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HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
 
Tárgy:  
 
FÜZÉR KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE készített településszerkezeti terv 
elfogadásához. 
 
Önkormányzatának Képviselıtestülete a fenti tárgyú elıterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozza: 
A Településszerkezeti Terv szöveges munkarészét a Településszerkezeti Leírás 
szerint állapítja meg. 
A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek engedélyezése során a 
Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képezı 
Településrendezési Leírásban foglaltakat együttesen kell alkalmazni. 
 
 
  

Felelıs:………………………………………..polgármester 
 
 
 
            …………………………………………jegyzı 
 
 
 

Határidı: folyamatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elıterjesztés: FÜZÉR KÖZSÉG Településszerkezeti Tervéhez.  
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I. FEJEZET 

 
1.)A Településszerkezeti Terv hatálya a település teljes közigazgatási területére 
kiterjed. 
 
2.)A tervezési területen a terület-felhasználást korlátozó tényezı a kedvezıtlen 
terepadottság, helyenként a vízmosások. 
 
3.)A belterület jelenleg közmőves szennyvízelvezetéssel ellátott terület. 
 
4.)Az 1.) pontban meghatározott területen területet felhasználni, továbbá telket 
alakítani, építési munkát végezni és ezekre hatósági engedélyt adni az általános 
hatósági elıírásoknak (az OTÉK, az ágazati szabványok stb.) megfelelıen és jelen 
Településrendezési Leírás és Településszerkezeti Terv, valamint a Helyi Építési 
Szabályzat együttes alkalmazásával szabad. 
 
4.)A terület-felhasználási egységek építési övezeti szabályozását a Szabályozási 
Terv és a hozzá tartozó Helyi Építési Szabályzat határozza meg. 
 
 
Igazgatási és belterületi határ 
 
1.)A település közigazgatási határa  nem változik. 
 
2.)A belterületi határ/beépítésre szánt terület határa megváltozik. /A megváltozott 
belterület vonatkozó részének rendeltetését jelen Településszerkezeti Terv 
határozza meg. A belterületi határ módosításának tárgyát képezik a gazdasági lakó- 
és különleges területek. kiterjesztése/ 
 
3.)A Településszerkezeti Terv távlati fejlesztési területeket is kijelöl. E területek 
szakaszosan kerülnek átminısítésre a konkrét fejlesztési és építési igények 
függvényében. 
 
4.)A Településszerkezeti Terv hatálya alá esı területeken lévı településszerkezeti 
és terület felhasználási egységek funkció és beépítési mód szerint az alábbiak 
szerint tagolódnak a megváltozott területhasználat szerint: 
 
a.)   beépítésre szánt területekre, azon belül építési övezetekre 
b.) beépítésre nem szánt területekre, azon belül önálló funkcionális övezetekre 
tagozódnak 
 
5.)Az egyes területek terület felhasználási módját a Településszerkezeti Terv, az 
építési övezeti besorolást a Településszerkezeti Tervvel összhangban lévı 
Szabályozási Terv határozza meg. 
 
 
 
A Településszerkezeti Terv elemei 
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-a közlekedési rendszer jelölt elemei és hierarchiája  
-a terület-felhasználási egységeken belül eltérı funkciójú területegységek határai 
-szintterületi sőrőség 
 
 
A Településszerkezeti Terv módosítása 
 
1.)A Településszerkezeti Terv elemeinek megváltoztatásához a Településszerkezeti 
Tervet és a hozzá tartozó Településrendezési Leírást módosítani kell. Amennyiben a 
változás övezeti szabályozást is érint, úgy a Szabályozási Tervet és a hozzá tartozó 
Helyi Építési Szabályzatot is módosítani kell. 
 
2.)A Településszerkezeti Terv módosítása esetén a módosítás az érintett terület 
felhasználási egységet magába foglaló legalább egy tömbre vonatkozzon, és az 
adott terület környezetében lévı szomszédos tömbök együttesét is vegye 
figyelembe. 
 
3.)Amennyiben a Településszerkezeti Terv módosítása vonalas jellegő 
létesítményeket és fıforgalmi, forgalmi és győjtıutakat érint, úgy az érintett szakasz 
teljes egészének környezetét figyelembe kell venni. 
 
 

II. FEJEZET 
 

A TELEPÜLÉS TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉNEK  
VÉDELMI ELİÍRÁSAI 

 
1.)A települési környezetvédelem elıírásai kiterjednek: 
 
- levegıtisztaság védelem 

a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl szóló módosított   
4/2002.(X.7.) KvVM rendelet, melynek I. és II.  számú melléklete szerint 

 
  
 
- vízminıség védelem 
 Felszíni szennyezıdésre  kiemelten érzékeny  terület 
 Aérzékeny terület, 
 
- föld védelem 
 A termıföldön történı beruházás esetén a beruházó köteles a területileg  

illetékes Földhivatal földvédelmi hatósági engedélyét beszerezni 
 
- hulladékgazdálkodás 
  
 A veszélyes hulladékok átmeneti tárolásáról gondoskodni kell. 
 
 
- zaj és rezgés elleni védelem 
 falusias területi kategóriába  
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sorolható 
 
- természetvédelem 

A település külterületét érinti a Zempléni TK 
Természeti Területek találhatók a település közigazgatási területén, ezek a 
vizes élıhelyek környezetében átfedésben vannak az ökológiai hálózat 
elemeivel, illetve a NATURA 2000. területeivel.  

 
- állattartással kapcsolatos elıírások 
 az állattartási szabályrendelet érvényes 
 
 

III. FEJEZET 
 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HÁLÓZATI ELEMEI 
 
Fıforgalmi út 
3719-es számú Sátoraljaújhely-Hidasnémeti összekötı út érinti a település 
közigazgatási területét, mely BAZ megye Területrendezési Tervében törzshálózati 
jelentıségő útvonal. 
 
Errıl az útvonalról csatlakozik le a füzéri bekötıút, illetve Pusztafalu irányába a 
37122-es számú bekötıút. 
 
Beköt ı utak  
 
A közigazgatási területet érinti még 
3726-os számú, Nyíri-Bózsva  
A Szlovák köztársaság területén fekvı Skáros település bekötı útja.  
Tervezzük továbbá kistérségi összekötıút létesítését Füzérkajata irányába 
 
Települési f ı út 
Petıfi Sándor út 
 
Turistautak 
 
Kerékpárutak 
 
Turisztikai célú lovastúra útvonalak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. FEJEZET 
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A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK TAGOZÓDÁSA 
(TERÜLETI ELEMEK) 

 
Beépítésre szánt területek: 
 
Lakóterületek 

 
Lf- (falusias, hagyományırzı beépítéssel) 
 
Szintterület sőrőség: 0,5 

 
Településközpont vegyes terület 
 

Vt - (településközpont vegyes terület, jellemzıen lakóépületek elhelyezésére 
szolgáló terület 
Szintterület sőrőség: 0,8 

 
Különleges területek (sportpálya, temetı, kemping, szabadidıközpont 
lehetıségekkel stb.,) 
Szintterületi sőrőség: 0,2 
 
Üdülı területek 
Hétvégiházas üdülı terület 
Szintterületi sőrőség: 0,2 
 
Gazdasági területek 

Mezı- és erdıgazdasági ipari terület 
Gip-M 

Szintterületi sőrőség:1,0. 
 
Beépítésre nem szánt területek: 
 
Közlekedési és közm őelhelyezési területek 

 
Zöld területek 

 
Erdı területek 

 
Mezıgazdasági területek 

 
 Má-I általános mezıgazdasági terület, szántó mőveléső területek – intenzív 

használattal 
Má-E általános mezıgazdasági terület, gyep, legelı területek – extenzív 
használattal 
Má-Eö általános mezıgazdasági terület az ökológiai hálózat övezetének 
területén belül, gyep, legelı területek – extenzív használattal 
Mk kertgazdálkodásra szolgáló terület és gyümölcs ültetvények területe 

 
Védelmi célú területek 
A ZTK és annak puffer övezete  
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a tervezett védı erdısávok 
 
Egyéb területek 
Bisó-patak, egyéb patakok, vízfolyások, árkok, vízmosások, tavak, tározók és 
vízbeszerzési területek.  
 

 
V. FEJEZET 

 
A FEJLESZTÉSI CÉLOK VÉGREHAJTÁSÁNAK IRÁNYAI A RENDE ZÉSI TERV 

KERETEIN BELÜL  
 

1.)A képviselı testület a fejlesztésre szolgáló rendezést úgy kívánja végrehajtani, 
hogy elıször a belterületi tartalékok a foghíjas területek kerülnek beépítésre, majd 
ezt követıen  kerülhet sor  új utcák nyitására és telek átrendezésre. 
 
2.)A lakóterületek fejlesztését alapvetıen a meglévı foghíjak beépítésére alapozza, 
új területek belterületbe vonása  csak ütemezetten  és a terv távlatán  túl válik 
szükségessé. 
 
3.)Hálózati elemek vonatkozásában a kerékpárút fejlesztések lehetıséget adnak a 
település  kulturális és csillagtúra központtá fejlesztésre.  
 
4.)A településfejlesztési koncepció és a településszerkezeti tervben rögzített célok 
megvalósulása érdekében pénztámogatást nyújtó pályázatokon kell részt venni. 
A pályázatokon való részvételhez településfejlesztési programokat kell kidolgozni. 
 
5.)Az Önkormányzatnak a településrendezési tervek érvényesítése érdekében 
folyamatosan gondoskodnia kell a szükséges továbbterveztetésekrıl és egyéb 
kapcsolódó feladatokról. 

