló 18/1976. (TK. 59.) OTvH határozattal
országos jelentőségű védett területek közé sorolja.
b) Művi értékek.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a
település területén az alábbi kulturális javak műemléki értékeik alapján
műemléki besorolással országos védelem alatt állnak.
Klasszicista stílusú rk. Templom (Keresztelő Szt. János születése) Szarvaskő,
Petőfi u. 68. hrsz.
Domboldalon álló egyhajós, ÉK-i homlokzati
tornyos, egyenes szentélyzáródású templom, a
szentély D-i oldalán féltetős sekrestyével.
Csehboltozottal fedett hajó és szentély, a hajó
bejárat felőli oldalán karzat.

A berendezés jórészt az 1840-es évekből való, a félköríves záródású főoltárkép
1845-ben készült Balkay Pál alkotása, Jézus Keresztelő Szt. János általi
megkeresztelését ábrázolja a Jordán vizében. A szarkofág alakú oltárasztal
fehérre festett gazdag rokokó faragással, középen Barkóczy érsek címerével
készült. A tölgyfa szószék klasszicista stílusban aranyozott szegélysávokkal
készült egyszerű hengeres formával kúpos hangvető tetővel készült. A padok
szintén tölgyfából készültek klasszicista stílusban.
A templom Pyker János érsek megbízásából 1840-1845 között épült. Építész
Streimelwőger Mihály.

A műemléki védettséget alatt álló templom napjainkban
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XIX. századi vízimalom Szarvaskő külterület 814, 815 hrsz.
Szarvaskőtől É-ra a Mónosbéli út K-i oldalán az út és az
Eger patak malomárka közötti területen található, az
árokra merőlegesen telepített malom és lakóház, telkén
gazdasági épületekkel. Valamennyi épület földszintes,
nyeregtetős. A lakóház oldalán dombormű, a malomban
korabeli tartozékok.
XIII. századi várrom Szarvaskő külterület 068/1-3 hrsz.
Meredek szilacsúcson épült szabálytalan alaprajzú vár.
Kőfalakkal körülvett belső várához ÉK felől árkokkal
leválasztott elővár csatlakozik. Az erősen lepusztult
belső vár hosszabb-rövidebb falmaradványai jól
látszanak.
A vár DK-i falához ismeretlen rendeltetésű - talán torony, vagy ciszterna -,
legömbölyített belső sarkokkal kiképzett négyzet alaprajzú építmény
csatlakozik. Először 1295-ben említik. Elpusztulásáig, a XVIII. század második
feléig, - a török uralmat leszámítva – mindvégig az egri püspököké volt.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény 40. §-a alapján a
védetté nyilvánított műemlékkel vagy műemléki jelentőségű területtel
közvetlenül határos ingatlanok, a közterületrészek és a közterületrészekkel
határos ingatlanok műemléki környezetnek minősülnek.
A vár története:
Az 1242 évi mongol hadjárat (a tatárjárás) a Bükköt is megtépázta. A Sajó
melletti Muhinál, Batu-kán serege szétverte a magyar hadakat, és a király
menekülni kényszerült. A mongolok felismerték IV. Bélát és üldözőbe vették,
aki a Bükk rengetegébe vette be magát. Az apátfalvi kolostornál a Forgách
testvérek siettek a király segítségére és az egyik fiú élete árán sikerült is
feltartóztatni az üldözőket és megmenteni a királyt. A király nem feledkezett
meg a megmentőiről. Az egri püspökséget is ekkor erősítették meg kővárral. De
ez idő tájt épültek a környék erősségei is, (Szarvaskő, Cserépvár, Dédes, Sirok,
stb.) az esetleges újabb támadások visszaverésére, a lakosság megmentésére.
IV. Béla királyunk, aki a tatárjárást megelőzően ellenezte a várépítést, de a
tatárokkal szembeni tehetetlenségünket tapasztalva, megváltoztatta a
véleményét. A magyarországi várépítések az ő politikájának köszönhetően
terjedtek el gyors ütemben. A tatárjárás teljesen felkészületlenül érte az
országot. A mindent elsöprő támadásaik csak a várakkal szemben törtek meg,
amikkel szemben pedig ők voltak tehetetlenek. Ezért IV. Béla elrendelte, hogy
az egész országban, az arra alkalmas helyeken, az erre képes uraságok,
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földbirtokosok, püspökök várakat építsenek, ahová szükség esetén a lakosság
bemenekülhet, és ott biztonságosan védekezhet.
Az 1220-as évekig csak a király emelhetett várakat. (1242-ig Magyarországnak
csak 17 vára volt, de 1400-ban már 329)
1242-ben a törvény alapján, II. Kilit egri püspök (1224-1245) is engedélyt kért
a királytól vár építésére. Az engedélyt IV. Béla 1248-ban adta meg Lampert
püspöknek (1246-1275), (ugyanis II. Kilit püspök 1245-ben meghalt), hogy
Kerekku=Kerekkő, vagy Fyzerkew=Füzérkő helyeken sziklavárat építsen.
A várak, különösen a kis hadierővel rendelkező várak építésére legalkalmasabb
helyek, a környezetüktől elváló sziklahegyek, hegyfokok, az un sasfészkek.
Ilyen sziklavár volt Szarvaskő vára is.
Szarvaskő várát az irodalmi források alapján 1261-1295 között építették. IV.
Béla 1261. évi adománylevele még nem említi, de az egri káptalan 1295. évi
határjáró okmánya már megnevezi.
Szarvaskő vára az egri vár egyik É-i elővára volt Cserépvárával és
Dédesvárával együtt. Eger NY-i elővára Sirok volt, de K-i elővárának lehet
tekinteni Diósgyőr királyi várát is. Ezek a várak egymással és más felvidéki
várakkal lovas futári kapcsolatban voltak, de sürgős esetben használták a
füstjelzést is, ha gyorsan közeledett az ellenség.
A várat a XIII. századtól kezdődően. Püspökvárnak, Mentsvárnak,
Tarisznyavárnak is nevezték. A vár parancsnokát, a várnagyot (Praefektus
castri) az egri püspök nevezte ki, akinek hatalma a püspöki váruradalom
területére terjedt ki. A várnagynak a váron belül bírói hatalma is volt. A
várőrség pedig a vár védelmén kívül még rendészeti feladatokat is ellátott.
Ellenőrizték, védték a szarvaskői várat, őrizték a Tárkányban dolgozó rabokat,
irányították a váruradalom gazdaságát. A várnagy a püspök bizalmi embere
volt, nem katonai szakértő, akit rovóként és adószedőként is alkalmazott.
Az 1493-ban íródott Bakócz-kódex szerint a várban egy várnagy és két
helyettese parancsol. A két alvárnagy feladata volt a vár védelmének szakmai
megszervezése, a folyamatos védelem biztosítása, irányítása. Békeidőben 7-10
puskás, zavargások, háború idején pedig 14-20 fő védte a várat.
A vár fenntartása érdekében és az itt szolgálatot teljesítő várőrség élelmezésére,
az egyes közeli községeket a püspök-földesúr a várhoz csatolta és így alakult ki
Szarvaskő váruradalma amelyhez Bakta, Bátor, Bocs, Deménd, Fedémes,
Kerecsend és Szarvaskő-alja települések tartoztak.
Ezekben a falvakban élő jobbágyok a sziklavár urainak adóztak, robotoltak,
hosszú évszázadokon át. Az egri püspök szarvaskői váruradalmához 213 porta
tartozott. A vár uradalmi központ is lett. A várnagy uralkodott a hozzárendelt
falvak felett, ahonnan sokszor keserű panaszok és lázadó indulatok szálltak a
hatalmaskodó várúr felé. A várnak közigazgatási szempontból semmi köze nem
volt a falukhoz.
Szarvaskő vára alatt nem táboroztak nagy seregek, nem folytak súlyos védelmi
harcok, a vár sok évszázados krónikája mégis gazdag történelmi eseményekben,
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romantikus történetekben, hatalmi önkényességekben, jeles egyházi, világi
személyiségek jelenlétével tragikus eseményekben.
A Bakócz-kódex szerint 1493-ban egy kőműves mester javítja a vár három
kapuját, a tornyokat, a folyosókat, az emeletes pincéket és a vár alatti
halastavat.
Pécsi István az 1983-ban írt „Üzennek az ősök” című munkájában a
következőket írja:
„Amint elhagyjuk Felnémetet, egy páratlan szépségű völgybe érünk. Az utazó
megbabonázva ér a hegyekkel körülzárt Szarvaskőbe, amelyről túlzás nélkül
elmondhatjuk, hogy Magyarország egyik legszebb hegyi faluja, amelynek fő
nevezetessége az elbűvölően szép panorámája és a falu fölé tornyosuló,
meredek oldalú sziklahegy, amelyre épült a XIII. sz. második felében
Szarvaskő vára, egy csodálatos sasfészek.”
Pásztor József, a neves vártörténész így magasztalja Szarvaskő várát:
„Három oldalról iszonyú szakadékok, és óriási sziklatömbök védik és csak Kről köti össze egy hegynyak, de az is szakadékon át, amelyet a vár építésekor
egy felvonóhíddal hidaltak át, kötöttek össze az elővárral”.
Montedegói Albert Ferenc a Heves és Külső Szolnok vármegye leírásában így
ír:
„Ez igénytelen kis helységnek a vár szerzett történelmi nevezetességet, amely a
falu felett É-ra, egy magas és meredek sziklára épült, amely nem a nagyságával,
mint inkább fekvésénél fogva volt csodálatos panorámájú erősség”.
Szarvaskő várának történetéről többen is írtak, de csak részleteket: Balássi
Ferenc, Pásztor József, és Reiszig Ede a vár történetét foglalták össze röviden.
Kozák Károly a történet mellett a várról is ad ismereteket. Engel Pál okleveles
adatokat közöl, Győrffy György pedig a vár alatti falu XIV. századi adatait
sorolja fel. A várról írt még Bartalos Gyula, Tagányi Mihály a vár XV. századi
gazdálkodását ismertette.
A várhegy gerincének teteje a Ny-i végén alig 2-3 m széles volt. A D-i, DK-i
oldalát függőleges sziklatörés határolja. ÉNy felől a gerinc pár métert kevésbé
lejt és csak ezután következik a függőleges letörés a Pyrker út felé. ÉK-i végén
a gerinc kb. 15 m-re kiszélesedik. Ezt a gerincet az ÉNy-i oldalon kb. 10 m-el
szélesítették meg és így alakult ki a belső vár alapterülete, amelynek hossza 68
m, szélessége a DNy-i végénél kb. 14 m, az ÉK-i végénél pedig kb 26 m volt. A
vár alapjának ÉK-i végénél és a DNy-i végénél még ma is találhatók fal
maradványok. A vár DK-i végénél még ma is láthatók a kör alakú nagytorony
alapjának maradványai, amelyek kb. 10 m mélységig nyúlnak le, a függőleges
sziklafal rései közé. A torony belső átmérője kb. 3,5-4 m volt.
A belső várat ÉK felől is függőleges sziklafal határolja, az aljában árokkal,
amelyet 12-13 m mélyen vágtak a sziklába. Az árok külső fala is függőleges
szikla, ennek magassága 4-5 m. Az árok szélessége 11 m. Az árok mindkét
vége meredek hegyoldalban végződik. Az árok ÉNy-i végén természetes, árkos,
meredek sziklafal fut le egészen az Eger-patak medréig. Ezt az árkot
valószínűleg felhasználták az építőanyag rövid úton történő felvontatásához.
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A várárkon túl következett az elővár, amelyet ÉK-felől egy külső várárok
védett. A két árok pontosan jelzi, az elővár hosszát, amely 27-33 m között
változott. Az elővár szélességére nincs pontos adat. A DK-i oldalon ugyan van
egy éles perem, de alatta 2 m-el egy bizonytalan körvonalú mesterséges terasz
is van. Az elővár ÉNy-i falának a helyét ma már nehéz meghatározni, így az
elővár szélessége kb.25-30 m lehetett. Az ÉK-i külső várárok hossza kb. 35-40
m, szélessége 25-30 m, mélysége pedig 4 m körüli lehetett.
Sugár István szerint Szarvaskő várának két kapuja volt. A külső kapu a
felvonóhíd alatt, a belső kapu, vagyis a nagykapu a felvonóhíd felső végénél
volt. Egyes források szerint volt még egy harmadik kapu is, de ennek pontos
helyét nem sikerült megtudni, az biztos, hogy a belső várban volt. Valószínű,
hogy egy biztonsági bejárat volt arra az esetre, ha meghibásodik a felvonóhíd.
A belső várban a leltárok és egyéb leírások alapján a következő építmények,
házak, helyiségek voltak:
Háromemeletes pince, nagy torony a vár DK-i szélén, kis torony a vár DNy-i
végén. A tornyok figyelő helyek, őrhelyek voltak és a bástya szerepét is
betöltötték. Volt a várban az intézőnek háza, a várnagynak, alvárnagynak és az
őrségnek lakása. Volt konyha, sütőház, kápolna, saját belső kútja, vendégháza,
füstölője, malma, börtöne.
1417-ben és 1438-ban Szarvaskő várnagyáról tesznek említést az oklevelek, de
sajnos név nélkül.
Szarvaskő vára a XIV-XV. századokban fokozatosan veszítette el az építésekor
neki szánt szerepet, az újabb tatárbetörés elhárítását, a védelem szerepét.
Békeidőben egyre inkább a Bükk-hegység É-D-i átjáró útjának ellenőrzésére,
valamint az egri püspökök és főpapok és jeles vendégeinek pihenésére,
szórakozására szolgált a nagy vadászatok idején, betöltve a romantikus
vadászkastély szerepét. A várban állandó jelleggel a várőrség és a vámszedők
tartózkodtak.
Voit Pál kutató szerint Szarvaskő várát 1378-ban valószínűleg felkereste Nagy
Lajos király is, amikor Szilvásváradon vadászott.
Estei Hippolit (Ippolító d’ Este) egri püspök (1497-1520), esztergomi bíboros,
Ferraro hercege, Modéna kormányzója és hercege, az egyik legősibb itáliai
család tagja, aki nagyműveltségű férfiú volt, vendégeivel többször járt
Szarvaskő várában, mert szenvedélyes vadász is volt. Kíséretének idegen tagjai
mindig megcsodálták ezt a szép, mesébe illő, romantikus várat. Együtt
vadásztak, a vadászat után pedig megcsodálták a terítéken lévő óriás
vadkanokat és azt a medvét, amelyet Hippolit püspök dárdával ejtett el
Szarvaskő környékén.
Kapor Elemér is megemlékezett erről az eseményről, a „Medvevadászat
Szarvaskőben” című írásában. Ebben teszi fel olvasóinak a kérdést, hogy „Ki
látott már püspököt veres nadrágban és sárga kordován csizmában?”
Az 1420-as évekkel kezdődően Eger lett az ország huszitákkal (Husz János, az
1415-ben megégetett cseh vallásújító mozgalmának követői, akik a római
katolikus egyház ellen harcoltak) szemben álló legfontosabb végvára, az
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ellenük indított támadások kiinduló helye. Ebben az időben Eger elővárainak,
így Szarvaskőnek is az a feladat jutott, hogy védjék a Felvidékről Egerbe vezető
legfontosabb utakat.
1442. április 1-én Talafúz kassai huszita vezér váratlanul rajta ütött Eger várán.
Az ilyen váratlan támadások megelőzése, a közelgő husziták megállítása, legalább is rövid időre- az érkezésükről szóló jelentések időbeni Egerbe
juttatása (jelzésekkel, futárokkal) volt az egyik legfontosabb feladata Szarvaskő
várának, ill. a várőrségnek. Szarvaskő vára ebben az időben a Felvidékről
Egerbe irányuló kereskedelmi forgalom legfontosabb kapuja, bástyája lett,
amelyet erős őrséggel és fegyverzettel láttak el.
Hédervári László (1447-1468) és az őt követő egri püspökök: Beckensloer
János (1468-1474), Rangoni Gábor (1475-1486), Dóczy Orbán (1486-1492),
Bakócz Tamás (1493-1497) és Estei Hippolit (1498-1520) szarvaskő várának
birtokos urai, a székhelyükhöz közel álló, vadászatra kiválóan alkalmas,
csodálatos természeti környezetű várat pihenésre, vendégfogadásra, vadászatra
alkalmas várkastéllyá alakították át, kényelmessé tették, szépítették.
Szarvaskő várának átalakító építkezéseiről tudósítanak Bakócz Tamás egri
püspök számadás könyvei: „1493-ban a vár kőből épített kapujánál, az igen
fontos saját vízgyűjtőjénél és a füstölőnél levő toronynál végeztek kőfaragó és
falazó munkákat, de más helyeken is folytak építési munkák, mint a kőből
falazott verem építésén, a kapunál levő folyosón, a felvonóhíd két láncának a
szerelése, a kápolna melletti malom építése, stb”.
Ezek a bővítő, felújító, módosító munkák világosan bizonyítják, már Bakócz
Tamás ezt a várat a maga és vendégei számára is lakhatóvá, kényelmessé
kívánta tenni.
A várnagy 1435-1438 között Szilágyi Gergely volt. Az írásos források az ő
nevét említik először. 1441-től Vaj Pál majd 1496-tól Keczer Imre volt a
várnagy, aki egyúttal Eger alvárnagya is volt.
A váruradalomhoz tartozó falvak, valamint a vámszedőhely adói biztosították a
vár fenntartását, fejlesztését, átalakítását. Azért a vár békeidőben sem állt
fegyvertelenül. Az 1508-as évben 5 puska, 10 szakállas puska, 2 tarack ágyú és
az ezekhez tartozó kőgolyók, 8 db nagyobb számszeríj, 19 lándzsa és egy üst
tartozott a vár fegyverzetéhez.
A vár őrségének életét, a váruradalomhoz tartozó falvak adóügyeit a várnagyok
irányították.
A három részre szakadt országban Szapolyai János magyar és I. Ferdinánd
Habsburg király csapatai vívták elkeseredett harcaikat, a koronás uraik
érdekeiért, de a maguk javára is pusztítottak, raboltak, gyilkoltak.
A mohácsi csatavesztés után, Szapolyai János király, 1527-ben elfoglalta
Szarvaskő várát, amelyet Erdődy Simon püspöknek adományozott. A püspök a
testvérét, Erdődy Pétert nevezte ki várnagynak.
1527-ben Eger, majd az 1528. évi tavaszi hadjárat során egész Heves megye
Ferdinánd kezébe került, azonban Szarvaskő vára ekkor még mindig János
király híveinek, Erdődy Péternek és Erchy Ferencnek kezében volt.
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A Kassa alatti Sinán Ferdinánd vezérei teljes győzelmet arattak János király
felett. A nagy győzelem után, Ferdinánd vezérei jókora tüzérséggel, hadiszerrel
érkeztek Szarvaskő alá és ostrom alá vették a várat. Az ostromot Syladhy
Doctor Péter vezette és rövid idő alatt, (1528. április) be is vette a várat. A
várnagyok foglyul estek, akiket az egri várba vittek. Szalaházy Tamás egri
püspök (1527-1537), 1528-ban Horváth Ferencet, Ferdinánd egyik vezérét
nevezte ki Szarvaskő várnagyává. Horváth Ferenc úgy viselkedett, mint egy
rablóvár kapitánya, aki kegyetlenségeivel, harácsolásaival rettegésben tartotta a
váruradalom lakosságát és még a béli apátságot is hatalmába kerítette.
A hatalomra vágyó várnagy úgy gondolta, hogy holtáig uralhatja a vidéket.
Még Szalaházy püspök is, aki kinevezte, kénytelen volt meghátrálni előle.
Horváth azonban még többre vágyott és megsarcolta még a váruradalmához
nem tartozó falvakat is (Mónosbél, Mikófalva, Bélapátfalva). Úgy gondolta,
hogy amíg hiányzik a rendet teremtő központi hatalom, azt tehet amit akar. Még
az országgyűlésben is többször panaszt tettek ellene, de ő bízott az erős
kapcsolataiban, és nem is tévedett. A béli falvak lakói, még a XX. században is
haragudtak a Szarvaskőiekre, Horváth Ferenc hatalmaskodásai miatt, de hát ez
az önkény a Szarvaskőieket is ugyanúgy sújtotta.
Szalaházy püspök, Horváttól 20 ezer forint kölcsönt kapott, aki fedezetül a
váruradalomhoz tartozó hét falut zálogként Horváth kezére adta. Ettől kezdve
Szarvaskő vára Horváth kezén maradt és még János király kapitányai sem
voltak képesek visszafoglalni.
Szalaházy püspök 1536 végén meghalt. Horváth, a püspökkel kötött
szerződésének érvényesítése végett a helyhatósághoz fordult, és a
kormányzószék 1536. március 11-én kiadta az elismerését, mely szerint:
„Horváth Ferenc a hűségére bízott várat, e legnehezebb viszonyok között is
megoltalmazta, sőt a vár kiadásait a sajátjából fedezte, és hogy a püspök
bizonyos összeg fejében a várat is eladta a nevezettnek, azon kötelezettséggel,
hogy azt Ferdinánd király hűségében meg is fogja tartani. A kormányzószék
biztosítja a nevezettet, hogy a püspökkel kötött egyezséget a király is jóvá fogja
hagyni, ezért a vár a nevezettől el nem vétetik, amíg a jogos követelése, kellő
számadás szerint kielégítve nem lesz”
Bár a két ellenkirály között, hosszas vajúdás után Váradon, 1538. február 24-én
létrejött a béke és a híveik között is látszólagos nyugalom állt be. Szarvaskő
vára azonban továbbra is Horváth Ferenc kezén maradt.
Frangepán Ferenc egri püspök (1538-1543), hogy Szarvaskő várának
törvényellenes birtoklását megszüntesse, és ott az egri püspök jogai
érvényesüljenek lépéseket tett, de Horváth Ferdinánd király hívei körében erős
védelemre talált.
1538. június havában a Pozsonyban tartott országos tanácskozás Ferdinánd
figyelmébe ajánlotta Horváth Ferencet és javasolta, hogy a megye fizessen neki
évenként 1000 Ft-ot, a zálog összege törlesztésére. Horváth azonban a királyi
parancs ellenére is tovább birtokolta a várat.
Az 1545. február 2-án Nagyszombatban megtartott országgyűlés, végre
elrendelte, hogy Szarvaskő vára az illetéktelenül bitorlók kezéből kivétessék és
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jövedelmei az egri vár fenntartására fordíttassék, Szarvaskő vára pedig
romboltassék le. A rendek tehetetlen dühükben így akarták megszüntetni
Szarvaskő várának illetéktelen birtoklását, de ez is elmaradt.
1548-ban Szarvaskő várának az ügye is közelebb került a megoldáshoz, amikor
Oláh Miklós lett az egri püspök (1548-1553). Oláh püspök mint kancellár
gyorsan akart elbánni Horváth-tal, akit maga elé idéztetett azzal, hogy adja el a
várat és a hozzá tartozó birtokokat. Horváth azonban azzal állt a kancellár elé,
hogy az ő ügyében csak egy rendes bíróság ítélkezhet, mert Szarvaskő és
tartozékai zálogként kerültek a birtokába, amit a király is elismert. Ekkor aztán
alkura fogták a dolgot és ez sikerre is vezetett, mert 1549. március11-én Dobó
István már átvehette a várat, ahová várnagyul Szalkay Balázst nevezte ki.
Dobó István kapitány, Szalkay Balázs várnagyon keresztül tartotta kapcsolatait
a felvidéki vármegyékkel, várakkal. Amikor a török óriási erővel ostromolta
Eger várát, Szarvaskő vára a futárok, kémek, követek pihenőhelye, átmeneti
szállása volt.
Eger első, nagy és dicsősséggel végződött ostroma 1552. szeptember 11-én
kezdődött és október 18-án fejeződött be, a török sereg csúfos elvonulásával. A
török sereg létszáma kb.100 ezer fő volt, a várvédőké pedig 2012 fő.
A török sereg vezérei: Ali pasa, Arszlán bég, és Veli bég. Eger várának
kapitánya Dobó István, helyettese Bornemissza Péter. Ekkor Szarvaskő vára
sem került török kézre, bár a falu lakosságának jelentős része elmenekült.
Amikor Verancsics Antal került a püspöki székbe (1557-1569) Szarvaskő
várnagyának Gadóczy Gábort nevezte ki 1558-ban.
Egy jelentés 1558-ban a vár elhanyagolt állapotáról számol be, megállapítva,
hogy a várnagy Gadóczy Gábor nem csinál egyebet, mint a várhoz tartozó
falvak jobbágyait fosztogatja. A jelentésből az is kitűnik, hogy a püspök úr
köteles gondoskodni az épületekről és a hadiszerekről is, mivel elődeihez
hasonlóan a várat saját hasznára kívánja fenntartani. Ezért azt javasolják a
királynak, hogy figyelmeztesse az egri püspököt, hogy kötelessége az
erődítések elvégzése.
1564-ben Mágocsy Gáspár lett Eger várának a kapitánya és akkor Szarvaskő
várának az irányítását is rábízták, az egységes és eredményesebb működtetés
érdekében.
Szarvaskő várában börtön is volt, kezdetben csak belső használatra, de később
súlyos bűnelkövetőket is tartottak itt zárva. A vár melletti Akasztódomb eredeti
neve Akasztófadomb volt, és ez a helynév is arra utal, hogy itt törvényes
kivégzéseket is tartottak.
Amikor Mágocsy Gáspár 1564-ben átveszi az egri és egyúttal Szarvaskő
várának az irányítását, leltár készül. A leltározók végigjárták a vár minden
helyiségét, s a talált hadieszközöket, mindennemű tárgyat, élelmiszert
megszámolnak, feljegyeznek. Ez a ránk maradt dokumentum ad igazán valós
képet, a szemtanú hitelességével, az alapterületében kicsiny, de jól tagolt és
felszerelt várról, annak belső szerkezeti felépítéséről.
1582. november 28.-án a vár kamarai kézbe került. Habsburg Rudolf utasította
a Szepesi Kamarát, hogy „Szarvaskő vára, amely a Ti végvidékeiteken fekszik,
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nagy részben romos lévén elvész, hacsak nem javíttatik ki és erősítetik meg.
Mivel ez nagy veszélyt jelent az egri várra, valahonnan szerezzenek pénzt
annak kellő helyreállítására.”
Az időjárás viszontagságainak kitett vár felújítását és megerősítését 1583-ban,
egy időben az egri várban folyó építkezésekkel, Cristoforo della Stella
hadmérnök irányításával kezdték meg.
Az egri püspök az apátfalvi birtokokat is Szarvaskő várbirtokai közé sorolta
1596-ig. Azáltal Apátfalva népének is a szarvaskői várnagyok parancsoltak,
felügyelték az adózást, sőt a közigazgatás területét is.
1594-ben Gáll Lajos lett Szarvaskő várnagya egészen az 1596. évi végzetes
török támadásig.
1596-ban Pásztói Gergely Apátfalvát 5000 forintért vette zálogba. Tehette ezt
azért, mert abban az időben még nem volt kommendátor (az egyházi birtokok
jövedelmének kezelője).
Három év után ezt a jogot ugyanolyan összegért átadta Nyáry Pálnak, az egri
vár volt kapitányának.
Eger várának ostroma 1596. szeptember 22. és október 12. között folyt. A
támadó török sereg létszáma kb. 150 ezer fő, a várvédő sereg pedig kb. 4000 fő.
Az egri vár kapitánya Nyári Pál volt. Az elfoglalt vár tisztjeit a törökök
meztelenre vetkőztették és kiverték a várból. Nyáry a törökök fogságába került.
Eger várával elbukott az egész Heves megye. Így foszlott szét Dobó István
dicsősége. Eger elvesztése a magyarorszországi hadviselés szégyene volt, ezért
1597-ben, a Pozsonyban összegyűlt rendek, a fogságból szabadult Nyáry Pál
ellenszigorú vizsgálatot rendeltek el, de az akkori uralkodó Nyáryt ártatlannak
tartotta, birtokokat adományozott neki és rábízta a váradi vár őrzését, ahol aztán
tisztének fényesen megfelelt.
Eger eleste és a szerencsétlen kimenetelű mezőkeresztesi-csata után, Gáll János
és a várőrség reménytelen helyzetbe került és valószínűleg Kassára menekült.
Így került Szarvaskő vára minden ellenállás nélkül a törökök kezére.
Szarvaskő 1596-1687-ig, 91 éven át török hódoltsági terület lett és a Hatvani
Szandzsákhoz tartozott.
A törökök a nagyon fontos É-D-i útvonal őrzésére 30-40 főnyi katonaságot
tartottak Szarvaskő várában egy vajda parancsnoksága alatt.
Szarvaskő-alja a török időkben hivatalosan nem szerepel, határát az apátfalviak
használják.
Szarvaskő török végvárának másik fontos feladata, mint Eger nagy elővára, a
Felvidék, Felső-Magyarország felől érkező esetleges támadások, portyák
felderítése és elhárítása volt. Ezt tanúsítja, hogy 1630-ban Csehi János végvári
vitézei a vár alatt mérték össze fegyvereiket a török őrsereggel, akik közül 16
magyar fogságba esett. Talán erre a támadásra utal a budai pasa azon levele,
amelyben a Sarvaska-palánkját megtámadó magyar rablókat panaszolta be a
magyar nádornak.
Szarvaskő vára és a vár uradalmához tartozó falvak ebben az időben Omar ben
Ali török lovasztisztnek volt a hűbér birtoka. Évi jövedelme 4000 akcsét tett ki.
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Heves vármegye felszabadítására már az 1686-os év elején megkezdődtek az
előkészületek. Caprara generális 1686. január 24-én, Kassán kelt rendeletében
halálbüntetéssel és a falvak felgyújtásával fenyegette meg a környező
vármegyéket, ha a törököknek bármiképpen is élelmiszert szolgáltatnak. Eger
várát megfigyelő csapatokkal zárták körül. Felszólították az Eger körüli
falvakat, hogy családjukkal és összes jószágukkal együtt hagyják el otthonukat
és húzódjanak Szepes és más felvidéki vármegyékbe.
Az egri és hatvani török őrséget így teljesen elvágták az élelemtől. Először
Hatvan-várát kerítették hatalmukba, mert ez volt az egri törökök hatalmi
központja, a szandzsák székhelye, a legfontosabb hadi állomás, Buda és Eger
között. Egert és a környező várakat is elzárták a dunai török hadvezetéstől.
Az Egert felszabadító keresztény csapatok elsőként Szarvaskő várát
szabadították fel a 91 éves török uralom alól. A kortás Giovanni Jacomó Rossi
írja, hogy 1687. október 8-án, az olasz őrgróf, Alessandro Vitelli ezredes
foglalja el Szarvaskő várát, mert mint kiderült a török őrség még Eger
körülzárása előtt elmenekült az egri várba. Vitelli ezredes ezután a mai
Felnémet déli térségben foglalt állást és a blokád idején ott építette ki sáncait,
lezárva és biztosítva a Szarvaskő felé vezető országutat.
Givanni Doria a felső-magyarországi hadak tábornoka a bajor választófejedelemtől kapott parancsot Eger bevételére, így az itt élő magyar és német
csapatokat is ő vezérelte.
Doria 1687. július 9-én megkezdte Eger várának szorosabb körülzárását és
megbízatása szerint kiéheztetéssel akarta a várat bevenni. Doria a 10-12 ezer
főnyi seregével nem tudott volna boldogulni a vár lerohanásával ami sok ember
életébe került volna. Doria csapataival ostromgyűrűbe zárta és a vár falai közé
szorította a törököt és elvágta mindenféle összeköttetéstől és élelmiszertől.
Doria vitéz társai voltak: Koháry István tábornok, aki a várból kirohanó
törököket vitézül verte vissza a várba, valamin Caraffa tábornok aki a
felvidékről jött Doria segítésére, valamint Gombos István a putnoki és Vécsey
Sándor ajnácskői várkapitányok.
Egerben, a hős Rusztem-pasa török várkapitány minden reménye meghiúsult.
Felmentő seregre hiába várt, a kb. 4000 fős várvédő török had. Rusztem-pasa
végső elszántságában állítólag magára akarta robbantani a várat, de az élelem
fogytával, tehetetlenségében megegyezett Doriával a vár feladásáról. A király
azt a feltételt kötötte ki, hogy a várban lévők teljes fegyverzettel, ingó
vagyonukkal, katonai fedezet mellett, Tokajon át, Nagyváradra mehetnek. Akik
pedig itt akarnak maradni, azok ingó és ingatlan javaikban meghagyatnak.
1687. december 17-én megtörtént a vár átadása. Mintegy 600 török maradt
vissza, köztük Szarvaskő várának helyőrsége is, akik felvették a Szarvaskői
vezeték nevet és a többiekkel együtt áttértek a keresztény hitre és beleolvadtak
a magyarságba.
Domonkos Jakab, a Szepesi Kamara részéről még a Szarvaskő várának birtokba
vétele napján gondos leírást készített a várról.
A vár nagyobb részben romos és elpusztult. A kis várban 21 fából készült
szobát találtak, amelyekben a török helyőrség lakott. Volt ott egy capella
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(mecset) is, amely a középkori templom (kápolna) mohamedán célokra való
átalakulására utal. A törökök a lovaikat a romos várpincékben tartották.
A török várkatonaság használatára a vár alatt veteményeskertek, gyümölcsfák, a
Kishegy tetején pedig szőlő és gyümölcsfák szolgáltak.
Eger várának felszabadításakor Fenessy György volt az egri püspök (16861689). A török hódoltság alóli felszabadító háború teljes befejezése után
Szarvaskő vára véglegesen elvesztette minden stratégiai jelentőségét.
Kiemelkedő harci cselekmény és esemény a török hódoltság megszűnése után
Szarvaskő környékén nem volt, de az 1703-ban kezdődő Rákóczi
szabadságharc hatásai elérték Szarvaskőt is, hiszen a szabadságharc jelentős
eseményei zajlottak le a környezetben.
A Rákóczi-szabadságharc idején (1703-1711) Telekesy István, a nagy magyar
hazafi és híres egri püspök (1699-1715) volt Szarvaskő birtokosa. Ő volt az, aki
a török hódoltság megszűnte után újra népesítette a csaknem teljesen kihalt
Szarvaskőt és a környező falvakat.
Eger magyar lakossága gróf Bercsényi Miklóst hívta meg a város átvételére, aki
1703-ban a kuruc sereg élén is bevonult Egerbe. Telekesy püspök a királynak
tett esküjét nem akarta megszegni, ezért engedelmet kért és kapott az
eltávozásra. Ennek ellenére Bercsenyi elfogatta Telekesy és Cserép-várába
záratta, aki onnan volt kénytelen végignézni Eger pusztulását. A kuruc csapatok
megrohanták Eger várát, de nem tudták bevenni a német várőrség és az
odamenekült rác lakosság kemény ellenállása miatt. A kurucok mérgükben több
helyen is felgyújtották a várost. Leégett a püspöki palota és a jezsuita kolostor
is.
Telekesy püspök mivel elégtételt kapott Rákóczitól, nemcsak kibékült a
kurucokkal, hanem teljes szívvel melléjük is állt.
Rákóczi 1705 tavaszán tartotta meg fényes bevonulását Egerbe. Telekesy
püspök a Rác-kapunál várta és üdvözölte Rákóczit, akit 1705. szeptember 20-án
a szécsényi országgyűlésen választották meg Magyarország fejedelmévé.
Rákóczi Tekesy kezébe tette le az esküt. 1707. május 16-án Ónodra összehívott
országgyűlés kimondta a Habsburg ház trónfosztását. Itt is Telekesy fogadta a
nagyságos fejedelmet.
A király üldözte Rákóczi híveit, így Telekesy püspököt is, aki 1709 nyarán
önkéntes száműzetésbe vonult Szarvaskő várába. Itt érte őt a csapások egész
sora.
1709. augusztus 17-én kelt XI. Kelemen pápa brévéje (pápai irat), amelyben
Rákóczihoz pártolt papságot büntetéssel fenyegette meg és királyi hűségre
szólított fel. Erre a levélre hivatkozva Keresztély Ágost, Magyarország
bíborosa Telekesyt Pozsonyba kérette, hogy tisztázza magát. Telekesy
személyesen nem jelent meg Pozsonyban, mert a fejedelem megtiltotta, de
írásban kimentette magát. Ezért a Bíboros prímás 1709. december 18-án a
püspököt a nagypréposttal, az egri káplánnal, a papsággal és szerzeteseivel
együtt hivatalától megfosztotta. Ezen példátlanul szigorú ítélet után Telekesy
tartózkodott a püspöki teendők végzésétől. Még az aranymiséjét is Szarvaskő
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várának Szent Miklós kápolnájában tartotta meg 1710. január 25-én, olajban
főtt Szent János ünnepén.
A püspök a várban 1706-1707-ben épült kétszobás faházban lakott szűk
családjával.
Az egri vár kurucok által történő bevétele után gróf Csáki Imrét nevezték ki
egri püspöknek, akit 1711-ben Hatvanban be is iktattak.
Itt Telekesy személyesen is megjelent és tiltakozott, de eredménytelenül. Gróf
Csáki püspök Egerbe küldte tisztjeit és öt hajdúját, akik feldúlták Telekesy
otthonát, mindenét lefoglalták, és a szerencsétlen főpapot mindenétől
megfosztották. Telekesy püspök Szarvaskő várából írt levelet a pápának, és oly
mértékben tisztázta magát és az egész püspökséget, hogy a Szentszék teljes
elégtételt szolgáltatott neki és egyházának, visszahelyezte őt eredeti
méltóságába. A pápa közbenjárására még a király is aláírta a megkegyelmezési
okmányt. Telekesy és a szabadságharc többi résztvevője is elfogadta az
amnesztiát, és hűségéről biztosította a királyt.
Telekesy István püspök 82 éves korában, 1715. március 3-án halt meg Egerben.
Díszes temetésére március 23-án került sor. A szertartást utóda, Erdődi Gábor
végezte. A Szent Mihály székesegyház kriptájában temették el. Jelenleg a
főszékesegyház altemplomában nyugossza örök álmát. Halála hírére így
jellemezték az egyházfőt: „A püspökök példaképe volt, egy tisztességes és
bátor ember, aki neveltetésével, korábbi elveivel szakítva, volt bátorsága kuruc
püspökké lenni.”
Gróf Erdődi Gábor utóda Barkóczy Ferenc gróf püspök (1744-1761)
Felsőtárkány felé fordította a figyelmét, így Szarvaskő vára az illetékes és
tehetős emberek részéről elfelejtődött és végleges pusztulásnak indult.
A vár DNy-i szélén állott nagy fakeresztet valószínűleg a várban évszázadokon
át működött Szent Miklós kápolna és az itt raboskodó Telekesy István kuruc
püspök emlékére állították és erre emlékezteti még ma is a szemlélőt. A kereszt
a nemzeti zászlóval együtt Szarvaskő jelképe lett.
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Szarvaskői várhegy és várrom
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A Várhegy és a várrom 1920 körül
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Szarvaskői vasútállomás a várheggyel és a várrommal

A várhegy a közelmúltból a kereszttel és a zászlóval
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Szarvaskői várrom napjainkban
A település és a vár kapcsolata
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Szarvaskő elhelyezkedése révén az ország egyik legszebb táji környezete, képe,
a várdomb, a várrom és a település kapcsolata, ezek együttese, a település
története, az ember és a természet együttes munkájának eredményeként létrejött
olyan kulturális szempontból jelentős jellegzetes egység, ami a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény 38. §-a alapján
topográfiailag körülhatárolható terület és történeti tájként műemléki védelemre
javasolható.
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6./ Helyi védelemre javasolt értékek:
Az építészeti örökség helyi védelmének szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.)
FVM rendelet hatálya az építészeti örökség mindazon elemére kiterjed, amely
külön jogszabályok alapján nem áll védelem alatt, és amelyet önkormányzati
rendelet helyi települési, táji, természeti, építészeti, néprajzi, képző- vagy
iparművészeti, ipartörténeti, régészeti értékként helyileg védetté nyilvánít. A helyi
védelem célja a településnek és környezetének, valamint az ott található értékes
építészeti, táji, valamint az épített környezettel összefüggő természeti elemek
jellegzetességének, hagyományos megjelenésének megőrzése.
A helyi védelem a település és környezetének egészére vagy összefüggő részére,
területére, valamint egyes építményeire, ezek részleteire, egyedi elemeire terjedhet
ki.
A helyi területi védelem
a) a településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, az építési
vonal, településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület vagy növényzet),
b) a településkép (külső településkép, belső településkép, utcakép),
c) a település táji környezete (a település megjelenése a tájban, hagyományos
művelési mód, növényzet és természetes környezet),
d) településkarakter (a településszerkezet, a településkép elemei, formái,
anyagai, színvilága együttesen) védelmére terjed ki.
A helyi egyedi védelem
a) az építmény (épület és műtárgy) vagy ezek együttese egészére vagy
valamely részletére (anyaghasználat, szerkezet, színezés stb.),
b) az építményhez tartozó földrészletre és annak jellegzetes növényzetére,
c) szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor védelmére,

d) egyedi tájérték védelmére terjedhet ki.
A település építészeti történeti jelentősége, valamint az előzőekben hivatkozott
jogszabály alapján Szarvaskő eredeti nőtt településszerkezetére, valamint a volt
tanya területére kiterjedően a településszerkezetre, a település táji környezetére, a
település karakterre és a településképre kiterjedő helyi védelem megállapítása
szükséges. Az értékvédelmet helyi rendeletben kell megállapítani.
a.) Településszerkezeti védelem:
Településszerkezeti védelemre javasolt Szarvaskő alábbi térkép szerinti nőtt települési
területe

.
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A településszerkezeti védelem alatt álló területeken a beépítési mód, az építési vonal az
eredetihez képest nem változtatható, telekalakítás csak közterület rendezés, valamint a
kialakult soros telekszerkezet megtartása érdekében az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló többször módosított 1997. évi 78. törvény 2. § 25. pontjaival
megállapított telekhatár rendezés céljából történhet, új utca a védelemre javasolt
területen nem nyitható.
b.) A településkép, és a település hagyományos építészeti karakterének védelme:

A település védelemre javasolható településszerkezetén belül új lakóépület a
hagyományos építészeti karakter elemeinek felhasználásával és alkalmazásával,
a korábbiak szerinti szerkesztési szabályok betartásával létesíthető. Épület
rekonstrukció, vagy revitalizáció esetén az épületre jellemző eredeti
stílusjegyeket, építészeti arculat, arány és tömegképzést indokolt alkalmazni. A
javaslat biztosítja az eredeti állapotnak megfelelő utca és településkép
fenntartását.
c.) A település táji környezetének védelme:
A település táji környezetének megtartása érdekében a védelemre javasolt
településszerkezethez szorosan kapcsolódó területhasználat változást a terv nem
javasol érvényesíteni. A védelemre javasolt területtel határos területhasználatok
eredeti állapot szerint fenntartandók, a települési területen belül a szerkezeti
településképi és építészeti karakter védelem a változatlan települési környezettel
együtt biztosítja a település táji környezetének továbbélését.
7./ Fotódokumentáció a település kialakult építészeti arculatáról napjainkban:

Az őstelepülés napjainkban
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Lakóépületek az egykori települési főút mentén
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Lakóépület utcai homlokzati részlete a Fő útról

Eredeti épület íves udvari tornáccal
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eredeti stílusjegyeket tartalmazó épület

Eredeti állapot szerinti helyreállítás 1.
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Eredeti állapot szerinti helyreállítás 2.

Iskola utca részlet
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A helyreállítás és új épület elhelyezésének szép példája közös ingatlanon
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Igényesen helyreállított épület
A rendezési tervben javasolt változtatások között nincs olyan beavatkozás, amely a település
tájban elfoglalt helyét vagy belső településképét hátrányosan befolyásolná.