 
 

VI. FEJEZET 
   

A védelem alá helyezett összes belterületi ingatlanra a képviselı-testület 
elıvásárlási jogot állapít meg Füzér község Önkormányzata részére. Az elıvásárlási 
jog ingatlan nyilvántartásba való bejegyzését a sátoraljaújhelyi Körzeti Földhivatalnál 
kezdeményezni kell.  
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II. 
 

FÜZÉR 
KÖZSÉG 

 
 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 
 
 

AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
MEGFELELİSÉGÉNEK IGAZOLÁSA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV  ÉS A BAZ-MEGYEI TRT 
VONATKOZÁSAI 
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Az Országos Területrendezési Terv 2003. évi XXVI. évi törvény célja az ország 
távlati térszerkezetének meghatározása, a területek használatának és a természeti 
erıforrások megırzésének átfogó szabályozása, valamint a fejlesztések mőszaki és 
ökológiai keretfeltételeinek biztosítása. A Terv a következı részanyagokat 
tartalmazza:  
 
- Térségi szerkezeti terv - Országos Területrendezési Szabályzat Az OTrT 
meghatározása szerint Zemplén és ezen belül FÜZÉR az igen erısen, erısen és 
közepesen érzékeny tájérzékenységi kategóriába tartozik. A tervbıl nem szőrhetı le 
olyan javaslat, amely döntı változtatást eredményezne a jelenlegi területhasználattal 
szemben. Inkább erısíteni látszik az eredeti ökológiai adottságoknak megfelelı 
differenciált tájhasználatot. Kiterjeszti a védelmi területeket, a használatba tartott 
területeknek pedig legalább a felét extenzív hasznosításúnak javasolja.  
 
Az OTrT 5.§. (1) Térségi terület-felhasználási kate góriának való megfelel ıség 
igazolása: 
Földrészlet statisztika fekvésenként  

fekvés földrészletek 
száma 

egyéb 
önálló 

épületek 
száma 

egyéb 
önálló 

lakások 
száma 

összes 
terület 
(m2) 

legkisebb 
földrészlet 
terület (m2)  

legnagyobb 
földrészlet 
terület (m2)  

átlagos 
földrészlet 

terület 
(m2) 

belterület  397 1 0 742735 13 17719 1871 

külterület  615 0 0 36748045 101 5487496 59753 

ÖSSZESEN 1012 1 0 37490780  

 
 

Földrészlet statisztika m ővelési áganként  

mővelési ág  földrészletek 
száma 

alrészletek 
száma 

összes 
alrészlet 

terület (m2)  

legkisebb 
alrészlet 

terület (m2)  

legnagyobb 
alrészlet 

terület (m2) 

átlagos 
alrészlet 
terület 
(m2) 

erdı 55 64 26497023 311 5460439 414016 

gyep 
(legelı) 59 62 2938348 557 359236 47393 

gyep (rét)  142 147 1340253 172 192512 9117 

gyümölcsös  9 10 238945 330 209920 23895 

kivett  521 531 1477980 13 90357 2783 

szántó  213 242 4871308 230 338509 20129 

szılı 66 67 126923 102 89190 1894 

 
 
 
 

Az országos terület-felhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei 
terület-felhasználási kategóriák kijelölése során a következı szabályokat kell 
alkalmazni: 
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a) az erdıgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdıgazdálkodási térség 
kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen városias települési térség nem 
jelölhetı ki;  
(2) A kiemelt térségi és megyei terület-felhasználási kategóriákon belül a települési 
terület-felhasználási egységek kijelölése során a következı szabályokat kell 
alkalmazni:  

a) az erdıgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdıterület kategóriába kell 
sorolni;  

FÜZÉR közigazgatási területe 3749,0780  ha 

Külterülete 3674,8045  ha. 

Ebbıl belterület 74,2735  ha 

Erdı terület  2649,7023 ha 

Az OTrT elvárása szerint a külterületbıl 2351 ha erdınek kell hosszútávon 
részesedni, ami azt jelenti  hogy megfelel az OTrT elvárásnak. 

 
A területet érint ı országos övezeti kategória 
 
-ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 
 
Az országos ökológiai hálózati övezetbe csak olyan kiemelt térségi és megyei terület 
felhasználási kategória, illetve övezet jelölhetı ki, amely az ökológiai hálózat 
természetes és természetközeli élıhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja. 
 
-A közmővezetékeket és a járulékos közmőépítményeket úgy kell elhelyezni, hogy 
azok tájbaillıek legyenek. Az övezetben az új és felújítandó nagy- közép- és 
kisfeszültségő vezetékeket – ha azt táj- és természetvédelmi igények indokolják – 
földkábelbe kell helyezni. 
 
-Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó elıírások alkalmazásával lehet. 
 
-Az OTrT országos mőszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények 
elhelyezésére vonatkozó szabályok 
 
-Az országos ökológiai hálózat övezeteit a kiemelt térségi és a megyei 
területrendezési tervben védett természeti terület, védett természeti terület 
védıövezete, természeti terület, és ökológiai (zöld) folyosó övezetbe kell besorolni. 
 
Kiemelten fontos érzékeny természeti területek övezetével FÜZÉR nem érintett. 
 
Komplex tájrehabilitációt igénylı területek övezetével nem érintett. 
Kiemelten érzékeny felszínalatti vizek vízminıség védelmi vízgyőjtı területek 
övezetével érintett. 
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- A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminıség védelmi terület övezetében 
bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonakozó 
szabályok szerint lehet folytatni. 
 

Felszíni vizek szennyezésre érzékeny vízgyőjtı területén keletkezı, illetve a 
vízgyőjtın kívül keletkezett szennyvizek vízgyőjtı területre történı be- vagy 
kivezetésérıl a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni 
kell.  

 
Az OTrT. 9).§.1 alapján hálózati, infrastruktúra há lózatok vonatkozásában , a 
közúthálózat országos fı elemei –gyorsforgalmi utak vonatkozásában     FÜZÉR 
közigazgatási területe nem érintett.  
 
ORSZÁGOS KERÉKPÁRÚT TÖRZSHÁLÓZAT ELEMEI ÁLTAL érintett,  
 
- BAZ megye területrendezési terve a települést a ZTK védelmi célú övezetébe 
sorolja be, melynek elıírásai összhangban vannak az Országos Területrendezési 
Tervvel. 
 
- FÜZÉR település a Zempléni Tájvédelmi Körzet, mint kiemelt térség része. 
Külterületének jelentıs része a ZTK Területrendezési Terve alapján a Védelmi célú 
övezet be tartozik.  
A település közigazgatási területén a Bisó-patak völgyében üdülıerdı fejlesztés 
kialakítása van folyamatban. 
 
Az üdülésre kijelölt erdıtagokra sajátos termelési elıírásokat kell kidolgozni. 
Szükséges feltárásuk turistautakkal, berendezésük pihenıhelyekkel és egyéb 
felszerelési tárgyakkal. 
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……………..számú 
 

R E N D E L E T E 
             /Tervezet / 

Helyi Építési Szabályzat 
 

FÜZÉR KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 
többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény  6 §.-ában foglaltakra az építés helyi 
rendjének biztosítására megalkotja a Helyi Építési Szabályzatról (HÉSZ) szóló 
rendeletét az alábbiak szerint:  
 

 
A rendelet hatálya 

 
1.§ 

 
(1)A rendelet területi hatálya kiterjed    FÜZÉR  község közigazgatási területére. 
 
(2)A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, épületet és más 
építményt (a mőtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, 
átalakítani, korszerősíteni, bıvíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre 
hatósági engedélyt adni az általános érvényő elıírások mellett csak és kizárólag e 
rendelet és a hozzá tartozó Szabályozási Terv együttes alkalmazásával szabad. 
 
(3)A rendelet területi és tárgyi hatályát érintı minden természetes és jogi személyre 
nézve kötelezı elıírásokat tartalmaz. A rendeletben foglalt kötelezı elıírásoktól 
eltérni csak a HÉSZ és a Szabályozási Terv módosításával lehet.  
 
 

2. § 
 
(1)A beépítésre szánt területre (belterületre) – a vonatkozó tervlapokon (SZ-1, SZ-2) 
jelölt - kötelezı szabályozási elemnek kell tekinteni az alábbiakat: 
 

- a közterület és egyéb terület-felhasználási egységek határvonala, 
 - építési határvonal, 
 - az eltérı terület-felhasználási egységek határvonalai, 
 - a terület-felhasználási kategóriák, a terület-felhasználási besorolás, övezeti  
        besorolás, 
 - a legnagyobb beépítettség mértéke, 
 - a megengedett építmény magasság, 
 - a minimális telekméret, 
 - a kötelezı beépítési vonal, 
 - a környezetvédelmi elıírások, 
 - korlátozások. 
(2)Az (1)bekezdésben felsorolt kötelezı szabályozási elemek a település egésze 
szempontjából a legfontosabb elemek, ezért azok módosítása megváltoztatása csak 
a Szabályozási Terv módosításával történhet. 
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3. § 
 
1.)A beépítésre nem szánt területre (külterületre) – a vonatkozó tervlapon jelölt - 
kötelezı szabályozási elemnek kell tekinteni az alábbiakat:  
 

- a szabályozási vonalakat, 
- a terület-felhasználási egységek határát, 
- a terület-felhasználási egységeken belüli övezetek határát, 
- a terület-felhasználási egység, illetve övezet jelét, 
- a terület-felhasználási egységekben, illetve övezetekben elıírt beépíthetı  

        legkisebb földrészlet nagyságát, 
      - a terület-felhasználási egységekben, illetve övezetekben kialakítható legkisebb  
        földrészlet területét, 

- a belterület bıvítés határát. 
 