Miskolc, 2008. november hó

Németh Sándor
vezető településrendező tervező
TT 1-05-0091/2001
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Régészeti örökségvédelmi
hatásvizsgálat
1./ A település rövid terület-földrajzi helyzete:
A Bükk-hegységnek a D-i DK-i irányban kezdődő dombhátak előtt Szarvaskő és
közelében lévő Tardos mellett találjuk a D-i Bükk-hegység magashegyi bazalt formációit,
amely a területen zöldes és barnásvörös sziklás szerkezetben jelenik meg.
Ennek a sziklás felületnek egyik kiemelkedő részén találjuk az egykori egri püspökség
várának rommaradványát. Az összefüggő sziklanyeregben mély völgyet épített ki magának
az Eger-patak. A patak mellett egykor csak gyalogösvény húzódott. A mai műutat a XIX.
században Pyrker János László egri érsek robbantással alakította ki. Az út melletti sziklába
kőtábla emlékezik meg az építésről.
Maga a mai településmag, mint az egri püspök birtoka, középkori eredetű. Fejlődése együtt
követhető a mellette kiépült várral, amely már a korai időkben az egri püspöki központ és
vár északi elővédjeként szolgált. A településen hagyományos falusias életforma,
ismereteink szerint a töröktől való visszafoglalás után a XVIII. sz. elején alakult ki. Ennek
ismeretében a vélhetően a püspöki várat védő várkatonák köréből ezután kezd kialakulni a
falusias jobbágytelepülés. Tudjuk, hogy a Rákóczi-szabadságharcig a várban is volt egy
kápolna, melyről Telekessy István püspök néhány éves itteni száműzetése idejéről adatunk
is vannak.
Mivel ekkor még néhány házon kívül falu még nem lehetett, így a kelkigondozáshoz elég
lehetett az említett várkápolna.
A falu településszerkezete Észak-Magyarország vidékén ismert ún. ólas-kertes hegyvidéki
települések típusába sorolható. A települési központ a templommal és az iskola lakóházak
közelében épült ki, míg a házi gazdaság többségében, istállók, ólak, szérűskertek, a
lakóházaktól távolabb, helyi településértelmezéssel a „tanyákra” telepítették. Ismeretünk
van egy régi fatemplomról, melynek védőszentjeként Nagyboldogasszonyt említik a
korabeli püspöki számadások. Később Eszterházy Károly egri püspök az elhasználódott
templom helyett más templomszerkezetű építményt szánt községnek, de végül is a falunak
a XIX században Pyrker János László érsek segítségével épült fel mai kisméretű
temploma, melynek titulusa, Keresztelő Szt. János.
2./ Régészeti érintettség:
Szarvaskő mai településközpontjában, azaz a belterületen régészeti érintettsége nem
ismerünk. A település egyéb építményeire vonatkozóan az általános helytörténeti
fontosságú szabályok értendők; (templom, és környezete, hidak és különleges építészeti
érintettségű épületek, malmok stb.)
Külterületen három ill. négy érintett régészeti lelőhely található:
1. Az egykori ún. „Tanya” felé vezetőúton Ny-felé a Keselyűhegy oldalában a Vargatetőig találunk az erdőaljában későbronzkori és kora-vaskori cseréptöredékeket és
paticsrögöket. Ezt a lelőhelyet jelöltük a térképi mellékletben.
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2. A Keselyűbérci bányák utáni domboldalon, Almári-völgy elején a keleti
domboldali vízmosásban, 1975-ben őskori és kora-népvándorláskori
cseréptöredékeket gyűjtöttünk.
3. A középkori vár és környezete. Jelölve a sziklaorom környékén. Kevés
rommaradvánnyal.(Ismert, védett)
4. Legányi Ferenc gyűjtése során (1954-55 Egri Múzeumj) kelta kori cserepeket talált
(vélhetően az 1. sz. jelölt lelőhely környékén) Pontos helye nem ismert.
Véleményezés, javaslat:
Szarvaskő község -kül és –belterületén helytörténetileg és régészetileg ismert, elsősorban a
fentebb említett és nyilvántartott területeken mindenképpen olyan beruházási és építési
korlátozásokat kell a településtervezésnek előírni, amely nem veszélyezteti a fennálló
értékeket, vagy föld alatt rejtőző leleteket.
Mellékletek: térképi régészeti jelölések: (1:10000-es sztrgr. térképszelvény részlet, régi
térképi felvételek

Eger, 2007. október 13.
/Fodor László/
régész muzeológus
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Szarvaskő

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Településszerkezeti Terv

Miskolc, 2008. november hó
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Szarvaskő község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2007. (..… ... ) számú határozata

Tárgy:

Szarvaskő Településszerkezeti Tervének és a Településszerkezeti Terv
Leírásának megállapítása

Szarvaskő község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szarvaskő
Településszerkezeti Tervének és a Településszerkezeti Terv Leírásásának
előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület
− Szarvaskő község Településszerkezeti Tervét a Németh és Társa Településrendezési
és Építészeti Tervező Iroda Bt. által készített TRT-01 rajzszámú
Településszerkezeti Terv szerint,
− a Településszerkezeti Terv szöveges munkarészét, a Településszerkezeti Terv
Leírása szerint állapítja meg.
A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során az 1.
pontban megállapított Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét
képező Településrendezési Terv Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni.
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
1. sz. melléklet
Szarvaskő község Önkormányzatának a ………… (………..) számú határozatához
TRT - 01 számú SZARVASKŐ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE
2. sz. melléklet
Szarvaskő község Önkormányzatának a ………… (………..) számú határozatához
SZARVASKŐ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA
I. fejezet
Általános előírások
1.
Általános leírás
/1/ A Településszerkezeti Terv hatálya Szarvaskő község közigazgatási területére
terjed ki.
2.
Belterületi határ
/1/ A Településszerkezeti Terv azokon a helyeken irányoz elő belterületbe vonást, ahol
nagyobb mértékű területfejlesztési szándék jelentkezik. E területek belterületbe
vonása a konkrét fejlesztési és építési igények függvényében é időpontjában
szakaszosan hajtható végre.
/2/ A belterületbe vonás érdekében az önkormányzat külön rendeletet alkot.
/3/ A lakóterületeket kivéve a beépítésre szánt terület felhasználások esetében a
belterületbe vonás nem kötelező, a belterületbe vonás helyett beépítésre szánt
terület alakul ki.
/4/ Beépítésre szánt területként kell fenntartani és kezelni a Nyugodó-i kertes terület
25. számú fkl. út Eger patakot keresztező hídjától a vasúti hídig terjedő, az út két
oldalára kiterjedő szakasza.területének lakókörnyezetét.
3.
A Településszerkezeti Terv elemei
/1/ A közlekedési és egyéb területfelhasználás egységek meghatározása
/2/ Az eltérő területfelhasználási egységek határvonalai
/3/ A közlekedési rendszer jelölt elemei és hierarchiája
/4/ A területfelhasználási és funkcionális besorolás
/5/ Az egyes területegységekre vonatkozó környezetvédelmi besorolások
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/6/ A nyomvonal jellegű infrastruktúra hálózat jelölt elemei és védőtávolsága
/7/ Az egyes területekre, építményekre, települési környezetre, természeti és egyéb
objektumokra, valamint a települési épített környezet védelmére vonatkozó
előírások
/8/ Az egyes területekre meghatározott korlátozások
4.
A Településszerkezeti Terv módosítása
/1/ A Településszerkezeti Terv elemeinek megváltoztatásához a Településszerkezeti
Terv, valamint a Településrendezési Terv Lírását i módosítani kell.
/2/ A Településszerkezeti Terv módosítása esetén a módosítás a módosítással érintett
területfelhasználási egységet magába foglaló legalább egy tömbre vonatkozzon, de
lehetőség szerint az adott terület környezetében lévő szomszédos tömbök
együttesére is terjedjen ki.
/3/ Amennyiben a Településszerkezeti Terv módosítása vonalas jellegű létesítményeket, országos főközlekedési utat, országos mellékutat és gyűjtőutat érint, úgy az
érintett szakasz teljes egészének környezetét figyelembe kell venni.
5.
A településszerkezeti Terv tagolódása
/1/ A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső területen lévő településszerkezeti,
területfelhasználási egységek építési szempontból:
- beépítésre szánt területekre, azon belül építési övezetekre,
- beépítésre nem szánt területekre, azon belül a sajátos használatuk szerinti
övezetekre tagozódnak.
/2/ A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső területeken minden beépítésre szánt
területfelhasználási egységre és építési telekre, az építési telken elhelyezett, vagy
elhelyezésre kerülő épület megközelítést közterületről vagy magánútról biztosítani
kell, függetlenül attól, hogy belterületen van-e, vagy sem.
/3/ Külterületen lévő beépítésre nem szánt, elsősorban mezőgazdasági és erdőterületek
megközelítése a településen belül kialakult határhasználati és megközelítési rend
szerint történhet. Ilyen esetben az egyes területfelhasználási egységek szolgalmi
joggal magánterületről is megközelíthetőek, de ez új telekalakításnál nem
alkalmazható.
II. fejezet
A környezetvédelem előírásai
6.
A környezetvédelem általános előírásai
/1/ A település területe a 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 2. számú melléklete,
illetőleg a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő
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települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján felszíni
szennyeződésre érzékeny területi kategóriába kerül besorolásra.
/2/ A környezethasználat során biztosítani kell
- a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő,
- megelőzze a környezetszennyezést,
- kizárja a környezetkárosítást.
/3/ Valamennyi területfelhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése során érvényre kell
juttatni a környezetvédelem külön ágazati jogszabályokban megadott előírásait.
/4/ A települési környezetvédelem előírásai kiterjednek:
- a levegőtisztaság védelem,
- a zaj és rezgés elleni védelem
- a föld- és vízvédelem,
- a hulladékgazdálkodás,
- a sugárzás,
- a természetvédelem,
- az épített környezet védelmének témaköreire és
- az állattartással kapcsolatos előírásokra.
7.
A levegőtisztaság védelem előírásai
/1/ A levegőtisztaság védelmének részletes szabályozása a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a 21/2001. (II. 14.)
Kormányrendelet és a 14/2001. (V. 9.) KÖM-EÜM-FVM együttes rendelet szerint
történik.
/2/

A levegőterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, technológiákra,
létesítményekre (a továbbiakban: légszennyező forrás) az elérhető legjobb technika
alapján, jogszabályban, illetőleg a környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának
keretében kibocsátási határértéket, levegővédelmi követelményeket kell
megállapítani.

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott rendelet 2. számú mellékletében felsorolt
tevékenységek esetében, a mellékletben meghatározott kiterjedésű védelmi
övezetet kell kialakítani a rendelet hatálybalépését követően létesített új
légszennyező források körül.
/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott rendelet 2. számú mellékletében nem szereplő,
de környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek esetén a védelmi övezet
kialakításának szükségességét és annak méretét a környezeti hatásvizsgálati eljárás
során kell vizsgálni és meghatározni.
/5/ A védelmi övezet tényleges nagyságát a kibocsátások, a terjedési viszonyok, a
domborzat, a védőelemek és védendő területek, létesítmények figyelembevételével,
a környezetvédelmi hatóság az új beruházások engedélyezése során az engedélyező
határozatban állapítja meg. Az /1/ bekezdésben meghatározott rendelet 2. számú
mellékletében nem szereplő, illetőleg a megjelölt kapacitáshatárok alatti
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tevékenységek esetében a környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet
kialakításának szükségességét az engedélyezési eljárás során vizsgálhatja és egyedi
védelmi övezetet állapíthat meg.
/6/ A védelmi övezetben állandó emberi tartózkodásra szolgáló épület, valamint
időszakos vagy átmeneti emberi tartózkodásra szolgáló létesítmény (a
továbbiakban: létesítmény) – így különösen lakó, oktatási, egészségügyi, üdülési
célt szolgáló létesítmény – nem építhető, a levegőterhelésre érzékeny, élelmezési
célt szolgáló növényi kultúra nem telepíthető.
/7/ Veszélyes légszennyezettség esetén a környezetvédelmi hatóság a közegészségügyi
hatóság állásfoglalásának figyelembevételével a veszélyes légszennyezettséget
okozó, helyhez kötött légszennyező forrás üzemeltetőjének tevékenységét –a
kibocsátásnak a veszélyes légszennyezettséget megszüntető mértékűre való
csökkentéséig – korlátozza vagy felfüggeszti, hatósági intézkedéséről a települési
önkormányzatot is értesíti.
/8/ A közlekedési hatóság és a közlekedésrendészeti szerv – a környezetvédelmi
hatóság vagy a közegészségügyi hatóság kezdeményezésére – azokon a
területeken, ahol a mozgó légszennyező források használata veszélyes
légszennyezettséget okoz, forgalomkorlátozást vagy más intézkedést (pl. aktív
védelmi zóna kiépítését) rendelheti el.
/9/ Lakó- és vegyes területen csak olyan szolgáltatóipari és kereskedelmi kisvállalkozás kapható működési engedélyt, amely szükség szerinti az érintett hatóságok
véleményével is alá van támasztva.
/10/ A környezeti hatásvizsgálati és az egyes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló vonatkozó rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek esetén
előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges.
A Képviselő-testület a város területén megvalósuló, vagy annak területére hatást
gyakorló nagyobb beruházás engedélyezése előtt a beruházót - a hatásvizsgálat
fajtáinak megnevezésével - környezettanulmány készítésének becsatolására
önkormányzati határozatban szólíthatja fel.
/11/ A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék nyílttéri, valamint
hagyományos energiatermelő berendezésben történő égetése, a nem védett,
illetve a helyi védelem alatt álló területeken a nádas és más vízi növények
égetése, a tarlóégetés csak az önkormányzati rendeletben szabályozottan
lehetséges.
/12/ Szagos, bűzös tevékenység a település beépített területétől csak legalább 1000 m
távolságban folytatható. Ettől eltérni csak technológiai korszerűsítés és egyedi
hatósági elbírálás által lehetséges.
8.
A zaj és rezgés elleni védelem előírásai
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/1/ A település beépítésre szánt területének zaj és rezgés elleni védelméről a 8/2002.
(III.22.) Köm-EüM együttes rendeletben és a szakhatóságok által meghatározott
határértékek betartásával kell gondoskodni.
/2/ A zaj és rezgés elleni védelemről szóló 12/1983. (V. 12.) MT rendelet alapján
bármely zajt kibocsátó létesítmény csak abban az esetben üzemeltethető, illetve
bármely tevékenység csak abban az esetben folytatható, ha az általa kibocsátott zaj
mértéke környezetében a vonatkozó rendelet szerinti határértéket nem haladja meg.
/3/ Zajt, illetve rezgést előidéző új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát,
telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást (a továbbiakban együtt: üzemi
létesítmény) csak olyan módon szabad tervezni, létesíteni, üzembe helyezni,
meglévőt bővíteni, felújítani, korszerűsíteni, építési munkát végezni, hogy azok
rendeltetésszerű használata, illetőleg az építési munka végzése során keletkező zaj
a területre, illetve rezgés a létesítményre a megengedett zaj- és rezgésterhelési
határértéket ne haladja meg.
/4/ Csendes övezet alakítható ki a rendeltetés érdekében a zaj ellen fokozott védelmet
igénylő létesítmény (egészségügyi, oktatási, művelődési stb.) körül.
/5/ A hangosító berendezéseket, illetve valamennyi szolgáltatói tevékenységgel
összefüggő zajkibocsátó forrást a helyi önkormányzattal kell engedélyeztetni.
9.
A földvédelem előírásai
/1/ A mezőgazdasági termőföldek minőségének megóvása, a termőképesség
fenntartása, a rendeltetésszerű használata a földtulajdonosok, illetve használók
kötelessége.
/2/ A termőföld védelméről külön törvény is rendelkezik. A termőföldön történő
beruházások esetében a beruházó köteles a területileg illetékes körzeti földhivatal
földvédelmi hatósági engedélyét beszerezni. A beruházó köteles gondoskodni a
termőréteg megmentéséről.
/3/ A kataszterezett Természeti Területek előírásairól az illetékes nemzeti park
gondoskodik.
/4/ Mélyfekvésű területek csak nem szennyező anyaggal tölthetők fel.
10.
A vízvédelem előírásai
/1/ A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő feladatokról a
219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet intézkedik.
/2/ Vízfolyásba szennyvíz és egyéb szennyező anyag nem bocsátható.
/3/ Lakóépületek, ipari, mezőgazdasági és szolgáltató létesítmények csak úgy
létesíthetők, ha az ott keletkező szennyvíz és hulladék ártalommentes elhelyezése
biztosított.
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/4/ A mederfenntartási munkák folytatásához belterületen szükséges a partéltől
számított 6,0 m széles felvonulási terület biztosítása a munka- és szállítógépek
szabad közlekedési útvonala számára. Ahol a kataszteri birtokhatár a partél
közelében van, csak mobil keríts építhető, amely szükség esetén árvédekezéskor
elbontható. A fenntartási területre semmiféle építési engedély nem adható ki. A
parti birtokosok sem évelő, sem évszakos növényeket nem telepíthetnek a
szabályozási területre, nem foglalhatják el a csatorna medrét, rézsűjét, a
földműveket (töltéseket) időszakosan sem kerti művelés céljából.
/5/ A vízfolyások műtárgyait védeni kell, a fagy okozta károkat felújítással el kell
hárítani.
/6/ A vízfolyások medrében a cserje és fanövéseket el kell távolítani, a nád és
gaznövéseket a parti birtokosok kötelesek kaszálni, vagy kaszáltatni.
/7/ A veszélyes és kommunális hulladékok elhelyezése a csatornamedrekben és a
medrek környezetében tilos, a károkozókat közigazgatási vagy büntetőeljárás
keretében felelőségre kell vonni.
11.
A hulladékgazdálkodás előírásai
/1/ A településen a hulladékgazdálkodás a város Önkormányzatának külön rendelete
szerint történik.
/2/ A hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásai betartandók. Tilos a hulladékok
illegális lerakása és égetése.
/3/ A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről a
98/2001. (VI.15.) Kormány rendelet intézkedik.
12.
A sugárzás elleni védelem előírásai
/1/ A sugárzás elleni védelem tekintetében az érvényben lévő törvényekben foglaltakat
kell figyelembe venni (1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról).
13.
Az épített környezet védelmének előírásai
/1/ A település országosan védett műemlékei
- Szarvaskő, Petőfi u. 68. 69/1hrsz. Klasszicista stílusú rk. Templom
- Szarvaskő külterület 814, 815 hrsz. XIX. századi vízimalom
- Szarvaskő külterület 068/1-3 hrsz. XIII. századi várrom
/2/ A védett műemlékek környezetében műemléki környezet került kijelölésre.
/3/ Helyi településszerkezeti védelmet javasolt fenntartani az őstelepülés területére.
/4/ A településkép, a település hagyományos építészeti karakterének és a védett
település táji környezetének védelmére az őstelepülés területére kiterjedően területi
védelmet kell megállapítani.
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/5/ Helyi védelmet kell elrendelni az alábbi létesítményekre
- Vállós kút
- település határait jelző keresztek
- vasútállomás
/6/ Helyi védelmet lehet elrendelni az alábbi létesítményekre
−
−
−
−
−
−
−
−

39. hrsz. Iskola u. 1. – Rákóczi u. 11.
47. hrsz. Iskola u. 7.
55. hrsz. Iskola u. 19.
54. hrsz. Iskola u. 21.
115. hrsz. Fő u. 13.
10/2. hrsz. Fő u. 26.
129. hrsz. Kisköz u. 4.
123. hrsz. Kisköz u. 5.

/7/ A muzeális emlékek, régészeti lelőhelyek védelméről külön jogszabályok
rendelkeznek. A még beépítetlen területeken el kell készíteni a régészeti lelőhelyek
topográfiáját, a veszélyeztetett régészeti lelőhelyek feltárását és biztosítani azok
anyagának megfelelő elhelyezését.
14.
A természeti környezet védelmének előírásai
/1/ A település területét érintő országos védett természeti értékek:
-

A település területének a 068/1, 068/3, 069, 070/4, 070/5, 070/6, 047/1, 147/2
helyrajzi számú területei érinti a Bükki Nemzeti Parkhoz Igazgatósága
kezelésébe tartozó nemzeti parki besorolással országos jelentőségű védett
terület.

15.
Az állattartás előírásai
/1/ Az állattartással kapcsolatos előírásokat a település Önkormányzata külön
rendeletben szabályozza.
III. fejezet
A területfelhasználás előírásai
16.
A területfelhasználási egységek tagozódása
/1/ A Településszerkezeti Terv beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeit az
építési használatuk általános jellege, valamint sajátos használatuk szerint az alábbi
területfelhasználási egységekbe kell sorolni:
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17.
Beépítésre szánt területek
Lakóterületek – L - a lakóterületek övezeti besorolásának fő szempontja a különböző
lakóterületi egységek a kialakult jellemzőiket minél teljesebb mértékben megőrizhessék.
-

Kertvárosias lakóterület – Lke telkes családi házas lakóházak
területfelhasználási egysége, ahol különböző funkcionális korlátozások vannak
előírva.
Falusias lakóterület – Lf – a kertes jellegű – jelentősebb növénytermesztéssel,
kertműveléssel foglalkozók által lakott – családi házas lakóházak
területfelhasználási egysége.

Vegyes területek – V
-

Településközpont vegyes terület – Vt – a település legfontosabb
intézményeinek elhelyezésére szolgáló területfelhasználási egység

Gazdasági területek – G
-

Kereskedelmi, szolgáltató terület – Gksz – meglévő és javasolt új
kereskedelmi-szolgáltató területek területfelhasználási egysége.

Üdülőterületek – Ü
-

Üdülőházas terület – Üü
o Üdülőházas terület
o Camping terület

Különleges területek – K
−
−
−
−
−

Sportterület – K/sp
Temetőterület – K/te
Egészségügyi létesítmények területe – K/eü
Nem művelt nyersanyaglelőhelyek telkeinek épületeinek területe – K/b
Honvédségi lőtér terület védőterülete – K/hv

18.
Beépítésre nem szánt területek
/1/ Közlekedési és közműterületek – KÖ
-

Közút terület – KÖu – a település teljes igazgatási területén található főutak,
mellékutak, parkolók, kerékpárutak és gyalogutak területe
Vasút terület –Kök

/2/ Zöldterületek – Z
-

Közpark terület – Z a település területén meglévő és tervezett közparkok
területe
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/3/ Erdőterületek – E
-

Védelmi erdő terület – Ev – a település területén védett és védő erdő övezet
kerül kialakításra
Egészségügyi-turisztikai erdő terület – Ee
Gazdasági erdő – Eg

/4/ Mezőgazdasági területek – M
−
−

Általános mezőgazdasági terület – Má
o Gyep művelési ágú terület – Má/gy
Kertes mezőgazdasági terület – Mk

/5/Vízgazdálkodási területek – V
−
−
−

Állandó vízfelület – V/áv
Időszakos vízfelület – V/iv
Vízbeszerzési és vízműterület – V/vi

IV. fejezet
A hálózati infrastruktúra előírásai
19.
A közlekedési hálózat rendszere, elemei s hierarchiája
/1/ A közúthálózat elemei és hierarchiája
-

Országos főközlekedési út
Országos mellékút
Helyi gyűjtőút
Kiszolgáló és lakóút
Vegyeshasználatú út
Kiemelt külterületi kiszolgáló út
Külterületi mellékutak
Kerékpárutak
Gyalogutak
Köztér

/2/ A kötöttpályás közlekedési hálózat elemei
- Állomási terület
- Vasúti pálya területe
/3/ A csomópontok, kereszteződések, hidak elemei
-

szintbeni csomópont forgalomirányítás nélkül
Különszintű kereszteződés
Híd
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20.
A közműhálózat rendszere, elemei és hierarchiája
/1/ Területigényes közműlétesítmények
-

vízbázis
víztárolás
szennyvízgyűjtés
transzformátor állomás
gázfogadó állomás
távközlés, információtechnológia

/2/ Közmű gerinchálózat
-

szennyvíz gerincvezeték – térségi hálózat
szennyvíz gerincvezeték – települési hálózat
villamos távvezeték – regionális hálózat
villamos távvezeték – települési hálózat
gáz- és termékvezeték – térségi hálózat
gáz- és termékvezeték – települési hálózat
vezetékes telefonhálózat
vezetékes műsorszóró hálózat

/3/ Nem területigényes közműlétesítmények
V. fejezet
21.
Záró rendelkezések
/1/ A jelen mellékletben meghatározott szabályokat a Településszerkezeti Tervvel
összhangban kell alkalmazni.
/2/ A jelen előírások érvényesítése érdekében a város igazgatási területére a
Településszerkezeti Tervvel összhangban lévő Szabályozási Tervet és Helyi
Építési Szabályzatot kell készíteni és annak használatát el kell rendelni.

Szaervaskő, 2007. ………… hó ……. nap

…….........................................
Barta Győző
polgármester

……....................................
Dr Estefán Géza
címzetes főjegyző
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ
A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁHOZ
1./ A Településszerkezeti Terv feladata:
A Településszerkezeti Terv feladata, hogy meghatározza a település alakításának,
védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait. Ennek megfelelően
meghatározandó az egyes területrészek területfelhasználásának módja, a település
és térség működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra hálózat elemeinek a
település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítása és elrendezése, az országos és
a térségi érdekek, a szomszédos, vagy a más módon érdekelt többi település
alapvető jogainak figyelembevételével és a rendezési terveivel összhangban.
Mindezt a környezet állapotának javítása, vagy legalább szinten tartása mellett kell
elérni.
A község Településrendezési Tervének egyik fontos eleme a településszerkezet
hosszútávú meghatározása. E koncepcionális elem a történelmileg kialakult
szerkezetre, a területi adottságokra, lehetőségekre, valamint arra a
településfejlesztési politikára épül, mely dönt a területfejlesztés céljaiban és
prioritásaiban.
A település életében az elmúlt években olyan meghatározó döntések éreztették
hatásukat amelyek komoly gazdasági és településrendezési változásokat hoztak a
település fejlesztésének folyamatában.
A település korábbi Eger településrészeként meghatározott fejlesztési irányai és a
jelenlegi állapotok közötti ellentmondások felvetették a területhasználatok, az
egyes szerkezeti elemek újragondolását, új változatok feltárását és elemzését, mely
alapján a új szerkezeti tervi megoldás került kidolgozásra. A településszerkezeti
terv alapját a 2007. júniusban elfogadott településfejlesztési koncepció képezte.
A Településszerkezeti Terv hatálya
A Településszerkezeti Terv Szarvaskő község igazgatási területére terjed ki.
A Településszerkezeti Terv módosítása
Az elfogadásra kerülő Településszerkezeti Terv elemeinek megváltoztatásához a
Településszerkezeti Tervet, valamint a Településrendezési Terv Leírását is
módosítani kell.
A Településszerkezeti Terv módosítása esetén a tervmódosítás a módosítással
érintett terület-felhasználási egységet magába foglaló telektömbre vonatkozzon, de
lehetőség szerint az adott terület környezetében lévő szomszédos tömbök
együttesére is terjedjen ki.
Amennyiben a Településszerkezeti Terv módosítása vonalas jellegű
létesítményeket, főforgalmi, forgalmi és gyűjtőutakat érint, úgy az érintett szakasz
teljes egészének környezetét figyelembe kell venni.
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2./ A TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI
Jövőkép, fő célok
A Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott cél a település jövőképe a
következőkben összegezhető:
Természeti vonzerőn alapuló integrált idegenforgalmi fejlesztés mellett az életminőség
javítása, élhetőbb viszonyok kialakítása a fenntartható fejlődés keretei között
A cél elérése érdekében a legfontosabb részcélok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Új, lakóterület fejlesztés telekalakítással és területhasználat módosításával
A települési ranghoz méltó településközpont kialakítása
A településközpontban művelődési, szociális és egészségügyi, oktatási-nevelési
intézmények létrehozása, igazgatási intézményi háttér fejlesztése
A település építészeti és környezeti értékeinek védelme
A turizmusra építő turisztikai ellátó hálózat kiépítése
Természeti környezetnek megfelelő gazdasági terület fejlesztés
Közműfejlesztés, belterületi vízrendezés

Fejlesztési célok, programok
A fejlesztési célok, programok a jövőkép megvalósulása irányába mutató, a kitörési
pontok, prioritások mentén sűrűsödő közép- és rövid távú, belátható időn belül
megvalósítható feladatokat csoportosítja.
Az általános cél az, hogy a településen élők életkörülményei, így:
− a megélhetési viszonyok,
− a komfortosság, a települési intézményi és egyéb infrastruktúra,
− az esztétikai minőség,
− az egészséges környezeti feltételek az erőforrások megőrzése mellett jelentősen
és tartósan javuljanak.
Az intézkedési tervben rögzítendő feladatok:
− gazdaságfejlesztési koncepció, vállalkozásélénkítő program,
− humán erőforrás program,
− idegenforgalmi koncepció,
− vagyongazdálkodási koncepció, valamint
− környezetvédelmi koncepció készítése és testületi jóváhagyása,
− helyi értékvédelmi program kidolgozása az értékvédelmi rendelet alapján.
Az elsődlegességek
A prioritásokhoz kapcsolódó fejlesztési célok,
(prioritások)
programok
A természeti erő-források
− A természeti - táji értékek megőrzése és értéknövelő
megőrzése
fejlesztése, kiegészítése
Települési együttműködés
− Kistérségi szerepkör erősítése, a társulási kapcsolatok
előnyeinek kihasználása
fenntartása, erősítése
Idegenforgalom növelése
− A falusi és az ökoturizmus feltételeinek kialakítása,
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−
−

Gazdaságfejlesztés,
munkahelyteremtés,
humán erőforrás
fejlesztése

−
−
−
−
−
−

A települési lakó- és
környezeti körülmények
javítása

−
−
−
−
−
−
−

meghonosítása, turisztikai információs és ellátási
központ létrehozása
Együttműködés a Bükki Nemzeti Parkkal a turizmus
feltételeinek kialakításánál
Eger,
Egerszalók,
Szilvásvárad,
közelségének
kihasználása az idegenforgalom fellendítésében,
A konferencia turizmus fejlesztése
Kerékpárút hálózat fejlesztés
A település népességmegtartó erejének növelése,
lakásépítés feltételeinek biztosítása, intézményi ellátás
bővítése
Gazdaságfejlesztési, vállalkozásélénkítő programok
kidolgozása, a természeti környezetre épülő, természet
közeli gazdasági háttér fejlesztése
Humán erőforrás és szakképzési program kidolgozása,
A mezőgazdaságban az ökológiai gazdálkodás
kialakítása, az öko- és biotermékek helyben való
feldolgozási lehetőségének biztosítása
Hangsúlyos településközpont kialakítása
Új lakóterület kialakítása
Üdülőterület kialakítása, kettős hasznosítású meglevő
területek szabályozása
A területhasználat korszerűsítése
Az intézményi és hálózati infrastruktúra fejlesztése
–- Települési értékvédelem
–- A zöldterületek növelése, közterületek felújítása,
karban-tartása

3./ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK
A Településrendezési Terv célja
A településrendezés célja, hogy reális keretek között, a közérdek (országos, térségi
és települési) és a jogos magánérdekek összehangolásával:
−
−
−
−

biztosítsa a település területfelhasználásának és infrastruktúra hálózatának
kívánatos fejlesztési lehetőségét
szabályozza az építés helyi rendjét
biztosítsa a táji-természeti, környezeti és építészeti értékek védelmét és fjlesztését
segítse elő az erőforrások kíméletes hasznosítását, biztosítsa a település
fejlődésének fenntarthatóságát.

−

A fejlesztésekkel kapcsolatos közös érdekek megfogalmazása során az alábbiakat
kell figyelembe venni:
−

az egészséges lakó- és munkakörülményeket, a népesség biztonságának általános
követelményeit,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

a népesség demográfiai fejlődését, a lakosság lakásszükségletét,
a lakosság minden csoportjának fizikai, szellemi és lelki igényeit, az oktatással, a
sporttal, a szabadidő eltöltésével és az üdüléssel kapcsolatos igényeket,
a megőrzésre érdemes épített környezeti, település- és tájképi, értékek védelmét,
továbbfejlesztésének igényeit
a környezetvédelem érdekeit,
a gazdasági érdekeket és új gazdasági terület teremtéséhez fűződő érdekeket,
a település működtetésével kapcsolatos érdekeket,
a honvédelmi és polgári védelmi érdekeket,
a területtel, a termőföldekkel való takarékos gazdálkodás érdekeit,
a kedvező természeti adottságok hasznosításának elősegítését, védelmét.

A Településszerkezeti Terv készítésének célja
A településfejlesztési koncepció részben betölti a tervezési program funkcióját is,
amit a tervezőnek ki kell egészítenie, kontrolálnia kell, hogy a koncepció elemei
térben megfelelően elhelyezhetők-e. A szabályozás valódi „tervezési programját” a
településszerkezeti terv rögzíti.
A településszerkezeti terv a településfejlesztési koncepció alapján hosszú távú,
önkormányzati határozat mellett rögzíti a település térbeli fejlesztését.
Meghatározza a település alakításának, a települési értékek védelmének
lehetőségeit, a fejlesztés irányait, az egyes területrészek hosszútávon kívánatos
terület-felhasználását, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra
főbb, a település szerkezetét befolyásoló elemeinek hosszú távon szükségessé váló
fejlesztését és térbeli elhelyezést. Mindezt az országos és a térségi érdekek, a
szomszédos vagy más módon érdekelt települések alapvető jogainak és rendezési
tervi döntéseinek figyelembevételével. A tervi elhatározások elsődleges célja hogy
javítsa, vagy legalábbis szinten tartsa a település környezeti állapotát.
A részletes szabályozás megalapozásához ebben a tervben kell átfogóan biztosítani
a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési célok területfelhasználási, településszerkezetet befolyásoló vonzatait, a hosszú távra kitűzött
célok realizálásának területi és műszaki vonatkozásait, a településrendezés hosszú
távú céljait.
A településszerkezeti tervben a település egész igazgatási területére és hosszú távra
az alábbiakat kell meghatározni:
−
−
−
−
−
−

a bel és külterületeket,
a beépítésre szánt, illetőleg a beépítésre nem szánt területeket,
a meglévő és a tervezett infrastruktúra hálózatokat,
a település szerkezetét meghatározó közterületeket (főútvonalak, a nagyobb
kiterjedésű közparkok, stb.),
a meglévő funkciójukban megtartani kívánt és megváltoztatni tervezett területeket,
a védett, a védelemre tervezett és a védő területeket.

A terven fel kell tüntetni a területek felhasználására kiható, illetőleg azt
veszélyeztető tényezőket, különösen az alábányászott területeket, az árvíz, az
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erózió és csúszásveszélyes területek lehatárolását, a természetes és mesterséges
üregeket, a közműves szennyvízelvezetéssel ellátatlan területeket.
A belterületi határ módosítása
A településszerkezeti tervben feltüntetett új belterületi határ nem lép hatályba a
terv elfogadásakor. A belterületbe vonás ütemezésére az önkormányzatnak külön
határozatot kell hoznia.
A belterület módosítását a település fejlődési ütemével párhuzamosan, több
ütemben, külön kell az önkormányzatnak kezdeményeznie, de ezt mindig csak a
hatályos településszerkezeti terv erre vonatkozó döntésén belül teheti meg, tehát a
kezdeményezett új belterületi határ legfeljebb a tervben megállapított határig
terjedhet. A belterületbe vonáskor egyértelművé kell tenni, hogy az új belterületi
földrészletek milyen célt szolgálnak, hogy mi indokolja a belterületbe vonást. Ezt a
településszerkezeti terv területfelhasználásra vonatkozó, az önkormányzat által
elfogadott intézkedése alapozhatja meg.
A Településszerkezeti Terv azon helyeken irányoz elő belterületbe vonást, ahol
nagyobb mértékű területfejlesztési szándék jelentkezik. E területek belterületbe
vonása a konkrét fejlesztési és építési igények függvényében szakaszosan hajtható
végre.
A lakóterületeket kivéve a beépítésre szánt területfelhasználások belterületbe
vonása nem kötelező, ebben az esetben a belterületbe vonás helyett beépítésre szánt
terület alakul ki. Belterületbe kell vonni az Újtelepi telekalakítással történő
lakóterület fejlesztést, valamint a Nyugodói módosított területhasználattal
kialakításra kerülő lakóterületet, illetve az őstelepülés és a Nyugodói terület közötti
tervezett lakóterületet.
A Településszerkezeti Terv tartalmi elemei
A település igazgatási területének felosztása építési szempontból
Szarvaskő község igazgatási területe építési szempontból beépítésre szánt
(beépített, vagy a terv távlatában beépíthető) és beépítésre nem szánt területekre
tagolódik.
Beépítésre szánt területek
Beépítésre szánt területnek a település egész közigazgatási területén (tehát kül- és
belterületen egyaránt) a már beépített, valamint azok a területek minősülnek,
melyek beépítését a terv előirányozza. A beépítésre szánt területek övezeteiben az
OTÉK az építési telkeknek mindenütt legalább 10 %-os beépítését engedi meg.
Külterületen a beépítésre szánt területek kijelölésénél elsősorban a művelésre
alkalmatlan vagy gyengébb minőségű termőföldet lehet erre a célra felhasználni.
A beépítésre szánt területek a felhasználási igények sorrendjében – amennyiben
még nem belterületek - ütemezetten belterületbe vonhatók. A belterületek bővítése
csak műszaki, környezeti és gazdasági szempontból szigorú feltételekhez kötötten,
a fejlesztésben érdekeltek finanszírozási hozzájárulásával valósítható meg.
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A beépítésre szánt területfelhasználási egységeket a tervezett szerkezeti elemek
figyelembevételével, a területi adottságok alapján építési övezetekre kell felosztani
a továbbtervezés során. Az egyes építési övezetek előírásait a Szabályozási
Tervben kell meghatározni.
Beépítésre nem szánt területek
A beépítésre nem szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a külterületek. A
beépítésre nem szánt területnek a település közigazgatási területének (tehát a külés belterületnek is) a zöldterületi, a közlekedési, a mezőgazdasági, az
erdőművelési, illetőleg a vízgazdálkodási célra szolgáló részei. A beépítésre nem
szánt területek övezeteiben lévő telkeknek az OTÉK által megengedett
legmagasabb beépítése nem haladhatja meg a telek területének 5 %-át.
A tervlapokon feltüntetett védőterületeknek, védőtávolságoknak és védősávoknak,
valamint a szomszédos területfelhasználási egységeknek az érintett
területfelhasználásra gyakorolt hatásait az építési övezetek kialakításánál
figyelembe kell venni.
A település szerkezetét meghatározó közterületek
Olyan tartalmi elemek, amelyek közterületi jogállása az adott terület, övezet
funkcionális működésének feltétele.
A település szerkezetét meghatározó közterületek:
−
−

Közlekedési és közmű területek,
Zöldterületek.

A védett, a védelemre tervezett és a védő területek
A Településszerkezeti Tervnek a településszerkezet, a területfelhasználás
elhatározandó jövőképének meghatározása során lehetőséget kell biztosítani arra,
hogy a Szabályozási Tervben és a Helyi Építési Szabályzatban az épített és
természeti értékek védelme megoldható legyen. Így a települési értékek ismerete
már a településszerkezeti terv kidolgozása során elengedhetetlenül szükséges.
Az épített környezeti értékek védelme érdekében a Településszerkezeti Terv
kidolgozása során:
− biztosítani kell a védett területek harmonikus környezeti kapcsolatát a szomszédos
településrészekkel,
− figyelembe kell venni a település történetileg kialakult szerkezetét, tagolódását,
− lehetőleg meg kell tartani a történeti úthálózatot és jellemzőit, valamint
− a jellemző beépítési módokat és épületmagasságokat,
− és arra kell törekedni, hogy a területek kialakult funkciói és beépítése a terv
távlatában is megmaradhassanak.
A természeti értékek védelme érdekében a településszerkezeti terv kidolgozása során:
−
−

A természeti értékek védelméről, megóvásáról gondoskodni kell.
A településen áthaladó ökológiai folyosók, vízfolyások környezetében – ahol erre
még lehetőség van – biztosítani kell az ökológiai hálózat folytonosságát.
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−

−

A természetvédelmi oltalom alatt álló területek, illetve a természetközeli állapotú
(nem védett) területek tervezése, fejlesztése csak a Bükki Nemzeti Park
Igazgatósággal való egyeztetés mellett lehetséges.
A turisztikai fejlesztések tervezése során figyelembe kell venni a terület
terhelhetőségét.

A legfontosabb rendezési feladatok
Beépítésre szánt területek
−
−
−
−
−

Új lakóterületek kialakításának helyei és típusai;
Új üdülőterületek kialakításának helyei és típusai;
A település szerepköréhez igazodó településközpont létrehozása, az ehhez
szükséges terület biztosítása;
A természeti adottságon alapuló gazdasági terület kialakítása, helye és típusa;
A kettős használatú területek szabályozásának megállapítása, a beépíthető
területek növényzettel (zöldterülettel, erdővel) történő elválasztása.

Beépítésre nem szánt területek
−

−
−
−
−

A település közlekedési hálózatának rendezése, a gyűjtőút hálózatának megteremtése, szabályozási szélességek, parkoló területek biztosítása, a településen
áthaladó forgalmi út környezeti hatásának csökkentése, tehermentesítése;
Hálózati infrastruktúra kialakítás lehetőségének biztosítása;
Turisztikai fejlesztések kialakítása;
A mezőgazdasági termeléshez szükséges kialakult tájszerkezet megőrzése,
fejlesztése
Az erdőterületek összefüggő rendszerré szervezése.

−

Beépítésre szánt területek rendezése
A BEÉPÍTÉSRE
RENDSZERE

SZÁNT

TERÜLETEK

TERÜLETHASZNÁLATI

A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső terület beépítésre szánt területei az
építési használat általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az
alábbi területfelhasználási egységekre tagozódnak:
Lakóterületek – L
−
−

Kertvárosias lakóterület – Lke – telkes, családi házas lakóházak
területfelhasználási egysége,
Falusias lakóterület – Lf – a kertes jellegű családi házas lakóházak
területfelhasználási egysége, ahol a nagyobb kertekben jelentősebb kertművelés
folytatható.

Vegyes területek – V
−

Településközpont vegyes terület – Vt – a történeti központ ill. a hozzá
kapcsolódó, a tervlapon ábrázolt területek övezete.

−
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Gazdasági területek – G
−

Kereskedelmi, szolgáltató terület – Gksz

Üdülőterületek – Ü
−

Üdülőházas üdülőterületek – Üü
o Üdülőházas terület
o Camping terület

Különleges területek –K
−
−
−
−
−

Sportterület – K/sp
Temetőterület – K/te
Egészségügyi létesítmények területe – K/eü
Nem művelt nyersanyaglelőhelyek telkeinek épületeinek területe – K/b
Honvédségi lőtér terület védőterülete – K/hv

A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK SZINTTERÜLETI SŰRŰSÉGE
Jel
Lke
Lf
Vt
Gksz
Üü
K

Területfelhasználási egység funkciója
Kertvárosias lakóterület
Falusias lakóterület
Településközponti vegyes terület
Kereskedelmi szolgáltató terület
Üdülőházas üdülőterület
Különleges terület

Max.
szintterület
sűrűség
0,6
0,5
1,2
1,0
0,8
1,5

Max.
beépíthetőség
30%
30%
50%
40%
30%

A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK RENDEZÉSE
• LAKÓTERÜLETEK
A település lakóterületi fejlesztéseinek tervezett célterületei a terv távlatában:
−
−
−
−

Nagyobb területű fejlesztés tervezett az Újtelepi településrészen a Tölgyfa úttal
párhuzamos nyomvonalú lakóút kétoldali beépítésével
Kisebb lakóterületi fejlesztés kerül kialakításra az őstelepülés és a Nyugodói
terület között az un. összekötő településrészben
A volt tanya területén a mezőgazdasági termelés érdekében lakóépület
kialakítható.
A Nyugodói volt kertes mezőgazdasági területen kialakított lakóépületekkel,
üdülőkkel vegyesen beépített ingatlanok területe terület-használat átminősítéssel
lakóterületként kerül felhasználásra.

A település újonnan kialakított lakóterületei kertvárosias, az őstelepülésen falusias
területfelhasználás fenntartása indokolt a meglévő beépítési formák fenntartásával.
Az újonnan beépülő részek kertvárosias területfelhasználással valósulhatnak meg,
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míg az őstelepülésben történő építés csak falusias jelleggel, hagyományos beépítési
és területhasználati móddal alakítható ki.
Az előirányzott lakóterületi területfelhasználási egységeken belül a lakosság
alapfokú ellátásához szükséges intézmények (oktatási, egészségügyi, szociális,
stb.) és zöldterületek (kondicionáló, játszó- és sportolási célú közkertek) számára a
készítendő szabályozási tervekben területet kell biztosítani.
• TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEK
A település intézményeinek jelentős részét a történeti központban és annak
környezetében kell kialakítani. Az idegenforgalomhoz kapcsolódó elsősorban
kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató létesítmények az átvonuló idegenforgalom
helyén, annak közelében, a 25. számú fkl. út térségében kell megoldani. A
település Újtelepi részén a Szabályozási Tervben és a Helyi Építési Szabályzatban
településközponti vegyes használatú területet kell kialakítani és fenntartani a
tervezett gyűjtőút környezetében.
• GAZDASÁGI TERÜLETEK
A település gazdasági helyzetének stabilizálása érdekében döntő jelentőségű
gazdasági terület kialakítása.
A gazdasági területen csak alacsony környezetterhelést okozó tároló, feldolgozó
létesítmények helyezhetők el, melyekben a helyi, illetve környékbeli öko-, illetve
biotermékek feldolgozása, valamint a természet adta nyersanyagok feldolgozása
(mészégetés szénégetés) lehet cél.
• ÜDÜLŐ TERÜLETEK
A meglevő üdülőterületek a településtől É-ra helyezkednek el. A nagy tájképi és
természetvédelmi értékű környezet megóvása érdekében ezeken a meglevő
területeken is új szabályozási előírásokat kell foganatosítani, amelyek a meglevő
beépítések tájképbe illesztésére is koncentrálnak.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a volt kertgazdasági területek termelési és üdülési
célú használatával, valamint a volt tanya területének beépítésével, kialakításával
kapcsolatos szabályokra
A település területe a vonatkozó tervek, programok alapján a turizmus, a
természetjárás, a kiránduló idegenforgalom, a falusi vendéglátás központja, ami a
település üdülés-idegenforgalmi fejlesztése alapjául szolgál. Az üdülés
idegenforgalmi fejlesztések elsősorban az ellátás fejlesztésére, illetve a településen
eltöltött idő meghosszabbítását célozza.
• KÜLÖNLEGES TERÜLETEK
A település területének különleges területei az alábbiak:
− temető terület;
− sportterület;
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− egészségügyi létesítmények területe;
− nem művelt nyersanyaglelőhelyek telkeinek épületeinek területe;
− honvédségi lőtér területének védőterülete;
A meglévő területekhez kapcsolódó fejlesztések az alábbiak:
− A volt Almár-völgyi bányaüzem telkének és az ingatlanon lévő
épületállománynak egészségügyi-üdülési célú hasznosítását irányozza elő
Beépítésre nem szánt területek rendezése
A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK RENDSZERE
A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső terület beépítésre nem szánt területei az
alábbi területfelhasználási egységekre tagozódnak:
Közlekedési és közműterületek – KÖ
−

Közlekedési terület - közút terület - Köu
A település teljes igazgatási területén lévő főutak, mellékutak,
kerékpárutak és gyalogutak

−

Kötöttpályás közlekedési terület - vasút terület - Kök
Egy- és kétvágányú vasút és pályaudvar területe

Zöldterületek - Z
Erdőterületek – E
−
−
−

Védelmi célú erdő terület – Ev
Egészségügyi –szociális, turisztikai erdő terület – Ee
Gazdasági célú erdő - Eg

Mezőgazdasági területek – M
−
−

Általános mezőgazdasági terület – Má
o Gyep művelési ágú terület – Má/gy
Kertes mezőgazdasági terület – Mk

Vízgazdálkodási területek – V
−
−
−
−

Állandó vízfelület – V/áv
Időszakos vízfelület – V/iv
Vízbeszerzési és vízműterület – V/vi

A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK RENDEZÉSE
A fejlesztési célok megvalósításának feltétele, a kölcsönös kompromisszumokra
épülő társadalmi együttműködés, mely egyrészről azon alapszik, hogy a település
fejlődésének egyik meghatározó tényezője a turizmus, amely csak a Bükk-hegység
értékeinek védelme mellett biztosíthat tartós megélhetést, másrészt a térségi
turizmus, az idegenforgalom, természeti-táji hátterét a Bükk-hegység adja. Az
értékek bemutatásához e kompromisszum feloldása szükséges.
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• KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK
− Gyűjtőút kialakítása, paramétereik kiépítése a Tölgyfa út meglévő és 25. számú
út irányába történő meghosszabbításával.
− A tervezett gyűjtőútból a Tölgyfa út lakóúti szakaszával párhuzamos új lakóút
kialakítása.
− A település meglévő és tervezett lakóútjainak jogszabályban előírt legkisebb
szabályozási szélességének kialakítása.
− A Nyugodó-i tervezett lakóterület úthálózatának kiépítése
− Az Eger patak és a vasútvonal közötti tervezett lakóterület úthálózatának
kialakítása.
− Parkoló területek kialakítása
− A térségi kerékpárút kialakítása az Almár-völgyön keresztül, illetve az Eger patak
védvonalának megerősítését is célzó partvonalon.
A fejlesztésre kijelölt területek ill. a turisztikailag kiemelten kezelendő területek
megközelítésére javasolt utak nyomvonala irányadó, a végleges nyomvonal
kialakítása csak a lejtés – és geológiai viszonyok pontos felmérése után lehetséges.
• ZÖLDTERÜLETEK
A zöldterületek rendezése során cél:
−
−
−
−

a település rendezett közterületeinek és zöldterületeinek növelése,
a vízfolyások (patakok) mentén összefüggő zöldfolyosók létrehozása,
a lehetőségektől függően az utak mellett összefüggő fasorok ill. zöldterületek
létesítése,
telken belüli zöldfelület növelése (elsősorban fásítással).

A település központi területén nagyobb összefüggő közpark kialakítására nincs
lehetőség. Kisebb közkertek, illetve közterületi (lakóterületi) zöldfelületek
kialakítására, rendezésére nyílik csupán lehetőség.
A vízfolyások mentén az ökológiai szempontok érvényesülése (zöldfolyosó
kialakítása) miatt fontos és elengedhetetlen a vízfolyások partélétől, a nagyvízi
medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett
területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett
területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.)
Kormányrendelet 2. § (3) bekezdés b./ pontja alapján 6 m széles zöldsáv szabadon
hagyása (további beépítésének korlátozása), melyben hosszútávon lehetőség rejlik
rendezett sétányok kialakítására.
• ERDŐTERÜLETEK
A település erdőterületeinek nagy része a Bükki Nemzeti Park területén fekszik. Az
itt található erdők elsődlegesen védelmi célú erdőterületbe sorolandók, és
kezelésük a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által készített kezelési tervek
figyelembe vételével történik.
A település bővítési területe környezetében egészségügyi, szociális-turisztikai célú
erdőterületeket szükséges kijelölni
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A gazdasági területek környezetében, illetve a település külső határai mentén
védelmi célú erdőterületek telepítését kell kijelölni.
A védelem alatt nem álló erdőterületek, illetve a rossz termőképességű területeken
telepítésre javasolt erdők elsődlegesen gazdasági céllal kezelendők.
A jelenleg természetvédelmi oltalom alatt nem álló, de védelemre tervezett
erdőterületek másodlagosan egészségügyi-szociális és turisztikai erdőterületbe
sorolhatók, ahol az illetékes természetvédelmi hatósággal egyeztetve elhelyezhetők
az övezetbe illeszkedő funkciók.
Erdőterület véghasználatának befejezését követően - továbbá, ha az erdő
faállománya összefüggően ötezer négyzetmétert meghaladó területen bármilyen
okból kipusztul, illetve a faanyagtermelést szolgáló erdőben a fák koronavetülete
által fedett terület hatvan százalék alá csökken - az erdőgazdálkodónak az
erdőfelújítást két éven belül meg kell kezdenie.
• MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
A település jelentősége intenzív mezőgazdasági termelés szempontjából nem
számottevő. Szarvaskő és térsége csaknem egészében a kedvezőtlen termékenységi
besorolású termőtalaj következtében kedvezőtlen termőhelyi adottságú. A
mezőgazdasági árutermelő övezetek területi nagysága a településben nem
mértékadó, de a rét, legelő területek nagysága közel 130 ha és jelentős a kertes
mezőgazdasági területek nagysága is.
A mezőgazdasági területeken az öko- és biogazdálkodás fejlesztése a cél főként
extenzív gyümölcsösök létesítésével, illetve külterjes (legeltető) állattartás
fejlesztésével (gyepterületek megőrzésével, növelésével). Ehhez lehetőséget kell
biztosítani a külterületen a volt Tanya területén családi gazdaságok
megtelepedésének.
A mezőgazdasági termelés során a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program
pályázatainak, kompenzációs támogatásának kihasználásával át kell térni a
természetbarát gazdálkodási módok alkalmazására.
• VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK
A település területén fekvő források, vízkivételi művek kiemelt védelme szükséges.
A vízfolyások természetközeli állapotának megőrzése és az ökológia hálózati
szerepük erősítése a cél. Ezzel egyidejűleg az Eger patak védműve, valamint a
Rákóczi úti csapadékvíz elvezető gerinccsatorna és a útárkok rekonstrukciója
szükséges.
4./ AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
Az építészeti és régészeti örökség védelme
Az országos védelem elemei:
Műemlékek
-

Szarvaskő, Petőfi u. 68. 69/1hrsz. Klasszicista stílusú rk. Templom
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- Szarvaskő külterület 814, 815 hrsz. XIX. századi vízimalom
- Szarvaskő külterület 068/1-3 hrsz. XIII. századi várrom
Szarvaskő elhelyezkedése, táji környezete, képe, a várdomb, a várrom és a
település kapcsolata, ezek együttese, a település története, az ember és a
természet együttes munkájának eredményeként létrejött olyan kulturális
szempontból jelentős jellegzetes egység, ami a kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV törvény 38. §-a alapján - topográfiailag körülhatárolható
- történeti tájként javasoljuk műemléki védelemre.
Helyi értékvédelem:
Az építészeti örökség helyi védelmét az építészeti örökség helyi védelmének
szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet szakmai szabályai alapján
önkormányzati rendeletben kell biztosítani. A helyi védelem a település és
környezetének egészére, vagy összefüggő részére, területére, valamint egyes
építményeire, ezek részleteire, egyedi elemeire terjedhet ki.
• a helyi területei védelem értékeinek javaslata a helyi védelem a település és
környezetének egészére, összefüggő részterületére kiterjedően
o a településszerkezeti védelemre javasolt Szarvaskő nőtt települési területére
o a településszerkezeti védelemre javasolt területen a településkép, és a
település hagyományos építészeti karakterének védelmére
o a védett település táji környezetének védelmére
• a helyi védelem egyedi értékeinek javaslata, ami a kiemelt helytörténeti,
építészettörténeti értékek megőrzésére irányul
o Vállós kút
o település határait jelző keresztek
o vasútállomás
Az értékek megőrzésével kapcsolatban a legalapvetőbb szabályokat – tömegkép,
homlokzat, alaprajz, belső alakítás, jellegzetes szerkezetek védelme, ipar- és
képzőművészeti emlékek védelme – az önkormányzati rendeletben meg kell
állapítani. Helyi védelem szabályainak megállapítása során védelemre javasolható
épületek
−
−
−
−
−
−
−
−

39. hrsz. Iskola u. 1. – Rákóczi u. 11.
47. hrsz. Iskola u. 7.
55. hrsz. Iskola u. 19.
54. hrsz. Iskola u. 21.
115. hrsz. Fő u. 13.
10/2. hrsz. Fő u. 26.
129. hrsz. Kisköz u. 4.
123. hrsz. Kisköz u. 5.