(2)Az (1)bekezdésben felsorolt szabályozási elemek csak a Szabályozási Terv 
módosításával változtathatók, illetve szüntethetık meg. 
 

 
4. § 

 
A kötelezı erejő elemek módosítására vonatkozóan a területrendezési tervek 
készítésérıl, egyeztetésérıl, módosításáról és karbantartásáról az épített környezet 
alakításáról és védelmérıl szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. sz. törvény. 
 

 
I. Fejezet 

 
Az építési engedélyezés általános szabályai 

 
Építéshatósági eljárások 

 
5. § 

 

(1)Építési engedély csak rendezett kialakítású telek-re adható ki. Rendezettnek 
tekinthetı egy telek, ha a szabályozási tervben a meglévıtıl eltérıen elıírt 
telekalakítási eljárást - pl. telekmegosztást, közterület céljára való területlejegyzést – 
maradéktalanul elvégezték. 
 
(2)Lakóterület terület-felhasználási egység beépítése esetén a beépítés 
engedélyezésének feltétele a telek belterületben  léte. 
 
(3)A Településszerkezeti tervben távlati fejlesztésre kijelölt területek végleges 
hasznosításáig az ingatlanok használata - átmenetileg - a jelenlegi rendeltetésüknek 
megfelelıen történhet, de új épület - ideiglenes jelleggel - csak úgy helyezhetı el, ha 
az építtetı a területet a fejlesztés meg-valósulásának idejében saját költségén 
eredeti állapotába helyreállítja. 
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(4)A képviselıtestület az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési 
tevékenységekkel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. 
(XII. 29.) KTM rendelet 9. §-ában meghatározott építési munkák körét bıvíti, és az 
alábbi építési munkákat is az engedélyköteles építési munkákhoz sorolja a kijelölt 
mőemléki környezetben, valamint a lehatárolt helyi érték-védelmi területen belül: 
 

a.)Az építmények felületképzésének átalakítása, felújítása, színezése. 
b.)Az építmények közterületrıl és közterületként használt területekrıl látszó 
homlokzati felületein a 0,5  m2-nél nagyobb reklámfelület csak építési 
engedéllyel létesíthetı. Az építési engedélyezési tervnek tartalmaznia kell a 
reklámhordozó mőszaki terveit, ill. a homlokzati tervrajzot, és fotót a 
létesítményrıl. 
c.)Minden 50 m2 területet meghaladó térburkolat. 
d.)Mindennemő kerítés építés magasságától és helyzetétıl függetlenül. 
e.)Az építési engedély kérelmekhez a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 12. §-
án, illetve 17. §-án túl-menıen csatolni kell az épület alatti, a közterület alá 
nyúló, vagy az önállóan létesült pince, illetve gazdasági épület felmérési terveit  
f.)továbbá a nyílászárók, ablakok, kapuk cseréje a település napelemek , 
kollektorok elhelyezése a település teljes területén  
g.)jellegzetesen a hagyományos településkép védelme és fenntartása 
érdekében a település teljes területén a gyümölcsösök védelmét biztosítani kell, 
fakivágás esetén a pótlásról gondoskodni kell. Új beépítés , illetve felújítás 
esetén is az engedélyezési tervhez  kertépítészeti tervet is csatolni kell. 

   h.) Telekalakítási tervnél már négy telek esetén is kötelezı településtervezı       
bevonása 

   i.)Minden új építmény esetén elvi építési engedélyezési eljárás lefolytatása 
kötelezı, melyet  fıépítészi egyeztetés kell hogy megelızzön. 

 j.)Minden egyes építmény  alapozása talajmechanikai szakvélemény alapján 
készülhet  a térfogatváltozó talajadottságok miatt. 

(5)A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) eljárására vonatkozó szabályokat a 
2001. évi LXIV. Törvény és a 16/2001. (X.18.) NKÖK rendelet tartalmazza. 
 
(6) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó szabályok szerint 
építésügyi hatóságként  jár el: 
a mőemlékeken, valamint a mőemlékek telkein végzendı minden olyan építési 
munka esetében, amely az építésügyi engedélyezés szabályai szerint 
engedélyköteles,a mőemléki ingatlant érintı területhasznosítási és telekalakítási 
ügyekben. 
 
(7)A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó szabályok szerint 
szakhatóságként  jár el: 
 
-a nyilvántartott régészeti lelıhelyeken, és 
-a mőemléki jelentıségő területeken történı mindennemő építési munka esetében, -
amely az építésügyi engedélyezés szabályai szerint engedélyköteles. 
 
(8)Az építési engedélyhez kötött építési munkák esetében a helyi építészeti védelem 
alá vont épületek esetében felmérési tervdokumentációt kell készíteni, mely 
tartalmazza az eltérı szintek (a pince- és a tetıtéri szint is) alaprajzain túl az épület 
jellemzı metszeteit, homlokzatait is. A felmérési tervnek továbbá tartalmaznia kell 
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fotó-dokumentációt, melyen a védett épület külsı és belsı értékei megjelennek. A 
felmérési tervnek ki kell terjednie az építészeti értékek, homlokzat-képzés, belsı 
kialakítás, az épülethez tartozó eredeti kiegészítık (kapuk, ablakok, ajtók) 
részleteire is. Az épületek átalakításánál az eredeti állapotok visszaállítására kell 
törekedni, illetve az értékeket meg kell ırizni. 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 
tervezendı épülettıl. 
 
(9)Kereskedelmi, szolgáltató, valamint vendéglátó tevékenység céljára közterületen 
új épület, pavilon elhelyezése csak rendezési terv alapján engedélyezhetı. 

-     a reklámhordozó szerkezetét bemutató tervet. 
 
(10)A helyi védelem alatt álló épületek, illetve a mőemléki környezetben az épületek, 
építmények színezésére vonatkozó szabályok: 
 
Vakolt, fehér, vagy törtfehér, világos pasztellszínek alkalmazhatók; ríkító, erıs 
színek nem. 
Hideg színek alkalmazását (pl. kék)  csak a helyi hagyomány szerint alkalmazhatók. 
A tervlapon azonosíthatóan meg kell jeleníteni a színeket. 
 
Az egyedi és csoportosan tervezett épületek utcai homlokzatát és a tervezett 
homlokzatok színezését minden esetben egyeztetni kell a helyi Fıépítésszel. Az 
épületrészek lehetséges színeit a következı táblázat tartalmazza: 
 

RAL színskála szerint tipikusan harsány szín, falfelület színezésre 1026, 2005, 
2007, 3024, 3026 jelő szinek nem alkalmazható. 
 
Tikkurila színkártya szerint alkalmazható szinek: 
F, G, H, V, X betővel kezdıdı színek, kivétel a 140-tıl 148-ig tartó  
színek, ahol csak az F és V betőjelő szín alkalmazható alapszínként. 
Nem alkalmazható alapszínként: K, L, M, Y betőjelő színek. 
 
 

 
 
 
 
 

A telekalakítás szabályai 
 

6. § 
 

Épületrészek Tetı Homlokzat Nyílászáró Lábazat 
Szín / 

színkód 
RAL 2000-
2003 
RAL 3000-
3003 

RAL1000-1002 
RAL1013-1015 
RAL1024,RAL 1034 
RAL 9001-9002 
RAL 9016 

Fehér, vagy 
natúr fa színezet 

RAL 6001-6015 
RAL 7026-7047 
RAL 8011-8028 
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(1)A terület-felhasználási egységeken belüli telek-rendezések és telekosztások csak 
a szabályozási terv és a külön készítendı telekalakítási terv alapján végezhetıek el. 
[85/2000 (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról]. 
 
(2)A Településszerkezeti Tervben elıirányzott területrendezési feladatok érdekében 
a tervezett közterületeket, közlekedési területeket minden esetben ki kell alakítani, 
és csak ezzel együtt végezhetıek el a Szabályozási Tervben és a Helyi Építési 
Szabályzatban meghatározott elı-írásoknak megfelelı telekalakítások. 
 
(3)Új építési telek kialakítása esetén az övezeti szabályozásban megadott minimális 
telekméretnél (terület, szélesség, mélység) kisebb telket nem lehet kialakítani. 
 
(4)A telkek kialakításánál törekedni kell az egyszerő körvonalú, könnyen beépíthetı 
telkek kialakítására. Nyúlványos (nyeles) telek újonnan nem alakítható ki, kialakult 
beépítéső területen csak abban az esetben engedélyezhetı ezen a tel-ken a 
beépítés, ha ez a terület használatát, köz-területi kapcsolatát javítja.  
 
(5)Új, beépítésre, vagy jelentıs mértékben átépítésre kerülı területek esetében az 
építési hatóság a telekalakítás kezdeményezıjét az 1997. évi LXXVIII. Tv. 24. § (3) 
bekezdése alapján az utak és közmővek létesítésére és üzembehelyezésére, vagy a 
létesítés és üzembehelyezés költségeinek viselésére kell, hogy kötelezze. 
 
(6)A lakótelkek osztásának elıfeltétele a terület csapadékvíz-elvezetésének 
megoldása. 
 