−
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A régészeti örökség védelme
A kulturális örökség részét képező régészeti emlékek védelmét a hatályos
jogszabály szerint kell biztosítani. A Településszerkezeti Tervben rögzített
nyilvántartott és védett régészeti lelőhelyek védelmét a szabályozási tervekben és
az építési hatósági munkában érvényesíteni kell.
A muzeális emlékek, régészeti lelőhelyek védelméről külön jogszabályok
rendelkeznek. A még beépítetlen területeken el kell készíteni a régészeti lelőhelyek
topográfiáját, a veszélyeztetett régészeti lelőhelyek feltárását, és biztosítani azok
anyagának megfelelő elhelyezését.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezései
értelmében a földmunkákkal járó beruházásokkal a nyilvántartott régészeti
lelőhelyeket kerülni kell.
5./ TÁJ ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
A természet védelméről (továbbiakban: Tvt) szóló 1996. évi LIII. törvény a
védelem céljaként
- a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek,
biológiai sokféleségének általános védelmét, megismerésének és fenntartható
használatának elősegítését továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet
iránti igényének kielégítését, illetve
- a természetvédelem hagyományainak megóvását, eredményeinek továbbfejlesztését, a természeti értékek és területek kiemelt oltalmát, megőrzését,
fenntartását és fejlesztését, rögzíti.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény a
környezetvédelmi tervezés alapjaként a Nemzeti Környezetvédelmi Program
kidolgozását határozta meg, melynek részeként Nemzeti Természetvédelmi
Alaptervet kell készíteni. Az alapterv tartalmazza az ökológiai hálózat és az
ökológiai (zöld) folyosók, valamint az érzékeny természeti területek, rendszerét.
- az ökológiai hálózat az egyes védett természeti területek és ezek védőövezete, a
Natura 2000 területek, az érzékeny természeti területek és a természeti területek
ökológiai (zöld) folyosókkal biztosított biológiai kapcsolatainak egysége
- az érzékeny természeti terület az olyan extenzív művelés alatt álló terület, amely a
természetkímélő gazdálkodási módok megőrzését, fenntartását, ezáltal az
élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség fennmaradását, a tájképi és
kultúrtörténeti értékek megóvását szolgálja.
- az ökológiai (zöld) folyosó az egyes védett természeti területek, valamint ezek
védőövezetét, a Natura 2000 területek, az érzékeny természeti területek és a
természeti területek közötti biológiai kapcsolatot biztosító, vagy ezt elősegítő
területek, területsávok és területmozaikok, ezek láncolata, valamint az ezeken
található élőhelyek;
A település területe az ökológiai hálózat alábbi övezeteire tagolódik:
− Bükki Nemzeti Park övezete
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−
−
−
−

Natura 2000 területek övezete
Érzékeny Természeti Területek övezete
Természeti területek övezete
Tájképvédelmi övezet

Az ökológiai hálózat a természeti, természetközeli területek, valamint a védett
természeti területek és védőövezetük ökológia folyosókkal biztosított biológiai
kapcsolatainak egységes elnevezését jelenti. Ezek a területek védett fajok
élőhelyei, fontos ökológiai funkcióval rendelkeznek.
Védett természeti területek
A település közigazgatási területének keleti és északi területeit érinti a Bükki
Nemzeti Park (BNP) országos jelentőségű természetvédelmi terület.
A nemzeti park rendeltetését a létesítéséről szóló 18/1976. OTVH határozat a
következők szerint határozta meg:
−

−
−
−
−
−

Védje a bükki középhegységi táj jellegzetes és változatos arculatát, kedvező
természeti tulajdonságait és őrizze meg jelentős természeti értékeit:
o a különböző sziklaalakzatokat, barlangokat, töbröket, forrásokat és
vízfolyásokat;
o a kárpáti flóraelemekben gazdag hegyi réteket, legelőket, jellegzetes és ritka
erdő- és állománytípusokat, természetes növénytársulásokat, valamint a védett
állatfajokat.
Őrizze meg a táj kulturális értékeit.
Biztosítsa a tudományos kutatásokhoz szükséges természeti feltételeket.
A természetes környezet megőrzésével segítse elő a szabadidő kulturált
felhasználását, a szabadban történő felüdülést és élményszerzést.
Szolgálja a természeti és kultúrértékek megismerésére irányuló turizmust és
idegenforgalmat.
Környezetvédelmi mintaterületként szolgálja természeti környezetünk védelmét.

A Tvt törvény felhatalmazása alapján a nemzeti park meghatározott, kiemelkedő
tudományos értéket képviselö részét a miniszter bioszféra-rezervátummá minősítheti.
A bioszféra-rezervátumon belül a kiemelkedő természetvédelmi érték közvetlen
megóvására magterületet kell kijelölni.
A természetes vagy természet-közeli állapotú erdei életközösség megóvását, a
természetes folyamatok szabad érvényesülését, továbbá a kutatások folytatását
szolgáló erdőterületeket a miniszter védett természeti területi kategóriába sorolva
erdőrezervátummá nyilvánítja. Az erdőrezervátum magterületét az előzőek szerint
kell kijelölni. A törvény erejénél fogva a nemzeti park természeti övezete, a bioszférarezervátum magterülete, továbbá az erdőrezervátum magterülete fokozottan védett.
Szarvaskő közigazgatási területén lévő, a BNP fokozottan védett területei:
• A szarvaskői Vár hegy és környéke
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Natura 2000 területek övezete
A Natura 2000 terület az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű terület külön jogszabályban meghatározott különleges madárvédelmi
terület, különleges természet-megőrzési, valamint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek kijelölt területek, illetve az Európai Unió által jóváhagyott
különleges természet-megőrzési, valamint kiemelt jelentőségű természet-megőrzési
terület;
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet megállapítja az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi területek hálózatába tartozó Natura 2000 területeket.
A Natura 2000 hálózat terület-kijelölésének célja az azokon található, kijelölésük
alapjául szolgáló fajok és élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének
megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a kijelölés alapjául szolgáló
természeti állapot és az azt létrehozó, illetve fenntartó gazdálkodás feltételeinek
biztosítása.
A település területén a Natura 2000 hálózat területei:
− Különleges Madárvédelmi Területek (SPA):
olyan közösségi szempontból jelentős természeti értékekkel rendelkező terület,
amelyen a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 1. A) számú mellékletben
meghatározott közösségi jelentőségű madárfaj, valamint az 1. B) számú
mellékletben meghatározott vonuló madárfaj jelentős állománya, illetve
élőhelye található. A rendelet 5. számú melléklete szerint Szarvaskő területe a
9. számú térképi azonosítóval, HUBN 10003 területkódú Bükk hegység és
peremterületei név alatt érintett. Az Európai jelentőségű ökológiai hálózat, a
Natura 2000 területek SPA területei magukba foglalják a település teljes
területét.
− Kiemelt jelentőségű Természet-megőrzési Területek (SCA):
olyan közösségi szempontból kiemelt jelentőségű természeti értékekkel
rendelkező terület, amely a 2. B) és 3. B) számú mellékletben meghatározott faj
jelentős állománya, élőhelye, valamint rajta a 4. B) számú mellékletben
meghatározott kiemelt jelentőségű élőhely-típus található. A rendelet 7. számú
melléklete szerint Szarvaskő területe a 114. számú térképi azonosítóval, HUBN
20004 területkódú Szarvaskő név alatt érintett.
− Az SCA területekkel lefedett ingatlanok helyrajzi számos jegyzéke Szarvaskő
területén: 0118, 047/1, 052, 056/2, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 066,
067/4, 068/1, 068/2, 068/3, 069, 070/6a, 070/6b, 821, 823, 824, 825, 826, 827.
A kormányrendeletben megfogalmazott előírások biztosítják a Natura 2000
területeken – különleges madárvédelmi területen, kiemelt jelentőségű
természet-megőrzési területen – található fajok és élőhelyek kedvező
természetvédelmi helyzetének fenntartását. A kormányrendelet tiltja a Natura
2000 terület állapota, állaga és jellege elsődleges rendeltetésével ellentétesen
történő megváltoztatását, valamint minden olyan beruházás végzését, illetve
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tevékenység folytatását - kivéve, ha kiemelt közérdekről van szó - amely a
terület elsődleges rendeltetéséből fakadó védelmi célokkal ellentétes. A
fentieknek megfelelően a jogszabályban rögzített Natura 2000 területeken a
jelenlegi területhasználatok fenntartása szükséges, esetleges módosításokhoz a
BNPI hozzájárulása szükséges.
Érzékeny Természeti Területek övezete:
Az övezetbe – a 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelettel összhangban –
a természeti (ökológiai) szempontból érzékeny földrészletek összefüggő
térségei tartoznak, ahol olyan természetkímélő gazdálkodási módok megőrzése,
fenntartása és támogatása a cél, amelyek biztosítják az élőhelyek védelmét a
biológiai sokféleség, a tájképi és kultúrtörténeti értékek összehangolt
megőrzését.
Szarvaskő a hivatkozott rendelet 2. számú melléklete szerint az érzékeny
természeti területekkel érintett települések felsorolásában a kiemelten fontos
Érzékeny Természeti Területek térségében a 3.1.5. szám alatt a Bükki Nemzeti
Park védőzónájába tartozik.
Az érzékeny természeti területek övezetében a Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program célkitűzéseinek megfelelő és az érzékeny természeti
területek hasznosítását biztosító célprogramok szerint a tájkép védelmét, a
természeti értékek megóvását, a táj ökológiai és turisztikai potenciálját megőrző
és azt növelő környezetkímélő mezőgazdasági termelési szerkezetet kell
kialakítani.
Természeti területek övezete:
A természeti terület olyan földterület, melyet elsősorban természet-közeli
állapotok jellemeznek. Természet-közeli állapot az az élőhely, táj, életközösség,
amelynek kialakulására az ember csekély mértékben hatott, (természeteshez
hasonlító körülményeket teremtve), de a benne lejátszódó folyamatokat
elsősorban az önszabályozás jellemzi.
Szarvaskő védelem alatt nem álló teljes igazgatási területe természeti területek
övezetébe sorolható.
Egyéb védelmi kategóriák:
• Ex-lege területek
A Tvt. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva védelem
alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom,
földvár.
Szarvaskő a törvényi szabályozás alapján elsődlegesen források, víznyelők,
illetve barlang védelmében érintett.
A Tvt. törvény (3) bekezdés a./ pontja alapján a barlang a földkérget alkotó
kőzetben kialakult olyan természetes üreg, melynek hossztengelye
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meghaladja a két métert és - jelenlegi vagy természetes kitöltésének
eltávolítása utáni - mérete egy ember számára lehetővé teszi a behatolást.
A Tvt. törvény (3) b./ pontja alapján a forrás a felszín alatti víz természetes
felszínre bukkanása, ha a vízhozama tartósan meghaladja az 5 liter/percet,
akkor is, ha időszakosan elapad.
A Tvt. törvény (3) bekezdés c./ pontja alapján a víznyelő az állandó vagy
időszakos felszíni vízfolyás karsztba történő elnyelődési helye.
A Tvt. törvény 28. § (5) bekezdés szerint a 23. § (2) bekezdése alapján
védett forrás, víznyelő, kunhalom, földvár természeti emléknek minősül.
Természeti emlék valamely különlegesen jelentős egyedi természeti érték,
képződmény és annak védelmét szolgáló terület.
• Egyedi tájértékek
A Tvt. törvény 6. § (3) bekezdés szerint egyedi tájértéknek minősül az adott
tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel
létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti,
tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége
van.
A település igazgatási területére az Egyedi Tájértékek Katasztere (ETK)
még nem készült el. Az ETK célja, hogy felhívja a település
önkormányzatának figyelmét a védelem alatt nem álló, de a település, a táj
szempontjából értékes egyedi értékekre, melyek esetleges helyi védelem alá
vonása is megfontolandó. Az ETK felmérése után a kijelölt objektumok,
illetve területek listáját a BNPI eljuttatja a település önkormányzatához.
Tájképvédelmi övezet
A település területe része a megyei rendezési tervben kijelölt tájképvédelmi
övezetnek, így alkalmazni kell az övezetre vonatkozó megyei szintű tervi
előírásokat. Tájképvédelmi övezet a nemzeti parkot övező változatos természeti
adottságú, és ezáltal hagyományosan gazdag és sokrétű tájhasználatú övezet,
amely egyben a nemzeti park védőövezeteként is funkcionál.
Szarvaskő teljes külterülete része a Heves megyei Területrendezési Tervben
kijelölt tájképvédelmi övezetnek.
Az 1996. évi LIII. Tvt. Törvény előírásainak megfelelően
−

−
−

gondoskodni kell a használaton kívül helyezett épületek, építmények,
nyomvonalas létesítmények, berendezések új funkciójának megállapításáról,
illetve ennek hiányában megszüntetésükről, elbontásukról, az érintett területnek a
táj jellegéhez igazodó rendezéséről;
a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket;
biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását.
Tájképvédelmi övezetben:

−

új külszíni bányatelek csak nemzetgazdasági érdekből létesíthető,
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−
−
−

új közutak létesítésénél, és meglévő utak mentén az utak mentén zöldfolyosóként
funkcionáló növénytelepítést is ki kell alakítani,
felszínen nem létesíthetők olyan termékvezetékek, távvezetékek, amelyek tájképi
és településképi szempontból zavaró hatásúak és megváltoztatják a táj karakterét,
a meglévő fasorok, mezsgyék védelmét biztosítani kell,
a reklámépítmények, reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó szabályokat a helyi
építési szabályzatban meg kell határozni.

Általános táj- és természetvédelem előírásai
Az általános tájvédelem érdekében a külterületi utak menti fasorok, mezsgyék,
vízfolyások, tavak, csatornák menti galérianövényzet védelméről gondoskodni
kell, a hiányos fasorok, erdősávok növényzetét pótolni kell.
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 37. §-a alapján, a táj alaktani és
helyi éghajlati jellegét meghatározó elemeit, így különösen a domborzatot és a
jellegzetes felszíni alakzatokat, a természetes vízfelületeket, a nádasokat és
vizes élőhelyeket (vízfolyások), a mezőgazdasági termelés számára kedvezőtlen
termőhelyi adottságú területek természetes növényállományát, a kulturális vagy
történeti szempontból jelentőséggel bíró tájértékeket (kunhalmok, földvárak,
rommezők stb.) a termőföld hasznosítása, a meliorációs tervek készítése és
végrehajtása, valamint egyéb tevékenységek végzése során meg kell őrizni.
A BNP Igazgatóság által kataszterezett tájértékek védelméről az önkormányzat
gondoskodhat, illetve mérlegelheti a tájértékek helyi jelentőségű védelem alá
vonását.
Ki kell építeni a beépítésre szánt területeken a szennyvízcsatorna-hálózatot, a
rákötéseket kötelezővé kell tenni. Új épület létesítéséhez a szennyvízcsatornahálózatra kötést feltételül kell meghatározni.
Az 1996. évi LIII. tv. előírásainak megfelelően
−

−
−

gondoskodni kell a használaton kívül helyezett épületek, építmények,
nyomvonalas
létesítmények,
berendezések
új
funkciójának
megállapításáról,
illetve
ennek
hiányában
megszüntetésükről,
elbontásukról, az érintett területnek a táj jellegéhez igazodó rendezéséről;
a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket
biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását.

6./ KÖRNYEZETVÉDELEM
Termőföldvédelem:
A föld védelme érdekében a föld védelméről szóló 1994. évi LV törvény
előírásait be kell tartani. A mezőgazdasági termőföldek minőségének
megóvása, a termőképesség fenntartása, rendeltetésszerű használata a
földtulajdonosok ill. használók kötelessége. A település közigazgatási területén
a termőföldek védelme érdekében, pangóvizek, belvizek kialakulásának
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elkerülése érdekében gondoskodni kell a csapadékvíz megfelelő elvezetéséről.
Beruházással érintett ingatlanon a beruházás megkezdése előtt a területileg
illetékes földvédelmi hatóság hozzájáruló nyilatkozata alapján a beruházó
köteles a termőréteg megmentéséről, védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő
kezeléséről és újrahasznosításáról gondoskodni.
Az építés által indokolt feltöltésekhez csak a talajvédelmi hatóság által
engedélyezett szennyeződésmentes anyag használható.
Heves megye Közgyűlése 12/2005. (IV. 29.) HMÖ számú rendeletével
megállapította Heves megye Területrendezési Tervét. A terv 3/8 számú
térképmelléklete szerint Szarvaskő területe csúszásveszélyes területek
övezetébe sorolható. A besorolás elsődleges oka a lejtős területek magas
aránya, ahol a lemosódásos talajvesztés mértéke jelentős lehet. Az ilyen
területek eróziója erdősítéssel, gyepgazdálkodással, illetve a termőréteg
megtartását biztosító művelési eljárások alkalmazásával megfelelően kezelhető.
Mezőgazdasági termelés során a 15 %-nál meredekebb lejtésű területeken a
szántóföldi művelést kerülni kell. A szántóterületeken a felszín alatti vizek
védelme érdekében kiemelt jelentőséggel bír a nitrogén szennyezés okozta
hatások mellőzése.
A talajerózió ellen a felszíni vízelvezető rendszer teljes körű kiépítése mellett
annak megfelelő karbantartásáról is gondoskodni kell.
Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló
45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 5. § 13. pontja alapján csúszásveszélyes
területen történő építés esetén az építési engedélyezési tervdokumentációhoz
talajmechanikai szakvéleményt kell csatolni.
A roncsolt területek közül tájesztétikai, földvédelmi és vízvédelmi szempontból
a rekultiváció nélkül felhagyott külszíni bányák és a tarvágások jelentenek
problémát.
Levegőtisztaság védelem:
A Bükki Nemzeti Park és térsége Területrendezési Tervében a nemzeti park
teljes területe és a bővítésre kijelölt terület, valamint a tájképvédelmi terület benne Szarvaskő közigazgatási területével - levegő-minőség védelmi
szempontból a kiemelten védett területek övezetébe tartozik.
A település a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.
(II. 14.) Kormányrendelet, valamint a légszennyezettségi határértékekről, a
helyhez kötött szennyező pontforrások kibocsátási határértékeitől szóló
14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM rendelet 2. számú mellékletének II. fejezete
alapján Szarvaskő légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny
területbe sorolható.
A rendelet 4. számú melléklete megállapítja a légszennyezési zónák típusait,
melyek kijelölésénél az 1.1 számú melléklet A és B pontjában felsorolt
légszennyező anyagokat kell figyelembe venni.
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint Szarvaskő a 10. számú
légszennyetettségi zónába tartozik, ahol a fenti hivatkozott rendelet 1.1 számú
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melléklet A és B pontban felsorolt légszennyező anyagok - szálló por
kivételével - F (a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöbértéket nem
haladhatja meg), szálló por szempontjából E (a légszennyezettség az alsó és
felső határérték közötti) zóna típusba sorolhatók.
A település területén ipari jellegű, vagy 120 kW feletti teljesítményű
fűtőberendezés mint szennyező forrás nincs. Jelentős lokális szennyezés a
kéntartalmú fosszilis energiahordozó alkalmazása miatt a téli lakossági fűtésből
származik, de a közlekedési emissziók is számottevő hatásúak főként a
főközlekedési út mentén.
A község területén nincs nagylétszámú állattartás, ami lakossági panaszt
előidéző zavaró mértékű légszennyezést, bűzhatást, rovarfertőzést nem okoz.
A levegő-minőség védelmi szempontból a kiemelten védett területek
övezetében a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.
(II. 14.) Kormányrendelet 8-10 § előírásainak betartására fokozott figyelmet
kell fordítani.
Vízvédelem
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 4. § (2)
bekezdés e./ pontja szerint Szarvaskő területe, a törvény 4. §. (4) bekezdése
felhatalmazása alapján a 12/2005. (IV. 29.) HMÖ rendelettel megállapított
Heves megye Területrendezési Tervében pontosított határaival a felszín alatti
vizek állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról
szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint kiemelten érzékeny
felszín alatti vízminőség védelmi területen helyezkedik el és a felszín alatti
vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 3. §. 19.
pontjával meghatározott 1. számú, fokozottan érzékeny területi kategóriába
sorolható.
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet
előírásait a településfejlesztési döntések során fokozottan be kell tartani.
A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.)
Kormányrendelet alapján kiemelt feladat a felszíni vizek minőségének
megóvása, fenntartása és javítása, a vízi és vízközeli, továbbá a felszíni víztől
közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő szervezetek fennmaradásához
szükséges feltételek biztosítása, a vízhasználatok biztonsága, az emberi
egészség és a környezeti állapot megőrzése érdekében a szennyezések
megelőzése és csökkentése.
Szarvaskő a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni
védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Kormányrendelet alapján „A” érzékeny
besorolású terület.
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról
szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM rendelet alapján „B” közepesen
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veszélyeztetett kategóriába sorolható, ahol a település nyílt, vagy mentesített
ártéren fekszik és amelyet nem az előírt biztonságban kiépített védmű véd.
A vízgyűjtő gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004 (VII. 21.)
Kormányrendelet 3. számú melléklete szerint a felszíni vizek I. vízfolyások
tipológiája szerint az Eger patak 2. típus számú hegyvidéki, meszes jellegű,
durva mederanyagú kis vízgyűjtő méretű vízfolyás. A település területe a 2.
számú Tisza részvízgyűjtő területén belül a 3. sorszám alatti Tisza jobbparti
Sajó és Zagyva torkolatok közti egységébe tartozik.
Települési környezetvédelem
• Zaj és rezgés elleni védelem
A település környezetvédelmi feladatai közül zaj és rezgésvédelmi szempontból
településrendezési terv készítése során a 12/1983. (V. 12.) MT rendelet 4. § (1)
bekezdésben foglaltakat kell figyelembe venni.
A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.)
KöM-EüM együttes rendelet megállapítja a zaj és rezgésterhelési
határértékeket. A rendelet szerint a zajvédelmi szempontú területi besorolás a
jellemző területhasználat függvénye.
• hulladékgazdálkodás
A település területén jellemzően a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.
18.) KöM rendeletben meghatározott települési szilárd és települési folyékony
építési, bontási és egyéb invert hulladékok keletkeznek.
A keletkező hulladékok kezelése meg kell feleljen a települési szilárd és
folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.)
Kormányrendelet, továbbá az építési és bontási hulladék kezelésének részletes
szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet előírásainak.
A területi hulladékgazdálkodási tervekről szóló 15/2003. (XI. 7.) KvVM
rendelet 6. számú melléklet VI. fejezete szerint az egész megyét lefedő
hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása (válogatóművek, átrakóállomások,
komposztálók, építési törmelék feldolgozók kialakításával) az egri kistérség
köré szerveződik.
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt szerint Szarvaskő
területén keletkező hulladékok ártalmatlanítása az egri hulladéklerakó telepen
történik.
A települési szilárd hulladékok elhelyezése szervezett szemétgyűjtéssel és
hatóságilag kijelölt lerakóhelyen történő ártalmatlanítással megoldott. A
tevékenység során a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM
rendelet előírásai betartandók.
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A települési folyékony hulladék kezelése és ártalmatlanítása a település
területén műszaki,- és tisztítás technológiai hatásfokában korszerűtlen
rendszerrel csak részlegesen megoldott. A településen a szennyvízelvezetés
biztonságos kiépítése a felszín alatti vízbázis védelme, a természetvédelem,
valamint a településfejlesztéshez szükséges reurbanizációs folyamatok miatt
várható igények teljesítése, a fogadóképesség megteremtése és biztosítása
szempontjából elsődlegesen fontos feladat.
A település területén számottevő veszélyes hulladék, valamint üzemi
létesítmények és meghatározó mezőgazdasági tevékenység hiányában ipari,
mezőgazdasági eredetű hulladék gyakorlatilag nem keletkezik.
7./ HÁLÓZATI INFRASRUKTÚRÁK
1./ Közlekedési és közmű területek
a./ Közlekedési területek
• Közúti közlekedés
- Országos közutak
A település közúti kapcsolatát az igazgatási területet É-D-i irányba
átszelő és a belterületen áthaladó 25–ös számú Eger-Ózd országos
főközlekedési út határozza meg. Az út külterületi szakaszán az fkl. út
27+668 km szelvényéből szintbeni csomóponti kialakítással ágazik
le a 2506-os számú Mónosbél-26-os számú utat összekötő út.
A 25-ös számú fkl. út központi belterületen áthaladó szakaszának
nyomvonalvezetése kedvező, burkolatszélessége megfelelően
kialakított, egyoldali járda kiépített, de a szabályozási szélesség eltér
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
(OTÉK) többször módosított 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet
26. § (2) bekezdés 2./ pontja szerint a főútra előírt 40,0 m
szabályozási szélességtől.
Tekintettel arra, hogy a Közlekedési Felügyelet az előzetes
nyilatkozata alapján a főközlekedési út fejlesztését nem tervezi, és a
településben a csapadékvíz elvezetés rendszere megoldott, a
szennyvízcsatorna és a gázhálózat kivételével a közterületen a közmű
létesítmények elhelyezésre kerültek, a hiányzó közművek későbbi
kialakítása biztosított, valamint az út szabályozási szélessége csak
jelentős magánérdek sérelmére, illetőleg a földrajzi környezeti
adottságok miatt aránytalanul jelentős hozzájárulással lenne
módosítható, javasoljuk hogy az út kialakult szabályozási szélessége
a terv távlatában megtartásra kerüljön.
Az országos közutak külterületi szabályozási szélességei
biztosíthatók.
- Helyi gyűjtőút
Gyűjtőútként javasoljuk kialakítani és fenntartani az Újtelepen
áthaladó Tölgyfa út őstelepülés és Nyugodó közötti meglévő
összekötő szakaszát. Az út szabályozási szélessége a kialakult
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szakaszokon 16-22 m között változik, a tervezett szakaszon a
vonatkozó előírás szerinti 22,00 m szabályozási szélesség
biztosítható.
- Kiszolgáló és lakóutak
A vonatkozó előírás szerint a meglévő és tervezett kiszolgáló és
lakóutak legkisebb szabályozási szélességét 12,0 m-ben kell
megállapítani, kialakítani és fenntartani. A közművek későbbi
elhelyezése érdekében az előírt szélességnél kisebb szabályozási
szélességű meglévő lakóutak módosítása szükséges.
- Kerékpárút
Az országgyűlés elfogadta a kerékpár úthálózat fejlesztésére
vonatkozó törvényt, miszerint a térséget a 16. számú Karancs – Mátra
– Tisza-tó kerékpárút kapcsolja az országos vérkeringésbe és az Euro
Velo hálózatba. A kistérség és Szarvaskő kerékpáros közlekedésének
fejlesztése és kialakítása iránt fokozott igény mutatkozik.
Javasoljuk, hogy a 16. számú kerékpárút települést érintő tervezett
nyomvonala az Almár-völgyön, majd az őstelepülésen keresztül, a
főközlekedési út, vagy az Eger patak nyomvonalával párhuzamosan
vezetve kapcsolja Szarvaskőt a kerékpárút hálózatba.
- Állóforgalom
A település területén kialakítandó parkolókat a meglévő és tervezett
intézmények telkén, valamint közterületen, elsősorban az un.
kocsmatéren kell kialakítani.
- Tömegközlekedés
A település tömegközlekedési rendszerét a terv megfelelőnek tartja,
abban jelentős változást nem javasol érvényesíteni. A Nyugodó
környéki lakóterület fejlesztés indokolja a területen autóbusz
megállóhely kialakítását.
•

Vasúti közlekedés
A település kialakított kötöttpályás közlekedési rendszere megfelelő,
abban a terv módosítást, változtatás bevezetését nem javasolja. A
vasútvonal megtartása mind a térségi kapcsolat, mind a
népességfejlesztés, mind üdülés-idegenforgalmi szempontból fontos
tényező.

b./ Közművek
•

Vízellátás
A település vízellátása a vízellátást biztosító kút vízmennyiségi
problémái miatt egyre nehezebben üzemeltethető. Ennek felismeréseként
a Heves megyei Vízmű Zrt. elkészíttette a település vízellátásának és
szennyvíz elvezetésének biztosítását célzó tanulmánytervet.
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A terv az állandó és ideiglenes népesség ellátására 150 l/fő/nap, a
külterületi hétvégi házak esetén 90 l/fő/nap vízigénnyel számolva a
szükséges vízigény biztosításához a terv távlatában ~ 200 m3/nap, a terv
távlatán túl ~ 260 m3/nap kapacitással lehet számolni. A település
jelenlegi vízigényét biztosító kút vízhozama nem növelhető, vízpótlására
nincs lehetőség, ezért a megnövekedő távlati vízigény a jelenlegi
vízbázisról nem biztosítható.
A település biztonságos vízellátásának biztosítása az Almári szabad
kapacitással rendelkező vízbázisról távvezeték építésével oldható meg. A
távvezeték a Almári vasútállomás és az Eger patak keresztezése után a
felhagyott bányatelepi vasútvonal mentén, az Almár-völgyben építhető
meg. A közel 170 m-es szintkülönbség áthidalására és a hálózati nyomás
biztosítására nyomásfokozót kell beépíteni.
A nyomásfokozóhoz a vezeték nyomvonalán legalább 3,5 m szélességű
út építése szükséges. Az útépítést célszerű összehangolni a tervezett
kerékpárút létesítésével, meg kell vizsgálni az esetleges közös használat
és üzemeltetés lehetőségét.
• Szennyvízelvezetés,- tisztítás
A település szennyvízelvezetésének megoldására vonatkozó javaslatot az
előzőekben hivatkozott tanulmányterv három alternatíva kidolgozásával
elemzi.
- több, egymástól elválasztott kisebb önálló szennyvízelvezető rendszer
- egy rendszeren történő elvezetés és helyi szennyvíztisztító berendezés
kialakítása
- szennyvíz távvezeték építése és csatlakozás Eger szennyvízelvezető
rendszeréhez
Az első változat mind technológiai, mind üzemeltetési mind gazdasági
szempontból előnytelen.
Tekintettel arra, hogy az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.
évi XXVI. törvény 4. § (2) bekezdés e./ pontja szerint Szarvaskő területe,
a törvény 4. §. (4) bekezdése felhatalmazása alapján, illetve a 12/2005.
(IV. 29.) HMÖ rendelettel megállapított Heves megye Területrendezési
Tervében pontosított határaival a felszín alatti vizek állapota
szempontjából az érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint kiemelten
érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen helyezkedik el és a
felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.)
Kormányrendelet 3. §. 19. pontjával meghatározott 1. számú, fokozottan
érzékeny területi kategóriába sorolható ezért legkedvezőbb megoldásnak
azt a változatot tartjuk, ami a település területén kívül célozza meg a
keletkező hulladék ártalmatlanítását. Ennek megfelelően a javaslatok
közül a harmadik változat kialakítását tartjuk legkedvezőbbnek.
A keletkező összegyűjtött szennyvíz átemelőkön és nyomóvezetéken
keresztül kerül a befogadó Felnémeten üzemelő gravitációs csatornába.
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A nyomóvezeték nyomvonala földrajzi adottságok miatt a 25. számú fkl.
úttal párhuzamosan nem vezethető, a vezeték az útburkolat alatt, illetve a
padkában nem helyezhető el és az Eger patak völgyében, patak menti
fenntartási sáv hiányában sem alakítható ki, ezért legkedvezőbb
megoldásnak az ivóvíz távvezetékkel párhuzamos Almár-völgyi
kialakítás a legkedvezőbb.
• Gázellátás
A Bükki Nemzeti Park és térsége Területrendezési Tervében a nemzeti
park teljes és a bővítésre kijelölt területe, valamint a tájképvédelmi
terület - benne Szarvaskő közigazgatási területével - levegő-minőség
védelmi szempontból a kiemelten védett területek övezetébe tartozik.
A település a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló
21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet, valamint a légszennyezettségi
határértékekről, a helyhez kötött szennyező pontforrások kibocsátási
határértékeitől szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM rendelet 2. számú
mellékletének II. fejezete alapján Szarvaskő légszennyezettség
szempontjából ökológiailag sérülékeny területbe sorolható.
A település gázellátása jelenleg nem megoldott. Tekintettel arra, hogy a
kéntartalmú, fosszilis tüzelőanyagok elégetésével a fenti rendelet szerinti
zónabesorolások határértékei nem tarthatók, a település gázenergiával
történő
ellátása
mind
légszennyezettség
csökkentés,
mind
természetvédelmi szempontból elengedhetetlenül fontos feladat.
A TIGÁZ Rt. Egri Üzemigazgatóság 2003-ban a fogyasztó
létszámbővítés vizsgálata során a település gázellátására három
változatban kidolgozott javaslata szerint legkedvezőbb megoldásnak - a
BNP részéről a Berva völgyön keresztül történő átvezetés elutasítása és a
Bátor irányából történő kevésbé biztonságos ellátás miatt - az Almárvölgyi nyomvonal vezetés a legkedvezőbb megoldás. A település
gázellátása a Felnémetet és Felsőtárkányt ellátó nagyközép nyomású
hálózatra való csatlakozással, az egri gázátadó állomásról történik.
• Elektromos energia ellátás, hírközlés, műsorszórás
A település elektromos energia ellátása biztosított. A tervezett bővítés a
hálózat bővítésével biztosítható.
Szarvaskő hírközlés, műsorszórás szempontjából megfelelően ellátott,
tájképvédelmi szempontból a területen új adótorony nem létesíthető.
• Belterületi vízrendezés
A település az Eger patak vízgyűjtő területén található. A települések árés belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003.
(XII. 9.) KvVM-BM rendelet alapján B közepesen veszélyeztetett
kategóriába sorolható, ahol a település nyílt, vagy mentesített ártéren
fekszik és amelyet nem az előírt biztonságban kiépített védmű véd.
Javasoljuk, hogy egy későbbi védmű megerősítés során a fenntartási sáv
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kialakítása mellett a tervezett térségi kerékpárút nyomvonalát is a védmű
területén indokolt kialakítani.
A keletkező csapadékvizek elvezetése szempontjából kiemelt
jelentőséggel bír a belterületi utak vízelvezető rendszerének kialakítása
és karbantartása. Ezen belül is fokozott jelentőségű az útárkok
csapadékvíz összegyűjtését és a befogadó Eger patakba történő
bevezetését biztosító Rákóczi úti csapadékvíz elvezető gerinccsatorna
rekonstrukciója és a meder megerősítése.
A közműellátás fő szabályai:
−

−

−
−

−
−
−

−
−
−

A közművek és hálózati elemei számára szükséges területen építményt, illetve a
terület helyreállítását csak az illetékes szakhatóságok előírásai szerint lehet
megvalósítani.
A meglévő és tervezett közművezetékek nyomvonalának helyét (közterületen,
vagy a vízbázisokra, vízmű kutakra és egyéb forrásokra, kutakra megállapított
hidrogeológiai szolgalmi jog bejegyzésével) biztosítani kell.
A települési szintű szennyvízelvezetés közcsatornával történő teljeskörű
megoldását, és a szennyvizek tisztítótelepen történő kezelését meg kell oldani.
A településesztétikai és területgazdálkodási szempontok érvényesítése érdekében
az utak szilárd burkolatának ki- és átépítésekor a beépített és beépítésre szánt
területeken törekedni kell arra, hogy az új (120 kV-ig a nagy-, közép-,
kisfeszültségű, valamint közvilágítási) villamosenergia ellátási és távközlési
hálózat kiépítése és a meglévő hálózat rekonstrukciója földkábeles elhelyezéssel
valósuljon meg.
Az új villamosenergia-ellátási és távközlési hálózatok kiépítését földkábeles
elhelyezéssel kell megvalósítani.
A telefonhálózat bővítését földkábellel kell megoldani csatlakozva a meglévő lég
és alépítményes hálózathoz.
A kábeltelevíziós hálózat kiépítését lehetőség szerint a telefonhálózattal egy
ütemben kell megoldani szintén földkábellel, mindkét hálózat esetén tartalék
védőcsövet kell elhelyezni. A hálózat folyamatos fejlesztése szükséges.
A használaton kívüli kábelhálózatot el kell távolítani.
A magánterületeken áthaladó közműveket át kell helyezni közterületre.
Útrekonstrukció során a közművek átépítéséről, korszerűsítéséről gondoskodni
kell.

8./ A VÉGREHAJTÁST ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK
Tervkészítési feladatok
A Településszerkezeti Terv jóváhagyása után az alábbi tervek elkészítéséről
gondoskodni kell:
− a település teljes közigazgatási területére elkészítendő a szabályozási terv és
helyi építési szabályzat;
− a közlekedésfejlesztési ill. forgalomcsillapítási feladatok előkészítéséhez és út,kerékpárút létesítéséhez tanulmány,- és kiviteli tervek;
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− a település környezetvédelmi koncepcióját és programját, üdülésidegenforgalom fejlesztés koncepcióját;
− a település zöldfelületi rendszerének kertépítészeti terve, a külterületi tájfásítási
terv;
− a felhagyott bányaterületek rekultivációs terve.
− a településközpont kialakítás beépítési terve
Tervegyeztetési feladatok
A jóváhagyott országos, regionális, kistérségi tervek elhatározásait a község
településrendezési eszközeiben tovább kell vezetni, az ezt követően készülő
magasabb szintű tervekben a község érdekeit érvényesíteni kell.
Jogalkotási feladatok
A Településszerkezeti Terv megvalósítása érdekében a Képviselő-testületnek
folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a terv megvalósítását, illetve a szükséges
változtat átvezetését biztosítani kell.
A Településszerkezeti Terv megvalósítása érdekében a belterületbe-vonásokat
ütemezetten kell biztosítani, az ahhoz kapcsolódóan szükséges művelés alóli
kivonásokat is beleértve.
A Településszerkezeti Terv megvalósítása érdekében az érintett területekre
elővásárlási jogot kell alapítani, változtatási, telekalakításai, illetőleg építési
tilalmat kell elrendelni.
A tervezett művi és természeti értékvédelem megvalósulására a védelmi eljárás
lefolytatását kezdeményeznie kell a képviselőtestületnek.

Szarvaskő, 200... ……………. hó …… nap

…….........................................
Barta Győző
polgármester

……....................................
Dr Estefán Géza
címzetes főjegyző
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Szarvaskő Önkormányzatának
…./200... (…. hó ….nap) rendelete
Szarvaskő Helyi Építési Szabályzatáról
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv.) 13. § (1)
bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV tv. 16. § (1)
bekezdése, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről
(továbbiakban OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján Szarvaskő Helyi Építési Szabályzatáról az alábbi rendeletet alkotja:

I.

FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. §.
(1)

E rendelet hatálya Szarvaskő igazgatási területére terjed ki.

(2)

Az illetékességi területen területet felhasználni, építési telket, telket, építési területet,
területet kialakítani, az építési telken építési tevékenységet folytatni és arra hatósági
engedélyt adni, valamint kötelezést előírni csak a környezet védelmének általános
szabályairól szóló többször módosított 1995. évi LIII. törvény, (továbbiakban Ktv.) és az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII.
törvény, (továbbiakban Étv.), valamint az Országos Településrendezési és Építési
Követelményekről szóló többször módosított 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet
(továbbiakban OTÉK) előírásai, illetőleg Szarvaskő Helyi Építési Szabályzata
(továbbiakban HÉSZ) előírásainak együttes figyelembevételével lehet.

(3)

A HÉSZ rajzi mellékletei:
− A Belterület Szabályozási Terve (rajzszáma: TSZ-1)
− A Külterület Szabályozási Terve (rajzszáma: TSZ-2)
Szabályozási elemek
2. §.

(1)

A Szabályozási Terv kötelező szabályozási elemeket tartalmaz. A kötelező szabályozási
elemek jelkulcsát a Szabályozási Terv tartalmazza.

(2)

A Szabályozási Terv kötelező szabályozási elemei:
a. A beépítésre szánt terület határvonala
b. A közterületek és egyéb funkciójú területek határa
c. Szabályozási szélesség – a közterületeknél a kötelező szabályozási vonalak
közötti minimális távolság
d. Az övezeti határ
e. A területfelhasználási és övezeti besorolás
f. Övezeti előírások, ezen belül

Szarvaskő Településrendezési Terv – Helyi Építési Szabályzat

2

Németh és Társa Bt. Településrendezési és Építészeti Tervező Iroda Bt. 3521 Miskolc, Miskolci u. 48.
Az övezetben elhelyezhető építmények rendeltetése
A beépítés feltételei
−
A beépítési mód
−
A legnagyobb beépítettség mértéke
−
A telek területének és utcai homlokvonalának minimális mérete – ha
azt az övezeti előírás meghatározza
−
A telken belüli zöldterület minimális mérete
Az építménymagasság megengedett legnagyobb, - és ha az övezeti előírás
tartalmazza - az építménymagasság minimális mérete
−
A területre, az építményekre, a természeti és egyéb objektumokra
vonatkozó védelmi előírások
−
Az elő-, hátsó- és oldalkertek minimális méretei, valamint az építési
hely, - ha azt az övezeti előírás meghatározza
A kötelező építési vonal, - ha azt az övezeti előírás meghatározza
A közművesítés minimális előírásai
A terepszint alatti építmények előírásai
A környezetvédelmi előírások
−
−

g.

h.
i.
j.
k.
(3)

A kötelező szabályozási elemek, illetőleg a településszerkezet kialakítását érintő
változások módosítása csak a Településszerkezeti Terv, a Szabályozási Terv és a HÉSZ
egyidejű módosításával változtatható.

(4)

A mérettel el nem látott kötelező szabályozási elemeket a digitális terven méréssel kell
meghatározni. Azoktól eltérni a belterületen maximum 1,0 méter, a külterületen maximum
2,0 méter eltéréssel lehet.

(5)

A terven jelölt nem kötelező szabályozási elemek (tömbön belüli telekhatár vonal)
módosítása – kizárólag a telekalakítási jogszabályban meghatározott telekalakítási terv
keretében – a településrendezési terv módosítása nélkül akkor engedélyezhető, ha a
módosítás után az egyéb előírásokban meghatározott valamennyi feltétel teljesítésre kerül.
A kötelező szabályozási vonalat vagy az övezet határvonalát nem érintő telekhatárok
megváltoztatásához a településrendezési tervet nem kell módosítani, de az övezeti
szabályozás kötelező elemeit be kell tartani.
Területi tagolódások
3. §.

(1)

Közigazgatási szempontból a település területe igazgatási területe bel- és külterületre
tagolódik.

(2)

A település az igazgatási határ vonalát nem módosítja.

(3)

A belterület határvonala a rendelet kihirdetése napján érvényes ingatlan-nyilvántartás
szerinti állapot.

(4)

A belterületi határvonal lehetséges módosításainak helyét és területét, valamint a
beépítésre szánt területek határvonalát a TRT-02 jelű Belterület Szabályozási Terve tünteti
fel. A területek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.
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(5)

Az eddig még belterületben nem lévő, tervezett beépítésre szánt területek belterületbe
vonásáról és annak ütemezéséről a Képviselőtestületnek külön határozatban kell
intézkednie. A tervezett területhasználat szerinti infrastrukturális ellátásról, a közmű- és
közlekedési kapcsolatok kiépítéséről, ill. az egyéb terület-előkészítési feladatok
végrehajtásáról a belterületi határ változásáról szóló határozat megalkotásával egyidejűleg
kell dönteni.

(6)

Építési szempontból a terület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területre tagolódik.

II. FEJEZET
1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK
A beépítésre szánt területek rendeltetése
4. §.
(1)

A beépítésre szánt területek az alábbi területfelhasználási kategóriákba sorolandók:
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉG
- Lakóterületek
- Vegyes területek
- Gazdasági területek
- Üdülőterületek
- Különleges területek

(2)

JELE
L
V
G
Ü
K

A területek övezeti határvonalait és övezeti besorolásukat a Belterület Szabályozási
Terve (1. sz. melléklet) határozza meg.
A beépítésre nem szánt területek területfelhasználása
5. §.

(1)

A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási kategóriákba sorolandók:
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉG
- Közlekedési és közmű területek
- Zöldterületek
- Erdőterületek
- Mezőgazdasági területek
- Vízgazdálkodási területek
- Különleges területek

(2)

JELE
Kö
Z
E
M
V
K

A területek övezeti határvonalait és övezeti besorolásukat a Külterület Szabályozási
Terve (2. sz. melléklet) határozza meg.
A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények
6. §.

(1)

A települési területek rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása érdekében a 5. sz.
melléklet szerinti sajátos jogintézményeket kell alkalmazni, azok felhatalmazása alapján
kell eljárni.
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a./ Telekalakítási tilalmat kell elrendelni a megjelölt területeken az 5/1-a. számú
melléklet szerinti célok megvalósulása érdekében.
b./ Építési tilalmat kell elrendelni a megjelölt területeken a 5/1-b. számú melléklet
szerinti célok megvalósulása érdekében.
c./ Változtatási tilalmat kell elrendelni a megjelölt területeken a 5/1-c. számú melléklet

szerinti célok megvalósulása érdekében.
(2)

Az önkormányzat a közérdekű célok megvalósítása, valamint a rendezett településfejlődés
biztosítása érdekében a 5/2. számú mellékletben megjelölt területeken a meghatározott
célok teljesítéséhez elővásárlási jogot állapít meg.

(3)

Kiszolgáló és lakóút céljára kell lejegyezni a 5/3. számú melléklet szerinti ingatlanokat.
Ha a lejegyzés magántulajdonú területen lakóterület kialakítása érdekében történik, a
lejegyzést az ingatlan tulajdonosainak kell kérelmeznie.

(4)

Beépítésre szánt területen kiszolgáló utak és közművek kialakítására az útépítés és
közművesítési hozzájárulás mértékének és arányának megállapítását a Képviselő-testület
külön rendeletben szabályozza.

(5)

Településrendezési kötelezettség tekintetében:

a./ beépítési kötelezettséget kell előírni a 5/4-a. számú melléklet szerinti ingatlanokon
b./ helyrehozatali kötelezettséget kell előírni a 5/4-b. számú melléklet szerinti ingatlanokon
c./ beültetési kötelezettséget kell előírni a 5/4-c. számú melléklet szerinti ingat-lanokon
A telekalakítás szabályai
7. §.
(1)

A település területeinek övezetein és építési övezetein belül a telekalakítás közútról ill.
magánútról biztosított közvetlen kapcsolat mellett jelen előírás, a Szabályozási Tervek és
a vonatkozó rendelet alapján engedélyezhető.

(2)

A kialakult (75%-ban beépült) telektömbben a telek építési övezetben előírt legkisebb
területének és utcai homlokvonalának mértékétől legfeljebb 10%, saroktelek esetén 15 %
mértékig lehet eltérni, ha az így kialakított telkek az övezeti és más általános érvényű
hatósági előírások figyelembevételével beépíthetők.