 
Általános építmény-elhelyezési el ıírások 

 
7.§ 

 
(1)Építési telken és területen építmény akkor helyezhetı el, ha: 

-az építmény, továbbá a szomszédos ingatlanok és építmények 
rendeltetésszerő és biztonságos használata biztosított, 
-személy és közszolgálati jármővek (tőzoltó, mentı, stb.) által 
megközelíthetı, 
-a rendeltetésszerő használathoz szükséges infrastruktúra – energia, ivóvíz – 
(szükség esetén technológiai víz) ellátás biztosítható és használatával az 
ellátó rendszer mőködésében zavart nem okoz, 
-a keletkezı szennyvíz ártalommentes elvezetése vagy elhelyezése, és a 
csapadékvíz elvezetése biztonságosan megoldható,  
-a használat során keletkezı nem veszélyes hulladékok elszállításának vagy 
ártalommentes elhelyezésének, ill. helyi komposztálásának lehetısége 
biztosítható, és a veszélyes hulladék elhelyezése, tárolása stb. a 98/1996. 
(VII. 12.) Korm. rendelet alapján megoldható, 
az építmény:  
 
-nem befolyásolja károsan a földalatti vizek szintjét, mozgását és tisztaságát, 
-a levegı minıségét,  
-a zajvédelmi rendeletekben elıírt határértékeknél nagyobb zajterhelést nem 
okoz. 
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(2)Azokon a területeken, ahol az építés feltételei (terület elıkészítés, vízrendezés, 
stb. hiánya miatt) nem biztosítottak, építési munka csak a szükséges teendık 
elvégzése után, az építési feltételek rendelkezésre állását követıen 
engedélyezhetı, végezhetı. Kivétel az elıközmővesítés, melyet elegendı a 
használatbavételi engedély kiadásának idıpontjáig biztosítani. 
 
(3)Épület csak olyan telken helyezhetı el, amelynek közterületrıl vagy magánútról 
gépjármővel közvetlenül történı megközelíthetısége biztosított. 
 
(4)Magas talajvízállású területen csak  talajmechanikai szakvélemény alapján lehet 
építményt elhelyezni 
 
(5)Meglévı épületen csak akkor végezhetı építési tevékenység, ha jelen 
szabályzatban foglaltaknak megfelelnek, ill. az építési tevékenységnél az elıírások 
teljesíthetıek. Az engedély nélkül, vagy az engedélytıl eltérıen épített építmények 
csak akkor kaphatnak végleges fennmaradási engedélyt, ha a jelen szabályzat 
elıírásait maradéktalanul teljesítik. 
 
(6)A meglévı épület használati módját csak úgy lehet megváltoztatni, ha a 
használati mód megváltoztatása után nem jön létre olyan állapot, amely az OTÉK és 
a HÉSZ elıírásaival ellentétes. 
 

(7)Az egyes építési övezetekben elıírt közmőellátottság megléte az építés feltétele. 

 

(8)Az egyes építési övezetekben építési engedélyt kiadni - a zárt rendszerő 
csapadékvíz-elvezetés kivételével - csak a teljes közmőhálózat kiépítése, vagy az 
azokat pótló berendezések megléte esetén lehet. 

 
(9)A felszínmozgásos területeken biztosítani kell, hogy a csapadékon kívül más víz 
ne jusson a területre, illetıleg az rendezetten kerüljön elvezetésre. Növényzet 
telepítésével is elı kell segíteni a stabilizálódást. A területen az építési korlátozás 
áll fenn, e területeken más egyedi, szakhatóság által engedélyezett feloldásáig 
épületet elhelyezni nem lehet. A tilalom kizárólag a terület egészére kiható 
mozgásmérés-sorozat alapján készített, részletes területi – környezetföldtani 
elemzést is tartalmazó - geotechnikai és állékonysági szakvélemény alapján 
oldható fel. 
 
(10)Egyéb elıírások a felszínmozgásos területekre: 

 
a.)3 m szintkülönbséget meghaladó földtömegmozgatás nem 
engedélyezhetı, és nem végezhetı, 
 
b.)rendezett felszíni vízelvezetést kell létesíteni a koncentrált 
vízbeszivárgások megakadályozására, rendezett felszíni  vízelvezetést kell 
létesíteni a koncentrált vízleszivárgások  megakadályozására, valamint az 
építmények  alapozási és  szigetelési szerkezetei körül drén létesítésérıl kell 
gondoskodni. 
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c.)amennyiben a közhálózati csapadékvíz-elvezetés nincs megoldva, akkor a 
csapadékvizet is ciszternába kell győjteni, és azt a terület egyenletes 
locsolására kell használni, 
 
d.)víznyomócsöveket védıcsıbe kell helyezni, és ellenırzı aknákat kell 
építeni, valamint a csıcsatlakozásokat flexibilisen kell megoldani, 
nem alkalmazható süllyedésre, süllyedéskülönbségre érzékeny 
épületszerkezet.  
 

 
A közigazgatási terület-felhasználási egységeinek t agozódása 

 
8. § 

 
(1)A település közigazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 
területbıl áll. 
 
(2)A beépítésre szánt területek a település központi és egyéb belterületéhez, a 
beépítésre nem szánt területek pedig a település külterületéhez tartoznak. 
 
(3)A beépítésre szánt terület az alábbi terület-felhasználási egységekre (övezetekre) 
tagozódnak: 
 
falusias lakóterületek övezetei 
 
    - Lf-1    Falusias aprótelkes lakóövezet) 
    - Lf-2    Falusias szalagtelkes lakóövezet 
    - Lf-3    Falusias kertes lakóövezet 
 
településközpont vegyes terület övezetei 
 
 - Vt1 Településközpont vegyes terület, jellemzıen lakóépületek elhelyezé-
sére szolgáló kis telkes alövezet 
 - Vt2 Településközpont vegyes terület, jellemzıen alapfokú intézmények 
elhelyezésére szolgáló nagytelkes alövezet 
 - Vt3 Településközpont vegyes terület, magasabb építménymagasságú 
intézmények elhelyezésére szolgáló nagytelkes alövezet 
 
gazdasági övezet 
 - Gip-M   agroipari terület 
  
 
 
 
különleges övezetek 
     - Kt  temetı övezet 
     - Ket        emléktemetı, kegyeleti park övezete 
     - Ksp       sportpálya övezete 
     - Kei erdei iskola övezete 
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      - Kvár  Füzéri vár övezete 
     - Kc         kemping övezete 
     - Kcs  csemetekerövezete 
     - Ksz      szabadidı terület téli sport lehetıséggel 
     - Kar        arborétum övezete 
     - Kre        rendezvény terület övezete 
     - Kpa       panzió övezete    
 - Kvp  László tanyai vadászpanzió övezete 
     - Khu       rekultiválandó hulladéklerakó övezete 
     - Köt        különleges övezet (ököturisztikai célú látogatóközpont) 
    -  Kg         különleges övezet (századfordulós golfpálya bemutató terület) 
 
4.)A beépítésre nem szánt terület a következı terület-felhasználási egységekre 
tagozódik: 
 
a.) közlekedési és közmőterület 
 - KÖu közúti közlekedési terület 
 
b.) zöldterület 
 - Z  zöldterület 
 - Zp zöldterületi parkoló 
 
c.) erdıterület 
 - Eg gazdasági célú erdı 
 - Ev természetvédelmi célú erdı 
 
d.) mezıgazdasági rendeltetéső terület 
 - Má-I általános mezıgazdasági övezet, szántó mőveléső terület intenzív 

használattal 
 - Má-Ix általános mezıgazdasági övezet, szántó mőveléső terület intenzív 

használattal –birtoktest központ létesítési  
                   tilalommal 
 - Má-E általános mezıgazdasági övezet gyep, legelı területek – extenzív 

használattal 
- Má-Eöáltalános mezıgazdasági övezet gyep, legelı területek –az ökológiai 

hálóza 
 - Mk      kertgazdálkodásra szolgáló terület és gyümölcs területek 
 
e.) egyéb rendeltetéső területek 
 - V-1 patakok, tavak (Bisó-patak)  
     - V-2 tó, tározó  
 - V-3 vízbeszerzési területek, vízmő 

 
 
 
 
 

9. § 
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(1)A belterületi határ módosításáról és kitőzésérıl a belterületi szabályozási terv 
alapján kell gondoskodni, a vonatkozó és érvényben lévı rendeletekben és 
utasításokban foglaltak figyelembe vételével. 
 
(2)A belterületbe kerülı területek rendeltetését, övezeti besorolását a belterületi 
szabályozási terv határozza meg. A belterületbe vonandó területek bevonása a 
konkrét építési igények szerint, szakaszosan is végrehajtható. A belterületbe 
vonásról az  önkormányzatnak és  az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia.A 
belterületbevonási eljárás során elvi telekalakítási tervet is kell készíteni. 
 
(3)Belterületbe vonandó területeket a külterületi településszerkezeti terv tartalmazza.  
 
 

II. Fejezet  
 

Beépítésre szánt területek 
Az egyes terület-felhasználási egységekre vonatkozó  elıírások 

 
Lakóterületek övezeteinek általános el ıírásai 

 
10. § 

 
(1)A területen fı funkcióként elsısorban lakóépületek helyezhetık el, valamint 

-termelı kertgazdasági építmény, 
-a terület ellátását szolgáló üzleti, kereskedelmi, vendéglátó épület, 300 m2 

beépített szintterületig 
-kézmőipari építmény, 300 m2 beépített szintterületig 
-igazgatási, egyházi, mővelıdési és nevelési-oktatási, egészségügyi, szociális 

épület, 300 m2 beépített szintterületig 
-szolgáltató és szállás épületek 300 m2 beépített szintterületig 
-sportlétesítmény 
-üzemanyagtöltı kivételesen sem helyezhetı el 
-nem zavaró hatású egyéb üzleti építmény 

 
(2)Kiegészítı mellékfunkcióknál az alábbi elıírásokat kell figyelembe venni: 

-Ha a fıfunkcióval egybeépülve egy tömeget képez, az építmény és 
tetıgerinc magasságra vonatkozó elıírásokat kell betartani, de a fıfunkció 
építmény magasságát nem lépheti túl. 
-Különálló kiegészítı mellékfunkció építménymagassága 3,5 m lehet. 