(3)

Az építési telek kialakítható legkisebb utcai homlokvonalának szelessége legalább 14,0 m.

(4)

Az övezetre előírt legkisebb telekméretet el nem érő kialakult ingatlan csak akkor válik
építési telekké, és akkor építhető be, ha az ingatlan beépítésére, az épület kialakítására
vonatkozó egyéb szabályok betarthatók.

(5)

Nyúlványos telek beépítésre szánt területen nem alakítható ki, beépítésre nem szánt
területen csak akkor engedélyezhető, ha az a terület terv szerinti használatát célozza és a
közterületi kapcsolat más módon nem biztosítható.

(6)

Korlátozott használatú mezőgazdasági területen 10 ha-nál kisebb ingatlan nem alakítható
ki.
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(7)

Az önkormányzati határozattal jóváhagyott terület-használattól és a szabályozási tervtől
eltérő kialakult használat esetén a terv szerinti igénybevétel időpontjáig, továbbá a tartalék
területeken telekalakítás - a 8. § vonatkozó rendelkezésein túl -, csak a kialakult használat
megtartásával és csak telekegyesítés és telekhatár-rendezés céljára engedélyezhető.

(8)

Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek övezeteiben ellátó és közüzemi közmű
(továbbiakban: közmű) létesítéséhez, a hozzá kapcsolódó műtárgy kialakításához és
elhelyezéséhez, meglévő közmű területének bővítéséhez, továbbá ezek védőterületéhez
szükséges telekalakítás az alkalmazott technológia szerinti követelmények betartása
mellett az érintett övezet telekalakítási feltételektől eltérően is megállapítható.
A telkek beépítésének feltételei
8. §.

(1)

A szabályozási terven jelölt megváltozott területhasználatú és övezetű területeken az
építés csak a változásnak megfelelően engedélyezhető.

(2)

A korábbi előírásoknak megfelelően beépített, ill. jogerős építési, vagy fennmaradási
engedély alapján kialakult állapot esetén további beépítés - amennyiben a telek jelenlegi
beépítettsége eléri vagy meghaladja a jelen előírásban meghatározott mértéket, - a
kialakult beépítettség megtartásával, az engedélyezhető szintterület-növelés mértékéig
engedélyezhető.

(2) A beépítésre szánt területen az övezetre előírt legkisebb telekméretet el nem érő ingatlan

esetén az építési engedélyezési eljárást megelőzően a telek beépítésére, az építészeti és
településképi követelmények tisztázására vonatkozó, összesített tartalmú elvi építési
engedélyezési tervet kell készíteni, és elvi engedélyezési eljárást kell lefolytatni.
(3) Elvi

építési engedélyben kell meghatározni különösen az övezeti előírásokban
részletezett, „az építési övezet és az övezet területén elhelyezhető”, és „az építési övezet
és az övezet területén nem elhelyezhető” építmények között meg nem nevezett
építmények elhelyezhetőségét, illetve az elhelyezés feltételeit. A jogszabályban nem
szabályozott funkció elhelyezését, az ingatlan beépíthetőségét, a kialakítandó létesítmény
környezethez történő illeszkedését, illetve a településrendezési beavatkozás során
tervezett módosítást az elvi építési engedély iránti kérelemben igazolni kell.

(4)

Az elvi építési engedélyben az adott ingatlant a szükséges feltételek megléte és betartása
mellett építési telekké kell nyilvánítani, és meg kell állapítani a beépítés övezeti és
építésjogi kereteit. A beépítési feltételeknek meg nem felelő ingatlan csak beépítésre nem
szánt területként használható fel.

(5) Az építés feltételeit elvi építési engedélyezési eljárás lefolytatásával kell megállapítani az

alábbi esetekben:
a)
b)

kialakult állapot esetén, ha az épület telken belüli elhelyezésére, ha a csatlakozó
szomszédos telkek illetve az érintett utcaszakasz telkeinek előkertje eltérő,
ha egy telken több épület kerül elhelyezésre, az alábbiak kivételével:
1. ahol az övezeti előírások megengedik több épület elhelyezését,
2. beépítésre szánt területen telkenként egy darab további, az előírt számú
személygépkocsi tárolására szolgáló kiegészítő épület elhelyezése, ha azt az
övezeti előírások nem tiltják,
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egy épülettömegen belül elhelyezett 300 m2 bruttó alapterületet meghaladó épületek
elhelyezése esetén,
d) saroktelek beépítése esetében az épület(ek) elhelyezési és kialakítási feltételeinek
meghatározása érdekében,
e) un. „fekvő-telek” beépíthetősége érdekében,
f) nyúlványos (nyeles) telek esetében az építési hely meghatározása,
g) a telek közterület felöli határán a csatlakozó közterület szintjétől számítva 2,0 m-nél
magasabb kerítés létesítése esetén,
h) 3,50 métert meghaladó magasságú támfalgarázs, illetve a támfalgarázs feletti tömör
kerítés létesítési feltételeinek meghatározása érdekében,
i) különleges területen a K/id övezetek területén kialakítható építmények elhelyezési,
beépítési és építészeti kialakítás feltételeinek meghatározása érdekében,
j) a Vt jelű övezetek területén vendéglátó építmény elhelyezési feltételeinek
meghatározása érdekében,
k) kertes mezőgazdasági területen a sajátos technológiai igényű üzemi jellegű építmény
(gazdasági és állattartó építmény, tároló építmény, pajta, szín, stb.) esetén az
övezetekben megengedett legnagyobb építménymagasság túllépése érdekében,
l) az előkertben (ha a telek előkertjének legkisebb lejtése is nagyobb, mint 10%) a
gépkocsi beálló elhelyezési feltételeinek meghatározása érdekében,
m) a gazdasági területek építési övezeteiben elhelyezhető építmények között nem
említett és a helyi építési szabályzat 38. §. (3) bekezdésben nem tiltott
tevékenységekhez kapcsolódó épületek telepítése és elhelyezése,
n) az utcakép védelme érdekében, ha a telek területe meghaladja az építési övezetre
előírt legkisebb telekméret kétszeresét
c)

(6) Beépítésre szánt területen az épület rendeltetésszerű használatára vonatkozó engedélyt

adni – a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kivételével – a teljes közművesítésig – csak
a részleges közművesítés feltételeinek biztosítása és igénybevétele esetén lehet. A
használatbavételi engedély kiadásának időpontjától kötelező a korszerű közműpótló
berendezés üzemeltetése, vagy a szennyvízelvezetés szolgáltatásának igénybevétele.
(7) Az úthálózat önkormányzati tulajdonba vételének feltétele a szilárd burkolat kiépítése. A

kialakítás az átadónak, vagy jogutódjának kötelezettsége.
(8) A beépítésre szánt területek építési övezeteiben az OTÉK 32. § szerinti építmények

elhelyezhetők.
(9) A beépítésre nem szánt területeken építési tevékenység az építéshatósági eljárások

szabályai szerint az Étv. 19. § (2) bekezdés 1./-f./ pontjainak együttes betartásával
engedélyezhető.
Építéshatósági eljárások
9. §.

(1)

Közterületen épület, építmény csak a Képviselő-testület által jóváhagyott közterület
rendezési terv alapján – építési engedélyezési terv lefolytatása mellett – helyezhető el.

(2)

Állattartó épület építése az egyes építési övezeteken belül az állattartási rendelet és az
övezeti szabályozásban megadottak szerint lehetséges. Mindenféle állattartó épület
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esetében a zárt rendszerű, a környezetszennyezést megakadályozó szilárd és híg
trágyatárolást kötelezően elő kell írni. Trágya, trágyalé közcsatornába nem vezethető.
(3)

Az országos közforgalmú vasútvonal szélső vágányától számított 50 méteres
védőtávolságon belül építmény csak külön jogszabályokban megadottak szerint
helyezhető el.

(4)

Az építési engedélyezési eljárás során a védett területeken csak a meglévő környezethez
igazodó, illeszkedő és a szabályozási tervben településrendezési célként megfogalmazott
és szabályozott, alkalmazkodó épületek engedélyezhetőek. Nem engedélyezhetőek a
meglévő építészeti karaktertől idegen magas, léptéktelen épületek, a környezetbe nem illő
idegen elemek (pincegarázsok, utcai erkélyek stb.) a tájhagyománytól idegen építési
anyagok és formakultúra. Az illeszkedést a főépítésszel egyeztetni szükséges.
Az újonnan kialakítandó vagy tömbfeltárásokkal bővülő összefüggő lakó- és
településközponti vegyes rendeltetésű, valamint különleges és gazdasági területek
kialakításakor a vonatkozó előírások szerinti telekalakítási tervet és beépítési
tervjavaslatot kell készíttetni.

(5)

(6)

Nyúlványos (nyeles) telek újonnan nem alakítható ki.

(7)

Műsorszóró, átjátszó bázisállomások - kábel tv erősítők kivételével - belterületen nem
létesíthetők.

(8)

Lejtős terepen az építmény lejtő felöli homlokzatának magassága (F/L) legfeljebb 1,5 mrel haladhatja meg az övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság értékét.

III. FEJEZET
1.2. A KÖRNYEZETVÉDELEM ELŐÍRÁSAI
Általános előírások
10. §.
(1)

Valamennyi területfelhasználás, létesítés, beavatkozás során érvényre kell juttatni a
környezetvédelem előírásait és a környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy az
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és a- környezet igénybevételét idézze elő,
b) megelőzze a környezetszennyezést,
c) kizárja a környezetkárosítást.

(2)

A tervezett belterületi határtól mért 1000 m-es védőtávolságon belül a települési
környezetet zavaró, szennyező tevékenység nem folytatható.

(3)

A környezetszennyező források, illetve a szennyezésektől védendő létesítmények körül a
környezeti terhelés miatt meghatározott védőtávolságokat biztosítani kell. A
védőtávolságon belüli védőterületen csak a hatóságok által engedélyezett területhasználat
és tevékenység folytatható, a védőterületet a szükséges és lehetséges helyeken védő
zöldfelületként kell kialakítani.
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A föld védelme
11. §.
(1)

A mezőgazdasági termőföldek minőségének megóvása, a termőképesség fenntartása,
rendeltetésszerű használata a földtulajdonosok ill. használók kötelezettsége.

(2)

Termőföld terv szerinti igénybevételéhez a művelési ágváltozás, valamint - beépítésre
szánt terület esetén – a belterületbe vonás érdekében a beruházó köteles eljárni.

(3)

A termőföldön történő beruházások esetében a beruházó köteles a területileg illetékes
földvédelmi hatósági engedélyét beszerezni. A beruházó köteles gondoskodni a
termőréteg megmentéséről, védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és
újrahasznosításáról.

(4)

Mély fekvésű területek csak nem szennyezett anyaggal tölthetők fel.

(5)

A területen a pangóvizek, belvizek kialakulásának elkerülése érdekében gondoskodni kell
a csapadékvíz megfelelő elvezetéséről.

(6)

Az építmények helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy a használatukkal összefüggésben
keletkező folyékony települési és veszélyes hulladék a talajba ne kerülhessen.

(7)

A földhasználó köteles a termőhely ökológiai adottságaihoz igazodva a földhasznosítás, a
termesztés technológiai és talajvédelmi beavatkozásainak összehangolásán alapuló olyan
talajvédő gazdálkodást folytatni, amely a külön jogszabályokban meghatározott
természetvédelmi, környezetvédelmi, vízvédelmi, közegészségügyi és állategészségügyi
követelményeket is figyelembe veszi.

(8)

A település területe a megye csúszásveszélyes területeinek övezetébe tartozik. Az építési
engedélyezési tervdokumentációhoz a vonatkozó előírás szerint talajmechanikai
szakvéleményt kell csatolni.

Rekultivációs területek
12. §.
(1)

A település külterületén rekultivációt igényel a település területén található felhagyott
bányaterület. A terület Natura 2000 hálózatba és tájképvédelmi övezetbe tartozik, ezért az
újrahasznosítás a biológiai sokféleség megőrzése és a természeti értékek védelme mellett a
földtani értékek bemutatása, ökoturisztikai hasznosítás, szabadtéri sportolás, erdősítés.

(2)

A tájrendezés előtt a BNP bevonásával ökológiai értékvizsgálatot kell végezni a
védelemre érdemes élőhely kialakulás feltárására. A kialakultak értékes élőhelyek
környezetében a további munkálatokat csak a BNPI egyetértésével lehet folytatni.

(3)

A 05/6 hrsz-ú ingatlanon lévő andezitbánya és a Felső-legelő dűlői kavicsbánya területét
bemutató területként kell fenntartani.
A vizek védelme
13. §.
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(1)

A település területe kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségi terület, területén
csak olyan tevékenység létesítésére és végzésére adható engedély, mely szennyezettség
szempontjából illeszkedik a terület besorolásához.

(2)

(3)

A település területe sérülékeny környezetű karsztvízbázis terület, ezért a
távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
gondoskodni kell.
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelmére
jogszabály előírásainak megfelelő „jó mezőgazdasági gyakorlatot” kell
külterületeken.

vízbázisok,
védelméről
vonatkozó
folytatni a

(4)

Vízfolyásba tisztítatlan szennyvíz és egyéb szennyező anyag nem bocsátható. A felszíni
vizekbe, illetve az élő vízfolyásokba csak a vízügyi hatóság hozzájárulásával, és az általa
meghatározott feltételek betartásával szabad csapadékvizet, illetve tisztított szennyvizet
bevezetni.

(5)

A felszíni és a felszín alatti vizek, valamint a talaj minőségének védelme érdekében a
tisztítatlan szennyvizek szikkasztása a kül- és belterületen egyaránt tilos. Lakóépületek,
ipari, mezőgazdasági és szolgáltató létesítmények csak úgy létesíthetők, ha az ott
keletkező szennyvíz és hulladék ártalommentes elhelyezése biztosított.

(6)

A felszín alatti vizek védelme érdekében monitoring-rendszer üzemeltetése szükséges.

(7)

Épület felújítása, bővítése és új épület elhelyezése belterületen belül csak a meglévő
szennyvíz gerinchálózatra történő bekötés mellett engedélyezhető. A közcsatorna
kiépítéséig az építés vízzáró szennyvízgyűjtő-medence (közműpótló) átmeneti
alkalmazásával, vagy a hatóság által engedélyezett egyedi szennyvíztisztító kisberendezés
üzemeltetésével engedélyezhető. A szennyvízgyűjtő medence rendszeres ürítéséről
ellenőrizhető módon kell gondoskodni.

(8)

Az élővizek partjától számítva külterületen 50 m, belterületen, vagy beépítésre szánt
területen 10 m védőtávolságon belül új gazdasági építmény és lakóépület nem építhető,
meglévő gazdasági épület nem bővíthető.

(9)

A veszélyes és kommunális hulladékok elhelyezése tilos vízfolyás és csatorna medrekben,
a medrek környezetében. A károkozókat közigazgatási-, vagy büntetőeljárás keretében
felelősségre kell vonni.

(10) A

gépjármű-közlekedés területén és a parkolókban a gépjárművekből származó
szennyezés közvetlen talajba jutásának megakadályozására csak szilárd burkolat létesítése
engedélyezhető, melyen biztosított a csurgalékvizek elvezetése.

(11) A

gazdasági területen keletkező ipari szennyvizeket a telken belül kell előtisztítani. A
szennyvizet csak a hatóságok által előírt mértékű előtisztítás után szabad a közcsatornába
bevezetni.

A felszíni vizek szabályozása
14. §.
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(1)

A vízfolyások természetes és természetközeli állapotú partjait a vizes élőhelyek védelme
érdekében meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során a természetkímélő
megoldásokat kell előnyben részesíteni. A partok védelmét mérnökbiológia módszerek
alkalmazásával kell megerősíteni.

(2)

A mederfenntartási munkák végzéséhez belterületen a partéltől számított 6,0 m széles
területsávot kell biztosítani. Ahol a birtokhatár a partél közelében van, csak mobil kerítés
építhető, amely szükség esetén ár- és belvízvédekezéskor elbontható. A parti birtokosok
sem évelő, sem évszakos növényeket nem telepíthetnek a felvonulási területre és még
időszakosan sem foglalhatják el a vízfolyások medrét, rézsűjét, a földműveket.

(3)

A parti sáv külterületi szakaszán a vonatkozó rendelet előírásait kell alkalmazni.
Külterületen a parti sávban (folyók és patakok mentén: 6 méterig, csatornák esetében a
vízjogi engedélyben meghatározott medertől számított legalább 3-3 méterig, tavak
esetében 3 méterig) csak gyepgazdálkodás folytatható.

(4)

A felszíni vizek elvezetésének módját – legalább az összefüggően kezelendő területre
vonatkozóan – a tereprendezésre, a felszíni vízelvezető és a szivárgó rendszerre vonatkozó
terv(ek)ben kell meghatározni, a település belterületi vízrendezési tervét el kell készíteni.
A csapadékvizek befogadója az Eger patak. A felszíni vizekbe táplált vizek minőségének
meg kell felelni a vonatkozó rendeletekben előírt minőségi követelményeknek.

(5)

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, valamint a felszíni vizeket szennyező
egyes veszélyes anyagok környezetminőségi határértékeiről és azok alkalmazásáról szóló
rendelet betartása, a felszíni vizek állapotának megőrzése, az állapot megőrzésére szolgáló
intézkedések megtétele a kibocsátó kötelessége. Ha a kibocsátó a térszínen lefolyó, illetve
a használt és a keletkező szennyvizek vízminőségére vonatkozó rendeletekben
megállapított kibocsátási határértéket túllépi, köteles az ingatlanán előtisztításról,
előtisztító műtárgy létesítéséről gondoskodni.

(6)

A magasabban fekvő területekről lefolyó csapadékvizek ellen a beépített területeket
övárkok létesítésével kell védeni. Az övárkok belterületi nyílt árkokba csatlakozása előtt
hordalékfogók telepítése szükséges.

Felszín alatti vízvédelmi terület határa (hidrogeológiai védőterület)
15. §.
(1)

Az övezetbe a vízkivételi művek által hasznosításra igénybe vett, illetve arra kijelölt
területek, vagy felszín alatti térrészek, az onnan kitermelhető vízkészlet meglévő, illetve a
tervezett vízbeszerző létesítményei, továbbá azok hidrogeológiai védőterületei és a kijelölt
hidrogeológiai védőterületeken kívüli feszíni szennyeződésre érzékeny területek
tartoznak.

(2)

A nemzeti park területére eső felszín alatti vízvédelmi terület övezetében:
a) külterületen bármely épület csak akkor üzemeltethető, ha a keletkező szennyvíz a
csatornahálózatba kötve, vagy a felszíni és a karsztvíz károsítása nélkül zárt tárolóba
kerül elhelyezésre;
b) veszélyes hulladék, kommunális szilárd hulladék nem tárolható, szippantott
szennyvízürítő hely, szennyvíziszap lerakóhely, dögkút, dögtér nem üzemeltethető;
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c)

karsztvíz kivétele az ökológiai vízigény biztosításával történhet – az ökológiai
vízigényt forrásonként (vízkivételenként) a Nemzeti Park Igazgatósága határozza
meg, amely nem lehet kevesebb a források mindenkori vízhozamának 20%-ánál.

(3)

A nemzeti park területén kívül eső felszín alatti vízvédelmi terület övezetében:
a) kommunális szilárd hulladéklerakó, veszélyes hulladéktároló, szennyvíziszap
lerakóhely, szippantott szennyvíz ürítőhely nem üzemeltethető;
b) állattartás csak hagyományos almos-trágyás technológiával üzemeltethető. A trágya
tárolása, elhelyezése a felszíni és felszín alatti vizek károsítása nélkül biztosítandó.

(4)

A védendő távlati vízbázis kijelölésre kerülő védőidoma felszíni vetületi területének
használatára vonatkozó előírások megállapítása érdekében a vonatkozó rendelet szerint a
hatáskörrel rendelkező felügyelőség jár el.

(5)

Az övezetben hígtrágyás technológiájú állattartás nem engedélyezhető és kommunális
hulladéklerakó nem létesíthető.

Vízművek védőterülete
16. §.
(1)

Az egyes védőidomokban, védőterületeken csak olyan tevékenység végezhető, amely a
kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét, mennyiségét, valamint a
vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

(2)

A belső védőidomban és védőövezet területén csak a vízkivétel létesítményei és olyan
más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer
üzemi céljait szolgálják. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy
szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelszínre vagy a felszín alá, a vizet gyűjtő,
kitermelő, szállító berendezésekbe.

(3)

A felszín alatti vízbázisok külső védőövezetén és védőidomában olyan tevékenység
végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében
csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem
bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos.
A levegőtisztaság védelme
17. §.

(1)

A település levegőtisztaság-védelmi szempontból Bükki Nemzeti Park kiemelten védett
területének övezetébe, ökológiailag sérülékeny települések területébe tartozik.

(2)

A levegőterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, technológiákra, létesítményekre
(légszennyező forrásokra) az elérhető legjobb technika alapján, jogszabályban, illetőleg
környezetvédelmi hatóság egyedi eljárása keretében kibocsátási határértéket,
levegővédelmi követelményeket kell megállapítani.

(3)

A vonatkozó rendeletben felsorolt tevékenységek alkalmazása esetén környezeti
hatástanulmány készítendő. A környezeti hatástanulmányok alapján további részletes
hatástanulmány
készítése
rendelhető
el,
amennyiben
a
környezetállapot
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veszélyeztetettsége és a megelőzés, vagy kárelhárítás lehetséges módozatai nem kellően
tisztázottak.
(4)

A település a légszennyezési agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló vonatkozó
rendelet értelmében „10. – Az ország többi területe” zónába tartozik. Ennek megfelelően
az alábbi légszennyező anyagokkal szemben fenn kell tartani az adott zónára a
légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékeiről szóló vonatkozó rendeletben meghatározott határértékeket:
– kén-dioxid – F
– nitrogén-dioxid – F
– szén-monoxid- – F
– szilárd (PM10) – E
– benzol – F
Ahol: a./ E – azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van
b./ F – azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem
haladja meg.

(5)

A területeken csak olyan tevékenységek folytathatók, illetve olyan új építmények
elhelyezése engedélyezhető, amelyek teljesítik a technológiai kibocsátási határértéket,
valamint üzemelésük során a vonatkozó jogszabály szerint a területre megállapított
légszennyezettségi határértékek legfeljebb a kijelölt védőövezet határvonaláig terjednek.

(6)

A területen új légszennyező forrás létesítésekor a vonatkozó jogszabályban foglalt
tevékenységek esetén meghatározott kiterjedésű védelmi övezetet kell kijelölni.

(7)

A nemzeti park területén létesítmény csak akkor alakítható ki, ha annak üzemi
technológiai eredetű szennyezőanyag-kibocsátása nincs.

(8)

Új helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítéséhez a vonatkozó jogszabály
értelmében, a környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása, engedélyező hatóság
hiányában engedélye szükséges. A hatóság a létesítményre a kibocsátási határértéket
határozattal írja elő, melyek betartásával kapcsolatban ellenőrzésre és adatszolgáltatásra
kötelezi a légszennyező pontforrás üzemeltetőjét.

(9)

A település területén diffúz légszennyezést okozó tevékenység csak zárt térben, vagy a
kiporzás megakadályozása esetén (pl.: a felület megfelelő anyagokkal való kezelése,
nedvesen tartása, stb.) folytatható. Helyhez kötött diffúz légszennyező forrás esetén az
ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója köteles – a diffúz levegőterhelés
elkerülése érdekében – az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni.

(10) A

település területén a lakosságot zavaró mértékű bűzt okozó új létesítmény nem
helyezhető el. Szagos, bűzös tevékenység lakóterületen kívül, külterületen is csak
korszerű technológia alkalmazása mellett folytatható. A meglévő létesítmény
tevékenysége korlátozható vagy betiltható a közegészségügyi hatóság állásfoglalása
alapján hozott környezetvédelmi hatósági határozattal.

(11) Fűtési

eredetű szennyezőanyag kibocsátás az ökológiailag sérülékeny területekre
vonatkozó jogszabály szerint engedélyezhető.
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Zaj és rezgés elleni védelem
18. §.
(1)

A település területén a zaj és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó
létesítmény csak abban az esetben üzemeltethető, illetve bármely tevékenység csak abban
az esetben folytatható, ha az általa kibocsátott zaj mértéke környezetében (az ingatlan
határvonalán kívül) a vonatkozó rendelet szerinti határértéket nem haladja meg.

(2)

A település területeire a zajforrás típusaira a vonatkozó jogszabály előírásaiban
megállapított határértékeket kell alkalmazni.

(3)

A jogszabályban megállapított területen kívül hatósági jogkörbe tartozó új tevékenységek
engedélyezése során, a zajvédelmi szakvélemény készítendő.

(4)

A közlekedésből eredő határértéket meghaladó zaj és rezgésterheléssel érintett forgalmi
utak mentén kialakításra kerülő létesítmények védendő homlokzata előtt 2 m-re, valamint
az épületek zajtól védendő helyiségeiben az egyes funkciókra és a helyiség használatára
megállapított határértékek betartása forgalomszabályozással, a környezetvédelmi hatóság
mérséklésre vonatkozó engedélyével és passzív (épületakusztikai) védekezés együttes
alkalmazásával biztosítható.

(5)

A település területén az üzemi tevékenységből és építési munkából eredő zajterhelés nem
haladhatja meg a vonatkozó jogszabály szerinti határértéket. Határérték túllépés esetén a
szükséges zajvédelmi intézkedések megtétele érdekében üzemi tevékenység esetén a
tulajdonos, építési munka esetén az építtető köteles eljárni. A szükséges zajcsökkentést a
környezetvédelmi hatósággal történő egyeztetés és annak előírásai szerint kell elvégezni.

(6)

A Bükki Nemzeti Park területe egyben Zajvédelmi szempontból fokozottan érzékeny
övezet, ezért:
a) A nemzeti park területén az erdő csendjét zavaró rendezvények, versenyek (pl. autó-,
motorverseny) nem rendezhetők.
b) A nemzeti park alacsony légterében sportolási célú repülés, siklórepülés csak a
Nemzeti Park Igazgatósága által kijelölt területeken engedélyezhető.
Hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás
19. §.

(1)

A települési hulladék ellenőrzött és előírt módon történő gyűjtését, szállítását, elhelyezését
és ártalmatlanítását; a közterületek tisztántartását, takarítását, hulladék- és
gyommentesítését önkormányzati rendeletben kell szabályozni.

(2)

A keletkező hulladékok a település igazgatási területén kívül kerülnek elhelyezésre és
ártalmatlanításra.

(3)

A település területén kommunális és egyéb hulladék a szükséges gyakoriságú elszállításig
csak zárt edényzetben tárolható.

(4)

A település területén végzett tevékenységek során a veszélyes hulladékokról szóló
rendelet szerinti képződött veszélyes hulladékokat az ártalmatlanításig, illetve az
elszállításig a vonatkozó jogszabályokban előírt módon, fajtánként elkülönítetten, a
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környezet károsítását kizáró módon, az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell gyűjteni, és
környezetszennyezés nélkül kell tárolni.
(5)

Veszélyes hulladékok lerakó, vagy ártalmatlanító helyre szállításáról és
ártalmatlanításáról érvényes hatósági engedéllyel rendelkező szakvállalkozó bevonásával
a hulladék előállítójának kell gondoskodnia.

(6)

A keletkezett veszélyes hulladékok kezeléséről a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló rendelet előírásai szerint kell gondoskodni

(7)

A településen alkalmazni kell a szelektív hulladékgyűjtés rendszerét.
Tűzrendészeti és katasztrófa védelmi előírások

20. §.
(1)

A tűzoltó gépjárművek részére a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki
követelményeinek megállapításáról szóló vonatkozó előírás szerinti előírt fordulási
lehetőség, két nyomsáv szélességű szilárd burkolatú út biztosítása szükséges.

(2)

A létesítésre kerülő tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére felállási helyet kell
biztosítani. A felállási hely mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon
maradjon.

(3)

Új létesítmények kialakításával egyidőben gondoskodni kell a megváltozott
körülményeknek megfelelő oltóvíz mennyiségéről az országos tűzvédelmi szabályzatban
meghatározottak szerint, földfeletti tűzcsapokkal.

(4)

Az újonnan kivitelezni tervezett létesítményekben a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló törvényben meghatározottaknak megfelelően az oltóvíz
ellátásról gondoskodni kell.

(5)

Az oltóvíz biztosítására, ha az más módon nem oldható meg, önálló víztárolót (medencét,
tartályt) kell létesíteni. Víztárolót az országos tűzvédelmi szabályzatban meghatározottak
szerint kell létesíteni.

(6)

(7)
(8)

(9)

A legkedvezőtlenebb helyzetű tűzcsapról 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél a „D” és
„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó nem mezőgazdasági létesítménynél legalább 200
kPa /2 bar/ kifolyási nyomást kell biztosítani.
Az újonnan kivitelezni tervezett vízvezeték hálózatot körvezeték rendszerűre kell
kiépíteni.
A gazdasági terület fejlesztése során gondoskodni kell legalább két nyomsáv szélességű,
szilárd burkolattal ellátott közlekedési út kiépítéséről, úgy hogy az alkalmas legyen
tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére.
Az emberi élet és az anyagi javak hatékony védelme érdekében a lakosság riasztásának és
tájékoztatásának feltételeit biztosítani kell.
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IV. FEJEZET
1.3. A TERMÉSZETVÉDELEM ELŐÍRÁSAI
Általános előírások
21. §.
(1)

Az országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló területek felsorolását az 6.
melléklet tartalmazza.

(2)

Az egyéb természetvédelmi célú kategóriák által érintett területek felsorolását a 7.
melléklet tartalmazza.

(3)

A település terület-felhasználásai során biztosítani kell a védett növények és állatok
értékes élőhelyeit, az élőhelyek kapcsolatát, az ökológiai folyosók megmaradását. A tájikörnyezeti adottságokban nagyléptékű, maradandó változást okozó közúthálózat-fejlesztés
és a felszíni vízlevezető-rendszer átalakítása, valamint egyéb műszaki beavatkozás esetén
a természeti értékek védelmét hangsúlyozó komplex környezeti hatástanulmányt
(vonatkozó rendelet szerint), illetve környezeti hatáselemzést (a vonatkozó rendelet
hatálya alá nem tartozó esetekben) kell készíttetni.

(4)

A mezőgazdasági területeket tagoló tájfásítást, valamint a meglévő vonalas
létesítményeket kísérő fasorait, erdősávjait védeni és a karbantartásukról gondoskodni
kell. Építéshatósági engedélykérelem (építés, telekalakítás, stb.) esetén - a tájfásítás
meglévő elemeinek fenntartása mellett - az engedélykérőt, a terület(ek) tulajdonos(ai)t,
illetve kezelő(i)t kötelezni kell a védelmi célú fásítás fenntartására és a szükséges pótlás
elvégzésére.
Természetvédelmi övezetek
Bükki Nemzeti Park terület
22. §.

(1)

Az övezetben külszíni bányaművelés nem folytatható.

(10) Az

övezet területén lévő gyepterületeket fenn kell tartani, területük nem erdősíthető.
épület létesítéséhez, meglévő épület felújításához a BNPI hozzájárulása szükséges. Új
épület létesítése, a meglévő épületek felújítása csak a térség építészeti hagyományainak
megfelelően, tájba illő módon történhet.

(11) Új

(12) A

külterületen lévő épületek csak erdészeti, vadászati, turisztikai, kutatási-oktatási céllal
hasznosíthatók. Kivétel: az előzőekben más céllal hasznosított épületek.

(13) Az

övezetben hulladéklerakó- és kezelőtelep, szippantott szennyvízürítő hely, szennyvíz
iszaptároló, hígtrágya tároló, komposztálótelep, dögkút, dögtér, dögtemető, veszélyes
hulladéktároló, szélerőmű, szélkerék nem létesíthető.

(14) Az

övezetben új nagyfeszültségű villamos légvezeték nem vezethető. A meglévő hálózat
felújítása, rekonstrukciója csak földkábellel vagy a védett területek kiváltásával történhet.
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(15) Az

övezetben új közép-és kisfeszültségű légvezeték csak földkábelben vezethető. A
meglévő vezetékek felújítása, rekonstrukciója is csak földkábellel történhet.
(16) Az övezetben új adótorony, távközlési magasépítmény és szélerőmű nem létesíthető.
(17) Az

övezetben a terv által mezőgazdasági területként, erdőterületként, vízgazdálkodási
területként szabályozott területeken önálló reklámtábla, reklámépítmény nem helyezhető
el. Épületek homlokzatán csak az épület funkciójának megfelelő reklám létesíthető.

(18) Erdők

kezelése a természetvédelmi kezelési terv szerint történhet, amelynek célja az
önfenntartó természetes erdőtársulások kialakítása, fenntartása.

(19) A

Bükk-hegységben hagyományos gazdasági tevékenységek – a mészégetés és szénégetés
- csak a Nemzeti Park Igazgatósága által kijelölt területeken folytatható.

Természeti területek
23. §.
(1)

Természeti területként meghatározott telkek, területek területén minden tevékenység csak
a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. Az övezetben csak a Bükki Nemzeti
Parkkal egyeztetett extenzív jellegű vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási
módszerek alkalmazhatók.

(2)

Új épület, építmény elhelyezése, oktatási, kutatási, ismeretterjesztési, ökoturisztikai és a
természeti terület fenntartását szolgáló céllal létesíthető a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság egyetértése esetén.

(3)

Az övezetben külszíni bányászati tevékenység nem folytatható.

(4)

Az övezetben területhasználat változtatás illetve művelési ág váltás csak a
természetvédelmi hatóság hozzájárulásával történhet. A természetközeli gyepeket feltörni
a BNPI által engedélyezett védelmi célú erdőtelepítés kivételével tilos.

(5)

A kataszterezett, vagy később jegyzékbe vett Természeti Területek kezelési előírásairól az
illetékes Nemzeti Park gondoskodik.

(6)

Természeti területek övezetében a vizes élőhelyek, különösen a folyóvizek, valamint a
vizeket
kísérő
természetes
életközösségek
(növénytársulások)
állapotának
megváltoztatásához, valamint a vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50
méteren belül meglévő épületek, építmények, létesítmények, átépítéséhez, átalakításához
az igazgatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

(7)

A patakok, csatornák, felszíni vízelvezető rendszerek karbantartását, a vízpart és a meder
rendezését a természeti, táji értékek károsítása nélkül, tájba illő módon kell elvégezni.

Ökológiai hálózat elemeinek övezete
24. §.
(1)

Ökológiai hálózat övezete: a természetes és természetközeli élőhelyek rendszere, amely az
élőhelyek közötti ökológiai folyosók által biztosított biológiai kapcsolattal elősegíti a
fajok vándorlását, terjedését és ezáltal a biológiai sokféleség megőrzését.
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(2)

Az ökológiai hálózat magába foglalja a védett természeti értékeket és a természeti
területeket.

(3)

A meglévő természetszerű gazdálkodási módok (gyep, nádas, erdő) megtartandók,
területhasználat változtatás illetve művelési ág váltás csak a természetvédelmi hatóság
hozzájárulásával történhet.

(4)

Az övezetben erdőtelepítés és erdőfelújítás őshonos fajokkal, természetkímélő módon a
termőhely-típusra jellemző elegyarányoknak megfelelően végezhető.

Natura 2000 területek (Különleges Madárvédelmi és Természetmegőrzési Területek)
25. §.
(1)

Tilos a Natura 2000 terület állapotának, állagának, jellegének elsődleges rendeltetésével
ellentétesen történő megváltoztatása. Tilos minden olyan beruházás végzése, illetve
tevékenység folytatása - kivéve, ha kiemelt közérdekről van szó - amely a terület
elsődleges rendeltetéséből fakadó védelmi célokkal ellentétes.

(2)

A Natura 2000 területre - ha külön jogszabály alapján védett természeti terület - a
Természet-védelméről szóló törvény, a védetté nyilvánító jogszabály, illetve a HÉSZ
vonatkozó előírásait együttesen kell alkalmazni.

(3)

A Natura 2000 területen a BNPI - vagy a külön jogszabályban meghatározott elsőfokú
természetvédelmi hatóság - engedélye, illetve hozzájárulása szükséges:
a)
b)
c)
d)

(4)

a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez;
a terület helyreállításához, jellegének, termőföld más célú hasznosítását eredményező
területhasználathoz;
az erdőkről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport,
fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez;
talajfelszínen zajló, technikai jellegű sporttevékenység folytatásához.

A Natura 2000 területre közvetlen kihatással lévő, vagy azt közvetlenül érintő más
hatósági eljárás során az igazgatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

telekalakítás, területfelhasználás, építés és használatbavétel engedélyezéséhez;
nyomvonalas létesítmény és földmű építése engedélyezéséhez;
vízimunka, vízilétesítmény és vízhasználat engedélyezéséhez;
ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges telep
létesítésének engedélyezéshez;
erdészeti, vadászati, halászati hatósági eljárásban;
bányatelek megállapítására, módosítására;
az ásványi nyersanyag feltárására, kitermelésére, vagy a kitermelés szünetelésére;
meddőhányó hasznosítására;
bányászati létesítmények építésére és üzembe helyezésére;
a bányászattal összefüggő vízjogi hatósági eljárásokra.

Szarvaskő Településrendezési Terv – Helyi Építési Szabályzat

18

Németh és Társa Bt. Településrendezési és Építészeti Tervező Iroda Bt. 3521 Miskolc, Miskolci u. 48.

Tájképvédelmi övezet
26. §.
(1)

Szarvaskő teljes külterülete része a megyei Területrendezési Tervben kijelölt
tájképvédelmi övezetnek. A tájképvédelmi övezet a nemzeti parkot övező változatos
természeti adottságú, és ezáltal hagyományosan gazdag és sokrétű tájhasználatú övezet,
amely egyben a nemzeti park védőövezeteként is funkcionál.

(2)

Erdőterületen csak a vadgazdálkodással, erdőgazdálkodással, turizmussal, a kutatássaloktatással, a gyógyászattal és az erdőhöz kötődő sportolással összefüggő épületek
helyezhetők el. Az övezetben kereskedelmi szállásépület is kialakítható.

(3)

Erdőterületen épület csak akkor helyezhető el, ha az épület az erdő ökológiai hálózatban
betöltött szerepére károsan nem hat.

(4)

Tájképvédelmi övezetben külszíni bányaművelés létesíthető.

(5)

Tájképvédelmi övezetben új közutak létesítésénél az utak mentén zöldfolyosóként
funkcionáló növénytelepítést is ki kell alakítani.

(6)

Tájképvédelmi övezetben felszínen nem létesíthetők olyan termékvezetékek,
távvezetékek, amelyek tájképi és településképi szempontból zavaró hatásúak és
megváltoztatják a táj karakterét.

(7)

Az övezet területén szélkerék, szélerőmű, adótorony, tájképvédelmi szempontból zavaró
építmény nem létesíthető.

(8)

Az övezetben a meglévő fasorok, mezsgyék védelmét biztosítani kell.

Érzékeny Természeti Területek övezete
27. §.
(1)

A település területe része a Bükki Nemzeti Park védőterülete elnevezésű Érzékeny
Természeti Területnek.

(2)

Az övezetbe a vonatkozó rendelet alapján azok a természeti (ökológiai) szempontból
érzékeny földrészletek összefüggő területei tartoznak, ahol olyan természetkímélő
gazdálkodási módok megőrzése, fenntartása és támogatása a cél, amelyek biztosítják az
élőhelyek védelmét a biológiai sokféleség, a tájképi és kultúrtörténeti értékek
összehangolt megőrzését.

(3)

Érzékeny természeti területek övezetében a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program
célkitűzéseinek megfelelő és az érzékeny természeti területek hasznosítását biztosító
célprogramok szerint a tájkép védelmét, a természeti értékek megóvását, a táj ökológiai és
turisztikai potenciálját megőrző és azt növelő környezetkímélő mezőgazdasági termelési
szerkezetet kell kialakítani.
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Ex-lége területek
28. §.
(1)

A természet védelméről szóló vonatkozó törvény rendelkezése alapján védettek

Szarvaskő területén lévő források, víznyelők és barlangok.
(2)

(3)

A védett forrás, víznyelő természeti emléknek minősül. A védettség kiterjed a természeti
emlék védelmét szolgáló területre.

A természeti emlék védelmét biztosító terület lehatárolását a Bükki Nemzeti Park
látja el.
Egyedi tájértékek
29. §.

(1)

A természet védelméről szóló vonatkozó törvény rendelkezése alapján egyedi tájértéknek
minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel
létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos
vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van.

(2)

Szarvaskő igazgatási területére az Egyedi Tájértékek Katasztere (ETK) el kell készíteni. A
felmérés alapján a kijelölt objektumok és területek listáját a tájértékre vonatkozó
intézkedési javaslattal a BNP Igazgatósága eljuttatja a település önkormányzatához.

(3)

A Képviselő-testület dönt az országos védelem alatt nem álló egyedi tájérték helyi
védelméről.
Települési zöldfelületek védelme
30. §.

(1)

A meglévő fásított közterek, fasorok településképi szempontból értékes faegyedei,
valamint az utcaképet meghatározó településképi jelentőségű zöldsávok és zöldfelületek
védendő zöldfelületi elemeit érintő változtatás, csak önkormányzati engedély alapján
történhet. Az építéshatósági hozzájárulást szükség szerint kertészeti terv, vagy
szakvélemény alapján szabad kiadni.

(2)

A beépítésre szánt területek közül:
a) lakóterületen, gazdasági területen, üdülőterületen – a meglévő növényállományt is
figyelembe véve – a telek minimális zöldfelületének minden 100 m2-e után,
b) különleges területeken – a meglévő növényállományt is figyelembe véve – a telek
minimális zöldfelületének minden 150 m2-e után,
legalább 1db nagyméretű lombkoronát nevelő, környezetben honos fa kihelyezéséről a
használatba vételi eljárás megkezdéséig kell gondoskodni.

(3)

A település zöldfelületeinek védelme érdekében meglévő fát, egyéb fás növényzetet
kivágni csak indokolt esetben, a jegyző engedélye alapján lehet.

(4)

A település zöldfelületi rendszerének és növényállományának megóvása érdekében:
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a) A település területén építési engedélyt csak részletes fafelmérési és favédelmi terv
alapján szabad kiadni.
b) A település beépítésre szánt területein és közcélú zöldfelületein (parkok, erdők,
fasorok) élő fát kivágni csak fakivágási engedély alapján szabad. Az engedélyt a
jegyző, illetve az átruházott jogkörben eljáró hatóság, fakivágási terv (vagy
szakvélemény) elbírálása alapján adhatja ki. Ennek tartozéka szakértő által készített
műszaki leírás és számítás, helyszínrajz, a kivágásra kerülő fák értékelése (fafaj,
méret, egészségi állapot), a kivágás okának és a pótlás módjának ismertetése.
c) Ha a jegyző, illetve az átruházott jogkörben eljáró hatóság a fakivágási tervben
másként nem rendelkezik, akkor a fapótlás során annyi előnevelt fát kell ültetni, hogy
azok 1 méter magasságban mért törzsátmérőjének összege a kivágott fák
törzsátmérőjének összegét legalább 50%-kal haladja meg. Amennyiben a pótlandó fák
a fakivágás által érintett ingatlanon hely hiányában vagy egyéb okból nem, vagy csak
részben helyezhetők el, úgy a pótlást az illetékes hatóság által a fakivágási
engedélyben meghatározott egyéb módon kell elvégezni. A pótlás költsége a
fakivágást kezdeményezőt terheli.
d) A fakivágási engedélyre és pótlásra vonatkozó előírások gyümölcsfákra nem
vonatkoznak. Nem vonatkozik továbbá az erdőművelésű területeken erdészeti
üzemterv alapján végzett üzemi fakivágásokra. Itt az újratelepítést az erdészeti
üzemtervben előírtak szerint kell végezni.
(5)

Az engedély alapján kivágott, elhalt, továbbá engedély nélkül eltávolított fás növényzet
pótlásáról lombtérfogat-egyenérték mellett kell gondoskodni, kivéve ha a területen a
visszapótlás a meglévő lombkoronaszint borítottsága miatt nem kívánatos. Ha a fa
kivágására építéssel összefüggésben került sor, akkor a visszapótlás helyét, módját, a
kiültetendő növény fajtáját az építési engedélyezési terv részeként kell meghatározni.

(6)

A visszapótlásra kerülő növényállomány fajtáját, a telepítés helyét és idejét az eljáró
hatóság meghatározhatja. A visszapótlásra szánt növényzetet az építési területen, vagy
annak közelében kell telepíteni. A visszapótlásra szánt növényzet kiültetéséről - általában
- az építési tevékenység megkezdése előtt kell gondoskodni, különösen, ha a
visszapótlásra nem az építési területen kerül sor.

(7)

A közutak építési területén, a műszaki lehetőségek szerint legalább egyoldali zöldsávot,
átlagosan 10 méter tőtávolságot meg nem haladó út menti fasorokat kell telepíteni. A fasor
létesítéséhez fánként legalább 4,0 m2 burkolatlan felület vagy legalább 1,5 m széles, az
útburkolattal párhuzamos zöldsávot kell kialakítani és fenntartani.

(8)

A zöldfelületek kialakításánál a termőhelyi adottságoknak megfelelő, elsősorban honos
fafajok alkalmazandók.

(9)

A területre előírt zöldfelületi fedettség, védőfásítás kialakítását és módját az építmények
engedélyezési tervében - egyedi előírás hiányában az OTÉK 25. §-ban foglalt táblázat
szerint - kell igazolni. Az építési engedélyben elő kell írni a szabályozás szerinti
növénytelepítést és a védelmi célú fásítást, melyet az építményekkel egy időben kell
megvalósítani.

(10) Meglévő

zöldfelületek rekonstrukciójára engedély csak kertészeti kiviteli terv alapján

adható.
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(11) Az

építmények elhelyezése és használata során a természetes élőhelyek védelmét, továbbá
a területen átvezető vonulási útvonalakat „zöldfolyosók" fenntartásával kell biztosítani.

(12) Az

erdőként, közparkként és közterületek zöldfelületként jelölt területre fatelepítés
beültetési kötelezettséget be kell tartani.

V. FEJEZET
1.4. A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK ELŐÍRÁSAI
Általános előírások
31. §.
(1)

A rendelet hatálya kiterjed a település egyedi építményeire, műszaki létesítményeire és
azok környezetére.

(2)

A település sziluettjének védelme érdekében a település bármely területén, ahol a
településre jellemzőtől eltérő szintszámú épület vagy eltérő magasságú építmény
megvalósítását tervezik, az építés csak településképi vizsgálat alapján engedélyezhető.
ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM

Országos védelem
32. §.
(1)

A település területén fekvő, országos védelemben részesülő objektumok ill. területek
felsorolását a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2)

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó szabályok szerint építésügyi
hatóságként jár el:
a)
b)

(3)

a műemlékeken, valamint a műemlékek telkein végzendő minden olyan építési munka
esetében, amely az építésügyi engedélyezés szabályai szerint engedélyköteles,
a műemléki ingatlant érintő területhasznosítási és telekalakítási ügyekben.

A Kulturális Örökségvédelmi
szakhatóságként jár el:
a)
b)

Hivatal

eljárására

vonatkozó

szabályok

szerint

a nyilvántartott régészeti lelőhelyeken, és
a műemléki környezet, illetve a helyi értékvédelmi területeken történő mindennemű
építési és telekalakítási munka esetében, amely az építésügyi engedélyezés szabályai
szerint engedélyköteles.

Helyi védelem
33. §.
(1)

Az építészeti örökségnek azok az elemei, amelyek értékük alapján nem részesülnek
országos védelemben, de a sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, településképi
vagy településszerkezeti értéküknél fogva a térség, illetőleg a település szempontjából
kiemelkedőek, hagyományt őriznek, az ott élt emberek és közösségek munkáját és
kultúráját híven tükrözik, a helyi építészeti örökség részét képezik.
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(2)

A helyi épített örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása,
fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a települési önkormányzat
feladata.

(3)

A helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel
összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről a települési önkormányzat dönt.

(4)

A helyi épített, valamint a táji és természeti értékek védelmét az Önkormányzat külön
helyi értékvédelmi rendelet keretében szabályozza.

(5)

Szarvaskő területén az építészeti örökség helyi védelmének biztosítása érdekében:
a)

b)

helyi területi védelmet, ezen belül
- településkép védelmet,
- hagyományos építészeti karakter védelmet
- a település táji környezetének védelmet
helyi egyedi védelmet állapít meg

Helyi területi védelem
34. §.
(1)

A helyi védelmi terület a település olyan összefüggő része, amely a településszerkezet és a
beépítési mód történeti folytonosságát képviseli, illetve ahol az ott álló épületek
településképileg egységes együttest alkotnak.

(2)

Településszerkezeti védelem alá kell vonni Szarvaskő 9. számú melléklet szerint
megállapított területét.

(3)

A településszerkezeti védelem alatt álló területen
a) telekalakítás csak
- közterület rendezés
- telekhatár rendezés céljából történhet
b) új közterület nem nyitható
c) az építési vonal az eredetihez képest nem változtatható
d) építési munka a meglévő állapothoz illeszkedő módon engedélyezhető és alakítható ki.

(4)

A védelemre alá vont településszerkezethez kapcsolódó területhasználatok a település táji
környezetének védelme érdekében az eredeti állapotban fenntartandók.

(5)

A (2) bekezdésben megállapított területen belül, a település hagyományos építészeti
karakterének és a településkép kialakult védelmének érdekében a 10. számú melléklet
szerinti területre kiterjedően a Képviselő-testület védelmet állapít meg.

(6)

A hagyományos építészeti karakter és településkép védelmi területen levő építményeket
egymással összehangoltan, a jellegzetes településkép egységes megjelenését biztosító
módon célszerű fenntartani, illetőleg kialakítani. Az épületek tömegformája, homlokzata,
ezek jellegzetességei és arányai, az alkalmazott anyaghasználat, azok színe, felületképzése
meghatározó jelentőségű.
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(7)

A hagyományos építészeti karakter és településkép védelmi területen az új épületek
tömegarányait, fő méreteit a környezetében levő hagyományos épületekhez harmonikusan
illeszkedve, azok homlokzatszélességét, gerinc- és párkánymagasságát, tetőformáját,
anyaghasználatát figyelembe véve célszerű meghatározni.

(8)

A védett területeken a településre jellemző hagyományos kerítés- és kapuformák,
jellegzetes melléképületek, építmények megtartására és továbbéltetésére kell törekedni.

Egyedi védelem
35. §.
(1)

A 11. számú melléklet szerinti létesítményeket a Képviselő-testület az alábbi kategóriák
szerint helyi egyedi védett építményként kezeli és tartja nyilván:
a) a hagyományos építészeti karakter és településkép védelmi terület építményei
jellemzően H-1 védettségi kategóriában
b) a településszerkezeti védelem alatt nyilvántartott, az a./ ponton kívüli építmények
jellemzően H-2 védettségi kategóriában

(2)

A H-1 - a helyi egyedi védelem olyan kategóriája, ahol a védelem az épület, építmény
teljes tömegére és részleteire és az épület telkére is kiterjed.

(3)

Az épületet hagyományos tömegében, tetőformájában javasolt megtartani, érintetlenül
hagyva a homlokzati nyílásrendet, a nyílások osztását, megőrizve a homlokzati
tagozatokat, díszítéseket.

(4)

Az épület belső átalakításait az eredeti szerkezetek és a belső értékek tiszteletben
tartásával kell megoldani.

(5)

A védett épületeket javasolt úgy bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája,
homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon ill. minél kisebb kárt szenvedjen. A
tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával
összhangban legyen.

(6)

Műszaki és erkölcsi avultság beálltával az épület lebontható, de az értékes építészeti,
szerkezeti elemek és tárgyak megmentéséről ill. megőrzéséről az építésügyi hatóságnak
gondoskodnia kell.

(7)

Az építésügyi hatóságnak az épületről és a telekről részletes felmérési és
fotódokumentációt kell készíttetnie, és azt a helyi önkormányzat tervtárában ill. a Megyei
Tervtárban el kell helyeznie.

(8)

A H-2 - a helyi egyedi védelem olyan kategóriája, ahol a védelem az objektum valamely
részletére vonatkozik.

(9)

Ezen épületek ill. objektumok felújítása ill. bővítése során ezeket az értékeket javasolt
megőrizni, esetleges bontás után az értékes részleteket új épület építése során az épületbe
visszaépíteni. Amennyiben az értéket csak az épület tömege képezi, úgy a bontás után a
meglevővel azonos vagy ahhoz erősen hasonló párkány- és gerincmagasságú és
tetőhajlásszögű új épülettel célszerű azt pótolni a hagyományok őrzése érdekében.
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Helyi védelem alá tartozó épületek sajátos építési szabályai
36. §.
(1)

A helyi védelem alá tartozó épületek esetében elhelyezkedésétől függően - műemléki
jelentőségű terület vagy sem - kell eljárni. Az építési engedélyezési eljárás során ki kell
kötni, hogy az épület nem bontható el (csak életveszély esetén).

(2)

A helyi védelem alatt álló épületek esetében bármilyen külső változtatást érintő építési
tevékenység, bővítés, átépítés homlokzat felújítás, színezés, nyílászáró csere, tetőhéjazat
csere, tetőtér beépítés – csak részletes értékvizsgálaton alapuló engedélyezési terv alapján
lehetséges. Az átalakítás során az épület tömegét, homlokzatát, anyaghasználatát,
jellegzetes formai kialakítását a falfelületek és nyílászárók arányát megváltoztatni nem
lehet. A homlokzati díszítőelemeket (gipszek, tagozatok, mozaikok, festett díszítések,
szobrok, egyéb értékek) meg kell őrizni. Meg kell őrizni az eredeti épület kiegészítőket,
korlátok, belső nyílászárók, kapuk, stb.

(3)

Az építési engedélyhez kötött építési munkák esetében a helyi építészeti védelem alá vont
épületek esetében felmérési tervdokumentációt kell készíteni, mely tartalmazza az eltérő
szintek (a pince- és a tetőtéri szint is) alaprajzain túl az épület jellemző metszeteit,
homlokzatait is. A felmérési tervnek továbbá tartalmaznia kell fotódokumentációt, melyen
a védett épület külső és belső értékeit kell dokumentálni . A felmérési tervnek ki kell
terjednie az építészeti értékek, homlokzatképzés, belső kialakítás, az épülethez tartozó
eredeti kiegészítők (kapuk, ablakok, ajtók) részleteire is.
Az épületek átalakításánál az eredeti állapotok visszaállítására kell törekedni, illetve az
értékeket meg kell őrizni. Utcaképi tervet kell készíteni, melyet fotódokumentációval kell
kiegészíteni. Az utcaképi terv legalább a szomszédos 3-3 telket foglalja magába akkor is,
ha azokat esetleg közterület választja el a tervezendő épülettől.

(4)

(5)

Szarvaskő teljes igazgatási területén az összefüggő információt hordozó 1,0 m2 méretet
meghaladó cégér, reklám és hirdetőtábla, valamint az önálló közterületi építmények (óra,
zászlórúd, szobor stb.) elhelyezése csak hatósági engedélyek alapján lehetséges. Kivételt
képeznek ez alól a kulturális rendezvényt, műsort hirdető plakátok, az arra állandósított és
engedélyezett hirdető berendezésen (mozi, múzeum, kultúrház, stb.), választási
kampánnyal kapcsolatos hirdetmények, az arra vonatkozó külön rendelkezések szerint. A
reklámhordozók csak 2,0 m-nél nem magasabb kialakítással helyezhetők el.
A hatósági engedély iránti kérelméhez csatolni kell:
a)
b)
c)
d)
e)

a környezetet is bemutató helyszíni fotót,
a tervezett objektum elhelyezését követő látványtervet
a műszaki paramétereket tartalmazó leírást
hivatalos helyszínrajzot
tulajdonosi hozzájárulást.

Védett területek építési szabályai
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37. §.
(1)

Műemlék, műemléki környezet, helyi jelentőségű értékvédelmi területek sajátos építési
szabályai:
a.) A műemlékileg és helyileg védett területeken, a látható módon elhelyezett
közművezetékek, és berendezések építési engedélyezési eljárása során a műemléki
hatóság szakhatósági állásfoglalását ki kell kérni (trafóházak, tűzcsapok, akna
fedlapok, gázvezetékek bekötései)
A műemléki környezetben és helyi jelentőségű értékvédelmi területen a közműveket
föld alatt kell elhelyezni, különös tekintettel a légkábelek megszüntetésére.
b.) A védett területeken az utcai díszburkolatok anyaga kiselemes burkolókő legyen.
Kiselemes betonanyagú burkolatok közül csak olyan alkalmazható, mely a
kiskockakő, vagy nagy kockakő jellegéhez hasonlít, szürke, antracit, vagy homok
színben.
c.) A burkolt felületek kialakításához kombinált burkolatfelületek is megjelenhetnek
(aszfalt, beton, kiselemes beton) abban az esetben, ha a burkolati tervhez a műemléki
hatóság a hozzájárulását adja.
d.) Az utcához, utcaképhez, tömbbelsők belsőtereihez tartozó minden utcabútort,
mikroarchitektura elemet azok elhelyezése előtt a műemléki hatósággal egyeztetni
kell.
e.) Az utcák, terek kialakításához minden esetben közterület rendezési tervet kell
készíteni, mely tartalmazza a burkolati terveket, mikroarchitektura zöldfelületi kiviteli
terveket, a közterületek elhelyezhető utcabútor jellegű pavilonokat, azok kiviteli és
színezési terveit. Csak műemléki környezetbe illő, stílusban nem idegen,
hagyományőrző elemek és építmények engedélyezhetők. A közterületi
reklámhordozók, hirdetőoszlopok, felirati mezők, világító emblémák is a
környezethez illő formában valósulhatnak meg.
f.) A közterület rendezési tervek készítésekkor – a védett közterületeken – az alábbi
szempontok szerint kell eljárni:
- A mikroarchitektura elemei és az utcabútorok egy tárgy együttest alkossanak,
egyedi tervezésű, iparművészeti minőségű, időtálló kivitelű legyen. A védett
területeken el kell kerülni a stíluskeveredést, az épített környezethez és a terek,
közterületek karakteréhez nem illő tárgyak elhelyezését.
- A védett közterületekre került tárgy önmagában is a tér, közterület karakteréhez
illeszkedő legyen, összhangban legyen a mikroarchitektura elemeivel és a többi
tárggyal.
- A közterületre kihelyezett tárgy együttes utcabútor család terveinek része kell
legyen az egyes épületekre elhelyezett felíratok, reklámhordozók arculat terve is.
- A közterület rendezési terv készítésébe városrendezőkön túl szaktervezőket,
iparművészeket , zöldterület rendezőket, közmű tervezőket is be kell vonni.
g.) Az egyes cégek arculattervébe tartozó reklámok, felíratok, emblémák elhelyezésekkor
különös körültekintéssel kell eljárni és esetenként egyedi megoldások alkalmazását
kell előírni. ( Egyedi rögzítő szerkezetek, méretkorlátozások) Nem engedélyezhetők
nagy, függőleges (világító) reklámfelületek, melyek méretei az 1 métert meghaladják ,
sem az épület homlokzatára konzolosan elhelyezve, sem az épület homlokzati
síkjában. A reklámok és felíratok elhelyezésénél alapelvként szolgáljon az üzleti
szempontnak, és az esztétikai szempontoknak az egyensúlya.
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(2)

A műemlékvédelmi környezetben és a helyi területi értékvédelmi területeken az egyes
épületek kialakításánál (akár az épület egyedileg védett vagy nem) az alábbi szempontokat
kötelező jelleggel figyelembe kell venni:
a.) Építési anyaghasználat:
l. Lábazatképzés:
- Kő, műkő, tégla vagy egyéb igényes anyag, fém kivételével lehetőleg
hagyományos , a védett épületekhez igazodó anyaghasználat.
2. Falfelületek:
- Vakolt, vagy falburkolattal ellátott felület, (tégla, mészhomok tégla, kőburkolat
vagy ezek kombinációja), plasztikus, igényes, tagolt homlokzatképzéssel a helyi
építési hagyományok szerint.
- Nem alkalmazható fém homlokzatburkolat, eternit jellegű homlokzatburkolat,
mázas kerámia burkolat, (csempe) függönyfal szerűen alkalmazott üveg és
fémszerkezet.
3. Tető:
- A tetőfedés anyaga cserép, hódfarkú betoncserép, pala, eternit pala (amennyiben
a meglevő környezethez illeszkedik) legyen.
b.) Homlokzati arányrendszer és építészeti térarányok, utcaképek védelme:
1. Térarányok, utcaképek:
- A homlokzaton a tetőfelületen önálló, álló tetőablak nem építhető, sem egyedi,
sem összefogott formában , sem oldalfalakkal, sem tetőhéjalással fedett formában.
- Helyette a homlokzat egyharmad részét meg nem haladó mértékben a homlokzat
részeként megjelenő, homlokzati hangsúlyt adó tetőfelépítmény megjelenhet, akár
megszakított, akár végigfutó tetőpárkánnyal.
- Fekvő tetőablak mind egyedileg, mind sorolva elhelyezhetők.
- A felsorolt szabályok a műemléki környezetben az épületek udvari és utcai
homlokzatára egyaránt vonatkoznak, a helyi területi értékvédelemmel érintett
területeken csak az utcai homlokzatokra.
2. Homlokzati arányrendszer védelme:
- A műemléki környezetben és helyi területi értékvédelmi területeken az egyes
épületek homlokzatain nagy, összefüggő nyílásfelületek nem jelenhetnek meg
(szalagablak, erkélysor)
- A nyílás és falfelületek aránya a műemléki épületekhez és védett értékekhez
hasonló arányrendszerrel és tagozati gazdagsággal jelenjen meg , a földszinteken
is a portálok esetében.
- A műemléki környezetben a meglévő épületek párkány- magasságához szükséges
igazodni.
- A meglevő kortörténeti dokumentumok alapján az egyes épületek eredeti
homlokzat kialakítása rekonstruálandó legalább jellegében, anyag használatában,
tető felépítményeiben.
3. Tetőformák szabályozása:
- Zártsorú beépítésű, összetett tetőidomú magastető építendő utcával párhuzamos
jelleggel , melyet a homlokzat szélesség egyharmad részét meg nem haladó
mértékben homlokzattal egybeépített tetőfelépítménnyel meg lehet szakítani.
- Oldalhatáron álló és oldalhatáron álló – zártsorú beépítésű övezetekben összetett
tetőidomú magastető építendő, utcára merőleges jelleggel, az utcaképen belüli
jellegnek megfelelően , vagy oromfalas, vagy teljes kontyolással.
A hajlított (L alakú ) beépítések esetében a tetőforma a zártsorú beépítéseknél
megadott szempontok szerint épüljön.

Szarvaskő Településrendezési Terv – Helyi Építési Szabályzat

27

Németh és Társa Bt. Településrendezési és Építészeti Tervező Iroda Bt. 3521 Miskolc, Miskolci u. 48.
(3)

Helyi értékvédelmi területek sajátos építési szabályai:
A helyi értékvédelmi területen belül az egyes épületek kialakításánál – a védettségi
kategóriától függetlenül az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
a.) Építési anyaghasználat:
mint jelen rendelet 37 §. (2) a.) 1., 2., 3. pontjában, de csak a közterület felöli
homlokzatra kötelező érvénnyel , egyébként irányadó jelleggel.
b.) Homlokzati arányrendszer és építészeti térarányok, utcaképek védelme:
mint jelen rendelet 37 §. (2) b.) 1., 2., 3. pontjában, de csak a közterület felöli
homlokzatra kötelező érvénnyel , egyébként irányadó jelleggel.

(4)

Az egyedi védelem alá tartozó épületek sajátos építési szabályai:
a.) Az egyedi védelem alá tartozó épületek esetében a műemléki hatósághoz tartozó
védett épületekre a műemlékvédelmi jogszabályok vonatkoznak.
b.) A helyi védelem alá tartozó épületek esetében attól függően, hogy műemlékileg védett,
vagy helyi területi értékvédelmi környezetben van, kell eljárni. Azonban az építési
engedélyezési eljárássorán ki kell kötni, hogy az épület (építmény) nem bontható el
(csak különleges helyzetben, életveszély esetén).
c.) A nem védett környezetben levő egyedileg védett épületek esetében a helyi területi
értékvédelmi környezet szabályait kell alkalmazni.
d.) Az átalakítás során az épület tömegét, homlokzatát, anyaghasználatát, jellegzetes
formai kialakítását, a falfelületek, és nyílászárók arányát megváltoztatni nem lehet.
e.) A homlokzati díszítő elemeket (gipszek, tagozatok, mozaikok, festett díszítések,
szobrok, egyéb értékek) meg kell őrizni. Meg kell őrizni az eredeti épületkiegészítőket (korlátok, belső nyílászárók, kapuk).

Védett közterületek
38. §.
(1)

Védett közterületként kell kezelni és nyilvántartani a 12. számú melléklet szerinti
közterületet és a hozzá tartozó közcélú létesítményeket

(2)

A védett közterületek közterület rendezési terveinek készítésekor az alábbi szempontok
szerint kell eljárni:
a)
b)
c)

d)

A mikroarchitektúra elemei és az utcabútorok, feliratok, reklámhordozók egy
egységet alkossanak, egyedi tervezésű, időtálló kivitelű legyen.
A védett területeken el kell kerülni a stíluskeveredést, az épített környezethez és a
terek, közterületek karakteréhez nem illő tárgyak elhelyezését.
A védett közterületekre került tárgy önmagában is a tér, közterület karakteréhez
illeszkedő legyen, összhangban legyen a mikroarchitektúra elemeivel és a többi
tárggyal.
A közterület rendezési terv készítésébe városrendezőkön túl szaktervezőket,
iparművészeket, zöldterület rendezőket, közműtervezőket is be kell vonni.
RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG VÉDELME
39. §.

(1)

A település területén lévő védett régészeti területek lehatárolását a TRT-3 jelű Külterületi
Szabályozási Terv tünteti fel.
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(2)

A régészetileg védett területen területet felhasználni, építési telket, építési területet
kialakítani és beépíteni, általában bármely létesítményt elhelyezni és mindennemű építési
munkát végezni csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - mint szakhatóság - által előírt
módon és előzetes hozzájárulásával szabad.

(3)

Földmunkákkal járó beruházásokkal a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a kulturális
örökség védelméről szóló törvény alapján el kell kerülni.

(4)

A még beépítetlen területeken el kell készíteni a régészeti lelőhelyek topográfiáját, a
veszélyeztetett régészeti lelőhelyek feltárását, és biztosítani azok anyagának megfelelő
elhelyezését.

(5)

A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen tilos olyan tevékenységet folytatni, amely a
lelőhely állapot-romlását eredményezheti. A régészeti területen az építkezés,
földmozgatás megkezdését a munkák meg-indítása előtt a megyeileg illetékes múzeumnak
be kell jelenteni.

(6)

A régészeti feltárás költségeit – a mentő feltárások kivételével – annak kell fedeznie,
akinek érdekében a feltárás szükségessé vált.
A régészeti emlékek és leletek előkerülése esetén a leletmentést a vonatkozó törvény és
kapcsolódó rendeletek alapján kell biztosítani.

(7)

(8)

Amennyiben régészeti lelőhelynek nem minősülő területen a földmunkák során régészeti
lelet vagy emlék kerül elő, értesíteni kell a Heves Megyei Múzeumok Igazgatóságát.

VI. FEJEZET
1.5. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÖVEZETI SZABÁLYOZÁSA
Az építési övezetek és övezetek rendeltetése
40. §
(1) A település beépítésre szánt területeinek területfelhasználási kategóriái az alábbi
rendeltetésű területek építési övezeteire tagolódik:
a)
b)
c)

d)
e)

Lakóterületek (L):
1. kertvárosias lakóterületek
L/ke
2. falusias lakóterületek
L/fl
vegyes területek (V):
1. településközponti vegyes terület
Vt
üdülőterületek (Ü):
1. üdülőházas területek
Gazdasági területek (G)
1. Kereskedelmi, szolgáltató terület
Gksz
különleges területek (K):
1. temető területe
K/te
2. sportterületek
K/sp
3. idegenforgalmi/egészségügyi fejlesztésre szánt területek K/id-eü
4. ifjúsági tábor és erdei iskola területe
K/üd
5. rekultivációs területek
K/rek
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6. bányaművelési területek
7. kiránduló és turisztikai fejlesztési terület
8. honvédségi terület védőövezete

K/b
K/tu
K/hv

(2) A település beépítésre nem szánt területeinek területfelhasználási kategóriái az alábbi
rendeltetésű területek övezeteire tagolódik:
a) közlekedési és közműterületek (Kö):
1. közutak területe
Köu
2. parkoló
Köu/p
3. kötöttpályás közlekedési területek
Kök
b) zöldterületek (Z):
1. közpark, közkert területe
Z/k
2. egyéb zöldfelület
Z/e
c) erdőterületek (E):
1. védelmi/védett erdőterület
Ev
2. gazdasági célú erdőterület
Eg
3. egészségügyi-szociális, turisztikai erdőterület Ee
d) mezőgazdasági területek (M):
1. általános mezőgazdasági terület Má
- szántó területek korlátozott funkcióval
Má/sz-kf
- gyepterület korlátozott funkcióval
Má/gy-kf
2. kertes mezőgazdasági területek
M/k
3. állattartó mezőgazdasági területek
M/á
e) vízgazdálkodási területek (V):
1. folyóvizek medre és parti sávja
V/f
2. Közcélú nyílt csatorna medre és parti sávja V/cs
3. vízmosás, árok
V/á
4. vízbeszerzési és vízmű területek
V/vi
(3) Az egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló közlemény alapján (TEÁOR) a
település területén az alábbi gazdasági tevékenységek nem engedélyezhetők:
a) mezőgazdaság, vadgazdálkodás erdőgazdálkodási ágazaton belül
- B halgazdálkodási osztályba sorolt tevékenységek
b) ipari ágazaton belül
- C bányászati osztályba sorolt tevékenységek
- D feldolgozóipari osztályba sorolt tevékenységek, a DD fafeldolgozási osztály
kivételével
- E villamosenergia, gáz, gőz, víztermelés osztályba sorolt tevékenységek a 41. jelű
víztermelés, kezelés, elosztás szakágazat kivételével
(4) A település területén az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló vonatkozó
rendelet 1. számú függelék 5. pontjában megállapított állatfajtánkénti állatszámot meg
nem haladó mértékben haszonállatok extenzív körülmények között tarthatók azzal, hogy
a település területén nagytestű állat és sertés csak saját szükséglet mértékéig tartható. A
település területén brojler-csirke és strucc nem tartható.
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A./ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Beépítési mód, építési hely
41. §
(1) Oldalhatáron álló beépítés esetén az építési hely egyik határvonalaként:
a) az északi telekhatár vagy
b) a keleti telekhatár vagy
c) a már túlnyomó részben beépített telektömbben egységesen vagy a tömb érintett
utcaszakaszán a beépített telekhatár vonalat kell figyelembe venni.
(2) Az építési helyet sarok helyzetű telken:
a) oldalhatáron álló beépítési mód esetén a csatlakozó szomszédos építési hely
figyelembe vételével, az oldal,- és hátsókertek helyi építési szabályzatban rögzített
feltételeivel – az utcakép egységességének megőrzése érdekében – elvi építési
engedélyben meghatározott módon kell megállapítani.
b) szabadon álló beépítési mód esetén az építési helyet a csatlakozó szomszédos építési
helyek utcai építési vonalainak metszésvonalaival és az oldalkertek helyi építési
szabályzatban rögzített feltételeivel elvi építési engedélyben meghatározott módon
kell megállapítani.
(3) Az építési vonalat kialakult és tervezett állapot esetén is az előkerti építési vonalon kell
meghatározni.
(4) Az előkertben abban az esetben, ha a telek előkertjének legkisebb lejtése is nagyobb mint
10%, akkor az előkertben, kizárólag a lejtő felőli oldalon a gépkocsi beálló – elvi építési
engedélyben meghatározott feltételekkel – kialakítható.
(5) Az épület-, illetve terepszint alatti gépkocsitároló (garázs) megközelítését szolgáló le- és
felhajtó rámpa az épület terepszint alatti részeként az építési helyen legfeljebb 3,5
méterrel túlnyúlhat az elő- vagy oldalkertben az egyéb szabályok megtartásával.
A területre vonatkozó általános előírások
42. §.
(1)

A területen belül építési telket alakítani a Településrendezési Terv és a HÉSZ kötelező
szabályozási elemeinek betartásával lehet.

(2)

Az épületek az építési helyen belül a kötelező jellegű szabályozási elemek betartásával
helyezhetők el.

(3)

Terepszint alatti építmények, az építési övezetekben, illetve az övezetekben megengedett
beépítettség mértéke - támfal garázs kivételével - legfeljebb 1,25-szörösen meghaladó
mértékben az építési hely határain belül, a telekre vonatkozó legkisebb zöldfelület
megvalósításával csak akkor engedélyezhetők, ha a terepszinttől számított magassága az
1,0 m-t nem haladja meg.

(4)

Tetőtér beépítés esetén csak egy hasznos tetőtéri építményszint létesíthető.
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(5)

Műemléki környezetben, helyi értékvédelmi területen álló és a helyi védelem alá vont
épületen, és a hozzá tartozó ingatlanon 1,0 m2, a település egyéb területein 2,0 m2,
felületet meghaladó reklámtábla, cég, vagy címtábla, vagy azonos célt szolgáló
homlokzatfestés és fényreklám, továbbá a közterület felől látható módon klíma berendezés
kültéri egysége nem helyezhető el.

(6)

A település a megye csúszásveszélyes övezetébe tartozik. A település területén
megvalósuló engedélyköteles építési munka végzéséhez az építészeti-műszaki
tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló vonatkozó rendelete alapján a
csúszásveszélyes
területen
történő
építéshez
az
építési
engedélyezési
tervdokumentációhoz talajmechanikai szakvéleményt kell csatolni.

(7)

Az építési telkeken belül a telek beépített területébe be nem számítandóan az alábbi
kiszolgáló létesítmények helyezhetők el, a biztonságos gépjárművel való beközlekedés
biztosítása – 3,00 m - megtartása mellett:
a) elő- és oldalkertben:
− közmű becsatlakozási műtárgy,
− hulladéktartály tároló (legfeljebb 1,50 m-es magassággal),
− kirakatszekrény (legfeljebb 0,50 m-es szélességgel, és 1,5 méteres magassággal
b) oldal- és hátsókertben:
− kerti építmény (hinta, csúszda, szökőkút, a terepszintnél 1 m-nél nem
magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz),
3
− kerti víz- és fürdőmedence 10 m , térfogatig,
− napkollektor,
− kerti épített tűzrakó hely, lugas,
− kerti szabadlépcső és lejtő,
c) hátsókertben:
− kerti építmény (hinta, csúszda, szökőkút, a terepszintnél 1 m-nél nem
magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz),
− kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,
− kerti épített tűzrakó hely, lugas, háztartási célú kemence
2
− kerti tető, legfeljebb 20 m vízszintes vetülettel,
− kerti szabadlépcső és lejtő,
− szabadon álló és legfeljebb 6 m magas szélkerék, antennaoszlop.

(8)

Az építési telken a telek beépített területébe beszámított módon az alábbi kiegészítő
épületek és létesítmények helyezhetőek el az övezeti szabályoknak megfelelően:
−
−

−
−
−

jármű- (gépkocsi, motorkerékpár, munkagép stb.) tároló
a háztartással, lakófunkcióval kapcsolatos
o nyári konyha, mosókonyha, szárító
o tároló építmények (tüzelőanyag- és más tároló, szerszámkamra, szín, fészer,
magtár, góré, csűr, pajta stb.)
o az állattartás céljára szolgáló épületek és építmények, ahol ezt az övezeti
szabályozás és az állattartási rendelet lehetővé teszi
o kisipari vagy barkácsműhely, műterem, kiskereskedelmi üzlet
a turizmushoz és idegenforgalomhoz kapcsolódó funkciók (idegenforgalmi,
kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely-szolgáltató funkciók)
fűtés céljára szolgáló melléképület (kazánház)
pince, pince felépítménye
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(9)

Az egyes építési övezetekben megadott övezési előírások az újonnan kialakított telkekre,
és újonnan létesített épületekre, funkciókra vonatkoznak.

(10) Kialakult

telek akkor is beépíthető, ha az övezeti szabályozásban megadott alakítható
legkisebb telekterület a minimális telekszélesség és telekmélység értékeinek nem felel
meg, ha azon épület a szükséges telepítési távolságok valamint a sajátos övezeti előírások
betartásával elhelyezhető.

(11) Saroktelek

és átmenő telek esetében a megengedett legnagyobb beépítettség és szintterület
mutató mértéke legfeljebb 25 %-kal növelhető.

(12) Lakó

és településközponti vegyes övezetben saroktelken csak sarokház épülhet, az utcák
felé egyenrangú homlokzatokkal.

(13) A

település védelemre javasolt területén tetőfedésre szürke rombuszpala, hullámpala fém
cserepes lemez, trapézlemez, bitumenes hullámlemez nem alkalmazható.

(14) A

település területén zárt, tömör kerítés nem építhető, a kialakításnál beton, kő, tégla, fa,
fém használható, hullámpala, műanyag vagy fém hullámlemez, trapézlemez nem
alkalmazható. A kerítés magassága legfeljebb 2,0 m lehet.

(15) A

megengedett
igénybevételi,
kibocsátási,
szennyezettségi
határértékeket
(környezetterhelési határértékeket) a hatályos országos és helyi jogszabályok alapján kell
meghatározni.

(16) Az

építési szabályzat szempontjából a környezetet zavaró hatású építménynek kell
tekinteni minden olyan létesítményt, ahol a létesítmény rendeltetésszerű üzemelése
közben keletkező -elsősorban - zajterhelés, nem haladja meg a területre előírt határértéket,
de a tevékenység másodlagos következményei meghaladhatják a területen elvárható káros
környezeti hatások mértékét.
a) Nagy szállítási forgalmú létesítmény - a lakóterület gyűjtőút vagy annál magasabb
rendű út melletti részének kivételével - még akkor sem helyezhető el, ha egyébként a
létesítmény az övezeti előírásoknak megfelelően elhelyezhető lenne.
b) Autós étterem, gyorsétterem, zenés vendéglátó létesítmény, diszkó, stb. legfeljebb
főközlekedési út mentén a lakókörnyezet zavarása nélkül helyezhetők el.
c) Kerthelyiséggel üzemelő közösségi szórakoztató építmény a gyűjtőút vagy annál
magasabb rendű út mentén is csak abban az esetben létesíthető, ha a zaj elleni
megfelelő védelem méretezett védőtávolság kialakításával biztosítható.
d) Kereskedelmi, illetve raktározási célú helyiségeket is magában foglaló építmény úgy
létesíthető, ha a rakodási zaj elleni megfelelő védelem zárt és fedett rakodóudvarral
vagy méretezett védőtávolság kialakításával biztosítható.
e) Gazdasági területhasználatú telkeken elhelyezésre kerülő létesítmények.

(17)

Az övezetek, építési övezetek tagolódása
- kialakult állapot (K);
- tervezett állapot (T)
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Meglévő (kialakult) állapot
43. §
(1) Az építési helyre vonatkozó előírásokat kialakult állapot esetén a (2), (3) és (4)
bekezdésekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A kialakult beépítésű telektömbben az épületek elhelyezésének, - az épület építési helyen
belüli telepítésének - módját a vonatkozó előírások és az illeszkedés szabályai szerint kell
meghatározni:
a) Meglévő épület átalakítása, bővítése esetén az építési hely területét a tűzvédelmi
szakhatóság hozzájárulásával és a benapozás biztosításával, a kialakult elő, oldal és
hátsókerti határvonalakkal kell megállapítani. Az oldalkert legkisebb mérete ez
esetben sem lehet ezen bekezdés b/2. pontban megállapított távolságnál kevesebb.
b) Kialakult tömbben új épület létesítése esetén:
1./ Az előkert méretét a kialakult állapothoz (beépítés, illetve telek geometriája)
igazodóan, az érintett utcaszakaszra, de legalább az építési övezet, illetve az
övezet területén jellemző feltételekkel egyedileg kell megállapítani.
2./ Az oldalkert mérete – a beépítési módtól függően – az övezetre előírt
építménymagasság mértéke, vagy annak fele, amely a tűzvédelmi szakhatóság
hozzájárulásával legfeljebb 3,0 m-re csökkenthető.
3./ A hátsókert mérete a tűzvédelmi szakhatóság hozzájárulásával legfeljebb a
tényleges építménymagasság mértékig csökkenthető.
c) Az építési övezetben, illetve az övezetben előírt vagy kialakult legkisebb
telekmélységet kétszeresen meghaladó mélységű telek esetében a kialakítható épület
mélysége nem haladhatja meg:
1./ Az építési övezetben, illetve az övezetben előírt vagy kialakult telekmélységnek
megfelelő jellemző beépítésre vonatkozó mértéket.
2./ A 30 métert.
(3) Kialakult telektömbben épület csak az övezetben megállapított beépítési mód szerint
helyezhető el.
(4) A kialakult telektömbben:
a) foghíj és saroktelek esetében az építési vonal illeszkedjen a csatlakozó szomszédos
telkek beépítésének utcai (közterületi) építési vonalaihoz, kivéve, ha egyéb előírás
ettől eltérő beépítést ír elő.
b) ha a közbenső telek egyik csatlakozó szomszédos telke beépítetlen, az építési vonal
illeszkedjék legalább két szomszédos beépített telek, illetve az érintett utcaszakasz
beépítésének utcai (közterületi) építési vonalaihoz, kivéve, ha egyéb előírás ettől
eltérő beépítést ír elő.
(5) A kialakult telektömbben a legnagyobb építménymagasság:
a) foghíj esetében nem haladhatja meg:
1. a csatlakozó szomszédos épületek legnagyobb építménymagasságát,
2. az érintett utcaszakasz súlyozott – a beépített telkeken álló épületek figyelembe
vételével számított – építménymagasságát.
b) saroktelek esetében, vagy ha a közbenső telek egyik csatlakozó szomszédos telke
beépítetlen, nem haladhatja meg:
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1. a csatlakozó szomszédos épületek legnagyobb építménymagasságát,
2. az érintett utcaszakasz átlagos építménymagasságát.
(6) Új magastető létesítése, magastető átalakítása esetén a tetőzet magassága ne nyúljon az
utcavonalon vagy az épület közvetlen környezetében álló épületek gerincvonala fölé és
illeszkedjék az utcaképhez. Szabadon álló és oldalhatáron álló beépítés esetén az új
magastető hajlásszöge - megközelítőleg - legyen azonos az épület közvetlen
környezetében álló szomszédos épület(ek) tetősíkjának lejtésszögével. Ahol a
szomszédos épület(ek) tetősíkjának hajlásszöge kisebb, mint 35 fok vagy nagyobb, mint
45 fok, ott a tömbben jellemző meglévő épületekhez kell alkalmazkodni.
(7) A helyi építési szabályzat hatályba lépésekor már kialakult (az épület külső határoló
síkjainál legfeljebb 1,5 méterrel nagyobb) úszótelek esetében az építmények az építési
övezeti
előírásoknak
megfelelően
bővíthetők,
átalakíthatók
az
alábbiak
figyelembevételével:
a)
b)
c)

a bővítés csak a megengedett legnagyobb építménymagasság és a csatlakozási
előírások keretei között hajtható végre,
a szintterületi mutató (épület m2/telek m2) értéke legfeljebb 20 % mértékig
túlléphető,
a meglévő építmények bővítése, átalakítása abban az esetben is megvalósítható, ha:
1. az úszótelek meglévő beépítettsége meghaladja az építési övezetben
megengedett legnagyobb beépítettség mértékét, de a beépítettség nem növelhető,
2. a telek zöldfelületi aránya nem éri el az építési övezetben előírt legkisebb
mértéket.

(8) Védelmi célú erdő területén már meglévő épület:
a) az eredeti rendeltetésnek megfelelően megtartható és – a vonatkozó környezetvédelmi
előírások keretei között – működtethető, illetve
b) rendeltetése az övezetnek megfelelő használat keretei között megváltoztatható
c) az épületek bővítése nem megengedett, kivételt képez a meglévő, beépítetlen
magastető beépítése. Gazdasági épület bővítéséhez az illetékes környezetvédelmi
hatóság hozzájárulása szükséges.
(9) A kialakult állapot előírásainak alkalmazása esetén az építésügyi hatósági engedély iránti
kérelemhez mellékelni kell a főépítész állásfoglalását.
Tervezett állapot
44. §
(1) Az előkert legkisebb mélysége:
a) lakó, vegyes és üdülőterület esetén
- 5 m, illetve
- a kialakult állapothoz illeszkedő
- kialakult (meglévő) állapot esetén, ha a telek szélességének értéke meghaladja a telek
mélységének értékét (fekvő telek) és a telek méreteinél fogva az elő- és hátsókertre
vonatkozó előírások betartása a beépítést lehetetlenné teszi, az előkert mélysége 3 mre csökkenthető. Fekvő telken előkert nélkül beépítés csak elvi építési engedély
alapján létesíthető.
b) gazdasági övezet telkein: 10,0 m
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c) az előkertben támfalgarázs – elvi építési engedélyben meghatározott feltételekkel –
abban az esetben helyezhető el:
2. ha az eredeti terep átlagos lejtése – a közterület felőli homlokzatsík és a
támfalgarázs hátsó falának külső síkja között – indokolttá teszi és a támfalépítmény
terepszint alatti építményként növényzettel fedett tetőkerttel kerül kialakításra,
továbbá
3. ha a támfalgarázs kapuinak összes szélessége – szabályozási terv eltérő előírása
hiányában – telkenként összesen legfeljebb 6 m.
(2) Az oldalkert legkisebb szélessége:
a) szabadonálló és ikresen csatlakozó beépítési mód esetén – a kialakult állapotra
vonatkozó eltérésekkel – legalább az építési telekre előírt (megengedett) legnagyobb
építménymagasság mértékének fele, de legalább 3 méter;
b) oldalhatáron álló beépítési mód esetén – a kialakult állapotra vonatkozó eltérésekkel
– legalább az építési telekre előírt (megengedett) legnagyobb építménymagasság
mértéke, de legalább 6 méter;
(3) A hátsókert legkisebb mélysége:
a) az építmény hátsókertre néző tényleges építménymagasságának mértéke, de legalább
6,0 méter;
b) kizárólag műemléki vagy településképi okokból védett területen („műemléki
környezet”, „helyi értékvédelmi terület”) a védett településszerkezet megőrzése
érdekében oldalhatáron álló beépítési mód esetén oldalhatáron álló épület(rész)
hátsókert nélkül is létesíthető, ha az a környezetre jellemző, ha a szomszédos
épülethez csatlakozik, illetve a szomszédos épületek használatát nem korlátozza.
Építmények elhelyezése közterületen
45. §
(1) Közterületen elhelyezhető építmények:
a) a közterület rendeltetésszerű használatához szükséges építmények,
b) a köztárgyak,
c) a megfigyelést, regisztrálást, adatrögzítést és –közvetítést szolgáló létesítmények
építményei (az üzemi jellegűek kivételével),
d) a honvédelmet és a belbiztonságot szolgáló építmények (az önálló területet, illetve
védőterületet igénylő építmények kivételével),
e) a közművek és műtárgyaik,
f) a közműpótlók (a szennyvíztisztító és komposztáló telepek kivételével),
g) a nyomvonal jellegű vezetékek a külön jogszabályok keretei között,
h) távközlés, telekommunikáció és informatika vezetékei (GSM és egyéb hírközlő-,
hírtovábbító torony szabályozási terv alapján helyezhető el),
i) a vízgazdálkodás építményei,
j) a nyilvános illemhelyek,
k) hulladékgyűjtők (az illetékes szakhatóságok előzetes engedélyével),
l) a geodéziai jelek, továbbá
m) a terepszint alatti építmény,
n) a mobil árusító hely (csak közterületi árusításra szóló engedély alapján),
o) a közterületi terasz (csak közterületi árusításra szóló engedély alapján),
p) a reklámhordozók, a helyi önkormányzati rendelet előírásai szerint.

Szarvaskő Településrendezési Terv – Helyi Építési Szabályzat

36

Németh és Társa Bt. Településrendezési és Építészeti Tervező Iroda Bt. 3521 Miskolc, Miskolci u. 48.
(2) Épület, építmény, melléképítmény, köztárgy és a közterületen elhelyezhető építmények
között nem említett egyéb építmény közterületen az illetékes szakhatóságok és
üzemeltetők hozzájárulásával, elvi építési engedély alapján létesíthető.
(3) A közterületen elhelyezhető építmények kialakítása során figyelembe kell venni a
környező beépítés jellemzőit (méretek, karakter, élet- és vagyonbiztonság, stb.).
(4) Az országos közutak védőtávolságán belül építményt elhelyezni csak az illetékes közúti
szakhatóság állásfoglalása alapján szabad.
(5) Az építmény(rész) a terepszint alatt, a közterület alá 50 cm-en túl csak elvi építési
engedélyben meghatározott feltételekkel nyúlhat.
Kerítés, támfal elhelyezése
46. §
(1) A telek közterület felöli határán álló kerítés a csatlakozó közterület szintjétől számított
magassága legfeljebb 2,0 m lehet. Ettől eltérni csak elvi építési engedélyben
meghatározott feltételekkel szabad.
(2) A közterület felöli telekhatáron tömör kerítés csak városképileg, illetve zajvédelmi
szempontból indokolt esetben, valamint a kialakult állapothoz igazodóan létesíthető, vagy
ha a kerítés egyben támfal is.
(3) Támfal-garázs tetején mellvédet, kerítést létesíteni a közterület szintjétől számított 3,5 m
magasságig lehet. Tömör kerítés nem létesíthető. A 3,5 m összmagasságot (támfal-garázs
és kerítés/mellvéd) meghaladó és/vagy a támfalépítményen tömör kerítés létesítése
esetében az építés feltételeit elvi építési engedélyben kell meghatározni.
(4) Mezőgazdasági és erdőterületeken – az illetékes vadgazdálkodási szakhatóság
(Földművelésügyi Hivatal) állásfoglalásának előzetes kikérése mellett – csak 2 m-nél
nem magasabb drótháló és/vagy sövénykerítés létesíthető az övezetekben meghatározott
legkisebb kialakítható telekterület megléte esetén, vagy – megállapodás alapján – több,
egymással szomszédos telkek körül közösen, amennyiben azok együttes területe
meghaladja az övezetben beépíthető legkisebb telekméretet. Amennyiben a kerítés nem
telekhatáron létesül, akkor sem lehet a bekerített terület kisebb, mint az övezetben
beépíthető legkisebb telek területe.
(5) A település területén az 1,5 m szintkülönbséget meghaladó, lejtővel párhuzamos
tereplépcső (rézsű, illetve támfal) nem létesíthető – kivéve támfal-garázs,
személygépkocsi lehajtó. A tereplépcső minimális mélysége legalább 1,0 m kell, hogy
legyen.
(6) Az épületek terepszintre való illesztésekor tilos a természetes terepszint +1,5 m-nél
nagyobb méretű megváltoztatása.
(7) Kerítés a 25-ös út mentén - az illetékes közlekedési szakhatóság eltérő rendelkezése
hiányában – a szabályozási terv szerinti övezeti határvonalon áttört kivitelben helyezhető
el.
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LAKÓTERÜLETEK
Kertvárosias lakóterületek (Lke)
47. §
(1)

A szabályozási terven Lke jellel jelölt kertvárosias lakóterület laza beépítésű, 6,00 m-es
épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.

(2)

A szabályozási tervben az alábbi kertvárosias lakóterületi övezetek kerültek kialakításra:
- Lke/K-1 jelű O-K(40)/K-K(600) – jellemzően oldalhatáron álló beépítési móddal K építménymagassággal
- Lke/T-2 jelű O-30/6,00-700 – oldalhatáron álló beépítési móddal 6,00 m építménymagassággal

(3)

Az övezetben részleges közművesítettséget kell biztosítani. A keletkező szennyvíz
elhelyezése ideiglenes jelleggel - a közcsatorna megépítéséig – zárt szennyvíztároló
alkalmazásával és a szolgáltatóval kötött szennyvízszállítási szerződéssel igazoltan is
megoldható. A közcsatorna megépítését követő 1 éven belül az ingatlanokat kötelező
rácsatlakoztatni a kiépített hálózatra.

(4)

A tervezett kertvárosias építési övezet területeit telekalakítással és művelési ág változással
egyidejűleg a település belterületébe vonni csak ütemezetten, a tényleges igénybevételnek
megfelelően, a közművesítés teljes kiépítéséhez, a közműhálózat bővítéséhez szükséges
feltételek teljesülése után lehet.
A kertvárosias lakóterületen belül elhelyezhető épületek és funkciók:
- legfeljebb kétlakásos társasház
- helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
- a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület

(5)

(6)

A kertvárosias lakóterület építési telkein kivételesen elhelyezhető:
- a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény
- sportépítmény
- a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény

(7)

A kertvárosias lakóterület építési telkein kivételesen sem helyezhető el:
- üzemanyagtöltő állomás
- négynél több lakást tartalmazó lakóépület
- négynél több vendégszobát tartalmazó szálláshely szolgáltató épület
- közösségi szórakoztató, kulturális épület
- parkolóterület, garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és szállító járműveik számára
- termelő kertészeti építmény

(8)

Az épület fő tömegét 35-45º közötti tetőhajlással kell kialakítani.

(9)

Kertvárosias lakóterületeken belül a minimális telekterületnél kisebb telekterület esetében
csak egy lakóépület építhető.
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(10) A

lakóépületek számát a beépítettség mérték, az építési hely valamint az építési helyen
belüli épületek közötti távolság figyelembevétele határozza meg.

(11) Az

övezeten belül csak egyedi telek alakítható ki.

(12) Az

övezeten belül az új lakóterületek csak telekalakítási terv készítése után alakíthatók ki,
melyet építészeti alátámasztó munkarésznek kell kiegészíteni, melyet a főépítésznek jóvá
kell hagyni.
Falusias lakóterületek (Lf)
48. §.

(1)

A szabályozási terven Lf jellel jelölt falusias lakóterület gazdasági funkciókat is betöltő,
falusias karakterű, 4,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére
szolgál.

(2)

A szabályozási tervben az alábbi falusias lakóterületi övezetek kerültek kialakításra:
- Lf/K-H1 jelű O-K/K-K – oldalhatáron álló beépítés K építménymagassággal
- Lf/K-H2 jelű O-K/K-K – oldalhatáron álló beépítés K építménymagassággal
- Lf/T-3 jelű O-30/4,50-K(700) – oldalhatáron álló beépítés 4,50 m építménymagassággal

(3)

(4)

Az övezetben legalább részleges közművesítettséget kell biztosítani. A keletkező
szennyvíz elhelyezése ideiglenes jelleggel - a közcsatorna megépítéséig - zárt
szennyvíztároló medence alkalmazásával és a szolgáltatóval kötött szennyvízszállítási
szerződéssel igazoltan is megoldható. A közcsatorna megépítését követő 1 éven belül az
ingatlanokat kötelező rácsatlakoztatni a kiépített hálózatra.
A falusias lakóterületen belül elhelyezhető épületek és funkciók:
a lakóépületben legfeljebb két önálló rendeltetési egység (lakás) helyezhető el
− mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény
− kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
− kézműipari építmény
− helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
− sportépítmény
− termelő kertészeti építmények
−

(5)

A falusias lakóterületen kivételesen sem helyezhető el:
− üzemanyagtöltő állomás

(6)

Az épület fő tömegét hosszanti, oldalhatárral párhuzamos tetőgerinccel, 35-45º közötti
tető-hajlással kell kialakítani.

(7)

Állattartó épületek védőtávolságait a szomszédos ingatlanok építési helyének lakás
elhelyezésére szolgáló építési határától is meg kell tartani.
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A lakóterületek építési övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása
49. §.

* új esetben
** saroktelek setén

(beépíthető legkisebb
telekterület)
* értékvédelmi területen
kívüli telekalakítás esetén

„K” – kialakult állapothoz igazodó
„T” – tervezett

Vegyes területek
50. §.
(1)

A vegyes területek lakó- és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek vegyesen történő
elhelyezésére szolgálnak.

(2)

Az övezetben teljes közművesítettséget kell biztosítani. A keletkező szennyvíz
elhelyezése ideiglenes jelleggel - a közcsatorna megépítéséig – zárt szennyvíztároló
alkalmazásával és a szolgáltatóval kötött szennyvízszállítási szerződéssel igazoltan is
megoldható. A közcsatorna megépítését követő 1 éven belül az ingatlanokat kötelező
rácsatlakoztatni a kiépített hálózatra.
Településközponti vegyes területek (Vt)
51. §.

(1)

A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakóés olyan helyi települési szintű igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-,
szálláshely-szolgáltató, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális épületek, valamint
sportépítmények elhelyezésére szolgál, melyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a
lakófunkcióra.

(2)

A szabályozási tervben az alábbi településközponti vegyes használatú övezetek kerültek
kialakításra:
- Vt/K-H1 jelű O-30/K-K – oldalhatáron álló beépítés K építménymagassággal
- Vt/K-H1-I jelű Sz-30/K-K – jellemzően szabadon álló beépítés K építménymagassággal
- Vt/K-H2 jelű O-30/K-K – oldalhatáron álló beépítés K építménymagassággal
- Vt/K-H2-I jelű Sz-30/K-K – jellemzően szabadon álló beépítés K építménymagassággal
- Vt/T-3 jelű Sz-30/4,50-1000 – szabadonálló beépítés 4,50 m építménymagassággal
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- Vt/T-4 jelű Sz-30/4,50-K – jellemzően szabadon álló beépítés 4,50 m építménymagassággal
(3)

A településközponti vegyes területen elhelyezhető:
- lakóépület,
- igazgatási épület,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú
használat az elsődleges,
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- sportépítmény,
- parkolóház.