 
 
(3)Egy lakótelken több fıfunkció építménye (fıépület) nem építhetı. 
 (Legfeljebb két lakás helyezhetı el.) 
 
(4)Különálló kiszolgáló melléképítmény elhelyezésének szabályai: 
 

Az épületek közötti védı távolság betartandó, (melléklet szerint)  
-Oldalhatáron álló beépítés esetén állattartó melléképítményt feltétlenül, egyéb 
építményt a hátsó kertben a fıfunkció építménye mögött kell elhelyezni arra a 
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telekhatárra, ahol a fıfunkció építménye áll. Ettıl eltérni csak abban az esetben 
lehet, ha a fıfunkció építménye nem közvetlenül a telekhatárra került.  
-Szabadon álló beépítésnél az építmény mögött a hátsó kertben, a szomszédos 
telken lévı épületek közt elıírt legkisebb távolság betartásával lehetséges. 

 
(5)Állattartó építmény utcafrontra, elıkertbe nem épülhet. Állattartó kiegészítı 
funkciójú melléklétesítmények esetén az alábbi védıtávolságokat is be kell tartani. 
 
    Kisüzemi állattartás létesítményei csak környezetvédelmi és közegészségügyi           
    elıírások alapján a falusias lakóövezet telkein lehetséges. 
 
(6)Nagyüzemi állattartás létesítményei belterületen nem helyezhetık el. 
 
(7)A helyi értékvédelemre kijelölt területen lakóépületek és melléképületek  
tetıfedése kerámia alapú cserép, pala és elıpatinázott felülető  sík fémlemez lehet. 
Gazdasági és melléképület fedése  készülhet természetes alapú héjalással. 
 
(8)Az övezetekre vonatkozó általános követelményeket az egyes övezetekhez 
csatolt táblázatok tartalmazzák. 

 
 

A lakóterület övezetei  
 

Lf-1,Lf-2, Lf-3 jel ő építési alövezet 
 

11. § 
 

(1)Az övezetbe azok a lakótömbök tartoznak, amelyekben a telkek túlnyomó 
többsége megfelel a I. sz. táblázatban elıírtaknak. 
 
a.) a lakóépület legfeljebb kétlakásos, vagy két rendeltetési egység  lehet,. 

 
b.) bármely funkció esetén a területigény nem haladhatja meg a normatív telekméret 

háromszorosát. 
 
sz. táblázat 
 
Az építési alövezet jele Lf-1 Lf-2 Lf-3( Lf-3 v)*  
1.A kialakítható legkisebb telekméret 550 m2 900 m2 800 m2 
2.A beépítési mód O (oldalhatáron álló) 
3.A beépítettség megengedett 
legnagyobb mértéke 

30 % 

4.A megengedett  legkisebb-
legnagyobb építménymagasság 

5,0 m 5,0 m 5,0 m 

5.A beépítés feltételének 
közmővesítettségi mértéke 

Teljeskörő 

6.A  zöldfelület legkisebb mértéke 40% 
7.A megengedett igénybevételi, 
kibocsátási, szennyezettségi  

Levegıtisztaság védelem 
vonatkozásában: 
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határértékek(környezet szennyezettségi 
határértékek )  

a légszennyezettségi agglomerációk és 
zónák kijelölésérıl szóló módosított 
4/2002.(X.7.) KvVM rendelet, melynek I. 
és II.  számú melléklete szerint 

Zaj és rezgésvédelem vonatkozásában:  
Falusias terület felhasználási kategória 

határértékei 
8.Terepszint alatti építmények Elıkertben garázs lehajtó nem létesíthetı 
9. Minimális telek szélesség  16 m 14 m 18 m 
9. Maximális telek szélesség  32 m 
 
(2)Saroktelken , vagy amennyiben az építési telek szélessége a 18 m-t eléri, vagy 
meghaladja Lf-3 övezetben, akkor az építési helyen belül az építmény 
szabadonállóan is elhelyezhetı.  
Az utcafronti  épületszélesség max. 10 m lehet, hajlított ház esetén 14 m. 
 
 
(3)Az övezetben elıírt minimális  telekrész  feletti  területő  építési telek esetén , a 
minimális  telekméret  legalább egy további  minimális  telekrész területének  20 %-a  
vehetı figyelembe  a beépítési %  meghatározásánál 
 
(4) A helyi értékvédelmi területen belül külön elıírások: 
Lf-3 övezetben tetıtér beépítés elıpatinázott síklemezfedés esetén létesíthetı. 
A tetıtérben önálló lakás nem létesíthetı, több generáció együttélésére alkalmas 
lakóépület igen. 
 
Lf-1, Lf-2 és Lf-3 övezetben további el ıírások 
Lábazatképzésnél  
Kı, mőkı, vagy vakolt felület és egyéb igényes anyag használható fel, kivéve a 
tájidegen soros takarású kı világos színő ciklop jellegő porózus tufa. 
 
Falfelület képzésnél 
Általában vakolt felületek, helyi karaktertábla szerinti helyeken és jelleggel 
vakolatarchitectura elemekkel- nyílás keretezések esetén körbrfutó vakolatdísz 
alkalmazható, vagy tömör kı keret. 
Színezés –színterv szerint. 
 
Falburkolat kialakításánál 
Kı, mőkı mészhomok tégla tagolt, plasztikus homlokzatképzés a helyi 
hagyományos díszítı motívumok felhasználásával, a helyi kultúra formakincseinek 
felhasználásával történhet. 
 
Homlokzat arány rendszer kialakításánál 
A hagyományos lakókörnyezeti kultúra hagyományai szerinti nyílás és falfelület 
arány, valamint a homlokzat és a tetı felépítmény arány kerüljön kialakításra. 
Osztás nélküli ablak utcai homklokzaton nem épíhetı be. 
Oromfal legfeljebb sötétre pácolt faszerkezet lehet. 
Utcai homlokzaton bejárat nem létesíthetı. 
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A hosszhomlokzati bejáraton, sem az utcai homlokzaton torony építmény nem 
helyezhetı el. A tornácból nem nyúlhat ki elıtetı. 
 
Tetıszerkezet kialakításánál 
Égetett agyagcserép, természetes pala, elıpatinázott fém síklemez fedés. 
Tetısík ablak nem helyezhetı el, kivéve fémlemez fedéső tetık esetében. 
A tetıidom utcára merıleges kontyolt az utcaképi illeszkedés szerint, hajlított ház 
esetén utcával párhuzamos összetett. Csonkakontyolt tetı, manzard tetı nem 
építhetı. 
 
A tetıfelületen csak a helyi hagyományok szerinti tetıablak építhetı (Ld! 
szénabedobó nyílások formavilága szerint), egyedi,  vagy összefogott formában, 
oldalfalakkal, tetıhéjalással fedett formában. 10 m-es szakaszonként hosszú házon 
legfeljebb 2 db építhetı. Utcafronton tetıablak nem építhetı. 
 
Kémény építés vonatkozásában, ún. szerelt kémény nem alakítható ki. 
Parapet szellızı nem létesíthetı a település egész területén 
 
Csak a homlokzat részeként jelenhet meg a homlokzati hangsúlyt adó 
tetıfelépítmény (a homlokzat hosszának 1/3 részét meg nem haladó mértékben) 
megszakított, vagy végigfutó tetıpárkánnyal. 
 
Tetı hajlásszög 35-45 fok  
Lapostetı nem építhetı. 
Tetıfedésre hullámpala, mőanyag hullámlemez, mőanyag síklemez nem 
alkalmazható. 
 
Mőanyag el ıtetı nem építhet ı 
 
Kerítésekre vonatkozó el ıírások 
A lábazat anyaga kı, tégla. A kerítés mezı lehet fa, kovácsoltvas. Mőanyag nem 
alkalmazható. 
 
(5)A mőemléki környezetben, a vár látványterében lév ı lakóövezetekben  
*(Lf-3v) alövezetre vonatkozó további el ıírások: 
A Bethlen Gábor utcai elıkertekben fásítani, növényt telepíteni csak a tájökológiai 
viszonyoknak megfelelı egyedekkel lehet Ld ! táblázat 
Az alövezetben terepviszonyok függvényében a tetıtér beépítés a magasabb 
fekvéső utcafronton megengedhetı, míg a lejtıs területen a hátsó traktusban 
engedélyezhetı a tetıtér beépítés. 
 
(6)A mőemléki környezetben lévı lakóövezetekben új kerti tó nem létesíthetı 
 
(7)A telekhasználat  belsı határvonalai 
 
a.)Lakó- és gazdasági udvar határvonala 

-         Az utcai telekhatártól számított 10,0 méteren belül nem lakó funkciójú 
önálló épület nem helyezhetı el. 

-         Az utcai telekhatártól számított 10,0 méteren belül épület csak a  
fıépülettel egybeépítve létesíthetı. 
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-         Az állattartó funkciójú épület esetében az állattartó épületre vonatkozó 
védıtávolságok betartandók. 

 
b.)Gazdasági és kert határvonala 

-    Az utcai telekhatártól számított 10,0 métertıl 40,0 méterig terjedı terület  
a gazdasági tevékenységek számára kijelölt zóna. 

- A nem lakó funkciójú épületek a kötelezı oldalkerti méretek betartása 
mellett az építési területen belül szabadon elhelyezhetık.  

 Tetıidomuk a fıépülettel azonos tetıhéjalással és héjazattal készülhet. 
(kivétel  kı, fa anyaghasználat).  