(4)

A településközpont vegyes területen kivételesen sem helyezhető el:
- zavaró hatású, nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény,
- termelő kertészeti építmény,
- üzemanyagtöltő állomás.
- önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az
ilyeneket szállító járművek számára.

(5)

A Vt/K-H1-I és Vt/K-H2-I jelű övezet területein elsődleges rendeltetéssel közcélú
építmények, intézmények helyezhetők el.

(6)

A Vt/T-4 jelű övezet területein elsődleges rendeltetéssel üdülés-idegenforgalmi ellátó,
szolgáltató épületek helyezhetők el.

(7)

Az övezet telkein a lakó rendeltetésű egységek bruttó szintterülete nem haladhatja meg az
övezet egészére vonatkozóan megengedett legnagyobb bruttó szintterületek 85%-át

(8)

A település településközponti vegyes használatú területeire Részletes Szabályozási Terv
készítése szükséges.

(9)

A településközponti vegyes területek szabályozásának irányelvei:
- a településközponti vegyes területeken kialakított új épületek átlagos építménymagassága 6,00 m.
- az övezetben kialakított nagytelkes intézmények szabadonálló beépítési móddal helyezhetők el.
- a lakóépületek közé beépült ill. beékelt intézmények az ott kialakult beépítési móddal
helyezhetők el.
- a Részletes Szabályozási Terv készítésére kijelölt területen a hely szerepkörének
megfelelő zöldterület(ek) kialakítása szükséges.
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A vegyes területek övezeteinek telkekre vonatkozó összefoglaló szabályozása
52. §.

* új esetben
** nem növelhető
(kialakítható legkisebb telekméretek)

K” – kialakult állapothoz igazodó
* oldalhatáron álló beépítési módú saroktelek esetében akkor alkalmazható, ha a jellemző (kialakult vagy tervezett) beépítés előkert
nélküli

Gazdasági területek
53. §.
(1)

A település gazdasági területei sajátos használatuk szerint kereskedelmi, szolgáltató (G)
területek.

(2)

Az övezetben teljes közművesítettséget kell biztosítani.

(3)

Az övezetek területén a használat feltételeinek kialakításáról - a telkek feltárásához előírt
szabályozás szerinti közterületi feltételek biztosításáról, továbbá a közüzemi
energiaszolgáltatás, a közüzemi ivóvíz és szennyvízelvezetés szolgáltatás, valamint a
közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetés együttes meglétével ellátott telkek
kialakításáról - a tulajdonos köteles gondoskodni. A közművekre történő rákötés a
használatbavételi engedély benyújtásának feltétele.

(4)

Az övezet területén hirdetési és reklám célú szerkezetet, reklámberendezést és
fényreklámot – cégtábla, vagy cégfelirat kivételével – sem épületen, sem a telek
beépítetlen részén elhelyezni nem lehet.
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek (Gksz)
54. §.

(1)

A kereskedelmi-, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

Szarvaskő Településrendezési Terv – Helyi Építési Szabályzat

42

Németh és Társa Bt. Településrendezési és Építészeti Tervező Iroda Bt. 3521 Miskolc, Miskolci u. 48.
(2)

A szabályozási tervben az alábbi kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetek kerültek
kialakításra:
- Gksz/K-1 jelű Sz-40/K(4,5)-K(600) – szadonálló beépítési móddal K építménymagassággal

(3)

A kereskedelmi, szolgáltató területen jelen előírás 38. § (3) bekezdés előírásaira is
tekintettel:
- mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület
- gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet
számára szolgáló lakások
- igazgatási és egyéb irodaépület
- sportépítmény
- üzemanyagtöltő helyezhető el.

(4)

A kereskedelmi, szolgáltató területen kivételesen elhelyezhető:
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
- egyéb közösségi szórakoztató épület.

(5)

Az övezetben kivételesen sem helyezhető el parkolóház és üzemanyagtöltő állomás.

(6)

Az övezetben előírt zöldfelület 20 %-át az előkertben kell kialakítani

•
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Gazdasági területek övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása
55. §.

* új esetben
** saroktelek esetén (a kialakítható
és beépíthető ingatlan legkisebb
területe)

K” – kialakult állapothoz igazodó
* oldalhatáron álló beépítési módú saroktelek esetében akkor alkalmazható, ha a jellemző (kialakult vagy tervezett) beépítés előkert
nélküli

Üdülőterületek (Ü)
56.§.
(1)

Az üdülőterület elsősorban üdülőépületek elhelyezésére szolgáló üdülőházas (Üü) terület.

(2)

Az övezetben legalább részleges közművesítettséget kell biztosítani. A keletkező
szennyvíz elhelyezése ideiglenes jelleggel - a közcsatorna megépítéséig – zárt
szennyvíztároló alkalmazásával és a szolgáltatóval kötött szennyvízszállítási szerződéssel
igazoltan is megoldható. A közcsatorna megépítését követő 1 éven belül az ingatlanokat
kötelező rácsatlakoztatni a kiépített hálózatra.
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(3)

Az övezetek területén a használat feltételeinek kialakításáról a tulajdonos köteles
gondoskodni. A közművekre történő rákötés a használatbavételi engedély benyújtásának
feltétele.
Üdülőházas területek (Üü)
57.§.

(1)

A Szabályozási Terven Üü jellel jelölt területek sajátos használatuk szerint üdülőházas
üdülőterületek.

(2)

A szabályozási tervben az alábbi üdülőházas üdülőterületi övezetek kerültek kialakításra:
- Üü/K-1 jelű Sz-K(30)/K(6,0)-K(1000) – szadonálló beépítési móddal K építménymagassággal

(3)

Az üdülőházas üdülőterületen elhelyezhető létesítmények:
−

−
−
−
(4)

üdülőépületek, üdülőtáborok, campingek, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk
és felszereltségük, valamint infrastrukturális ellátottságuk alapján az üdülési célú
tartózkodásra alkalmasak és amelyek túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb
tartózkodására szolgálnak
kereskedelmi szálláshely szolgáltató épület
kemping
járműtároló a 3,5 t önsúlyt meg nem haladó gépjárművek részére

Az OTÉK 31 § (2) bekezdés előírásai megtartásával elhelyezhető:
- a helyi ellátást biztosító 250 m2 bruttó szintterületet meg nem haladó kereskedelmi,
szolgáltató, vendéglátó épület,
- sportépítmény

(5)

Az üdülőházas területen csak a terület igényei szerinti parkolók és gépjármű tároló
épületek helyezhetők el.

(6)

Az üdülőházas üdülőterületen nem helyezhető el:
−
−

közösségi szórakoztató épület
önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az
ilyeneket szállító járművek számára.

(7)

A camping területén a létesítmény kiszolgáló épületei (zuhanyzó, WC blokk stb.) és a
területet használók ellátását szolgáló vendéglátó, kereskedelmi és szolgáltató
létesítmények helyezhetők el.

(8)

Az övezetben átlagosan többszintes növényállomány telepítésével legalább 40 %-os
lombfelület-borítottságot kell kialakítani.

(9)

Az övezetben a telken belüli zöldfelületek rendezését tájépítész által készített kertészeti
terv alapján kell elvégezni.
Üdülőterületek övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása
58. §.
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%

m
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K
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(az ingatlanon kialakítható
legnagyobb beépítés és
építménymagasság)

K” – kialakult állapothoz igazodó
* oldalhatáron álló beépítési módú saroktelek esetében akkor alkalmazható, ha a jellemző (kialakult vagy tervezett) beépítés előkert
nélküli

Különleges területek (K)
59. §.
(1)

A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő
építmények különlegessége miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a
környezetük külső hatásaitól is védelmet igényelnek.

(2)

A szabályozási tervben az alábbi üdülőházas üdülőterületi övezetek kerültek kialakításra:
- K/te
temető területe
- K/sp
sportterület
- K/id-eü idegenforgalmi vagy egészségügyi létesítmény elhelyezésére szánt fejlesztési
terület
- K/üd
ifjúsági tábor és erdei iskola területe
- K/rek rekultivációs területek
- K/b
bányaművelési területek
- K/tu
kiránduló és turisztikai fejlesztési terület
- K/hv
honvédségi terület védőövezete

(3)

A K/te jelű építési övezetek (temető) területén
- elhelyezhető:
• szolgálati lakás,
• egyházi épület,
• kizárólag a működéshez szükséges gazdasági tevékenységi célú épület,
- nem helyezhető el:
• önálló lakóépület.

(4)

A K/sp jelű építési övezetek (sportterület) területén
- elhelyezhető:
• szolgálati lakás,
• kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
• sportépítmény,
• pihenést, testedzést szolgáló építmény,
• kizárólag a működéshez szükséges gazdasági tevékenységi célú épület,
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•

lovassportot szolgáló építmények, egyéb állattartó építmény – elvi építési
engedélyben meghatározott feltételekkel
- nem helyezhető el:
• önálló lakóépület,
• önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az
ilyeneket szállító járművek számára.
(5)

A K/id-eü jelű építési övezetek (idegenforgalmi fejlesztésre szánt) területén
- elhelyezhető:
• szolgálati lakás,
• kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
• kereskedelmi szálláshely szolgáltató épület
• sportépítmény,
• pihenést, testedzést szolgáló építmény,
• kizárólag a működéshez szükséges gazdasági tevékenységi célú épület,
- nem helyezhető el:
• önálló lakóépület,
• önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az
ilyeneket szállító járművek számára.

(6)

A K/üd jelű építési övezetek (ifjúsági tábor és erdei iskola) területén
- elhelyezhető:
• szolgálati lakás,
• kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
• szálláshely szolgáltató épület
• oktatási nevelési épület
• gyermek és ifjúsági üdültetési létesítmények
• sportépítmény,
• pihenést, testedzést szolgáló építmény,
• kizárólag a működéshez szükséges gazdasági tevékenységi célú épület,
- nem helyezhető el:
• önálló lakóépület,
• önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az
ilyeneket szállító járművek számára.

(7)

A K/rek-1 jelű építési övezetek (rekultivációs) területén
- elhelyezhető:
• kizárólag a működéshez szükséges gazdasági tevékenységi célú épület,
- nem helyezhető el:
• önálló lakóépület,
• szolgálati lakás,
• kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
• kereskedelmi szálláshely szolgáltató épület
• önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az
ilyeneket szállító járművek számára.

(8)

A K/rek-2 jelű építési övezetek (bemutatásra szánt rekultivációs) területén
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- elhelyezhető:
• szolgálati lakás,
• kiállítási épület
• kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
• kizárólag a működéshez szükséges gazdasági tevékenységi célú épület,
• a bemutatáshoz szükséges felszíni parkoló
- nem helyezhető el:
• önálló lakóépület,
• kereskedelmi szálláshely szolgáltató épület
• garázs és parkoló a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító
járművek számára.
(9)

A K/b jelű építési övezetek (bányaművelési) területén
- elhelyezhető:
• szolgálati lakás,
• kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
• kizárólag a működéshez szükséges gazdasági tevékenységi célú épület,
- nem helyezhető el:
• önálló lakóépület,

(10) A

K/tu jelű építési övezetek (kiránduló és turisztikai fejlesztési) területén

- elhelyezhető:
• kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
• sportépítmény,
• pihenést, testedzést szolgáló építmény,
• kizárólag a működéshez szükséges gazdasági tevékenységi célú épület,
- nem helyezhető el:
• önálló lakóépület,
• önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az
ilyeneket szállító járművek számára.
(11) A

-

K/hv jelű területen:
épület és építmény elhelyezés
belterjes mezőgazdasági művelés végzése
bányanyitás,
a biztonságot veszélyeztető tevékenység folytatása
csak a Honvédelmi Minisztérium hozzájárulásával engedélyezhető.

(12) A

K/hv jelű területen a telekalakításhoz, az építéshez, terület használati mód változáshoz
és meglévő építmény rendeltetésének megváltozásához a Honvédelmi Minisztérium
hozzájárulását kell kérni.

(13) A

különleges területeken építési engedély csak elvi építési engedély alapján készült
engedélyezési terv alapján adható ki.

(14) A

bemutatásra szánt rekultivációs és a volt bánya-központ területén idegenforgalmi vagy
egészségügyi fejlesztésekre szánt területen a megvalósítására komplex építészeti tervet
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K
K
-
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Megjegyzés

K

Legkisebb zöldfelület

m

Megengedett legnagyobb
szintterületi mutató

%

mélysége

Szabadonálló
szabadonálló
szabadonálló
szabadonálló

m2

Kialakítandó
új telek
legkisebb
szélessége

K/üd
K/rek-1
K/rek-2
K/b

Megengedett legnagyobb
építmény-magasság

szabadon álló

Megengedett legnagyobb
beépítettség

K/id-eü

Megengedett legkisebb
telekterület

K/sp

K
szabadonálló
szabadonálló

K/te
Különleges terület

Beépítés módja

Övezeti jel

Sajátos terület
használat

kell készíteni. Az övezeten belül épület csak az építési helyet és az épület-elhelyezést
rögzítő (részletes) szabályozási terv alapján helyezhető el.
− A kijelölt területeken elsődleges feladat a területek biztonságossá tétele, rehabilitálása
a funkció nélküli hasznosíthatatlan épületek elbontása.
− A területek újrahasznosítása, tájrendezése előtt ökológiai értékvizsgálatot kell végezni,
hogy a roncsolt területen kialakultak-e védelemre érdemes élőhelyek.
− Olyan felhagyott bányaudvart, bányagödröt, meddőhányót, amelyen természetes
élőhely kialakult, vagy védett élőlények populációi telepedtek meg csak a Nemzeti
Park Igazgatósága egyetértésével lehet rekultivációs, illetve utóhasznosítási munkát
végezni.
Különleges területek övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása
60. §.

* új esetben

* új esetben

K” – kialakult állapothoz igazodó
* oldalhatáron álló beépítési módú saroktelek esetében akkor alkalmazható, ha a jellemző (kialakult vagy tervezett) beépítés előkert
nélküli

B./ BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Közterületek kialakítása, nyilvántartása és használata
61. §.
(1)

A rendelet hatálya alá eső területen lévő közterületeket a Szabályozási Terv határozza
meg.

(2)

A közterületeket rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja, azonban a
használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja.

(3)

A közterület rendeltetéstől eltérő használatához a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása
szükséges.

(4)

Amennyiben az eltérő használat építési tevékenységgel is összefügg, a tulajdonosi
hozzájáruláson túl az építési hatóság engedélyét is be kell szerezni.
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(5)

A közterületek eredeti rendeltetésétől eltérő használatának időtartamát, a közterülethasználat egyéb feltételeit, illetőleg a használat díját a közterület tulajdonosa esetenként, esetleg a tulajdonosi elvárásokat és az engedély nélküli használat szankcióit is tartalmazó
- külön rendeletben szabályozza.

(6)

A település közterületein engedélyezhető eltérő használat az alábbi lehet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

hirdető (reklám) berendezés elhelyezése,
közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények,
köztisztasággal kapcsolatos építmények (tárgyak),
szobor, díszkút, egyéb műalkotások elhelyezése,
távbeszélő fülke elhelyezése,
építési munkával kapcsolatos létesítmények (állványok elhelyezése), építőanyagtárolás,
zöldfelületek, fasorok,
közművek felépítményei,
egyéb, az Önkormányzat által közterület rendeletben engedélyezett funkciók.

(7)

Új építési telkek közművesítését közterületről vagy közforgalom számára átadott
magánútról kell megoldani.

(8)

A közterületen minden esetben biztosítani szükséges a szintkülönbség rámpával történő
áthidalását is.
Közlekedési területek (KÖ)
62. §.

(1)

A település közlekedési területei a terven szabályozási vonalak által meghatározott
közterületek, melyek közlekedési és közműlétesítmények elhelyezésére szolgálnak.

(2)

A közlekedési és közműelhelyezésére szolgáló terület az országos és helyi közutak, a
kerékpárutak, a közterületi parkolók, járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai,
vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak,
továbbá a közművek és hírközlés – kivétel a toronyjellegű – építményeinek elhelyezésére
szolgál.

(3)

Az utak (közutak, kerékpár és gyalogutak, stb.) és a terepszint magassági elrendezését úgy
kell kialakítani, hogy:
a) azokról a telkek biztonságos megközelítése,
b) az ott összegyűlő csapadékvíz biztonságos elvezetése,
c) a közüzemi közművek megfelelő elhelyezése, továbbá
d) a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek, jellemzők megvalósítása
biztosítható legyen.

(4)

A közlekedési területek hierarchiája: a 13. számú melléklet alapján
a.) Közúti közlekedés
−
Országos főközlekedési út:
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−
−
−
−
−

−

 25. számú főközlekedési út (tervezési osztály külterületen K.IV.A., belterületen
B.IV.b.B.)
Országos mellékút:
 2506. számú Mónosbél-26. számú összekötő út (tervezési osztály K.V.A.)
Települési főutak: szabályozási szélesség kialakult 18-25 m
 Fő utca (25. számú fkl út. Belterületi szakasza, tervezési osztály B.IV.b.B.)
Települési gyűjtőutak: szabályozási szélesség kialakult 16-20 m., új esetén 22 m.
 Fő utca, Rákóczi u., Tölgyfa u. (tervezési osztály B.V.c.C.)
Kiszolgáló és lakóutak: (tervezési osztály B. VI. d.B.) szabályozási szélesség a
kialakult állapot szerint, új esetén min 12,0 m
Tervezett és meglévő kerékpárutak: szabályozási szélesség: 4 m.
 Tervezett 16. számú Karancs-Mátra-Tisza-tó országos kerékpárút hálózat
részeként Eger-Szarvaskő-Berva között (tervezési osztály külterületen K. IX.,
belterületen B.IX.)
Tervezett és meglévő jelentősebb csomópontok:
 Meglévő:
- 25. számú fkl. út – 2506. számú országos mellékút
kereszteződése,
- Fő utca – 25. számú fkl. út csatlakozása
 Tervezett:
- Nyugodói tervezett lakóterület – 25. számú fkl. út
csatlakozása
- Ujtelepi gyűjtőút – 25. számú fkl. út csatlakozása

b.) Vasúti közlekedés
-

87. sz. Eger-Putnok vasútvonal

(5)

Közcélú parkolót kell létesíteni:
- a településközponti vegyes területeken meglévő és tervezett közösségi létesítmények
rendeltetésszerű használatához
- bemutatásra szánt területek területén

(6)

A terv szerinti közlekedési és közműterületen csak az OTÉK 26. § (3) bekezdés 1. pontja
szerinti építmények helyezhetők el. Az utak szabályozási szélességgel meghatározott
területsávjain belül építményt elhelyezni csak a terv előírásainak megfelelően szabad.

(7)

Az országos főközlekedési út külterületi szakaszán az út tengelyétől számított 100-100 m,
országos mellékút külterületi szakaszán az út tengelyétől számított 50-50 m, vasút
esetében a szélső vágánytól számított 25-25 m széles védősávot kell biztosítani, melyben
épület nem helyezhető el.

(8)

Mezőgazdasági rendeltetésű területen 6,00 m-nél kisebb szabályozási szélességű
közlekedési terület magánútként sem alakítható ki.

(9)

Új, illetve meglévő utak esetén is gondoskodni kell a tervszerű környezetrendezés, a
tájvédelmet és a közlekedésbiztonságot egyaránt szolgáló növénytelepítések és
tereprendezés kialakításáról. Az utak környezetrendezési tervét az illetékes útkezelő által
jóváhagyott, táj- és kertépítész szakember által készített tervek alapján kell megvalósítani.
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(10) A

meglévő fásított közlekedési területeken belül elhelyezkedő közterületek, fasorok
településképi szempontból értékes faegyedei, valamint az utcaképet meghatározó
településképi jelentőségű gyepes zöldsávok és zöldfelületek védendő zöldfelületi elemit
érintő rendezés, változtatás csak önkormányzati engedély alapján történhet. Az
építéshatósági hozzájárulást szükség szerint kertészeti szakvélemény és az útkezelő
jóváhagyásával szabad kiadni.

(11) A

gyalogos közlekedés számára a közlekedési területen belül a megfelelő gyalogjárdákat
kell biztosítani. Ez a települési főutak és a gyűjtőutak mentén mindkét oldalon min. 1,50
m, a lakóutcákban legalább egyoldali járda kiépítése szükséges kiépítés esetén mindkét
oldalon elhelyezett járda esetén 0,75 m szélességű járdát kell kialakítani.

Mozgásukban korlátozott emberek igényeit figyelembevevő előírások
63.§
(1) A közterületen minden esetben biztosítani szükséges a szintkülönbségek rámpával történő
áthidalását. (Gyalogos átkelőhelyeknél döntött szegélysávval).
(2) A tömegközlekedési eszközök megállóinál lehetővé kell tenni megemelt szintekkel és
azokat összekötő lejtőkkel, kihelyezett információs táblákkal a kerekesszékkel közlekedő
fel- és leszállását a tömegközlekedési járművekre.
(3) Biztosítani szükséges minden parkolóban legalább kettő kerekesszékkel is igénybe vehető
(méreteinél nagyobb) gépkocsi parkoló létesítését, melyet kizárólagos használatot
biztosító táblajelezzen.
A közművesítés területei és létesítményei
64. §.
(1)

A beépített és a beépítésre szánt területeken a beépítés a feltétele az érintett ingatlanok
közműellátásának a megvalósítása.

(2)

A rendelet hatálya alá eső területet teljes, de legalább részleges közművesítéssel kell
ellátni. A közművesítés a beépítés feltétele. Az egyes beépítésre szánt területfelhasználási
egységek közműellátásának mértéke:
− Kertvárosias lakóterület
o teljes közművesítés
− Falusias lakóterület
o részleges közművesítés
− Településközponti vegyes terület
o teljes közművesítés
− Gazdasági területek, kereskedelmi és szolgáltató területek, egyéb ipari területek
o teljes közművesítés
− Külterületen
o legalább részleges közművesítés
− Különleges területek
o teljes közművesítés
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(3)

A fejlesztési területek előkészítési fázisában egyidejűleg készülő, összehangolt tervezéssel
kell megtervezni és megvalósítani a terep rendezését, a felszíni vízelvezetést, az
útburkolatokat, a járdákat és a zöldfelületek kialakítását, valamint a többi, a terület
közművesítettségi besorolása szerint építendő közművezetéket.

(4)

Az ingatlanok közműellátásának biztosítására a közterületi hálózathoz közvetlen önálló
bekötésekkel és mérési helyekkel kell csatlakozni. Azoknál a telkeknél, amelyeknél a
közvetlen rákötés az érintett közműhálózatra nem biztosítható, a csatlakozáshoz a
közműhiányos ingatlant ellátó, más telkén átvezetett bekötővezetéket szolgalmi jog
igénybevételével -az ágazati előírások figyelembe vételével- kell megépíteni. A szolgalmi
jogot az illetékes földhivatalnál be kell jegyeztetni.

(5)

A meglévő és a tervezett közüzemi vízellátás, szenny- és csapadékvíz elvezetés,
energiaellátás (villamosenergia-, földgázellátás), valamint a hírközlés hálózatai és
létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezeteik számára
közterületen vagy közműterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben -ha azt egyéb
ágazati előírás nem tiltja- a közművek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi jogi
bejegyzéssel kell fenntartani. Már szolgalmi joggal terhelt telekrészen mindennemű
(építési és egyéb) tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkező érintett
hozzájárulásával engedélyezhető. A szolgalmi jogot az illetékes földhivatalnál be kell
jegyeztetni a szolgáltató javára.)

(6)

Az utak szabályozási szélességében a közművek elrendezésénél a távlati összes közmű
elhelyezési lehetőségét kell biztosítani. A középtávon történő közműfejlesztéseket a
közterületrendezés hosszú távú igényeit figyelembe véve kell megvalósítani. A közművek
elrendezését úgy kell megtervezni, hogy ahol mód van rá, fasor illetve zöldsáv részére
biztosítani lehessen a helyet.

(7)

Útépítésnél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű kiépítéséről, a
csapadékvizek elvezetéséről és a meglevő közművek szükséges egyidejű
rekonstrukciójáról gondoskodni kell. A hálózatfejlesztéseket az összes érintett
közműtulajdonossal egyeztetni szükséges.

(8)

A vezetékes ivó, használati és tűzoltóvíz-ellátás kiépítése és üzemképes állapotban tartása
a területfelhasználás feltétele. Az ivóvízhálózat körvezetéki rendszerben épüljön ki. A
tűzcsapok a vonatkozó előírásokban rögzített távolságokra telepítendők. A csatlakozó és
házi bekötővezetékek ingatlanonként elkülönítve épüljenek. A fogyasztásmérők
ingatlanon belül az Üzemeltető előírásai szerint valósítandók meg.

(9)

A település területén a csapadékvíz-elvezetés nyílt, burkolt medrű csapadékvíz elvezető
árokkal kell megoldani.

(10) Építményt

elhelyezni, ha annak telke előtt közműves szennyvízelvezető (közcsatorna)
van, csak a közcsatornára való rákötéssel lehet.

(11) Amennyiben

a közműves szennyvízcsatorna hálózatra való rácsatlakozás nem lehetséges,
abban az esetben hatóságilag engedélyezett, korszerű és szakszerű közműpótló
berendezést kell alkalmazni a szennyvíz ártalmatlanítására.
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(12) Azokon

a beépítésre szánt területeken, ahol a későbbiekben megépül a szennyvízcsatorna,
a hálózat megépítése után az épületeket be kell kötni a teljes közművesítés feltételeinek
megfelelően a közműhálózatokba.

(13) A

közművek építéséről, átépítéséről és kiváltásáról az utak építése előtt kell gondoskodni.

(14) A

közműépítés számára szükséges felépítményeket a terven kialakított építési területen
kell megvalósítani.

(15) A

tervezett új lakóterületeken a villamosenergia és a hírközlés közműveit földkábellel kell
kialakítani.

(16) A

területigényes közmű létesítmények kialakítása során az alábbi távolságokat kell
betartani:








A szennyvízcsatorna hálózatra telepített tervezett körzeti átemelőknek a 25,0 m-es
védőtávolságát biztosítani kell. Beépítésre szánt területek környezetében az átemelők
szagmentesítését a legszigorúbb előírások figyelembe vételével kell megoldani.
A belvízcsatornák partélétől számított 3,0 m-t fenntartási célokra szabadon kell
hagyni, ezeken a területeken csak gyepgazdálkodás folytatható.
Az önkormányzati kezelésben lévő árkok partéleitől 2-2 m, a már elépített helyeken a
nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 2 m, a másik oldalon legalább
1m szélességű sávot fenn kell tartani.
120 kV-os nagyfeszültségű villamos távvezetékek mentén a nyugalomban levő szélső
száltól mért 13-13 m biztonsági övezeten belül bárminemű építési tevékenység
végzése csak a szolgáltató hozzájárulásával engedélyezhető.
Az ellátásában részvevő 20 kV-os középfeszültségű hálózatok, - a föld alatti vezetés
megvalósulásáig - villamos szabadvezetékei biztonsági övezete belterületen a
tengelytől mérten 4-4 m, és külterületen 6-6 m.
A gázátadó biztonsági övezete a veszélyességi övezethatártól mérten 15 m és a
gázfogadóké 5m.
A gázvezetékek biztonsági övezetében tilos:
- mindennemű építési tevékenység,
- tűzrakás, illetve anyagok égetése (Pl. tarlóégetés),
- bányaművelés,
- a vezeték anyagát veszélyeztető maró, tűz és robbanásveszélyes anyagok ideiglenes és állandó tárolása,
- a robbantásos bányaművelés és ezzel járó terület előkészítés,
- 5-5 m távolságon belül fák ültetése,
- szőlő és egyéb kordonok elhelyezése,
- 3-3 m-en belül bokrok és cserjék ültetése,
- 50 cm-nél mélyebb talajművelés.

Közművesítés, közműhálózatok és létesítmények
65. §.
(1)

Közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozólag a helyi építési
szabályzat és az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és
előírásokat figyelembe kell venni. Az előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell.
A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, az érintett
szakhatóság hozzájárulása esetén lehetséges.
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(2)

A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz),
energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás, távhőellátás) és elektronikus
hírközlés (vezetékes és vezeték nélküli) hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati
előírások szerinti biztonsági övezeteik számára közműterületen, vagy közterületen kell
helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben - ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja- a
közművek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi (vezetékjogi) jogi bejegyzéssel
kell fenntartani.

(3)

Felhagyott, feleslegessé vált közművet fel kell bontani, felhagyott vezeték nem maradhat
sem föld felett, sem föld alatt. A műszaki okokból indokoltan a földben maradó
funkcióvesztett vezetéknek a lezárását, az eltömedékelését szakszerűen el kell végezni.

(4)

Az utak szabályozási szélességében a közművek horizontális elrendezésénél, a fásítási
terv, illetve lehetőség biztosításának figyelembe vételével, mindig a távlati összes közmű
elhelyezési lehetőségét kell biztosítani. A fejlesztési területeken, új utca, közterület
kialakításánál, illetve valamennyi tereprendezéssel járó területrendezésnél egyidejűleg kell
meghatározni a tervezett terepszintet, - a felszíni vízelvezetést, szennyvízcsatorna
hálózatot, és a többi nem terepfüggő közművezeték vertikális elhelyezésétet. Utak és
egyéb közterületek építésekor, valamint a felújításakor a közművek egyidejű
megépítéséről vagy egyidejű rekonstrukciójáról gondoskodni kell.

(5)

A település beépített, illetve beépítésre szánt területén új építés és funkcióváltás csak
akkor lehetséges, ha az OTÉK 8.§-ban rögzített közművesítettség mértéke szerint: a
beépítésre szánt területek valamennyi (lakó-, vegyes-, üdülő-, gazdasági- és különleges-)
építési övezetében a teljes közműellátás rendelkezésre áll.

(6)

A település beépítésre nem szánt területén lakás céljául szolgáló, vagy kereskedelmi,
vendéglátási célú, vagy szállásférőhelyet nyújtó, vagy gazdasági célú tevékenységre
szolgáló új épület elhelyezése, ill. meglevő épület felsorolt célra történő funkció váltása
csak akkor valósítható meg, ha az ÁNTSZ által is elfogadott egészséges ivóvízellátás és a
szükséges tüzivíz ellátás, a villamosenergia ellátás, valamint a jelen szabályzat
szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek.

(7)

Telekalakítás, meglevő, vagy kialakításra kerülő telkek funkcióváltása, övezeti átsorolása,
csak akkor lehetséges, ha valamennyi telek önálló, független közhálózati csatlakozással,
az övezeti besorolásnak megfelelő közműbekötésekkel ellátható, s az egyedi mérőhelyek
kialakíthatók.

(8)

Magánút közművesítési szempontból be nem építhető magánteleknek minősül, a magánút
telkén haladó közmű bekötővezetéknek minősíthető, a mérőhely kialakítása a közhálózati
csatlakozási helynél alakítandó ki. (Magánúttal feltárt területen a bekötővezetékek
elhelyezését célszerű a közhálózati elosztóvezetékek előírásainak megfelelően kivitelezni,
hogy egy esetleges későbbi telekalakításnál közhálózattá minősítésének az elhelyezése ne
legyen az akadálya.)

(9)

Az épületek valamennyi homlokzatára szerelt bárminemű vezeték, kapcsoló szekrény és
csatlakozó doboz helyét -a kezelhetőség biztosításával- az épületek falsíkjába történő
süllyesztéssel, a vezetékek, a szerelvények, a csatlakozó dobozok esztétikus takarásával,
lefedésével kell megoldani.
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(10) Az

épületek utcai homlokfalára közmű, vagy hírközlési létesítmény (füstgáz elvezető
kémény, klímaberendezés, bármilyen antenna), vagy annak tartozéka nem szerelhető.

Ágazati közmű előírások
66.§
Vízellátás
(1)

A helyi vízműkutak, források stb. védelmét biztosító hidrogeológiai védőterületeken belül
építéshatósági engedélyezés és a területhasználat a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi-létesítmények védelméről szóló vonatkozó
rendelet előírásai szerint történhet.

(2)

Beépítésre szánt területen új vízvezetéket építeni csak a közcsatorna hálózat kiépítésével
egyidejüleg szabad. A vízvezetéken a vízszolgáltatást megkezdeni csak a
szennyvízcsatorna üzembe-helyezését követően lehet.

(3)

Új vízhálózat építésénél, rekonstrukciójánál dn 100-asnál kisebb keresztmetszetű vezeték
építése nem lehetséges, a biztonságos tüzivíz ellátás érdekében. Az ágazati előírások
szerinti távolságban föld feletti tűzcsapok elhelyezése kötelező.

(4)

A mértékadó külső tűzivíz szükségletet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSz)
szerint biztosítani kell. Ha a közhálózatról a tüzivíz igény nem biztosítható, akkor helyi
tüzivíz tározó létesítése szükséges. Építés csak a szükséges tüzivíz ellátás biztosításával
kezdhető, melyet az engedélyezés során igazolni kell.

(5)

A házi-kút létesítése engedélyköteles. Ha a vízkivétel nem haladja meg az 500 m3/év
mennyiséget, valamint a talajvíz réteget, illetve az első vízadó réteget csapolja meg, akkor
az Önkormányzat jegyzője engedélyezi a kút létesítését. Minden egyéb esetben a
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelet az engedélyező.

Szennyvízelvezetés
(1)

A településen elválasztott rendszerű szennyvízelvezetést kell kiépíteni.

(2)

A szennyvízekkel a környezetet szennyezni nem szabad, ezért a talaj és a talajvíz védelme
érdekében a szennyvizek közvetlen talajba szikkasztása a település teljes közigazgatási
területén tilos, az még átmenetileg, rövid időre sem engedélyezhető.

(3)

A nyílt árkokra, patakra, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásba való
szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket meg
kell szüntetni.

(4)

A csatornázásra kerülő utcákban, a csatorna kiépítését követően az érintett már beépített
telkeket a közcsatornára való rákötésre egy éven belül kötelezni kell. Kivételt tenni csak
azoknál a korábban beépített ingatlanoknál lehet, amelyeken a szennyvizek gyűjtésetárolása a közcsatorna hálózat kivitelezését megelőzően, ellenőrzötten vízzáróan
kivitelezett helyi medencékben történik és a szennyvizek elszállíttatása számlával
folyamatosan igazolható.
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(5)

A település belterületén, illetve beépítésre szánt területen építés csak a település szennyvíz
közhálózatára történő rácsatlakozásának megoldása esetén, vagy az összegyűjtött
szennyvíz tisztítótelepre történő szállításának biztosításával kezdhető, melyet az
engedélyezés során igazolni kell.

(6)

A település beépítésre nem szánt területén elhelyezhető építményben keletkező
szennyvizeket:
a) ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg a 3 m3-t, a közcsatorna
hálózathoz csatlakozni 100 m-en belül nem tud, akkor a térség közcsatorna hálózatának
kiépítéséig, átmenetileg (és ezt rögzíteni kell az építési engedélyben is) a szennyvizeket
szigorúan – ellenőrzötten - zárt szennyvízgyűjtő medencébe kell összegyűjteni és
szippantó kocsival a kijelölt lerakóhelyre szállítani, ha ezt egyéb előírás, ágazati
rendelkezés nem tiltja. A szennyvízgyűjtő medence szippantókocsival történő
megközelítési lehetőségét az építési engedélyezési eljárás megkezdéséig biztosítani
kell. Ha a közcsatornahálózat kiépítése a beépítésre nem szánt területet 100 m
távolságon belülig megközelíti, akkor az érintett ingatlanokat kötelezni kell a
közcsatornára való rákötésre.
b) ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a 3 m3-t, a közcsatorna
hálózathoz csatlakozni 200 m-en belül nem tud és megfelelő befogadó rendelkezésre
áll, egyéb előírások nem tiltják, az illetékes ÁNTSZ és a Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelet hozzájárul a keletkező szennyvizek
tisztítására alkalmazható helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés
alkalmazása. A kisberendezés védőtávolság igénye nem nyúlhat túl az engedélyt kérő
telkén. A tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot kell teljesíteni, amit a
befogadóhoz igazítva az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelet meghatároz. (amennyiben a keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a
napi 3 m3-t, de bármelyik illetékes nem ad hozzájárulást, akkor helyi szennyvíztisztító
kisberendezés létesítése nem lehetséges, ki kell építtetni a közcsatorna csatlakozást!)

(7)

Gazdasági területről a kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való
rákötési előírásoknak meg kell felelni, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül
létesítendő szennyvízkezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig - elő kell
tisztítani.

(8)

Szennyvíztisztító telep a település területén nem helyezhető el.

(9)

A szennyvízcsatorna hálózatra telepített védelem nélküli átemelőknél legalább 150 m-es
védőtávolságot kell biztosítani. Csak megfelelő bűz-zaj elleni védelemmel csökkenthető
ez a védőtávolság. A szennyvízátemelő védőtávolságán belüli területfelhasználásra
ugyanaz az előírás vonatkozik, mint a szennyvíztisztító telep védőtávolságán belülre.

Felszíni vízelvezetés-ár,- és belvízvédelem
(1)

Az élővizek telkét érintő bármilyen beavatkozás csak vízjogi létesítési engedély alapján
lehetséges.

(2)

Az árvíz mentesítésre a megfelelő védelem kialakítása (gátépítés, magaspart kialakítás)
vízjogi létesítési engedély alapján lehetséges. (Az építési engedélyezési eljárást
megelőzően ezt be kell szerezni.)
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(3)

Az árvízvédelmi védvonaltól a mentett oldalon 6,0 m-es közterületi sávot kell kialakítani
és azt mindenkor szabadon kell hagyni a meder karbantartására és az árvízi védekezésre.

(4)

Terepszint alatti építménnyel a talaj- és rétegvíz áramlás útját nem szabad lezárni, a
továbbvezethetőséget biztosítani kell.

(5)

A vízgazdálkodási (meder kezelési, karbantartási) szakfeladatok elvégzéséhez:
a./ A település területén levő Eger patak, egyéb vízfolyások és mellékágai mentén - a
karbantartás céljára a partéltől előírt 6-6 m parti sávot biztosítani kell. Azokon a
partszakaszokon, ahol ez az előírás nem biztosítható, a vízfolyások medrének a
karbantartásához a hozzáférés módját egyedileg kell meghatározni.
b./ Az önkormányzati kezelésben lévő árkok part éleitől 3-3 m szélességű karbantartó
sávot fenn kell tartani.

(6)

A parti sáv közterületként történő fenntartásának hiányában a karbantartás szolgalmi jog
bejegyzéssel biztosítandó. A szolgalmi joggal terhelt területrészen mindennemű
tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkező hozzájárulásával lehetséges.

(7)

Közvetlen az élővízbe vizet beengedni csak vízjogi létesítési engedéllyel, a hatóságok
által előírt megfelelő kezelés után szabad.

(8)

Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, vízmosás, stb.) egyéb
célra hasznosítani, annak bármilyen megváltoztatását csak vízjogi létesítési engedély
alapján a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelet engedélyével
szabad.

(9)

A település területén burkolt medrű nyílt árkos csapadékvíz elvezetési rendszer kell
kialakítani, ettől csapadékvíz elvezetési tanulmányterv alapján el lehet térni.

(10) A

csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét a végbefogadóig
ellenőrizni kell, szükség esetén a csapadékvíz megfelelő elvezetése érdekében az árkot át
kell építeni.

(11) Legalább

20, vagy annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell
ellátni, és a felületén összegyűlő csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon
keresztül vezethető a csapadékvíz elvezető hálózatba. "Zöld" parkoló létesítése tilos!

(12) A

nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti kocsi behajtók az árok vízszállító képességét nem
korlátozhatják. Az áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy az, víz-visszaduzzasztást
ne okozzon, a vízszállítás akadálymentes legyen. Egy telekre csak és kizárólag egy áteresz
létesíthető (gépkocsi és gyalogos beközlekedést is figyelembe véve!). Az áteresz
szélessége telkenként nem lehet 3,5 m-nél nagyobb. A kocsi behajtó kerékfogó szegélye
10 cm-nél jobban nem emelkedhet ki a kocsi behajtó felszínéről és 15 cm-nél nem lehet
szélesebb a szegély. A nyílt árok fenekét és max 50 cm magasságig az oldalát szint-,
medertartás és a karbantarthatóság érdekében burkolni kell. A talajminőség függvényében
1-3 %-ot meghaladó lejtésű árkot csak teljes szelvényében burkolt árokként szabad
kialakítani a meder erózió elkerülése érdekében. Ezt meghaladó lejtésű terepen
kialakítandó árok csak lépcsőzéssel alakítható ki.
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(13) Nyílt

árkos felszíni vízelvezetéssel javasolt területen az árok telkenkénti 3,5 m-nél
hosszabb szakaszon történő lefedése,( ill. az utcai telekfront felénél hosszabb szakasza)
zárt csatornás elvezetéssé alakítása nem lehetséges, kivéve parkolási, és
közlekedésfejlesztési cél érdekében.

Villamos energia ellátás
(1)

Településesztétikai és területgazdálkodási szempontból beépített és beépítésre szánt
területen új (120 kV-os nagy-, közép-, kisfeszültségű, valamint közvilágítási)
villamosenergia ellátási hálózatot építeni, meglevő hálózat átépítésével járó
rekonstrukcióját engedélyezni csak földkábeles elhelyezéssel szabad. A szilárd burkolattal
rendelkező utak soron következő rekonstrukciója, illetve burkolatlan utak szilárd
burkolatának kiépítésekor kell a meglevő, föld feletti vezetéket föld alá helyezni az
útépítés kapcsolt beruházásaként.

(2)

Burkolat nélküli utakkal feltárt területeken, valamint beépítésre nem szánt területeken a
villamosenergia
ellátás
hálózatainak
földfeletti
vezetése
fennmaradhat,
területgazdálkodási okokból, valamint az utca fásitási és utca-bútorozási lehetőségének a
biztosítására a villamosenergia elosztási, a közvilágitási és a távközlési szabadvezetéket
közös egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló
lámpafejek is elhelyezhetőek.

(3)

Már beépített területen, beépítésre szánt területen új villamosenergia bekötés házi hálózati
csatlakozását földkábeles formában kell kiépíteni.

(4)

Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglevő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során
csak energiatakarékos lámpatestek elhelyezése lehetséges.

(5)

Reklám- és térvilágítással kápráztatást, vakítást, vagy ártó fényhatást okozni, egyéb
ingatlan használatát zavarni, korlátozni nem szabad.

Földgázellátás és távhőellátás
(1)

Középnyomású földgázellátású területen telkenként egyedi, házi nyomásszabályozókat
kell elhelyezni. A tervezett gáznyomásszabályozók az épületek utcai homlokzatára nem
helyezhetõek el. A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület
alárendeltebb homlokzatára, illetve föld alatti elhelyezéssel építhetők-szerelhetőek.

(2)

Földgáz és távhővezetéket telken belül is csak föld alatti elhelyezéssel szabad kivitelezni.

(3)

A többszintes épületek parapet konvektoros hőellátása tűrt műszaki megoldásnak
tekintendő, új nem létesíthető, az egyes épületek átépítéssel járó rekonstrukciója során a
parapet konvektoros hőellátást meg kell szüntetni (a kémények rekonstrukcióját meg kell
oldani, vagy egyéb hőellátási módot kell kialakítani).

Elektronikus hírközlés
(1)

Településesztétikai és területgazdálkodási szempontból beépített és beépítésre szánt
területen, a burkolt utakkal rendelkező területen, illetve utak szilárd burkolatának
kiépítésekor új vezetékes hírközlési hálózatot létesíteni ill. meglevő rekonstrukcióját
megvalósítani csak föld alatti (földkábel, alépítmény) elhelyezéssel szabad. A földfeletti
vezetés a szilárd burkolattal nem rendelkező utcákban egyelőre fennmarad, ezért
területgazdálkodási okokból, valamint az utca fásitási és utca-bútorozási lehetõségének a
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biztositására a 0,4 kV-os, a közvilágitási és a hírközlési szabadvezetéket közös
oszlopsoron kell vezetni.
(2)

Beépítésre nem szánt területeken a vezetékes hírközlési hálózatok földfeletti vezetése
fennmaradhat, területgazdálkodási okokból, valamint az utca fásitási és utca-bútorozási
lehetőségének a biztosítására a hírközlési szabadvezetéket, légkábelt és a villamosenergia
elosztási, a közvilágitási szabadvezetékeket, légkábeleket közös egyoldali oszlopsorra kell
fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetőek.

(3)

Közszolgálati, iparági hírközlési antennák, létesítmények csak az Önkormányzattal
történő egyeztetés alapján helyezhetők el.
Megújuló erőforrások hasznosítása

(1)

A település területén a megújuló erőforrásokat hasznosító berendezések a villamos
energiáról szóló vonatkozó törvény és annak végrehajtásáról szóló vonatkozó rendelet
betartásával telepíthetők.

(2)

A megújuló erőforrást hasznosító eszközök elhelyezésénél figyelembe kell venni a Pest
megye területrendezési terve e célt szolgáló övezetit.

(3)

A megújuló energiaforrást hasznosító eszközök nem helyezhetők el:
− Települési régészeti és építészeti örökségvédelmi területein
− Vízbázis hidrogeológiai védőövezeteiben
− Természetvédelmi oltalom alá tartozó területeken
− Bükki Nemzeti Park területén
− Országos jelentőségű természetvédelmi területen
− Helyi jelentőségű természetvédelmi területen
illetve azok védőövezeteiben
− Felszíni vizek mentén beépítésre nem szánt területeken a partéltől számított 25 m-en, a
beépítésreszánt területeken 6,0 m-en belüli védősávban
Mikrohullámú összeköttetés

(1)

Az ország teljes területén a mikrohullámú összeköttetés biztosítására szükséges, Antenna
Hungária Rt-vel egyeztetett magassági korlátozás betartandó.

(2)

A település területén antenna csak az egyes övezetekre vonatkozó előírásokban és a
településképi előírásokban foglalt korlátozásokkal helyezhető el.

(3)

A kereskedelmi, mezőgazdasági keretövezetben a legnagyobb önálló antenna- torony
magassága 20,0 m lehet.

(4)

Önálló adóantenna torony nem helyezhető el a gyermek-oktatási-egészségügyi
létesítmények telkén és azok építményein, valamint ezek telkének határától mért 100,0 men belül.

(5)

A lakó, településközponti vegyes keretövezetek területén az építményekre elhelyezhető
adóantenna, amely az épület legmagasabb pontját nem haladhatja meg 4,0 m-rel.
A beépítésre nem szánt területeken közlekedési célú közterületek határától antenna
tornyot magasságának legalább 1,5-szeres távolságára lehet telepíteni.

(6)
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(7)

Azokban az építési övezetekben, fejlesztési területeken, ahol tömbnagyságú építési terület
alakul ki, ott a közművezetékek, távközlés, a kábel-TV vezetékei csak föld alatti
alépítményben helyezhetők el.
Távközlés

(1)

A távközlési hálózatot létesítésekor ill. rekonstrukciójakor célszerű földkábelbe, ill.
alépítménybe helyezve föld alatt vezetve építeni. A föld feletti vezetés fennmaradásáig,
területgazdálkodási okokból, valamint az utca fásítási és utca-bútorozási lehetőségének a
biztosítására a 0,4 kV-os, a közvilágítási és a hírközlési szabadvezetéket közös oszlopsoron
kell vezetni.

Zöldterületek (Z)
67. §.
(1)

A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület.

(2)

A szabályozási tervben az alábbi övezetek kerültek kialakításra:
- Z-1 közpark területe
- Z-2 egyéb zöldfelület

(3)

Új zöldterületek kialakítása, ill. meglévő zöldterületek átépítése csak kertépítészeti kiviteli
terv alapján történhet.

(4)

A zöldterületnek kerekesszékkel
használhatónak kell lennie.

(5)

A zöldterületnek közútról, köztérről közvetlenül megközelíthetőnek kell lennie.

(6)

A zöldterületek karbantartásáról a települési önkormányzat gondoskodik.

(7)

A zöldterületek növényzetének védelmét, a fakivágások engedélyezését a HÉSZ 29. §-a
szabályozza.

és

gyermekkocsival

is

megközelíthetőnek

és

Közpark (Z-1)
68. §.
(1)

Az övezet területén elhelyezhető:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a pihenést és testedzést szolgáló műtárgy (pl. játszótér, pihenőhely stb.),
hírlap, virágárúsító pavilon, kerti építmény
sétaút (max. 1,5 m széles),
pihenőpad,
hulladékgyűjtő edény,
növénykazetta

(2)

Közpark területén a funkciónak megfelelő épületek legfeljebb 2% beépítéssel és 3,5 m
építménymagassággal helyezhetők el.

(3)

Közpark területén a felszíni vizek nyílt árkos elvezetése megengedett.
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Egyéb zöldfelület (Z-2)
69. §.
(1)

Egyéb zöldfelületek közé tartoznak azok a kisebb kiterjedésű közterületek, melyeken a
településkép és az ökológiai viszonyok javítása, védelme érdekében előnyben kell
részesíteni a zöldfelületek fenntartását, a meglévő növényzet védelmét, de kiterjedésük, és
funkcionális korlátozottságuk miatt a közparkok, közkertek (Zk) övezetébe nem
sorolhatók.

(2)

Fásított parkolók létesítése indokolt esetben engedélyezhető. A fásított parkoló kialakítása
során két parkolóhelyenként minimum egy fa telepítéséről gondoskodni kell.

(3)

Az egyéb zöldfelületek karbantartásáról az önkormányzat rendszeresen gondoskodik.

(4)

Az övezet növénykiültetését, berendezését kertépítészeti terv alapján kell megvalósítani.

(5)

Az övezetben kizárólag az alábbi építmények helyezhetők el:
a)
b)
c)
d)

(6)

sétaút (max. 1,5 m széles),
pihenőpad,
hulladékgyűjtő edény,
növénykazetta.

Az övezet kertépítészeti tervét a településre egységesen készítendő zöldfelület-rendezési
tervén belül kell elkészíteni.
Erdőterületek
70. §.

(1)

Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület. Az erdő művelési ágú területek, és a
földhivatali nyilvántartásban nem erdő művelési ágban nyilvántartott, de erdővel borított
területek és fásítások tekintetében, fákkal és cserjékkel legalább 30%-ban borított 1500 m2
térmértéket meghaladó területrészeken is kötelezően alkalmazandók a vonatkozó törvény
előírásai és az erdészeti hatóság nemcsak szakhatósági, hanem engedélyező hatósági
hatáskörrel is rendelkezik.

(2)

Erdőterület igénybevételéhez az erdészeti hatóság előzetes engedélye szükséges. Az
erdőterület kizárólag az engedélyben meghatározott célra vehető igénybe.

(3)

Az erdőterületek övezeti tagolódása az erdő elsődleges rendeltetése szerint:
- Ev – Védelmi célú erdőterületek
- Eg – Gazdasági célú erdőterületek
- Ee – Egészségügyi, szociális, turisztikai erdőterületek

(4)

Az erdő rendeltetésszerű használathoz és fenntartáshoz az alábbi építmények helyezhetők
el:
a) a területfelhasználási egységhez tartozó közutak, közterek és gépjármű várakozóhelyek,
b) közművek és közműpótlók (szennyvíztisztító és komposztáló telepek kivételével),
c) a nyomvonal jellegű vezetékek (a külön jogszabályok keretei között),
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

a vízgazdálkodás (vízkárelhárítás, vízkivétel, vízhasznosítás) létesítményei,
geodéziai, turisztikai jelek, köztárgyak,
nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők,
a kutatás és az ismeretterjesztés építményei,
a fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendészeti szervek honvédelmet és
belbiztonságot szolgáló építményei.
a biztonsági okból szükséges őrházak és ezek melléképületei, melléképítményei,
a vadgazdálkodás célját szolgáló létesítmények,
a termékvezetékek és műtárgyai a védőtávolság biztosításával.

(5)

Erdőterületen épületek, építmények, új funkciók elhelyezése csak az erdészeti hatóság
jóváhagyásával történhet.

(6)

Az erdőterületen építmények elhelyezése számára telket, építési területet kialakítani, új
építményt elhelyezni, illetőleg meglévő épület esetében épületbővítésre vagy használati
mód változásra hatósági engedélyt adni csak teljes közművesítés vagy azzal egyenértékű
műszaki megoldás esetén szabad.

(7)

Az erdő egyes rendeltetései egymástól elválaszthatatlanok, ezért az erdőgazdálkodási
tevékenység során e rendeltetésekre egyidejűleg kell tekintettel lenni.

(8)

Erdő természetbeni megosztásához, művelési ág változtatásához, tulajdoni kezelői jog
változáshoz, belterületbe csatoláshoz, fakivágáshoz, erdőtelepítéshez, felújításhoz,
erdőterület igénybevételéhez az erdészeti hatóság előzetes engedélye szükséges.

(9)

Az erdőterületek telepítése, fenntartása, üzemeltetése, felújítása csak erdészeti üzemterv
alapján és az Erdészeti Hatóság előzetes engedélyével történhet.
erdősítés elsősorban honos fafajokból álló elegyes, ökológiai és gazdasági
szempontból egyaránt értékes erdők létesítésével történhet.

(10) Az

(11) A

meglévő erdők felújítását a termőhelynek legjobban megfelelő természetközeli
erdőállománnyal kell végezni. Az erdőtelepítésnél, fenntartásnál a mozaikosságra kell
törekedni. A monokultúrákat vegyes lombhullató társulások telepítésével lehet
ellensúlyozni. Kerülni kell a tájidegen örökzöld fenyvesek telepítését az erózióveszélyes
területeken (talajvédelmi erdők) is.
odvas és az elszáradt fákat az odúlakó madarak fészkelésének biztosítására meg kell
őrizni, ha azok nem jelentenek az erdő egészségi állapotára veszélyt és nem
balesetveszélyesek.

(12) Az

tarvágást alkalmazni sziklás, kőfolyásos, deflációs és erózió által veszélyeztetett
területen.

(13) Tilos

(14) Tilos
(15) Az

erdőterületen bármilyen szemetet és hulladékot elhelyezni.

övezetben önálló reklámtábla, reklámépítmény nem helyezhető el.

Védelmi célú erdőterületek (Ev)
71. §.
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(1)

A terület védelmi rendeltetésű (védett és védő) erdők elhelyezésére szolgál, melyek
országos jelentőségű természetvédelmi területen helyezkednek el.

(2)

A védelmi rendeltetésű erdőterületen épület nem helyezhető el, gépjármű várakozóhely
nem létesíthető.

(3)

Az övezetben a művelési ágváltoztatáshoz, a földnyilvántartási földrészletek alakjának és
terjedelmének megváltoztatásához, valamint a terület hasznosításához, telekalakításhoz,
építmény elhelyezéséhez és használatbavételi engedélyezéséhez a védelmet elrendelő
hatóság (önkormányzat jegyzőjének) előzetes hozzájárulása szükséges.

(4)

Védelmi rendeltetésű erdő elsődleges rendeltetésének megváltoztatása, az erdőterület
bármilyen jellegű igénybevétele kizárólag a természetvédelmi és az erdészeti hatóságok
együttes hozzájárulásával valósulhat meg.

(5)

Elsődlegesen védelmi rendeltetésű erdő másodlagosan egészségügyi-szociális, turisztikai
rendeltetésű lehet. Ebben az esetben az erdőben az egészségügyi-szociális, turisztikai erdő
rendeltetésszerű használathoz és fenntartáshoz szükséges építmény elhelyezhető.

(6)

Az erdőtelepítésnél, fenntartásnál a mozaikosságra kell törekedni. A monokultúrákat
vegyes lombhullató társulások telepítésével lehet ellensúlyozni.

(7)

Meglévő védelmi erdőben – kiemelten a védett erdőben – ahol jelenleg jellemzően
tájidegen fajok az állományalkotók, a véghasználat után a termőhelyi adottságoknak
megfelelő fajok telepítésével ökológiailag stabil és egészséges növényközösséggé
nevelhető erdők kialakítása szükséges.

Gazdasági célú erdőterületek (Eg)
72. §.
(1)

Gazdasági rendeltetésű erdőnek minősül az olyan erdő, amelyben a gazdálkodás
elsődleges célja az erdei termékek előállítása és hasznosítása, betelepítése őshonos, a
tájban fellelhető fa és cserjeállománnyal történhet. A faállomány borítottsága legalább 75
% mértékű kell legyen.

(2)

Az övezetben vadföld kialakítható.

(3)

A gazdasági erdőben a 10 ha-t meghaladó területnagyságú telken, az erdő rendeltetésének,
a vadgazdálkodásnak megfelelő épület szabadonálló beépítési móddal, 0,5 %
beépítettséggel, legfeljebb 4,00 m építménymagassággal elhelyezhető.

(4)

Fakitermelést és a faanyag szállítását minden esetben úgy kell végezni, hogy az a
visszamaradó élőfában, természetes újulatban, valamint az erdő talajában kárt ne okozzon.

Egészségügyi, szociális, turisztikai erdőterületek (Ee)
73. §.
(1)

Egészségügyi-szociális, turisztikai erdő területén csak a rendeltetésszerű használathoz és
fenntartáshoz szükséges építmény 10 ha-t meghaladó területnagyságú telken, legfeljebb
5% beépítettséggel, 4,00 m építménymagassággal helyezhető el.
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(2)

Egészségügyi-szociális, turisztikai erdőben kizárólag a szabadidő eltöltését, sportolást,
játékot, pihenést szolgáló létesítmények helyezhetők el, melyek az erdőt rendeltetése
betöltésében károsan nem befolyásolják.

(3)

Az erdőterületen a természetvédelmi és erdészeti hatóság engedélyével sétautak, sétányok,
azonos stílusú, természetes anyagú parkbútorok (padok, hulladékgyűjtők) elhelyezhetők.
Mezőgazdasági területek (M)
74. §.

(1)

A mezőgazdasági terület a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel
kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei helyezhetők el.

(2)

A külterületi szabályozási terven mezőgazdasági rendeltetésű területként lehatárolt
területek, ill. övezetek más területfelhasználási egységbe, ill. övezetbe csak a külterületi
szabályozási terv módosításával sorolhatók át.

(3)

A mezőgazdasági rendeletetésű területet más célokra felhasználni nem lehet, a területen a
rendeltetésének megfelelő hasznosítást kell folytatni.

(4)

A mezőgazdasági rendeltetésű terület az alábbi övezetekre tagozódik:
− Má – Általános mezőgazdasági terület korlátozott funkcióval és használattal
 szántóterület Má/szkf
 gyepterület Má/gykf
− M/k – kertes mezőgazdasági terület
− M/á – árutermelő, feldolgozó, állattartó mezőgazdasági terület

(5)

A mezőgazdasági rendeltetésű területen elhelyezhetők az alábbi építmények:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

(6)

a területfelhasználási egységhez tartozó közutak, közterek és gépjármű-várakozó
helyek,
a kutatás és ismeretterjesztés építményei,
közművek és közműpótlók (a szennyvíztisztító és komposztáló telepek kivételével),
nyomvonal jellegű vezetékek, termékvezetékek és műtárgyai, a védőtávolság
a távközlés létesítményei,
a vízgazdálkodás (vízkárelhárítás, vízkivétel, vízhasznosítás) létesítményei,
geodéziai jelek, köztárgyak,
a fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendészeti szervek honvédelmet és
belbiztonságot szolgáló építményei,
nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők,
a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos üzemi és ellátó létesítmények,
biztonsági okokból szükséges őrház,
komposztáló telep és építményei
lakóépület az alövezeti szabályozások szerint.

Az 1.000 m²-nél kisebb földrészleten az épületek és építmények közül csak a
növénytermesztés célját szolgáló fóliasátor helyezhető el.
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(7)

Külterületen a vízfolyások partjától számított 50 méter széles védősávon belül épület nem
helyezhető el, növény-védőszerek, nitrogén alapú műtrágyák nem helyezhetők ki.

(8)

Az egyes övezetekre előírt minimálisan szükséges telekméret mértéket el nem érő
ingatlanok nem építhetők be.

(9)

Épületek, létesítmények elhelyezésekor a terület előkészítése során a beruházónak a
termőföld védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról
gondoskodnia kell.

(10) A

külterületi mezőgazdasági létesítményeknél keletkező hulladékok ártalmatlanításához
szükséges műszaki feltételeket egyénileg kell biztosítani. A csatornahálózatba nem
bekapcsolható mezőgazdasági területen bármely szennyvíz keletkezését eredményező
létesítmény a szennyvíz gyűjtésének és átmeneti tárolásának zárt, szivárgásmentes
tárolóban történő, elhelyezésével, vagy más korszerű közműpótló berendezés
üzemeltetésével építhető.
A keletkező kommunális eredetű szennyvizek zárt rendszerű szennyvízgyűjtő medence
kialakításával kerülnek ártalmatlanítása. A szippantott szennyvíz csak a kijelölt
szennyvíztisztító-telepre szállítható.
Egyéb szennyvizek, csurgalékvizek ártalmatlanítási lehetőségéről eseti vízügyi
szakhatósági állásfoglalást kell beszerezni. Amennyiben a keletkező szennyvizeket
egyénileg működtetett kisberendezéssel kell tisztítani, a tisztított szennyvíz a vízjogi
engedélyekben rögzített befogadóig történő elvezetése az engedélyes feladata. Tisztítatlan
szennyvíz közvetlen szikkasztása tilos.

(11) A

kerítés külterületen lábazat nélküli, fa vagy fém oszloprendszerű, áttört kapuzatú és
kialakítású, a környező tájba semleges látvánnyal illeszkedő lehet. A kerítés építését
kiváltó, cserjéből telepített határoló cserjesáv telepítését a hatósági engedélyezésnél
előnyben kell részesíteni.

(12) A

település területe a kiemelten fontos érzékeny természeti területek övezetén belül a
Bükki Nemzeti Park védőzónájába tartozik, ezért a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi
Program célkitűzéseinek megfelelő, és az érzékeny természeti területek hasznosítását
biztosító célprogramok szerint a tájkép és az élőhelyek védelmét, a természeti értékek, a
biológiai sokféleség és a kultúrtörténeti értékek megóvását, a táj ökológiai és turisztikai
potenciálját megőrző és azt növelő környezetkímélő mezőgazdasági termelési szerkezetet
kell kialakítani.

(13) Az

övezetben önálló reklámtábla, reklámépítmény nem helyezhető el.

Általános mezőgazdasági terület korlátozott funkcióval és használattal (Má)
75. §.
(1)

A korlátozott használatú mezőgazdasági területbe a jellemzően a természetes és
természetközeli állapotú területrészek, a felszíni és felszín alatt vizek védelmét, valamint a
természet- és tájképvédelmet is szolgáló ökológiai hálózati elemek, zöld folyosók
tartoznak.

Szarvaskő Településrendezési Terv – Helyi Építési Szabályzat

65

Németh és Társa Bt. Településrendezési és Építészeti Tervező Iroda Bt. 3521 Miskolc, Miskolci u. 48.
(2)

Korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület: olyan mezőgazdasági területek, ahol az
ökológiai, táj- és természetvédelmi, vízvédelmi prioritások érvényesítése érdekében a
mezőgazdasági használat, telekalakítás, építési korlátozást igényel.

(3)

Korlátozott funkciójú mezőgazdasági területek közé tartoznak a Bükki Nemzeti Park
védőövezetének területei, a Natura 2000 területek övezetei, a természeti területek
övezetei, az érzékeny természeti területek övezetei, a tájképvédelmi területek övezetei
valamint a vízminőség védelmi szempontból érzékeny területeket (hidrogeológiai
védőterület, nyílt karsztvízbázis) érintő mezőgazdasági területek, illetve az egyéb
vízmedrek partjától számított 50 m szélességű védőterületek továbbá a levegő-minőség
védelmi szempontból kiemelten védett területeket érintő mezőgazdasági területek.

(4)

Korlátozott funkciójú mezőgazdasági területen a természetes élőhelyek, természeti értékek
sérelme nélkül folytatható mezőgazdasági termelés.

(5)

Korlátozott funkciójú területeken bármilyen jellegű beavatkozáshoz, fejlesztéshez,
építéshez, művelési ágváltáshoz ki kell kérni az illetékes természetvédelmi hatóság
engedélyét.

(6)

Az övezetben a gyep (rét, legelő) földhivatali besorolású telkek, telekrészek művelési ága
nem változtatható meg.

(7)

Az övezetbe az alábbi művelési ágú területek létesíthetők:

(8)

szántó,
gyümölcs- vagy szőlőültetvény,
c) gyep,
d) faültetvény.
A területhasználatra vonatkozó általános előírások:
a)

b)

a.) épület és létesítmény elhelyezés
 az övezet területén lakóépület, mezőgazdasági birtokközpont, állattartó telep nem
létesíthető
 gazdasági épületként
- csak a gyepterületek művelésével (szénatároló) és a külterjes legeltetéses
állattartással, (karám) kapcsolatos építmény építhető
- a terület rendeltetésszerű használatához szükséges építmények
b.) a beépítés részletes előírása
 a kialakítható telek területe10.000 m2-nél kisebb nem lehet
 az ingatlan beépítettsége legfeljebb 0,5%, de telkenként bruttó 300 m2 alapterületű
épület(ek) építhetők, tájbaillő, a tájkarakterre jellemző, a helyi építészeti
hagyományoknak
megfelelő
anyaghasználattal,
tömeg-,
arány-,
és
homlokzatképzéssel, földszintes kialakítással, szabadonálló formában legfeljebb
3,50 m építménymagasság-gal, 25 m előkert megtartásával.
 épület csak olyan telken helyezhető el, ahol az OTÉK 33. §-a betartásra került

Szántóterületek korlátozott funkcióval és használattal (Má/sz-kf)
76. §.
(1)

A szántóterületeken a dűlőutak mentén sövény- vagy fasor telepítése szükséges, a terület
ökológiai viszonyainak megfelelő honos növényzettel.
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(2)

Az övezetben a kialakítható telek területe 3 ha-nál (30.000 m2) kisebb nem lehet.

(3)

A szabályozási terven szántóterületként jelölt területeken a szántóművelés fenntartásán
kívül gyepterületet, illetve erdőterület létesítése is lehetséges.

(4)

Az épületek/ építmények elhelyezésére vonatkozóan a 70. §. (2) bekezdés előírásait kell
alkalmazni.
Gyepterületek korlátozott funkcióval és használattal (Má/gy-kf)
77. §.

(1)

A szabályozási terven gyepként jelölt területeken a gyep művelését fenn kell tartani.

(2)

Az övezetben a kialakítható telek területe 1 ha-nál (10.000 m2) kisebb nem lehet.

(3)

Az övezetben a 70. §. (4) bekezdés a./ pontja szerint csak az állattartással,
gyepgazdálkodással összefüggő gazdasági célú műtárgyak, gazdasági épületek
elhelyezése engedélyezhető.

(4)

Az épületek/építmények elhelyezésére vonatkozóan a 70. §. (4) bekezdés b./ pontja
előírásait kell alkalmazni.

Kertes mezőgazdasági terület (Mk)
78. §.
(1)

Kertes mezőgazdasági területek a pihenést és a vegyes gazdálkodást szolgáló
felaprózódott, volt zártkerti területek, ahol a pihenést és a termeléshez szükséges tárolást
egyaránt biztosító épületek létesíthetők.

(2)

Kertes mezőgazdasági területen csak a gyümölcs- és szőlőműveléssel, feldolgozással, a
borturizmussal, borkereskedelemmel összefüggő épületek helyezhetők el. Egy telekre
csak egy épület helyezhető el, amelynek maximális alapterülete legfeljebb 90 m2 lehet.

(3)

A beépíthető telek területe legkevesebb 720 m2, az újonnan kialakítható telkek területe
minimum 1500 m2 lehet.

(4)

Kertes mezőgazdasági területen a kialakítható új telek területe nem lehet kevesebb 1.500
m2-nél, egy telken csak egy épület helyezhető el, melynek bruttó alapterülete nem lehet
több 90 m2-nél.

(5)

A kertes mezőgazdasági rendeltetésű területen épületek az alábbiak alapján építhetők:
a)
b)
c)
d)

A 720 m2-t el nem érő területű bármely övezetű telken épületet elhelyezni nem szabad.
A 720-1500 m2 nagyságú telken max. 3%-os be-építettséggel egy gazdasági épület nem lakás céljára szolgáló épület - és a terepszint alatt egy pince helyezhető el.
Az 1500 m2-t meghaladó nagyságú telken épületek 3%-os beépítettséggel, a 3,5 m-es
építménymagasságot meg nem haladóan helyezhetők el.
A 3000 m2-nél nagyobb szőlő-gyümölcsös és kert művelési ágú területen lakóépület is
létesíthető, melynek építménymagassága a 4,5 métert nem haladhatja meg és a terület
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beépítettsége nem lehet több mint 3%. Ezen feltétel mellett épület csak olyan telken
helyezhető el, ahol az OTÉK 33. §-a betartásra került.
Árutermelő, feldolgozó és állattartó mezőgazdasági terület (M/á)
79. §.
(1)

A település árutermelő, feldolgozó, és állattartó mezőgazdasági területeke a terven M/á
övezetként jelölt volt tanya területe.

(2)

Az árutermelő, feldolgozó, és állattartó mezőgazdasági területeken elhelyezhető
építmények:
a)
b)
c)

(3)

a gazdálkodást szolgáló termelő, tároló, feldolgozó épületek
állattartást és növénytermesztést szolgáló épületek
a mezőgazdasági termeléshez szükséges lakóépületek

A beépíthető telek területe a kialakult, de legfeljebb 2500 m2 területű ingatlan.

(4)

A telek oldalhatáron álló formában legfeljebb 20 % mértékig, földszintes szintmagasságú
4,50 m építménymagasságot meg nem haladó épületekkel építhető be. Az ingatlanon
kialakítható lakóépület hasznos szintterülete a 100 m2 területet nem haladhatja meg.

(5)

A területen az állategészségügyi szabályzat 1. számú függelék 5. pontjában állatfajtánként
megállapított állatszámot meg nem haladó mértékben tarthatók haszonállatok extenzív
(külterjes) körülmények között azzal, hogy a területen nagytestű haszonállat, valamint
sertés, broyler-csirke és strucc a saját szükségletet meghaladó mértéken túl nem tartható.

M/k
M/á

szabadon álló
oldalhatáron álló

3,50

0,5
3
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%

m

m

0,05

-

-

-
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0,03-

-

-

-

3,50
4,50
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0,20

-

.

-
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%

mélysége

szabadonálló
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0
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Kialakítandó új
telek legkisebb

szélessége

Má/gy-kf

Megengedett legnagyobb
építmény-magasság

szabadonálló

Megengedett legnagyobb
beépítettség

Beépítés módja
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Má/sz-kf1

Megengedett legkisebb
telekterület

Településköz
ponti vegyes
terület

Sajátos terület
használat

Mezőgazdasági területek övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása
80. §.

Vízgazdálkodási területek (V)
81. §.
(1)

A vízgazdálkodási területek övezeti besorolása:
- Vá/f – Folyóvíz medre és parti sávja
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- Vi/cs – Közcélú nyílt csatorna medre és parti sávja
- V/vi – vízmosás, árok
- V/m – Vízbeszerzési és vízműterület
(2)

A területen csak a vízkárelhárítás célját szolgáló építmények, és a vízellátással
kapcsolatos technológiai épületek helyezhetők el.

(3)

A V jelű övezetek területén a (2) bekezdésben felsoroltakon túlmenően – elvi építési
engedélyben meg-határozott feltételekkel és egyéb korlátozó jogszabályok
figyelembevételével – a terület rendeltetését nem zavaró hatású, szabadidő eltöltését
szolgáló közösségi építmények is elhelyezhetők.

(4)

A vízbeszerzési területek, (védett vízbázis) belső, külső és hidrogeológiai védőterületei az
övezet határain kívüli területeket is érinthet.

(5)

A vízbeszerzési területek, (védett vízbázis) belső, külső és hidrogeológiai védőterületei az
övezet határain kívüli területeket is érinthet.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Átmeneti rendelkezések
82. §
(1)

A fejlesztésre szánt, de az ingatlan-nyilvántartásba külterületi ingatlanként nyilvántartott
területeken a belterületbe csatolásig az ingatlan szabályos kialakítása, megfelelő közmű és
útkapcsolata megléte eseténa szabályozási terven jelöltek szerinti mezőgazdasági területek
beépítésére vonatkozó övezeti előírásokszerinti beépítés, hasznosítás lehetséges. Az
építési engedéllyel rendező épület átépíthető, bővíthetőrendeltetésének megváltoztatása
nélkül.

(2)

A telekalakítás és útkialakítás vonatkozásában az új területfelhasználáshoz kapcsolódó
övezetielőírásokat kell figyelembe venni. A beépítési előírásokat a mezőgazdasági terület
szabályozásielőírásai szerint kell megállapítani.

(3)

A művelés alól való kivonásig a területeket az eredeti művelési ágnak megfelelően kell
hasznosítani.

(4)

Az építési övezetbe sorolt, de szabályozási tervkészítési kötelezettséghez kötött, SZT jelű
területeken,csak a terv jóváhagyása után lehet építkezni.
Hatályba lépés
83. §.

(1)

Jelen rendelet 2009. június 12-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követő
eljárásokban kell alkalmazni.

(2)

A Képviselő-testület a helyi építési szabályzattal összhangban megalkotja, illetve
módosítja az alábbi helyi rendeleteket:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
(3)

- a helyi értékek védelméről szóló rendeletet
- az út és közművesítés hozzájárulásának mértékéről szóló rendelet
- a közterület használatáról szóló rendelet
- a környezetvédelemről szóló rendelet
- az állattartás szabályairól szóló rendelet
- a köztisztaságról szóló rendelet
- a települési szilárd hulladék gyűjtéséről szóló rendelet.

A rendelet mellékletei:
1. sz. melléklet: A belterület szabályozási terve (TSZ-1)
2. sz. melléklet: A külterület szabályozási terve (TSZ-2)
3. sz. melléklet: A belterület határ változásai
4. sz. melléklet: Településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények
4/1 sz. melléklet: Elővásárlási jog
4/2 sz. melléklet: Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés
4/3. sz. melléklet: Közműlétesítmény céljára történő lejegyzés
4/4. sz. melléklet: Településrendezési kötelezettségek
5. sz. melléklet: Értelmező rendelkezések
6. sz. melléklet: Országosan védett természeti területek
7. sz. melléklet: Egyéb természeti értékek
8. sz. melléklet: Műemlék objektumok
9. sz.. melléklet: Helyi védelem alá vont területek
10. sz. melléklet: Településkép védelem alá vont területek
11.sz. melléklet:Helyi védelem alá vonandó objektumok
12. sz. melléklet: Védett közterületek
13. sz. melléklet: Közlekedési területek hierarchiája

(4)

A rendelet függelékei:
1. sz. függelék: Ajánlás az állattartás szabályairól szóló rendelet megalkotásához
2. sz. függelék: A helyi építési szabályzatban szereplő beépítési módok értelmezése:
3. sz. függelék: A közművek védőterületei
4. sz. függelék: A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások
5. sz. függelék: Növénytelepítési távolságok
6. sz. függelék: HÉSZ készítése során figyelembe vett jogszabályok listája (tájékoztató)

Szarvaskő, 200... …………….. hó ….. nap

Barta Győző
polgármester

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
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MELLÉKLETEK
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
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2. melléklet
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
A Külterület Szabályozási Terve (rajzszám: TSZ-2)
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3. melléklet
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
A belterület határ változásai (rajzszám: TRT-1)
Belterületbe kerülő ingatlanok: 1017/3, 0175/1, 0176, 0189/2, 0189/3 hrsz-ek a terv szerint.
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4. melléklet
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
Településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények
4/1. melléklet
Elővásárlási jog
Lejegyzés célja
Hrsz
1.
Az Önkormányzat nem kíván elővásárlási joggal élni.

Jelenlegi használat
-

4/2. melléklet
Kiszolgáló és lakóút, továbbá közlekedési terület céljára történő lejegyzés
Lejegyzés célja
1.
Az Önkormányzat nem kíván kiszolgáló út céljára területet lejegyezni.
4/3. melléklet
Közműlétesítmény céljára történő lejegyzés
Lejegyzés célja
1.
Az Önkormányzat nem kíván kiszolgáló út céljára területet lejegyezni
4/4. melléklet
Településrendezési kötelezések
Lejegyzés célja
1.
Az Önkormányzat nem kíván a településrendezési kötelezés lehetőségével élni
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6. sz. melléklet
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
Országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló területek:
068/1, 068/3, 069,070/4, 070/5, 070/6, 047/1, 147/2 hrsz-ú ingatlanok
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5. melléklet
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
Értelmező rendelkezések
állattartás célját szolgáló építmények: állatok elszállásolására, szaporítására, nevelésére
szolgáló építmény (ól, akol, istálló, ketrec, karám)
átépítés: a meglévő épület részleges vagy teljes bontásával végrehajtott átalakítása.
egyedi szennyvíztisztítás: a keletkező szennyvizekkel történő önálló – a közcsatornarendszertől független – elbánás, tisztítás
elvi építési engedély: az 1997. évi LXXVIII. törvény 35.§ (1)-(2) bekezdés szerinti, az
építésügyi hatósági engedély (az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési
tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997.
(XII. 29.) KTM rendelet 3. § szerinti elvi építési engedély, építési engedély, bontási engedély,
használatbavételi engedély, a fennmaradási engedély, rendeltetés megváltoztatására irányuló
engedély) megkérése előtt, a beépítési, építészeti, műemléki, régészeti, településképi,
természet- és környezetvédelmi, életvédelmi, valamint a műszaki követelmények előzetes
tisztázása céljából kérhető hatósági engedély. Az elvi építési engedély kérelemhez mellékelni
kell a főépítész állásfoglalását.
érintett utcaszakasz: az a közterületek közötti utcaszakasz ahol a tervezett telek, illetve
épület áll.
fásított parkoló: olyan parkoló, melynek:
a) a parkoló szegélye mentén (a parkoló területének kontúrja mentén, illetve attól legfeljebb
1,5 méter távolságban) egymástól legfeljebb 12,5 méterenként vagy
b) szegélyre merőleges parkolás esetén legfeljebb minden ötödik parkolóhely helyén vagy
c) szegéllyel párhuzamos parkolás esetén legfeljebb minden harmadik parkolóhely helyén
telepített fákkal kialakított és fenntartott parkoló.
A kihelyezendő fák faját, illetve tőtávolságát úgy kell meghatározni, hogy azok
tőtávolsága nem nagyobb a fák idős korában várható korona átmérőjének a kétszeresénél.
gazdasági épület: a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó présház, mezőgazdasági
terményfeldolgozó, állattartó, szerszám-, vegyszer-, kisgép-, terménytároló épület.
gyűjtőút: általában a településszerkezeti egység területén (lakóutak, létesítmények) keletkező
közúti forgalmak összegyűjtésére szolgáló út.
határérték: a jogszabályban megállapított, megengedett környezetterhelés mértéke (emisszió,
imisszió)
használati mód: a létesítményben, építményben, helyiségben vagy területen folytatott
tevékenység jellemzője (a fentiek használatának jellemző módja).
járműtároló: jármű tárolására szolgáló építmény vagy terület
kemping: az üdülés, szabadidő eltöltés - általában ideiglenes-jellegű - építményei, szerkezetei
(sátor, lakókocsi, faház, stb.) elhelyezésére szolgáló telep
kerékpárút: jelzőtáblával kerékpárútként megjelölt helyi közút.
kereskedelmi építmény: javak és szolgáltatások cseréjét (kereskedelmét) szolgáló építmény
kereskedelmi szállásépület: szálloda, gyógyszálloda, motel, panzió
kialakult telektömb: közterületekkel, beépítésre nem szánt területtel vagy igazgatási határral
határolt telkek összessége.
kialakult beépítésű telektömb: az a kialakult telektömb, ahol a telkek legalább 75%-a
beépített.
A beépített telkek arányának számítása során csak azok a telkek vehetők figyelembe,
melyeken az építés – építésügyi hatósági engedély alapján – megkezdődött.
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kiegészítő épület: az építési övezet, illetve övezet elsődleges rendeltetését kiegészítő épület
(kiegészítő épületnek minősül: jármű (gépkocsi, motorkerékpár, csónak, munkagép, egyéb)
tároló, a háztartással kapcsolatos nyári-konyha, mosókonyha, szárító, tárolóépítmények
(tüzelőanyag, szerszámkamra, továbbá szín, fészer, magtár, góré, csűr, pajta és más tároló),
állattartás céljára szolgáló építmények, kisipari vagy barkácsműhely, árusítópavilon,
kazánház.
közlekedési terület: a szabályzat szempontjából a város közhasználatra szánt részeként
(közterület) kell kezelni minden olyan közhasználatra szolgáló területet, amelyet a
rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és amelyet az ingatlan-nyilvántartás is
közterületként tart nyilván.
közúthálózat: az országos közutak és az önkormányzati közutak összefüggő rendszere.
lakóépület: kizárólag, vagy túlnyomó részben lakást tartalmazó épület
meglévő épület (a HÉSZ szempontjából): a területen álló épület, függetlenül attól, hogy
ideiglenes vagy végleges, továbbá engedély alapján vagy engedély nélkül épült. A
szabályozási terv és a HÉSZ szempontjából az építési vagy fennmaradási engedély alapján,
illetve engedély nélkül épült, de legalább tíz éve a területen álló épület.
meglévő mezőgazdasági telek: Szarvaskő Szabályozási Tervében mezőgazdasági terület
besorolású teleknek a 2007. december 31-én, a Földhivatali nyilvántartásban rögzített
állapotát kell tekinteni.
mezőgazdasági építmény: a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos terményfeldolgozó,
tároló, mezőgazdasági gépjavító létesítmény építményei.
mezőgazdasági tevékenység: a TEÁOR szerinti a mezőgazdasági termelés
(növénytermesztés, állattartás, erdőgazdaság, vadgazdaság, halászat)
nagy szállítási forgalmú létesítmény: ahol a napi tehergépkocsi-forgalom meghaladja a
létesítményre előírt parkolók számának 5%-át.
nem zavaró hatású (ipari, kézműipari, raktározási és egyéb) épület, építmény: azok a
létesítmények, melyeknek rendeltetéséből üzemeléséből eredő – közvetlen és közvetett –
hatások (emissziós értékek) nem haladják meg a környező területfelhasználási egységekre
(általában lakóterületre) megengedett határértéket.
növényzettel fedett terület: az a terület (felület), melyet mindig növényzet takar
.
övezeti határvonal: a különböző övezeteket elválasztó (határ)vonal. Övezeti határvonal
választja el az szabályozási vonalakkal határolt területen belül az eltérő építési övezetbe,
illetve övezetbe sorolt területeket. Az övezeti határvonalat telekhatárként is értelmezni kell.
Az övezeti határvonal tömbbelsőben meghatározott vonala telekhatáron kell húzódjon. Ennek
megfelelően az övezeti határvonal – kizárólag azon a szakaszon, amely nem értelmezhető
szabályozási vonalként – a telekalakításra vonatkozó szabályok keretei között módosítható.
Egyéb
módosítás
csak
szabályozási
terv
keretében
megengedett.
(telekhatár módosításával övezeti határvonal, illetve szabályozási vonal nem módosulhat,
kivételt képez a már kialakult beépítésű telektömbben a telek közterülettel átellenes
(hátsókerti) telekhatárán húzódó, szabályozási vonalnak nem minősülő övezeti határvonal telekalakítás kapcsán, az övezeti előírások megtartásával – történő módosítása)
pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos
emberi tartózkodásra alkalmas, 2 m2-t meghaladó alapterületű építmény (a 2 m2-nél kisebb
alapterületű építmény a fülke).
saroktelek: legalább két szomszédos telekhatárán közterülettel érintkező telek
szabadidő-eltöltés építményei: a pihenés, szórakozás, sportolás építményei
(függetlenül attól, hogy területigényes szabad teret, területet - állatkert, vidámpark,
sportpályák, strand, sí, evezés, vitorlázás, stb. – vagy zárt teret – squash, fedett uszoda,
testedzés, stb. - igényelnek, önálló telken kerülnek-e elhelyezésre, továbbá jelentős
zöldfelülettel kerülnek kialakításra).

Szarvaskő Településrendezési Terv – Helyi Építési Szabályzat

77

Németh és Társa Bt. Településrendezési és Építészeti Tervező Iroda Bt. 3521 Miskolc, Miskolci u. 48.
szabályozási vonal: a telek közterületi határvonala. A szabályozási vonalat övezeti
határvonalként és telekhatárként is értelmezni kell.
szintterületi mutató: a szabályzat szempontjából a telken elhelyezhető (elhelyezett)
épület(ek) valamennyi szintjének összes bruttó alapterületének és a telek területének
hányadosából képzett mutatószám.
Kizárólag a bruttó szintterület számítása során figyelmen kívül kell hagyni:
1. az OTÉK alapján meghatározott számú gépkocsi elhelyezésére szolgáló terepszint alatti
gépjárműtároló (garázs) területét, de legfeljebb – gépkocsinként a gépkocsik
mozgásához szükséges területekkel együtt – 45 m2-t, illetve
2. a lakók terepszint alatti tárolóinak területét, de legfeljebb – lakásonként, a
megközelítésre szolgáló területekkel együtt – 30 m2-rel csökkentett területét,
3. a tetőtér bruttó alapterületének számításánál az 1,9 m-nél kisebb szabad belmagasságú
területeket,
4. a padlástér alapterületét, ha a tetőn vagy oromfalon, a tetőkibúvón kívül összesen 60x60
cm-nél nagyobb nyílás nem létesül (az előbbinél nagyobb nyílás a tetőtérnek minősül és
be kell számítani a szintterület számításánál).
szolgáltató épület: a TEÁOR szerint és az egyéb jogszabályban meghatározott szolgáltató
tevékenység céljára szolgáló épület.
telek (foghíj ∼): a HÉSZ szempontjából foghíjnak minősül a be nem épített telek, ha a
csatlakozó szomszédos tel(k)ek épülettel beépített(ek).
telekhatár: az önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott területeket (telkeket) elválasztó
(határ)vonal. A szabályozási- és az övezeti határvonalat telekhatárként is értelmezni kell
terhelési határérték: a környezetet terhelő káros hatások (légszennyező, sugár, zaj- és
rezgéshatású stb.) jogszabályi rendelkezésben vagy hatósági előírásban meghatározott
eltűrhető mértéke.
telek be nem építhető része: a telek beépítését a be nem építhető terület figyelembevételével
kell megállapítani, de a területbiztosítás nem teheti lehetetlenné az övezetben megengedett
építmények elhelyezését. A HÉSZ szempontjából a területbiztosítás nem minősül építési
tilalomnak, illetve építési korlátozásnak.
lakóépület (többlakásos ~): kettőnél több lakás elhelyezésére szolgáló épület
tömbbelső: a meglévő közterület mentén már túlnyomó részben beépült telkek – újabb telkek
kialakítására alkalmas – beépítetlen részének építési telkekké alakítása új közterület(ek)
kialakításával
üdülőegység: üdülés céljára szolgáló rendeltetési egység.
üdülőtábor: üdülés céljára szolgáló – általában – ideiglenes építmények és szerkezetek
(sátrak) elhelyezésére szolgáló terület, telep.
üzemi jellegű: a szabályzat szempontjából üzemi jellegűnek minősül a folyamatosan,
folytatólag vagy rendszeresen folytatott és a saját (családi) szükségletek kielégítését
meghaladó mértékű tevékenység.
városrendezési beavatkozás: a település(rész) szerkezetét, arculatát, jellemzőit
megváltoztató beavatkozás.
veszélyes hulladék: hulladék jogszabály alapján meghatározott minősítése.
zöldfelület: többségében növényzettel fedett szabad - nem beépített - terület, területrész.
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7. sz. melléklet
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
Egyéb természetvédelmi célú kategóriák által érintett területek:
a) Natura 2000 – Különleges Madárvédelmi Területek (SPA):
a település teljes igazgatási területe
b) Natura 2000 – Kiemelt jelentőségű Természet-megőrzési Területek (SCI):
0118, 047/1, 052, 056/2, 057, 058, 060, 061, 062, 063, 066, 067/4, 068/1,
068/2, 069, 070/6a, 070/6b, 821,823,824,825,826,827 hrsz-ú területek
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8. sz. melléklet
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
Műemlék objektumok felsorolása
Törzsszám
2150
9170
2151

Műemléki
Műemlék
besorolás
megnevezése
M III.
rk templom
M III.
vízimalom
M III.
várrom

Címe
Szarvaskő, Petőfi u. 68.
Szarvaskő külterület
Szarvaskő külterület

Hrsz.
69/1
814, 815
068/1, 068/3
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9. sz. melléklet
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
Helyi védelem alá vont területek:
Szarvaskő XIX.-XX-.sz-i nőtt településszerkezete
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10. sz. melléklet
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
Településkép védelem alá vont területek:
A 9. sz. melléklet szerinti területek
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11. sz. melléklet
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
Helyi védelem alá vont objektumok:

• Vállós kút
• település határait jelző keresztek
• vasútállomás
•
•
•
•
•
•
•
•

39. hrsz. Iskola u. 1. – Rákóczi u. 11.
47. hrsz. Iskola u. 7.
55. hrsz. Iskola u. 19.
54. hrsz. Iskola u. 21.
115. hrsz. Fő u. 13.
10/2. hrsz. Fő u. 26.
129. hrsz. Kisköz u. 4.
123. hrsz. Kisköz u. 5.
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12. sz. melléklet
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
Védett közterületek:
Rk. templom környezete
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13. sz. melléklet
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
Közlekedési területek hierarchiája
−
−
−
−
−
−

−

Országos főközlekedési út:
 25. számú főközlekedési út (tervezési osztály külterületen K.IV.A., belterületen
B.IV.b.B.)
Országos mellékút:
 2506. számú Mónosbél-26. számú összekötő út (tervezési osztály K.V.A.)
Települési főutak: szabályozási szélesség kialakult 18-25 m
 Fő utca (25. számú fkl út. belterületi szakasza, tervezési osztály B.IV.b.B.)
Települési gyűjtőutak: szabályozási szélesség kialakult 16-20 m., új esetén 22 m.
 Fő utca, Rákóczi u., Tölgyfa u. (tervezési osztály B.V.c.C.)
Kiszolgáló és lakóutak: (tervezési osztály B. VI. d.B.) szabályozási szélesség a
kialakult állapot szerint, új esetén min 12,0 m
Tervezett és meglévő kerékpárutak: szabályozási szélesség: 4 m.
 Tervezett 16. számú Karancs-Mátra-Tisza-tó országos kerékpárút hálózat
részeként Eger-Szarvaskő-Berva között (tervezési osztály külterületen K. IX.,
belterületen B.IX.)
Tervezett és meglévő jelentősebb csomópontok:
 Meglévő:
- 25. számú fkl. út – 2506. számú országos mellékút kereszteződése,
- Fő utca – 25. számú fkl. út csatlakozása
 Tervezett:
- Nyugodói tervezett lakóterület - 25. számú fkl. út csatlakozása
- Ujtelepi gyűjtőút - 25. számú fkl. út csatlakozása

b.) Vasúti közlekedés

Közlekedési mintakeresztszelvény változatok

2x1 nyomú út = 16,00 méter
0,5 m biztonsági sáv +1,5 m járda +3,0 m zöldsáv +6,0 m útburkolat +3,0 m zöldsáv +1,5 m járda +0,5 m
biztonsági sáv

Szarvaskő Településrendezési Terv – Helyi Építési Szabályzat

86

Németh és Társa Bt. Településrendezési és Építészeti Tervező Iroda Bt. 3521 Miskolc, Miskolci u. 48.