         -   Oldalhatárra épület csak a fıépülettel megegyezı telekhatárra épülhet. 
 Az utcai telekhatártól számított 40,0 méteren túl a telekrészen legfeljebb    
csőr, vagy méhes építhetı. Összetett tetıidom nem alkalmazható 

- Garázs önálló építményként nem helyezhetı el, kivéve a visszaépített 
csőr funkcóban helyezhetı el,  vagy a hosszúház végében  összeépítve 
helyezhetı el. 

- A keresztcsőr visszaépíthetı, építmény magassága sem lehet több 5 m-
nél. 

 
(6)A falusias  lakóterületek építési telkein a telek beépített területébe beszámított 
módon az alábbi épületek helyezhetıek el az övezeti szabályoknak megfelelıen: 
 

-          jármő- (gépkocsi, motorkerékpár, munkagép stb.) tároló  
-          nyári konyha, mosókonyha, szárító 
-          egyéb tároló építmények (tüzelıanyag- és egyéb tároló, 

szerszámoskamra, szín, fészer, magtár, góré, csőr, pajta stb.), 
  -          az állattartás céljára szolgáló épületek és építmények, ahol ezt az 

övezeti szabályozás és az állattartási rendelet lehetıvé teszi, 
        -          kisipari vagy barkács mőhely, mőterem, kiskereskedelmi üzlet, 

  -         a falusi turizmushoz kapcsolódó funkciók (idegenforgalmi, 
kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely-szolgáltató funkciók), 

-        hıtermelést szolgáló épület (kazánház). 
 
(7) Növényzet telepítése nagymérető lombos fa esetén a telekhatártól számítva 2,5 
m távolságra történhet. 
 
(8)Szennyvizek szikkasztása átmenetileg sem engedhetı meg. A szennyvíz 
csatornahálózat kiépítése miatt a hálózatra való rákötés kötelezı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vegyes terület övezetei 
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12.§ 
 
(1)A vegyes terület lakó, kereskedelmi, szolgáltató és a települési infrastruktúra 
alapfokú ellátást biztosító intézményrendszerének elhelyezésére szolgál. 
 
(2)A vegyes terület lehet: 
 

Településközpont vegyes terület, jellemzıen lakóépületek elhelyezésére szolgáló 
kistelkes alövezet 
 
Településközpont vegyes terület, jellemzıen alapfokú intézmények 
elhelyezésére szolgáló nagytelkes alövezet 

 
 

Településközpont vegyes terület övezeteinek általán os elıírásai  
       

13.§ 
 
(1)A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába 
foglaló, lakó és olyan helyi települési szintő igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, 
vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális 
épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetıen 
nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
 
(2)A településközpont vegyes területen elhelyezhetı: 
 

-lakóépület 
-igazgatási épület 
-kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület 
-egyéb közösségi szórakoztató épület 
-egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület 
-sportépítmény 0,5 ha-ig 
-parkolóház, üzemanyagtöltı kivételesen sem engedhetı meg 

(3)A településközpont vegyes területen az OTÉK 31. § (2) bekezdésben elıírtak 
figyelembevételével kivételesen elhelyezhetı: 
 

-Nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény 
-Termelı kertészeti építmény 

 
(4)A településközpont vegyes területen nem helyezhetı el önálló parkoló terület és 
garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjármővek és az ilyeneket szállító 
jármővek számára. 
 
 
 
 
 
 

A településközpont vegyes terület övezetei 
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Vt-1 Jellemz ıen lakóépületek elhelyezésére szolgáló kis telkes a lövezet 
Vt-2 Jellemz ıen alapfokú, vagy középszint ő intézmények elhelyezésére 

szolgáló alövezet 
Vt-3 Jellemz ıen magasabb építménymagasságú intézmények elhelyezé sére 

szolgáló alövezet 
 

14.§ 
 
(1)Az övezetbe azok a telektömbök tartoznak, amelyekben a telkek túlnyomó 
többsége megfelel a II. sz. táblázatban elıírtaknak. A terület építési övezeteinek 
legfontosabb elıírásai: 

a.)A minimális teleknagyságot intézmények elhelyezésénél az ágazati 
szabványok és a technológiai tervek szabják meg. (pl. oktatási intézmények 
minimális telke) 
b.)Az övezetben sportlétesítmény legfeljebb 1 ha terület nagyságig helyezhetı el. 

 
(2)Egyéb elıírások 
     Környezetvédelmi besorolások 
     levegıminıség: általános levegıtisztaság-védelmi övezet 
     zaj- és rezgésvédelmi besorolás:  falusias lakóterület 

közmővesítés: teljes körő 
 
II. sz. táblázat 
Az építési alövezet jele Vt-1 Vt-2 Vt-3 
1.A kialakítható legkisebb telekméret 700 m2 1500 m2 

2.A beépítési mód O(oldalhatár
on álló) 

SZ(szabadon 
álló) 

SZ(szabado
n álló) 
Elıkert  
nélkül 

3.A beépítettség megengedett 
legnagyobb mértéke 

35 % 

4.A megengedett  legkisebb-
legnagyobb építménymagasság 

5,0 m 6,0 m 7,5 m 

5.A beépítés feltételének 
közmővesítettségi mértéke 

Teljeskörő 

6.A  zöldfelület legkisebb mértéke 40% 
7.A megengedett igénybevételi, 
kibocsátási, szennyezettségi  
határértékek (környezetszennyezettségi 
határértékek) 

Levegıtisztaságvédelem vonatkozásában:  
a légszennyezettségi agglomerációk 
és zónák kijelölésérıl szóló 
módosított   4/2002.(X.7.) KvVM 
rendelet, melynek I. és II.  számú 
melléklete szerint 

Zaj és rezgésvédelem vonatkozásában:  
Falusias terület-felhasználási kategória 

határértékei 
8.Terepszint alatti építmények Elıkertben garázs lehajtó nem létesíthetı 
9. Minimális telek szélesség  16 m 
Amennyiben az építési telek szélessége a 18 m-t eléri, vagy meghaladja, akkor az 
építési helyen belül az építmény szabadonállóan is elhelyezhetı,  
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(4) A helyi értékvédelmi területen belül külön elıírások: 
Látványterv készítése szükséges, mely a két-két szomszédos épülethez való 
illeszkedést is igazolja. 
 
Lábazatképzésnél  
Kı, mőkı, vagy vakolt felület és egyéb igényes anyag használható fel, kivéve a 
tájidegen soros takarású kı világos színő cklop jellegő porózus tufa. 
 
Falfelület képzésnél 
Általában vakolt felületek, helyi karakter tábla szerinti helyeken és jelleggel 
vakolatarchitectura elemekkel- nyílás keretezések esetén körbefutó vakolatdísz 
alkalmazható, vagy tömör kı keret. 
Színezés –színterv szerint. 
 
Falburkolat kialakításánál 
Kı, mőkı mészhomok tégla tagolt, plasztikus homlokzatképzés a helyi 
hagyományos díszítı motívumok felhasználásával, a helyi kultúra formakincseinek 
felhasználásával történhet. 
 
Homlokzat arány rendszer kialakításánál 
A hagyományos lakókörnyezeti kultúra hagyományai szerinti nyílás és falfelület 
arány, valamint a homlokzat és a tetı felépítmény arány kerüljön kialakításra. 
Osztás nélküli ablak utcai homklokzaton nem épíhetı be. 
Oromfal legfeljebb sötétre pácolt faszerkezet lehet. 
Utcai homlokzaton bejárat nem létesíthetı. 
A hosszhomlokzati bejáraton, sem az utcai homlokzaton torony építmény nem 
helyezhetı el. 
 
Tetıszerkezet kialakításánál 
Égetett agyagcserép, természetes pala, elıpatinázott fém síklemez fedés. 
Tetısík ablak nem helyezhetı el, kivéve fémlemez fedéső tetık esetében. 
A tetıidom utcára merıleges kontyolt az utcaképi illeszkedés szerint, hajlított ház 
esetén utcával párhuzamos összetett. Csonkakontyolt tetı, manzard tetı nem 
építhetı. 
A tetıfelületen csak a helyi hagyományok szerinti tetıablak építhetı (Ld! 
Szénabedobó nyílások formavilága szerint) egyedi, vagy összefogott formában, 
oldalfalakkal, tetıhéjalással fedett formában. 10 m-es szakaszonként hosszú házon 
legfeljebb 2 db építhetı. Utcafronton tetıablak nem építhetı. 
 
Kéményépítés vonatkozásában, ún. szerelt kémény nem alakítható ki. 
Parapet szellızı nem létesíthetı a település egész területén 
 
Csak a homlokzat részeként jelenhet meg a homlokzati hangsúlyt adó 
tetıfelépítmény (a homlokzat hosszának 1/3 részét meg nem haladó mértékben) 
megszakított, vagy végigfutó tetıpárkánnyal. 
 
 
Tetı hajlásszög 35-45 fok  
Lapostetı nem építhetı. 
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Tetıfedésre hullámpala, mőanyag hullámlemez, mőanyag síklemez nem 
alkalmazható. 
 
Mőanyag el ıtetı nem építhet ı 
 
(5)A mőemléki környezetben lévı lakóövezetekben új kerti tó nem létesíthetı 
 
(6 )Amennyiben lakóépület kerül átminısítésre intézményi funkcióra, úgy  meg kell 
ırizni a nyílások karakterét, osztás nélküli üveg mezı nem alkalmazható. A 
nyílászáró anyaga fa, vagy famintázatú lehet. 
 
(7) Növényzet telepítése nagymérető lombos fa esetén a telekhatártól számítva 2,5 
m távolságra történhet. 
 