2x1 nyomú út vízelvezető árokkal = 16,00 méter
0,5 m biztonsági sáv +1,5 m járda +3,0 m zöldsáv +6,0 m útburkolat +3,0 m zöldsáv +1,5 m járda +0,5 m
biztonsági sáv

2x1 nyomú út merőleges parkolóval = 16,00 méter
0,5 m biztonsági sáv +1,5 m járda +5,5 m parkoló +6,5 m útburkolat +1,5 m járda +0,5 m biztonsági sáv

2x1 nyomú út kerékpárúttal = 16,00 méter
0,5 m biztonsági sáv +1,5 m járda +1.5 m zöldsáv +7,0 m útburkolat +1,5 m zöldsáv +2,0 m kerékpárút +1,5
m járda +0,5 m biztonsági sáv
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2x1 nyomú út lejtős terepen = 12,00 méter
0,5 m biztonsági sáv +1,5 m rézsű +6,0 m útburkolat +1,5 m járda +0,5 m biztonsági sáv +2,0 m rézsű

2x1 nyomú út lejtős terepen = 8,00 méter
0,5 m biztonsági sáv +1,0 m rézsű +5,0 m útburkolat +1,5 m járda

2x1 nyomú út, merőleges parkolóval és kerékpárúttal = 20,00 méter
0,5 m biztonsági sáv +1,5 m járda +2,5 m parkoló +7 m útburkolat +2 m kerékpárút +1,5 m járda +0,5 m
biztonsági sáv
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2x2 nyomú út (települési gyűjtőút, új szakasz) = 22,00 méter
0,5 m biztonsági sáv +1,5 m járda +2,0 m zöldsáv +0,5 m folyóka +13 m útburkolat +0,5 m folyóka +2,0 m
zöldsáv +1,5 m járda +0,5 m biztonsági sáv
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FÜGGELÉK
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
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1. melléklet
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
A Belterület Szabályozási Terve (rajzszám: TSZ-1)
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1. sz. függelék
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
Ajánlás az állattartás szabályairól szóló rendelet megalkotásához:
Az állategészségügyi szabályzat kiadásáról szóló vonatkozó rendelet értelmében az állattartó
létesítményekre vonatkozó előírások:
1. Állattartás: olyan tevékenység, amely állati eredetű termék előállítására (hús, tej, gyapjú,
tojás, stb.), sportcélok elérésére, kedvtelésre és egyéb hasznosítás megvalósítására történik.
Magába foglalja a tenyésztést, a szaporítást, végtermék előállítást.
2. Állattartó épület: közvetlenül az állatok elhelyezésére, védelmére szolgáló létesítmény.
3. Állattartó telep: az állattartó épületeken kívül az állattartás egyéb létesítményei is megtalálhatók.
4. Nagylétszámú állattartó telep: olyan állattartó telep, amelyen az elhelyezhető állatok száma
állatfajonként legalább:
• harminc ló, vagy
• ötven szarvasmarha, vagy
• kétszáz juh, kecske, vagy
• száz sertés, vagy
• kettőezer broiler baromfi, vagy
• ötszáz kifejlett baromfi (tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka, stb.), vagy
• ötven strucc, vagy
• ötven anyanyúl és szaporulata
elhelyezését teszi lehetővé.
5. Kislétszámú állattartó telep: amelyben a 4. pontban meghatározott számú álltnál kevesebb
helyezhető el. E telep állhat egyetlen állattartó épületből is.
6. Nagylétszámú állattartó telep állattartó épülete: a telep tenyész-, vagy haszonállat istállója,
ellető-, nevelő-, betegelkülönítő istállója, illetve karantén épülete.
Nagylétszámú állattartó telep egyéb építményei, amelyeket állatjárványügyi szempontok miatt
meg kell valósítani:
• az állattartó telep kerítése, kapuja,
• fekete-fehér rendszerű öltöző,
• állatrakodó,
• tejház, tejátadó helyiség,
• baromfikeltető,
• takarmánykeverő,
• járműfertőtlenítő,
• juhfürösztő medence,
• kezelőfolyósó,
• kút, ivó-, itatóvíz tároló,
• takarmány-, alomanyag tároló (épület, fészer, szérű),
• trágyakezelő telep és kerítése,
• hullakamra (állati hulla gyűjtő, boncolásra alkalmas helyiség),
• hullatemető, hullaemésztő verem, állathulla égető és kerítése.
Az állomás indokolt esetben az egyéb építmények megvalósítása alól felmentést adhat.
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Nagylétszámú állattartó telep egyéb építményei, amelyeket környezetvédelmi szempontok
miatt is meg kell építeni:
• szennyvízkezelés és elhelyezés létesítményei,
• trágyakezelés létesítményei,
• szilárd, vagy folyékony anyagok tárolására szolgáló egyéb föld alatti, vagy föld feletti
létesítmények,
• hulladékgyűjtő, kezelő és ártalmatlanító létesítmények.
Az állattartó épületek elhelyezésekor és telepek létesítésekor betartandó legkisebb távolságok
és védőtávolságok (OTH 3003/98.)
Állattartás

Állattartó
épület
család
önellátására

Kislétszámú
állattartó
telep

Nagylétszámú
állattartó
telep

Állatszám
Megnev/db
Ki Ba
Ki Ny
Ki Br
H Se
H Ju
H Ke
H St
NL
N Sz
Ki Ba
Ki Ny
Ki Br
H Se
H Ju
H Ke
H St
NL
N Sz
Ki Ba
Ki Ny
Ki Br
H Se
H Ju
H Ke
H St
NL

Jelmagyarázat:

Saját
lakás

Legkisebb távolság
Ásott
Saját
Egyéb
kút
vízellátás
fürdőmedence
15 m
10 m
5m

1-2000

5m

1-5

10 m

15 m

10 m

1-2

0-5 m

15 m

<500
<50
<2000
<100
<200
<200
<50
<30
<50
>500
>50
>2000
>100
>200
>200
>50
>30

15 m

Ki
H
N
Ba
Ny
Br

Közterület

Védőtávolság
Oldalkert* Hátsókert*

15 m

10 m

6m

10 m

15 m

12m

6m

10 m

5m

15 m

12 m

6m

25 m

20 m

20 m

50 m

30 m

30 m

25 m

25 m

20 m

25 m

50 m

50 m

50 m

15 m

25 m

20 m

20 m

50 m

30 m

30 m

-

-

50 m

-

1000 m**

-

-

50 m

-

1000 m**

-

-

50 m

-

1000 m**

= kis haszonállat
= haszonállat
= nagy haszonállat
= baromfi
= nyúl
= broiler

Se
J
Ke

= sertés
= juh
= kecske

St
L
Sz

= strucc
= ló
= szarvasmarha

* Környezeti hatástanulmány alapján kell meghatározni.
** Környezeti hatástanulmány alapján, tartástechnológiától függően 500 m-re csökkenthető.
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2. sz. függelék
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendelet
A helyi építési szabályzatban szereplő beépítési módok értelmezése:
a) Szabadonálló beépítés:
A saját telken előírt elő-, oldal-, és hátsókert által határolt építési helyet, minden oldalról a
telek beépítetlen része veszi körül.
b) Oldalhatáron álló beépítés:
A saját telken előírt építési hely, a telek egyik oldalhatárán a szomszédos telek oldalhatárával
közvetlenül érintkezik Az épületet az építési oldalt képező telekhatártól 0,0 - 1,0 m közötti
távolságra kell elhelyezni.
Ez alól kivételt képez:
Ha az építési oldalon a telek túlságosan tompa, vagy hegyes szögű ( 90 ° -tól 20°-al
kisebb, vagy nagyobb szöget bezáró) Ezen esetben az oldalhatáron való építés 0,5- 3,0
m közötti telekhatártól való, változó távolságú beépítést is jelenthet.
c) Zárt- Hézagosan zártsorú beépítés:
Olyan egyedi beépítési mód, ahol az építési hely, a Zártsorú beépítés szabályai szerint
jelölendő ki, az azon belüli épületelhelyezés azonban az építtető szándékainak megfelelően a
teljes telekszélesség végigépítésével zártsorú, vagy legalább három méter kapubehajtó
szélességet elhagyva hézagosan- zártsorú, ahol a hézagot min. 3,0 méter magasságú épített
kerítéssel, kapuépítménnyellezárva lehet elhelyezni.
Utóbbi (hézagosan zárt) épületelhelyezés esetén a tetőgerincet utcával párhuzamosan kell
kialakítani, és az épületet előkert nélkül, az utcavonalon elhelyezni.
A kétféle épületelhelyezés spontán módon való keveredését, és a későbbi zártsorúsítást
lehetővé tevő egyedi szabályozás került kimunkálásra, melyben a tűzfal építésének módja és
mértéke is meghatározott.
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3. sz. függelék
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendelet
A közművek védőterületei:
1./ Vízellátás, tűzvédelem
Védőtávolság az MSZ 7487/2 szerint: ivóvízvezeték épület alapjától D 300 mm-ig 3,0 m.
2./ Szennyvízelvezetés
Gravitációs csatorna épület alapjától: 3,0 m
Szennyvíznyomócső D300 mm-ig: 3,0 m
3./ Csapadékvíz elvezetés
Felszíni vízfolyás mindkét part mentén a partéltől számított 6,0 m szabad parti sáv
4./ Gázvezeték hálózatok

gázelosztó vezeték

táközlő vezeték védőszerkezetben

középfeszültségű kábel

csatorna

Vezeték megnevezése

vízvezeteék

A vezetékek közötti legkisebb vízszintes távolság az MSZ 7487/2 szerint

m

vízvezeték

-

1,5

0,7

0,7

0,7

csatorna

1,5

-

1,0

1,0

1,0

középfeszültségű kábel

0,7

1,0

-

0,5

0,5

távközlő vezeték védőszerkezetben

0,7

1,0

0,5

-

0,5

gázelosztó vezeték

0,7

1,0

0,5

0,5

-

5./ Villamos-energia hálózatok
a.) Föld feletti 20 kV-os villamos távvezeték hálózat esetében a védőtávolság a vezeték
nyomvonala mentén mindkét oldalon a nyugalomban lévő szélső vezetőktől mért:
külterületen
5,0-5,0 m-es
- belterületen, kettős felfüggesztés esetén 2,5-2,5 m-es függőleges síkokig terjed
•
-

A tengelyvonaltól mért biztonsági övezet:
külterületen 6,0-6,0 m (1,0-1,0 m-es kartávolság + 5,0-5,0 m-es védőtávolság)
belterületen 3,5-3,5 m (1,0-1,0 m-es kartávolság + 2,5-2,5 m-es védőtávolság)
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b.) Föld feletti 0,4 kV-os villamos szabadvezeték hálózat esetében a védőtávolság a
vezeték nyomvonala mentén mindkét oldalon a nyugalomban lévő szélső vezetőktől
mért 1,0-1,0 m-es függőleges síkokig terjed.
•

A tengelyvonaltól mért biztonsági övezet2,0-2,0 m (1,0-1,0 m-es kartávolság +
1,0-1,0 m-es védőtávolság)

c.) Föld feletti 0,4 kV-os villamos légkábel hálózatok esetében a nyomvonal két oldalán
szükséges biztonsági sáv a tengelyvonaltól mérve 1,0-1,0 m-es függőleges síkokig
terjed.
d.) Föld alatti villamos 21 kV-os, 0,4 kV-os jelző-, mérő-, működtető-, optikai kábel vagy
alépítmény biztonsági övezete a nyomvonal két oldalán, arra merőlegesen 1,0 m-es
távolságú függőleges síkokig terjed.
6./ Távközlési hálózatok
a.) Föld feletti távközlési légkábel hálózatok esetében a nyomvonal két oldalán szükséges
biztonsági sáv a tengelyvonaltól mérve 1,0 m-es távolságú függőleges síkokig terjed.
b.) Föld alatti távközlési hálózatok, légkábelek és alépítmények az MSZ 7487 szabvány
előírásai szerint rögzített biztonsági övezete a nyomvonal mindkét oldalán, arra
merőlegesen 1,0 m-es távolságú függőleges síkokig terjed.
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4. sz. függelék
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200…(…..…… hó … nap) rendelet
A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások:
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi-létesítmények
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormány rendelet 5. számú melléklete alapján
Felszíni és felszín
alatti
vízbázisok
belső
külső
védőövezetek

Felszín alatti
vízbázisok
hidrogeológiai
A
B
védőövezetek

Beépítés, üdülés
Lakótelep; új percellázás üdülőterület kialakítása
Lakó- vagy irodaépület csatornázással
Lakóépületek csatornázás nélkül
Szennyvízcsatorna átvezetése
Szennyvíztisztító telep
Házi szennyvíz szikkasztása
Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése
Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok
lerakása)
Építési hulladék lerakása
Temető
Házikertek, kiskertművelés
Sátorozás, fürdés
Sportpálya
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Ipar
Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása,
feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő
szennyvízelvezetéssel
Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, feldolgozása,
tárolása
Veszélyeshulladék-ártalmatlanító
Veszélyeshulladék-lerakó
Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő
Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik
tárolása
Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás
Salak, hamu lerakása
Mezőgazdaság
Erdőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés nélkül
Növénytermesztés
Komposztálótelep
Önellátást meghaladó állattartás
Legeltetés, háziállat tartás
Szervestrágyázás
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Műtrágyázás
Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
Hígtrágya- és trágyalé leürítés
Szennyvízöntözés
Tisztított szennyízzel való öntözés
Növényvédő szerek alkalmazása
Növényvédő szer-kijuttatás légi úton
Növényvédőszer-tárolás és -hulladék elhelyezés
Növényvédő szeres eszközök mosása, hulladékvizek
elhelyezése
Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása
Szennyvíziszap tárolása
Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
Állathullák elföldelése, dögkutak létesítése és működtetése
Haltenyésztés, haletetés
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Közlekedés
Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt csapadékvízárokrendszerrel
Egyéb út, vízzáróan burkolat csapadékvízárok-rendszerrel
Egyéb út
Vasút
Gépkocsiparkoló
Üzemanyagtöltő-állomás
Gépkocsimosó, javítóműhely, sódepónia
Egyéb tevékenység
Bányászat
Fúrás, új kút létesítése
A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység
Jelmagyarázat:
x
o
+

= tilos
= új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető
= új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető
= nincs korlátozva
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5. sz. függelék
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200…(…..…… hó … nap) rendelet
Javasolt növénytelepítési távolságok:
1./ A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától:
c.) belterületen
- szőlő, valamint 3,0 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs,- és egyéb bokor (élő
sövény) esetében 0,5 m.
- 3,0 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 1,0 m.
- 3,0 m-nél magasabbra növő gyümölcs,- és egyéb fa, valamint gyümölcs,- és egyéb
bokor (élő sövény) esetében 2,0 m.
b.) külterületen
-

gyümölcsfa iskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke,- és
málnabokor esetében 0,8 m.
minden gyümölcsbokor, (mogyoró, stb.) esetében 2,0 m.
birs, naspolya, birsalma alanyra oltott körtefa esetében 2,5 m.
törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy,- szilva,- és mandulafaesetében 3,5 m.
vadalanyra oltott alma,- és körtefa, továbbá kajszibarackfa esetében 4,0 m.
cseresznyefa esetében 5,0 m.
dió,- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,0 m.

c.) külterületen, amennyiben a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös, vagy kertes
mezőgazdasági terület, szőlőt és gyümölcsfát a b.) pontban foglalt ültetési távolságok
megtartásával, egyéb bokrit, vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet
ültetni
-

1,0 m-nél magasabbra nem növő bokor (élő sövény) esetében 0,8 m.
2,0 m-nél magasabbra nem növő bokor (élő sövény) esetében 1,2 m.
2,0 m-nél magasabbra növő bokor (élő sövény) esetében 2,0 m.
fa esetében 8,0 m.

2./ Közút és vasút területén szőlőtől, gyümölcsöstől minden gyümölcs,- és egyéb fát, valamint
bokrot, legalább 1,5 m, 3,0 m-nél magasabbra növő gyümölcsfát legalább 2,5 m
távolságba szabad ültetni (telepíteni).
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6. sz. függelék
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendelet
Tájékoztató a HÉSZ készítése során figyelembe vett jogszabályok jegyzékéről:
Általános
− 78/1997. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről – Építési törvény
− 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet
− 50/2006. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló tv. módosítása
− 104/2006. Korm. rendelet
Közlekedés
ÚT 2-1.218:2003 útügyi műszaki előírás
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés (szabályozási szélességek)

−
−

Kulturális örökségvédelem
64/2001. tv. a kulturális örökség védelméről
4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról
10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó
szabályokról

−
−
−

Hírközlés
29/1999. (X.6.) sz. KHVM rendelet (távközlési építmények elhelyezése)
Tűzvédelem
1997. évi LXXVIII. Tv. a tűzvédelemről
Geológia
− 3/1998 (II.11.) KTM rendelet nyersanyaglelőhelyek beépíthetőségéről
Vízvédelem
A vízgazdálkodásról szóló mód. 1995. évi LVII. törvény,
A vízhasználatok, csapadékvíz-elvezetés, szennyvíz-elhelyezés és -kezelés rendjét szabályozó
201/2001. (X.25.), 203/2001. (X.26.),
Felszín alatti vizek védelméről szóló mód. 219/2004 (VII.21.) - Korm. r.,
Felszíni vizek minőségének védelméről szóló mód. 220/2004. (VII. 21.) Korm. r.,
A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló mód 221/2004. (VII.21.) Korm.r.,
A „vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről” szóló 49/2001.
(IV.3.) Korm.r.
A használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló
28/2004. (XII.25.) KvVm rendelet, illetve a csatornabírságról szóló mód. 204/2001. (X.26.)
kormány rendelet
A település területén található vízbázisok, távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízi-létesítmények védelméről a 123/1997.(VII.18.) kormányrendelet intézkedik.
A vízgazdálkodási területekre vonatkozóan az alábbi jogszabályok előírásait kell figyelembe
venni:
4/4981. (IV.4.) OHV rendelet,
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1990. évi LXV. Trv. A helyi önkormányzatokról,
120/1999. (VIII. 6.) Kormányrendelet,
46/1999. (III.18) Kormányrendelet.
Levegő-tisztaságvédelem
A levegőtisztaság védelme:
a Környezetvédelmi tv.,
a levegő védelmével kapcsolatos 21/2001. (II.14.) Kormányrendelet előírásai alapján történik.
A helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei és a légszennyezési
határértékek a vonatkozó rendeletek:
14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet,
17/2001. (VIII.3.) Kormányrendelet előírásai szerint kerülnek megállapításra.
Zajvédelem
A település belterületének zaj és rezgés elleni védelméről a 12/1983.(V.12.) MT rendeletben és a
szakhatóságok által meghatározott határértékek betartásával kell gondoskodni.
A belterületének a zaj és rezgésterhelési határértékei a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes
rendelet alapján kerülnek meghatározásra.
Hulladékgazdálkodás
− 2000. évi XLIII. törvény
− 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet
− 213/2001 (VI.15.) Korm. rendelet
− 16/2001. (VII.18.) KÖM rendelet
− 5/2002. (X.29.) KvVm rendelet
− 15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet
− 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet
− 132/2003. (XII.11.) OGY határozat
Természetvédelem, tájvédelem, tájgazdálkodás
1996. évi LIII. Törvény,
−
2004. évi LXXXVI. Törvény
−
275/2004 (X.8.) Korm. rendelet
−
2/2002 (I.23.) - KöM-FVM rendelet
−
14/1997 (V.28.) - KTM rendelet
−
166/1999 (XI.19.) - Korm. rendelet
−
50/2004 (X.12.) - FVM rendelet
−

Erdők
1996. évi LIV. Törvény
−
29/1997 (IV.30.) - FM rendelet
−

Környezetvédelem
−
1995. évi LIII. Törvény
−
20/2001 (II.14.) - Korm. rendelet
Talajvédelem
−
1994. évi LV. Törvény
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A kihelyezendő fák faját, illetve tőtávolságát úgy kell meghatározni, hogy azok
tőtávolsága nem nagyobb a fák idős korában várható korona átmérőjének a kétszeresénél.
gazdasági épület: a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó présház, mezőgazdasági
terményfeldolgozó, állattartó, szerszám-, vegyszer-, kisgép-, terménytároló épület.
gyűjtőút: általában a településszerkezeti egység területén (lakóutak, létesítmények) keletkező
közúti forgalmak összegyűjtésére szolgáló út.
határérték: a jogszabályban megállapított, megengedett környezetterhelés mértéke (emisszió,
imisszió)
használati mód: a létesítményben, építményben, helyiségben vagy területen folytatott
tevékenység jellemzője (a fentiek használatának jellemző módja).
járműtároló: jármű tárolására szolgáló építmény vagy terület
kemping: az üdülés, szabadidő eltöltés - általában ideiglenes-jellegű - építményei, szerkezetei
(sátor, lakókocsi, faház, stb.) elhelyezésére szolgáló telep
kerékpárút: jelzőtáblával kerékpárútként megjelölt helyi közút.
kereskedelmi építmény: javak és szolgáltatások cseréjét (kereskedelmét) szolgáló építmény
kereskedelmi szállásépület: szálloda, gyógyszálloda, motel, panzió
kialakult telektömb: közterületekkel, beépítésre nem szánt területtel vagy igazgatási határral
határolt telkek összessége.
kialakult beépítésű telektömb: az a kialakult telektömb, ahol a telkek legalább 75%-a
beépített.
A beépített telkek arányának számítása során csak azok a telkek vehetők figyelembe,
melyeken az építés – építésügyi hatósági engedély alapján – megkezdődött.
kiegészítő épület: az építési övezet, illetve övezet elsődleges rendeltetését kiegészítő épület
(kiegészítő épületnek minősül: jármű (gépkocsi, motorkerékpár, csónak, munkagép, egyéb)
tároló, a háztartással kapcsolatos nyári-konyha, mosókonyha, szárító, tárolóépítmények
(tüzelőanyag, szerszámkamra, továbbá szín, fészer, magtár, góré, csűr, pajta és más tároló),
állattartás céljára szolgáló építmények, kisipari vagy barkácsműhely, árusítópavilon,
kazánház.
közlekedési terület: a szabályzat szempontjából a város közhasználatra szánt részeként
(közterület) kell kezelni minden olyan közhasználatra szolgáló területet, amelyet a
rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és amelyet az ingatlan-nyilvántartás is
közterületként tart nyilván.
közúthálózat: az országos közutak és az önkormányzati közutak összefüggő rendszere.
lakóépület: kizárólag, vagy túlnyomó részben lakást tartalmazó épület
meglévő épület (a HÉSZ szempontjából): a területen álló épület, függetlenül attól, hogy
ideiglenes vagy végleges, továbbá engedély alapján vagy engedély nélkül épült. A
szabályozási terv és a HÉSZ szempontjából az építési vagy fennmaradási engedély alapján,
illetve engedély nélkül épült, de legalább tíz éve a területen álló épület.
meglévő mezőgazdasági telek: Szarvaskő Szabályozási Tervében mezőgazdasági terület
besorolású teleknek a 2007. december 31-én, a Földhivatali nyilvántartásban rögzített
állapotát kell tekinteni.
mezőgazdasági építmény: a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos terményfeldolgozó,
tároló, mezőgazdasági gépjavító létesítmény építményei.
mezőgazdasági tevékenység: a TEÁOR szerinti a mezőgazdasági termelés
(növénytermesztés, állattartás, erdőgazdaság, vadgazdaság, halászat)
nagy szállítási forgalmú létesítmény: ahol a napi tehergépkocsi-forgalom meghaladja a
létesítményre előírt parkolók számának 5%-át.
nem zavaró hatású (ipari, kézműipari, raktározási és egyéb) épület, építmény: azok a
létesítmények, melyeknek rendeltetéséből üzemeléséből eredő – közvetlen és közvetett –
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hatások (emissziós értékek) nem haladják meg a környező területfelhasználási egységekre
(általában lakóterületre) megengedett határértéket.
növényzettel fedett terület: az a terület (felület), melyet mindig növényzet takar
.
övezeti határvonal: a különböző övezeteket elválasztó (határ)vonal. Övezeti határvonal
választja el az szabályozási vonalakkal határolt területen belül az eltérő építési övezetbe,
illetve övezetbe sorolt területeket. Az övezeti határvonalat telekhatárként is értelmezni kell.
Az övezeti határvonal tömbbelsőben meghatározott vonala telekhatáron kell húzódjon. Ennek
megfelelően az övezeti határvonal – kizárólag azon a szakaszon, amely nem értelmezhető
szabályozási vonalként – a telekalakításra vonatkozó szabályok keretei között módosítható.
Egyéb
módosítás
csak
szabályozási
terv
keretében
megengedett.
(telekhatár módosításával övezeti határvonal, illetve szabályozási vonal nem módosulhat,
kivételt képez a már kialakult beépítésű telektömbben a telek közterülettel átellenes
(hátsókerti) telekhatárán húzódó, szabályozási vonalnak nem minősülő övezeti határvonal telekalakítás kapcsán, az övezeti előírások megtartásával – történő módosítása)
pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos
emberi tartózkodásra alkalmas, 2 m2-t meghaladó alapterületű építmény (a 2 m2-nél kisebb
alapterületű építmény a fülke).
saroktelek: legalább két szomszédos telekhatárán közterülettel érintkező telek
szabadidő-eltöltés építményei: a pihenés, szórakozás, sportolás építményei
(függetlenül attól, hogy területigényes szabad teret, területet - állatkert, vidámpark,
sportpályák, strand, sí, evezés, vitorlázás, stb. – vagy zárt teret – squash, fedett uszoda,
testedzés, stb. - igényelnek, önálló telken kerülnek-e elhelyezésre, továbbá jelentős
zöldfelülettel kerülnek kialakításra).
szabályozási vonal: a telek közterületi határvonala. A szabályozási vonalat övezeti
határvonalként és telekhatárként is értelmezni kell.
szintterületi mutató: a szabályzat szempontjából a telken elhelyezhető (elhelyezett)
épület(ek) valamennyi szintjének összes bruttó alapterületének és a telek területének
hányadosából képzett mutatószám.
Kizárólag a bruttó szintterület számítása során figyelmen kívül kell hagyni:
1. az OTÉK alapján meghatározott számú gépkocsi elhelyezésére szolgáló terepszint alatti
gépjárműtároló (garázs) területét, de legfeljebb – gépkocsinként a gépkocsik
mozgásához szükséges területekkel együtt – 45 m2-t, illetve
2. a lakók terepszint alatti tárolóinak területét, de legfeljebb – lakásonként, a
megközelítésre szolgáló területekkel együtt – 30 m2-rel csökkentett területét,
3. a tetőtér bruttó alapterületének számításánál az 1,9 m-nél kisebb szabad belmagasságú
területeket,
4. a padlástér alapterületét, ha a tetőn vagy oromfalon, a tetőkibúvón kívül összesen 60x60
cm-nél nagyobb nyílás nem létesül (az előbbinél nagyobb nyílás a tetőtérnek minősül és
be kell számítani a szintterület számításánál).
szolgáltató épület: a TEÁOR szerint és az egyéb jogszabályban meghatározott szolgáltató
tevékenység céljára szolgáló épület.
telek (foghíj ∼): a HÉSZ szempontjából foghíjnak minősül a be nem épített telek, ha a
csatlakozó szomszédos tel(k)ek épülettel beépített(ek).
telekhatár: az önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott területeket (telkeket) elválasztó
(határ)vonal. A szabályozási- és az övezeti határvonalat telekhatárként is értelmezni kell
terhelési határérték: a környezetet terhelő káros hatások (légszennyező, sugár, zaj- és
rezgéshatású stb.) jogszabályi rendelkezésben vagy hatósági előírásban meghatározott
eltűrhető mértéke.
telek be nem építhető része: a telek beépítését a be nem építhető terület figyelembevételével
kell megállapítani, de a területbiztosítás nem teheti lehetetlenné az övezetben megengedett
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építmények elhelyezését. A HÉSZ szempontjából a területbiztosítás nem minősül építési
tilalomnak, illetve építési korlátozásnak.
lakóépület (többlakásos ~): kettőnél több lakás elhelyezésére szolgáló épület
tömbbelső: a meglévő közterület mentén már túlnyomó részben beépült telkek – újabb telkek
kialakítására alkalmas – beépítetlen részének építési telkekké alakítása új közterület(ek)
kialakításával
üdülőegység: üdülés céljára szolgáló rendeltetési egység.
üdülőtábor: üdülés céljára szolgáló – általában – ideiglenes építmények és szerkezetek
(sátrak) elhelyezésére szolgáló terület, telep.
üzemi jellegű: a szabályzat szempontjából üzemi jellegűnek minősül a folyamatosan,
folytatólag vagy rendszeresen folytatott és a saját (családi) szükségletek kielégítését
meghaladó mértékű tevékenység.
városrendezési beavatkozás: a település(rész) szerkezetét, arculatát, jellemzőit
megváltoztató beavatkozás.
veszélyes hulladék: hulladék jogszabály alapján meghatározott minősítése.
zöldfelület: többségében növényzettel fedett szabad - nem beépített - terület, területrész.

5. melléklet
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
Településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények
5/1. melléklet
Elővásárlási jog
Lejegyzés célja
Hrsz
1.
Az Önkormányzat nem kíván elővásárlási joggal élni.

Jelenlegi használat
-

5/2. melléklet
Kiszolgáló és lakóút, továbbá közlekedési terület céljára történő lejegyzés
Lejegyzés célja
1.
Az Önkormányzat nem kíván kiszolgáló út céljára területet lejegyezni.
5/3. melléklet
Közműlétesítmény céljára történő lejegyzés
Lejegyzés célja
1.
Az Önkormányzat nem kíván kiszolgáló út céljára területet lejegyezni
5/4. melléklet
Településrendezési kötelezések
Lejegyzés célja
1.
Az Önkormányzat nem kíván a településrendezési kötelezés lehetőségével élni
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6. sz. melléklet
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
Országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló területek:
068/1, 068/3, 069,070/4, 070/5, 070/6, 047/1, 147/2 hrsz-ú ingatlanok

7. sz. melléklet
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
Egyéb természetvédelmi célú kategóriák által érintett területek:
a) Natura 2000 – Különleges Madárvédelmi Területek (SPA):
a település teljes igazgatási területe
b) Natura 2000 – Kiemelt jelentőségű Természet-megőrzési Területek (SCI):
0118, 047/1, 052, 056/2, 057, 058, 060, 061, 062, 063, 066, 067/4, 068/1,
068/2, 069, 070/6a, 070/6b, 821,823,824,825,826,827 hrsz-ú területek

8. sz. melléklet
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
Műemlék objektumok felsorolása
Törzsszám
2150
9170
2151

Műemléki
Műemlék
besorolás
megnevezése
M III.
rk templom
M III.
vízimalom
M III.
várrom

Címe

Hrsz.

Szarvaskő, Petőfi u. 68. 69/1
Szarvaskő külterület
814, 815
Szarvaskő külterület
068/1, 068/3

9. sz. melléklet
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
Helyi védelem alá vont területek:
Szarvaskő XIX.-XX-.sz-i nőtt településszerkezete

10. sz. melléklet
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
Településkép védelem alá vont területek:
A 9. sz. melléklet szerinti területek
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11. sz. melléklet
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
Helyi védelem alá vont objektumok:

• Vállós kút
• település határait jelző keresztek
• vasútállomás
•
•
•
•
•
•
•
•

39. hrsz. Iskola u. 1. – Rákóczi u. 11.
47. hrsz. Iskola u. 7.
55. hrsz. Iskola u. 19.
54. hrsz. Iskola u. 21.
115. hrsz. Fő u. 13.
10/2. hrsz. Fő u. 26.
129. hrsz. Kisköz u. 4.
123. hrsz. Kisköz u. 5.

12. sz. melléklet
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
Védett közterületek:
Rk. templom környezete

13. sz. melléklet
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
Közlekedési területek hierarchiája
−
−
−
−
−
−

−

Országos főközlekedési út:
 25. számú főközlekedési út (tervezési osztály külterületen K.IV.A., belterületen
B.IV.b.B.)
Országos mellékút:
 2506. számú Mónosbél-26. számú összekötő út (tervezési osztály K.V.A.)
Települési főutak: szabályozási szélesség kialakult 18-25 m
 Fő utca (25. számú fkl út. belterületi szakasza, tervezési osztály B.IV.b.B.)
Települési gyűjtőutak: szabályozási szélesség kialakult 16-20 m., új esetén 22 m.
 Fő utca, Rákóczi u., Tölgyfa u. (tervezési osztály B.V.c.C.)
Kiszolgáló és lakóutak: (tervezési osztály B. VI. d.B.) szabályozási szélesség a
kialakult állapot szerint, új esetén min 12,0 m
Tervezett és meglévő kerékpárutak: szabályozási szélesség: 4 m.
 Tervezett 16. számú Karancs-Mátra-Tisza-tó országos kerékpárút hálózat
részeként Eger-Szarvaskő-Berva között (tervezési osztály külterületen K. IX.,
belterületen B.IX.)
Tervezett és meglévő jelentősebb csomópontok:
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 Meglévő:

- 25. számú fkl. út – 2506. számú országos mellékút kereszteződése,
- Fő utca – 25. számú fkl. út csatlakozása
 Tervezett:
- Nyugodói tervezett lakóterület - 25. számú fkl. út csatlakozása
- Ujtelepi gyűjtőút - 25. számú fkl. út csatlakozása
b.) Vasúti közlekedés

Közlekedési mintakeresztszelvény változatok

2x1 nyomú út = 16,00 méter
0,5 m biztonsági sáv +1,5 m járda +3,0 m zöldsáv +6,0 m útburkolat +3,0 m zöldsáv +1,5 m járda +0,5 m
biztonsági sáv

2x1 nyomú út vízelvezető árokkal = 16,00 méter
0,5 m biztonsági sáv +1,5 m járda +3,0 m zöldsáv +6,0 m útburkolat +3,0 m zöldsáv +1,5 m járda +0,5 m
biztonsági sáv
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2x1 nyomú út merőleges parkolóval = 16,00 méter
0,5 m biztonsági sáv +1,5 m járda +5,5 m parkoló +6,5 m útburkolat +1,5 m járda +0,5 m biztonsági sáv

2x1 nyomú út kerékpárúttal = 16,00 méter
0,5 m biztonsági sáv +1,5 m járda +1.5 m zöldsáv +7,0 m útburkolat +1,5 m zöldsáv +2,0 m kerékpárút +1,5
m járda +0,5 m biztonsági sáv

2x1 nyomú út lejtős terepen = 12,00 méter
0,5 m biztonsági sáv +1,5 m rézsű +6,0 m útburkolat +1,5 m járda +0,5 m biztonsági sáv +2,0 m rézsű
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2x1 nyomú út lejtős terepen = 8,00 méter
0,5 m biztonsági sáv +1,0 m rézsű +5,0 m útburkolat +1,5 m járda

2x1 nyomú út, merőleges parkolóval és kerékpárúttal = 20,00 méter
0,5 m biztonsági sáv +1,5 m járda +2,5 m parkoló +7 m útburkolat +2 m kerékpárút +1,5 m járda +0,5 m
biztonsági sáv

2x2 nyomú út (települési gyűjtőút, új szakasz) = 22,00 méter
0,5 m biztonsági sáv +1,5 m járda +2,0 m zöldsáv +0,5 m folyóka +13 m útburkolat +0,5 m folyóka +2,0 m
zöldsáv +1,5 m járda +0,5 m biztonsági sáv
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1. sz. függelék
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendeletéhez
Ajánlás az állattartás szabályairól szóló rendelet megalkotásához:
Az állategészségügyi szabályzat kiadásáról szóló vonatkozó rendelet értelmében az állattartó
létesítményekre vonatkozó előírások:
1. Állattartás: olyan tevékenység, amely állati eredetű termék előállítására (hús, tej, gyapjú,
tojás, stb.), sportcélok elérésére, kedvtelésre és egyéb hasznosítás megvalósítására történik.
Magába foglalja a tenyésztést, a szaporítást, végtermék előállítást.
2. Állattartó épület: közvetlenül az állatok elhelyezésére, védelmére szolgáló létesítmény.
3. Állattartó telep: az állattartó épületeken kívül az állattartás egyéb létesítményei is megtalálhatók.
4. Nagylétszámú állattartó telep: olyan állattartó telep, amelyen az elhelyezhető állatok száma
állatfajonként legalább:
• harminc ló, vagy
• ötven szarvasmarha, vagy
• kétszáz juh, kecske, vagy
• száz sertés, vagy
• kettőezer broiler baromfi, vagy
• ötszáz kifejlett baromfi (tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka, stb.), vagy
• ötven strucc, vagy
• ötven anyanyúl és szaporulata
elhelyezését teszi lehetővé.
5. Kislétszámú állattartó telep: amelyben a 4. pontban meghatározott számú álltnál kevesebb
helyezhető el. E telep állhat egyetlen állattartó épületből is.
6. Nagylétszámú állattartó telep állattartó épülete: a telep tenyész-, vagy haszonállat istállója,
ellető-, nevelő-, betegelkülönítő istállója, illetve karantén épülete.
Nagylétszámú állattartó telep egyéb építményei, amelyeket állatjárványügyi szempontok miatt
meg kell valósítani:
• az állattartó telep kerítése, kapuja,
• fekete-fehér rendszerű öltöző,
• állatrakodó,
• tejház, tejátadó helyiség,
• baromfikeltető,
• takarmánykeverő,
• járműfertőtlenítő,
• juhfürösztő medence,
• kezelőfolyósó,
• kút, ivó-, itatóvíz tároló,
• takarmány-, alomanyag tároló (épület, fészer, szérű),
• trágyakezelő telep és kerítése,
• hullakamra (állati hulla gyűjtő, boncolásra alkalmas helyiség),
• hullatemető, hullaemésztő verem, állathulla égető és kerítése.
Az állomás indokolt esetben az egyéb építmények megvalósítása alól felmentést adhat.
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Nagylétszámú állattartó telep egyéb építményei, amelyeket környezetvédelmi szempontok
miatt is meg kell építeni:
• szennyvízkezelés és elhelyezés létesítményei,
• trágyakezelés létesítményei,
• szilárd, vagy folyékony anyagok tárolására szolgáló egyéb föld alatti, vagy föld feletti
létesítmények,
• hulladékgyűjtő, kezelő és ártalmatlanító létesítmények.
Az állattartó épületek elhelyezésekor és telepek létesítésekor betartandó legkisebb távolságok
és védőtávolságok (OTH 3003/98.)
Állattartás

Állattartó
épület
család
önellátására

Kislétszámú
állattartó
telep

Nagylétszámú
állattartó
telep

Állatszám
Megnev/db
Ki Ba
Ki Ny
Ki Br
H Se
H Ju
H Ke
H St
NL
N Sz
Ki Ba
Ki Ny
Ki Br
H Se
H Ju
H Ke
H St
NL
N Sz
Ki Ba
Ki Ny
Ki Br
H Se
H Ju
H Ke
H St
NL

Jelmagyarázat:

Saját
lakás

Legkisebb távolság
Ásott
Saját
Egyéb
kút
vízellátás
fürdőmedence
15 m
10 m
5m

1-2000

5m

1-5

10 m

15 m

10 m

1-2

0-5 m

15 m

<500
<50
<2000
<100
<200
<200
<50
<30
<50
>500
>50
>2000
>100
>200
>200
>50
>30

15 m

Ki
H
N
Ba
Ny
Br

Közterület

Védőtávolság
Oldalkert* Hátsókert*

15 m

10 m

6m

10 m

15 m

12m

6m

10 m

5m

15 m

12 m

6m

25 m

20 m

20 m

50 m

30 m

30 m

25 m

25 m

20 m

25 m

50 m

50 m

50 m

15 m

25 m

20 m

20 m

50 m

30 m

30 m

-

-

50 m

-

1000 m**

-

-

50 m

-

1000 m**

-

-

50 m

-

1000 m**

= kis haszonállat
= haszonállat
= nagy haszonállat
= baromfi
= nyúl
= broiler

Se
J
Ke

= sertés
= juh
= kecske

St
L
Sz

= strucc
= ló
= szarvasmarha

* Környezeti hatástanulmány alapján kell meghatározni.
** Környezeti hatástanulmány alapján, tartástechnológiától függően 500 m-re csökkenthető.
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2. sz. függelék
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendelet
A helyi építési szabályzatban szereplő beépítési módok értelmezése:
a) Szabadonálló beépítés:
A saját telken előírt elő-, oldal-, és hátsókert által határolt építési helyet, minden oldalról a
telek beépítetlen része veszi körül.
b) Oldalhatáron álló beépítés:
A saját telken előírt építési hely, a telek egyik oldalhatárán a szomszédos telek oldalhatárával
közvetlenül érintkezik Az épületet az építési oldalt képező telekhatártól 0,0 - 1,0 m közötti
távolságra kell elhelyezni.
Ez alól kivételt képez:
Ha az építési oldalon a telek túlságosan tompa, vagy hegyes szögű ( 90 ° -tól 20°-al
kisebb, vagy nagyobb szöget bezáró) Ezen esetben az oldalhatáron való építés 0,5- 3,0
m közötti telekhatártól való, változó távolságú beépítést is jelenthet.
c) Zárt- Hézagosan zártsorú beépítés:
Olyan egyedi beépítési mód, ahol az építési hely, a Zártsorú beépítés szabályai szerint
jelölendő ki, az azon belüli épületelhelyezés azonban az építtető szándékainak megfelelően a
teljes telekszélesség végigépítésével zártsorú, vagy legalább három méter kapubehajtó
szélességet elhagyva hézagosan- zártsorú, ahol a hézagot min. 3,0 méter magasságú épített
kerítéssel, kapuépítménnyellezárva lehet elhelyezni.
Utóbbi (hézagosan zárt) épületelhelyezés esetén a tetőgerincet utcával párhuzamosan kell
kialakítani, és az épületet előkert nélkül, az utcavonalon elhelyezni.
A kétféle épületelhelyezés spontán módon való keveredését, és a későbbi zártsorúsítást
lehetővé tevő egyedi szabályozás került kimunkálásra, melyben a tűzfal építésének módja és
mértéke is meghatározott.

Szarvaskő Településrendezési Terv – Helyi Építési Szabályzat

84

Németh és Társa Bt. Településrendezési és Építészeti Tervező Iroda Bt. 3521 Miskolc, Miskolci u. 48.

3. sz. függelék
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendelet
A közművek védőterületei:
1./ Vízellátás, tűzvédelem
Védőtávolság az MSZ 7487/2 szerint: ivóvízvezeték épület alapjától D 300 mm-ig 3,0 m.
2./ Szennyvízelvezetés
Gravitációs csatorna épület alapjától: 3,0 m
Szennyvíznyomócső D300 mm-ig: 3,0 m
3./ Csapadékvíz elvezetés
Felszíni vízfolyás mindkét part mentén a partéltől számított 6,0 m szabad parti sáv
4./ Gázvezeték hálózatok

csatorna

középfeszültségű kábel

vízvezeték

-

1,5

0,7

0,7

0,7

csatorna

1,5

-

1,0

1,0

1,0

gázelosztó vezeték

Vezeték megnevezése

vízvezeteék

táközlő vezeték védőszerkezetben

A vezetékek közötti legkisebb vízszintes távolság az MSZ 7487/2 szerint

m

középfeszültségű kábel

0,7

1,0

-

0,5

0,5

távközlő vezeték védőszerkezetben

0,7

1,0

0,5

-

0,5

gázelosztó vezeték

0,7

1,0

0,5

0,5

-

5./ Villamos-energia hálózatok
a.) Föld feletti 20 kV-os villamos távvezeték hálózat esetében a védőtávolság a vezeték
nyomvonala mentén mindkét oldalon a nyugalomban lévő szélső vezetőktől mért:
külterületen
5,0-5,0 m-es
- belterületen, kettős felfüggesztés esetén 2,5-2,5 m-es függőleges síkokig terjed
•
-

A tengelyvonaltól mért biztonsági övezet:
külterületen 6,0-6,0 m (1,0-1,0 m-es kartávolság + 5,0-5,0 m-es védőtávolság)
belterületen 3,5-3,5 m (1,0-1,0 m-es kartávolság + 2,5-2,5 m-es védőtávolság)
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b.) Föld feletti 0,4 kV-os villamos szabadvezeték hálózat esetében a védőtávolság a
vezeték nyomvonala mentén mindkét oldalon a nyugalomban lévő szélső vezetőktől
mért 1,0-1,0 m-es függőleges síkokig terjed.
•

A tengelyvonaltól mért biztonsági övezet2,0-2,0 m (1,0-1,0 m-es kartávolság +
1,0-1,0 m-es védőtávolság)

c.) Föld feletti 0,4 kV-os villamos légkábel hálózatok esetében a nyomvonal két oldalán
szükséges biztonsági sáv a tengelyvonaltól mérve 1,0-1,0 m-es függőleges síkokig
terjed.
d.) Föld alatti villamos 21 kV-os, 0,4 kV-os jelző-, mérő-, működtető-, optikai kábel vagy
alépítmény biztonsági övezete a nyomvonal két oldalán, arra merőlegesen 1,0 m-es
távolságú függőleges síkokig terjed.
6./ Távközlési hálózatok
a.) Föld feletti távközlési légkábel hálózatok esetében a nyomvonal két oldalán szükséges
biztonsági sáv a tengelyvonaltól mérve 1,0 m-es távolságú függőleges síkokig terjed.
b.) Föld alatti távközlési hálózatok, légkábelek és alépítmények az MSZ 7487 szabvány
előírásai szerint rögzített biztonsági övezete a nyomvonal mindkét oldalán, arra
merőlegesen 1,0 m-es távolságú függőleges síkokig terjed.
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4. sz. függelék
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200…(…..…… hó … nap) rendelet
A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások:
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi-létesítmények
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormány rendelet 5. számú melléklete alapján
Felszíni és felszín
alatti
vízbázisok
belső
külső
védőövezetek

Felszín alatti
vízbázisok
hidrogeológiai
A
B
védőövezetek

Beépítés, üdülés
Lakótelep; új percellázás üdülőterület kialakítása
Lakó- vagy irodaépület csatornázással
Lakóépületek csatornázás nélkül
Szennyvízcsatorna átvezetése
Szennyvíztisztító telep
Házi szennyvíz szikkasztása
Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése
Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok
lerakása)
Építési hulladék lerakása
Temető
Házikertek, kiskertművelés
Sátorozás, fürdés
Sportpálya

-

x
x
-

+
x
o
o
o
-

o
+
o
o
+
o
x
o

-

x
x

o
x
o
+
+

+
+
o
+
+

-

-

-

o

-

x
-

o
x

+
o

-

-

x
-

x
o
o

-

-

o

o

-

+
o
o
o

+
o
x
x
o
o

+
o
o
o
+
+

Ipar
Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása,
feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő
szennyvízelvezetéssel
Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, feldolgozása,
tárolása
Veszélyeshulladék-ártalmatlanító
Veszélyeshulladék-lerakó
Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő
Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik
tárolása
Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás
Salak, hamu lerakása
Mezőgazdaság
Erdőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés nélkül
Növénytermesztés
Komposztálótelep
Önellátást meghaladó állattartás
Legeltetés, háziállat tartás
Szervestrágyázás
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Műtrágyázás
Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
Hígtrágya- és trágyalé leürítés
Szennyvízöntözés
Tisztított szennyízzel való öntözés
Növényvédő szerek alkalmazása
Növényvédő szer-kijuttatás légi úton
Növényvédőszer-tárolás és -hulladék elhelyezés
Növényvédő szeres eszközök mosása, hulladékvizek
elhelyezése
Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása
Szennyvíziszap tárolása
Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
Állathullák elföldelése, dögkutak létesítése és működtetése
Haltenyésztés, haletetés

-

o
o
-

o
o
o
-

o
o
o
+
o
o
x
o

-

-

x
x
x
o

o
o
o
o
o

-

x

o

+

-

x
-

+
x
o
o
x
o

+
+
+
+
o
+

-

o
-

x
o
o

o
o
o

Közlekedés
Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt csapadékvízárokrendszerrel
Egyéb út, vízzáróan burkolat csapadékvízárok-rendszerrel
Egyéb út
Vasút
Gépkocsiparkoló
Üzemanyagtöltő-állomás
Gépkocsimosó, javítóműhely, sódepónia
Egyéb tevékenység
Bányászat
Fúrás, új kút létesítése
A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység
Jelmagyarázat:
x
o
+

= tilos
= új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető
= új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető
= nincs korlátozva
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5. sz. függelék
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200…(…..…… hó … nap) rendelet
Javasolt növénytelepítési távolságok:
1./ A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától:
c.) belterületen
- szőlő, valamint 3,0 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs,- és egyéb bokor (élő
sövény) esetében 0,5 m.
- 3,0 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 1,0 m.
- 3,0 m-nél magasabbra növő gyümölcs,- és egyéb fa, valamint gyümölcs,- és egyéb
bokor (élő sövény) esetében 2,0 m.
b.) külterületen
-

gyümölcsfa iskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke,- és
málnabokor esetében 0,8 m.
minden gyümölcsbokor, (mogyoró, stb.) esetében 2,0 m.
birs, naspolya, birsalma alanyra oltott körtefa esetében 2,5 m.
törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy,- szilva,- és mandulafaesetében 3,5 m.
vadalanyra oltott alma,- és körtefa, továbbá kajszibarackfa esetében 4,0 m.
cseresznyefa esetében 5,0 m.
dió,- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,0 m.

c.) külterületen, amennyiben a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös, vagy kertes
mezőgazdasági terület, szőlőt és gyümölcsfát a b.) pontban foglalt ültetési távolságok
megtartásával, egyéb bokrit, vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet
ültetni
-

1,0 m-nél magasabbra nem növő bokor (élő sövény) esetében 0,8 m.
2,0 m-nél magasabbra nem növő bokor (élő sövény) esetében 1,2 m.
2,0 m-nél magasabbra növő bokor (élő sövény) esetében 2,0 m.
fa esetében 8,0 m.

2./ Közút és vasút területén szőlőtől, gyümölcsöstől minden gyümölcs,- és egyéb fát, valamint
bokrot, legalább 1,5 m, 3,0 m-nél magasabbra növő gyümölcsfát legalább 2,5 m
távolságba szabad ültetni (telepíteni).
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5. sz. függelék
Szarvaskő Képviselő-testületének
…./200...(…..…… hó … nap) rendelet
Tájékoztató a HÉSZ készítése során figyelembe vett jogszabályok jegyzékéről:
Általános
− 78/1997. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről – Építési törvény
− 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet
− 50/2006. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló tv. módosítása
− 104/2006. Korm. rendelet
Közlekedés
− ÚT 2-1.218:2003 útügyi műszaki előírás
− 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés (szabályozási szélességek)
Kulturális örökségvédelem
64/2001. tv. a kulturális örökség védelméről
4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról
10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó
szabályokról

−
−
−

Hírközlés
29/1999. (X.6.) sz. KHVM rendelet (távközlési építmények elhelyezése)
Tűzvédelem
1997. évi LXXVIII. Tv. a tűzvédelemről
Geológia
− 3/1998 (II.11.) KTM rendelet nyersanyaglelőhelyek beépíthetőségéről
Vízvédelem
A vízgazdálkodásról szóló mód. 1995. évi LVII. törvény,
A vízhasználatok, csapadékvíz-elvezetés, szennyvíz-elhelyezés és -kezelés rendjét szabályozó
201/2001. (X.25.), 203/2001. (X.26.),
Felszín alatti vizek védelméről szóló mód. 219/2004 (VII.21.) - Korm. r.,
Felszíni vizek minőségének védelméről szóló mód. 220/2004. (VII. 21.) Korm. r.,
A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló mód 221/2004. (VII.21.) Korm.r.,
A „vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről” szóló 49/2001.
(IV.3.) Korm.r.
A használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló
28/2004. (XII.25.) KvVm rendelet, illetve a csatornabírságról szóló mód. 204/2001. (X.26.)
kormány rendelet
A település területén található vízbázisok, távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízi-létesítmények védelméről a 123/1997.(VII.18.) kormányrendelet intézkedik.
A vízgazdálkodási területekre vonatkozóan az alábbi jogszabályok előírásait kell figyelembe
venni:
4/4981. (IV.4.) OHV rendelet,
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1990. évi LXV. Trv. A helyi önkormányzatokról,
120/1999. (VIII. 6.) Kormányrendelet,
46/1999. (III.18) Kormányrendelet.
Levegő-tisztaságvédelem
A levegőtisztaság védelme:
a Környezetvédelmi tv.,
a levegő védelmével kapcsolatos 21/2001. (II.14.) Kormányrendelet előírásai alapján történik.
A helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei és a légszennyezési
határértékek a vonatkozó rendeletek:
14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet,
17/2001. (VIII.3.) Kormányrendelet előírásai szerint kerülnek megállapításra.
Zajvédelem
A település belterületének zaj és rezgés elleni védelméről a 12/1983.(V.12.) MT rendeletben és a
szakhatóságok által meghatározott határértékek betartásával kell gondoskodni.
A belterületének a zaj és rezgésterhelési határértékei a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes
rendelet alapján kerülnek meghatározásra.
Hulladékgazdálkodás
− 2000. évi XLIII. törvény
− 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet
− 213/2001 (VI.15.) Korm. rendelet
− 16/2001. (VII.18.) KÖM rendelet
− 5/2002. (X.29.) KvVm rendelet
− 15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet
− 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet
− 132/2003. (XII.11.) OGY határozat
Természetvédelem, tájvédelem, tájgazdálkodás
1996. évi LIII. Törvény,
−
2004. évi LXXXVI. Törvény
−
275/2004 (X.8.) Korm. rendelet
−
2/2002 (I.23.) - KöM-FVM rendelet
−
14/1997 (V.28.) - KTM rendelet
−
166/1999 (XI.19.) - Korm. rendelet
−
50/2004 (X.12.) - FVM rendelet
−

Erdők
1996. évi LIV. Törvény
−
29/1997 (IV.30.) - FM rendelet
−

Környezetvédelem
−
1995. évi LIII. Törvény
−
20/2001 (II.14.) - Korm. rendelet
Talajvédelem
−
1994. évi LV. Törvény
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Szarvaskő

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Településfejlesztési Koncepció
Vélemények
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Településszerkezeti Terv
Vélemények
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Szarvaskő

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv
Vélemények
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