(8)Szennyvizek szikkasztása átmenetileg sem engedhetı meg. A szennyvíz 
csatornahálózat kiépítése miatt a hálózatra való rákötés kötelezı. 
 
 
 

Gazdasági területek övezetei 
 

15. § 
 
(1)A gazdasági terület kereskedelmi, szolgáltató és egyéb ipari tevékenységet 
biztosító intézményrendszerének elhelyezésére szolgál. 
 
(2)A gazdasági terület lehet: 
 
Mezıgazdasági ipari terület, elsısorban nem jelentıs zavaró hatású gazdasági  
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 

 

Gazdasági területek funkcionális övezetei 

16.§ 

(1)A gazdasági terület kereskedelmi, szolgáltató és egyéb ipari tevékenységet 
biztosító intézményrendszerének elhelyezésére szolgál. 
Gazdasági terület övezetein, illetve alövezetein belül semmiféle hulladék 
gazdálkodással, sem autóbontással, sem elektronikai eszköz  szétszereléssel 
kapcsolatos tevékenység nem folytatható. 
 
(2)A gazdasági terület lehet: 
 
a)Gip-M   Mezıgazdasági, agroipari terület 
 
 

Gazdasági területek funkcionális alövezeteinek el ırásai 
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17.§ 

Gip-M  jel ő MEZİGAZDASÁGI, AGROIPARI TERÜLET ALÖVEZETE 
 
1.Az övezet a mezıgazdasági termeléshez kapcsolódó ipari jellegő tevékenység 
számára, amennyiben ahhoz saját termıterület nem tartozik 

 
2.Az övezetbe a meglévı és újonnan létesülı mezıgazdasági üzemek (majorok) 
tartoznak, ahol a mezıgazdasági termékek feldolgozása, tárolása, a mezıgazdasági 
gépek, és szállítóeszközök javítása folyik, nagyüzemi állattartás vagy 
mezıgazdasági illetve mezıgazdasági termeléshez szorosan kapcsolódó ipari 
tevékenység befogadására alkalmas. Elsısorban 1000 m2-nél nagyobb telekigényő 
üzemek fogadására kijelölt terület. 
 
3. A TEAOR 1998. EU. megfeleltetés alapján I. számú tevékenységi körök 
,elsısorban (MEZİGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS ERDİ-GAZDÁLKODÁS A-b 
kód,  továbbá a II. Ipar-feldolgozó ipar / A feldolgozói tevékenységek DA, DB, DC, 
DD, kód alatt felsoroltak , illetve a logisztikai célú hasznosítás, raktározás , és egyéb 
nem szennyezı tevékenységek  helyezhetık el. 
 
III. sz. táblázat 
 
Az építési alövezet jele Gip-M 
1.A kialakítható legkisebb telekméret 1000m2 
2.A beépítési mód SZ(Szabadon álló) 
3.A beépítettség megengedett 
legnagyobb mértéke 

30% 

4.A megengedett  legkisebb-
legnagyobb építménymagasság 

4,5 m 

5.A beépítés feltételének 
közmővesítettségi mértéke 

Teljeskörő 

6.A  zöldfelület legkisebb mértéke 40% 
7.A megengedett igénybevételi, 
kibocsátási, szennyezettségi  
határértékek(környezetszennyezettségi 
határértékek ) 

Levegıtisztaság-védelem 
vonatkozásában:  

a légszennyezettségi agglomerációk 
és zónák kijelölésérıl szóló 
módosított   4/2002.(X.7.) KvVM 
rendelet, melynek I. és II.  számú 
melléklete szerint 

 
 

Zaj és rezgésvédelem vonatkozásában: 
Falusias terület-felhasználási kategória 

határértékei 
8.Terepszint alatti építmények Elıkertben garázs lehajtó nem létesíthetı 
9. Minimális telek szélesség  16 m 
(T) Technológiafüggı érték siló, felvonó, daru pálya mx.15 m-ig- ezeket  ideiglenes 
jelleggel lehet csak létesíteni. 
A legnagyobb építmény tömeg  max.1000 m2 lapterülető lehet, 
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A gazdasági épületek csak természetes anyagokból épülhetnek (kı, tégla, fa, 
cserép, azbesztmentes pala) 
 
 
 

K 
Különleges területek övezetei 

 
18. § 

 
(1)Az övezetbe azok a területek tartoznak, amelyekben a telkek túlnyomó többsége 
megfelel a IV. sz. táblázatban elıírtaknak. A különleges területbe azok a területek 
tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendı építmények különlegessége miatt (helyhez 
kötöttek, jelentıs hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük 
megengedett külsı hatásaitól is védelmet igényelnek), a települési infrastruktúra 
jelentıs intézményei. 
A különleges övezetben építmények elhelyezése fıépítész által véleményezett 
beépítési terv és elvi engedélyezési eljárás lefolytatása mellett történhet. 
 
(2)A különleges területek minısülnek az alábbi létesítmények elhelyezésére kijelölt 
területek: 
    
 
  - Kt  temetı övezet 
     - Ket        emléktemetı, kegyeleti park övezete 
     - Ksp       sportpálya övezete 
     - Kei erdei iskola övezete 
      - Kvár  Füzéri vár övezete 
     - Kc         kemping övezete 
     - Kcs  csemetekerövezete 
     - Ksz      szabadidı terület téli sport lehetıséggel 
     - Kar        arborétum övezete 
     - Kre        rendezvény terület övezete 
     - Kpa       panzió övezete    
 - Kvp  László tanyai vadászpanzió övezete 
     - Khu       rekultiválandó hulladéklerakó övezete 
     - Köt        különleges övezet (ököturisztikai célú látogatóközpont) 
    -  Kg         különleges övezet (századfordulós golfpálya bemutató terület) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.sz. táblázat 
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Övezet 
jele 

Funkcionális 
besorolás 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
legkisebb 

telekterület 

Legnagyobb 
beépítettség 

Legnagyobb 
építmény- 
magasság 

Kt Mőködı temetı 
SZ 

Csak kiszolgáló 
épület 

1000 5% 3,5 m 

Ket Emléktemetı K K K K 

Ksp  Sportpálya 
SZ 

Csak kiszolgáló 
épület 

1000 10 % 4,5 m 

Kei 
Erdei iskola és 

Naturpark 
fogadóközpont 

SZ 1000 10 % 4,5 m 

Kvár* Füzéri vár K 
K 

nem 
megosztható 

K+5% 
Régészeti 
kutatás és 

szakvélemény 
alapján 

K 

Kc  Kemping SZ 1500 10 % 4,5 m 

 
Kcse 

 
Csemetekert SZ 1000 5 % 4,0 m 

Ksz Szabadidıpark SZ 2000 2 % 4,5 m 

Kar Arborétum SZ 1000 5 % 3,5 m 

Kre Rendezvény 
terület 

SZ 1000 10 % 4,5 m 

Kpa Panzió SZ 1000 20 % 4,5 m 

Kg 

Századfordulós 
golfpálya 
bemutató 

terölet 

K K 1% 3,5 

Kvp László-tanya 
Vadászpanzió SZ K K+5% K 
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Kl 

Lovarda 
Állattartó 
épületek 

birtokközpont 
jelleggel 

alakíthatók ki. 
A birtokközpont  

a központi 
belterrületi 

határtól min.  
200 m-re 

történhet elvi 
engedélyezés 

alapján 

SZ 10000 3 % 4,5 m 

Köt 

Ökoturisztikai 
célú övetet, 

látogató-
központ 

SZ 2000 20% 4,5 m 

 
*Kvár 
Építési engedély tartalma kiegészítend ı jelen rendelet szerint, az övezet 
régészetileg érintett ingatlanjai esetén. 
 
-Az övezetben található nyilvántartott régészeti lelıhelyeket érintı ingatlanok esetén 
jelen rendelet Örökségvédelem tv. –ben foglatak szerint kell eljárni  
 
A nyilvántartott régészeti lelıhelyeken, illetve régészeti érdekő területeken – a 
mezıgazdasági mővelés kivételével – minden földmunkával járó, 30 cm mélységet 
meghaladó tevékenység (pl. építkezés, stb.) engedélyezésébe be kell vonni a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) Miskolci Irodáját. A régészeti lelıhelyeken, 
régészeti érdekő területeken végzett beruházások során szükséges földmunkákkal 
kapcsolatban a Kötv. Vonatkozó elıírásai nyújtanak iránymutatást. A földmunkák 
során nem várt módon elıkerült régészeti emlékek esetén történı intézkedéseket a  
Kötv. 24. §-a határozza meg. 
 
-Az övezet területén új épület, magastetı, vagy épület bıvítmény engedélyezése két 
lépcsıs lehet. Építési engedély csak az egész telektömbre elkészített, a 
telekalakítást illetve a beépítést tisztázó elvi építési engedély alapján adható. 
 
-Amennyiben a szerkezetileg egy egységet képviselı épületben az átalakítás a  az 
építmény 1/10-t érinti vagy  egynél több esetben egyidejőleg kívánnak átalakítást 
végezni, úgy statikai munkarész a teljes épületre elkészítendı. 
 
-Az övezetben az állattartási rendelete szerint állattartási tilalom van  
-Gépkocsi tároló alagsorban és/vagy önálló földszintes épületként, földszinten nem 
létesíthetı  
 
-Új garázsépítmény garázsonként nem létesülhet a régészetileg védett környezetben 
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-Az övezetben jelölt, telepítendı fasorokat legalább lombkorona szinten zárt, ıshonos 
növényállománnyal kell kialakítani. 
 
-A terv szerinti mőemléki jelentıségő terület esetében a kulturális örökség 
védelmérıl szóló 2001. évi LXIV tv. rendelkezései szerint kell eljárni. 
-A Vár állagmegóvását el kell végezni és hasznosítását meg kell oldani;  
 
-A Várfal és fal rekonstrukciója során „a gyilokjáró”-t újra körbe járhatóvá kell 
alakítani, 
 
-A Várkert rekonstrukcióját kertészeti-, tájvédelmi-, elrendezési-, illeszekedési terv 
alapján el kell végezni, 
 
-A Vár funkciójából eredı parkolás a jelenlegi alsó parkolóban biztosítandó. 
 
- A vár körbejárhatóságát biztosító gyalogút csak természetes anyagból, kıbıl, fából, 
téglából készülhet. A Vár parkoló és a környezetében létesítendı kiszolgáló 
építmények elhelyezése elvi engedélyezési eljárás, valamint a fıépítész által is 
véleményezett beépítési terv alapján történhet. 
 
-A mőemlékileg védett területek (védelemre javasolt területek) esetében építést 
engedélyezni csak talajmechanikai, geotechnikai vizsgálatokra alapozott részletes 
(kiviteli) statikai tervek alapján lehet. 
 
-Az újonnan kialakítandó létesítményekhez telken belül biztosítani kell a dolgozói 
valamint a kiszolgáló gépjármővek várakozó helyeit. Ezen felül a vendégforgalomból 
számított parkolási igény terv szerint közterületi fásított parkolóban is biztosítható. 
 
-A létesítendı új épületek zöldbe ágyazottságát az építési engedélyhez benyújtandó 
kertészeti tervekkel igazolni kell. 
 
 

Beépítésre nem szánt területek övezetei 
A közlekedési területek övezeteinek általános el ıírásai 

 
19. § 

 
(1)Az övezet az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármő várakozó 
helyek (parkolók) – a közterületnek nem minısülı telken megvalósulók kivételével -, 
a járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és 
környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közmővek és a hírközlés építményeinek 
elhelyezésére szolgál. A közutak elhelyezése céljából a településszerkezeti terven 
ábrázoltaknak megfelelıen útkategóriáktól függıen, legalább a következı 
szélességő építési területet kell biztosítani: 

    
Országos mellékutak esetén      22 m 
Helyi győjtı-utak esetén 16-22 m 
Külterületi fı dőlıutak esetén      12 m 
Kiszolgáló utak esetén       10 m 
Kerékpárút esetén        3 m 
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(2)A közlekedési területen elhelyezhetı a közlekedés kiszolgálói: 
 

a.)Közlekedési létesítmények 
b.)Közmővek és hírközlési létesítmények 

 
(3)Az országos közutakat érintı új csomópontok vagy útcsatlakozások tervezésekor 
figyelembe kell venni az UT-2-1. 115-1994. számú útcsatlakozások ideiglenes 
mőszaki elıírásaiban foglaltakat. 
 
(4)Figyelembe kell venni továbbá: 
 

az 1988. I. törvény, illetve ennek végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT 
rendeletet  
az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérıl szóló 
20/1984. (XII.01.) KM sz. rendeletet  
a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 21.) KHVM rendeletet  

 
 

Közmőlétesítmények, közm őellátás 
        

20. § 
     
(1)A közmőhálózatok és közmőlétesítmények elhelyezésénél az OTÉK elıírásait, 
valamint a megfelelı ágazati szabványokat és elıírásokat be kell tartani. 
 
(2)A közmőlétesítmények ágazati elıírások szerinti védıtávolságon belül 
mindennemő tevékenység csak az illetékes üzemeltetı hozzájárulása esetén 
engedhetı meg. 
 
(3)Új közmővezeték létesítésekor és egyéb építési tevékenység (útépítés, építmény, 
épület-, mőtárgyépítés, stb.) esetén, a kivitelezés során, a meglévı közmővezetékek 
nyomvonalával, vagy közmőlétesítmény telepítési helyével ütközı meglévı 
közmővezetékek, vagy közmőlétesítmények kiváltását, vagy szabványos 
keresztezési ágazati elıírások szerint kell kivitelezni. 
 
(4)A meglévı közmővek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló 
kiváltásokat, vagy szabványos keresztezés kiépítésekor azoknak – szükség esetén 
– egyidejő rekonstrukciójáról is gondoskodni kell. 
 
(5)Épületek építésére engedély csak az övezeti elıírásoknak megfelelı 
közmővesítés biztosítása esetén adható. 
 
(6)A közlekedésfejlesztést, a területfejlesztést a célszerő kivitelezés érdekében a 
közmő ágazati fejlesztési tervekkel egyeztetni kell. 
 
(7)A közmővezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a 
gazdaságos területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közmővek 
elrendezésénél mindig a távlati összes közmő elhelyezési lehetıségét kell 
figyelembe venni. A csak távlatban várható közmő számára is a legkedvezıbb 
nyomvonal fektetési helyet szabadon kell hagyni, nem szabad eléépíteni. 
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(8)Közmővezeték, járulékos közmőlétesítmények elhelyezésénél az esztétikai 
követelmények betartására is figyelemmel kell lenni. 
 
(9)Mindennemő építési tevékenységnél a meglévı és megmaradó közmővezetékek, 
vagy közmőlétesítmények védelmérıl gondoskodni kell. 
 
(10)Útépítésnél, útrekonstrukciónál a tervezett közmővek egyidejő kiépítésérıl, 
illetve a  meglévı közmővek szükséges egyidejő rekonstrukciójáról gondoskodni 
kell. 
 
(11)Szennyvízkezelés, csapadékvíz elvezetés 

a.)A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek 
szikkasztása még átmenetileg sem engedélyezhetı. 
 
b.)A csatornázatlan területeken a szennyvízcsatorna hálózat megépítéséig 
átmeneti közmőpótló berendezésként – szigorúan ellenırzötten kivitelezett – zárt 
szennyvíztározó medencék létesítése engedélyezhetı. A zárt szennyvíztározó 
medencékbıl az összegyőjtött szennyvizet a kijelölt szennyvízleürítı helyre kell 
szállítani. 

 
c.)A nyílt árkokra való esetleges szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott 
kutakba történı szennyvízbekötéseket meg kell szüntetni. 

 
d.)A gazdasági területen keletkezı ipari szennyvizeket a telken belül kell 
elıtisztítani (olaj-, zsír-, hordalékfogó, stb.). A szennyvizet csak a hatóságok által 
elıírt mértékő elıtisztítás után szabad a közcsatornákba bevezetni. 

 
e.)A ÉKÖVIZIG kezelésében lévı vízfolyások, vízfelületek partéleitıl 6-6 m, a 
társulati kezeléső vízfolyások partéleitıl 6-6 m, az önkormányzati kezelésben 
lévı vízfolyások, vízfelületek partéleitıl 2-2 m, a nyílt árkok mentén legalább az 
egyik oldalán minimum 2 m, a másik oldalán minimum 1 m szélességő sáv 
karbantartás számára szabadon hagyandó. 

 
f.)A magasabban fekvı területekrıl lefolyó csapadékvizek ellen a beépített 
területeket övárkok létesítésével kell megvédeni. Az övárkok belterületi nyílt 
árkokba csatlakozása elıtt hordalékfogók telepítése szükséges. 

 
(12)Villamosenergia-ellátás 

 a.)A középfeszültségő 20 kV-os oszlopra fektetve épített villamoshálózatok 
elıírások, az MSZ 151. számú szabvány szerinti rögzített biztonsági övezetét 
szabadon kell hagyni. A 20 kV-os vezeték védıtávolsága külterületen 5-5 m, 
belterületen 2,5-2,5 m a szélsı szálaktól. A szélsı szálak távolsága 3 m. 
 
b.)A villamos energia elosztó hálózatok föld feletti elhelyezése egyelıre 
területgazdálkodási szempontból fennmarad, az utcabútorozási és utcafásítási 
lehetıség biztosítása érdekében a hálózatokat közös oszlopsorra kell elhelyezni, 
lehetıleg a közvilágítási lámpatesteket tartó oszlopokra. Hosszabb távon a 
villamos energia közép- és kisfeszültségő, valamint a közvilágítási hálózatokat 
lehetıleg földkábelbe fektetve kell építeni. 
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(13)Gázellátás 
a.)Az érvényes elıírások szerint a földgázvezeték biztonsági övezete a 
földgázvezeték falsíkjától nagy-középnyomású vezeték esetén 9-9 m. A 
középnyomású vezeték biztonsági övezete az átmérıtıl függıen jobbra-balra 3-
5 m közötti, a kisnyomású vezetéké 3-3 m. 
 
b.)Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi 
nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A tervezett gáznyomás szabályozók az 
épületek utcai homlokzatára nem helyezhetık el. A berendezés a telkek 
elıkertjeiben, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhetıek. 

 
(14)Távközlés 

a.)A távközlési hálózatot létesítésekor illetve rekonstrukciójakor szükséges 
földkábelbe illetve alépítménybe helyezve föld alatt vezetve építeni. 
 
b.)A föld feletti vezetés fennmaradásáig, területgazdálkodási okokból, valamint 
az utca fásítási és utcabútorozási lehetıségének a biztosítására a 0,4 kV-os, a 
közvilágítási és a távközlési szabadvezetéket közös oszlopsoron kell vezetni. 

 
c.)A mobiltelefon-szolgáltatók antenna tornyait belterületen nem lehet elhelyezni. 
Külterületen történı elhelyezés esetén az  Bükki Nemzeti Park Igazgatósága és 
a mőemléki hatóság egyetértı véleménye szükséges. 

 
 

Közterületek kialakítása  
 

21. § 
 
(1)A település igazgatási területén közterületként a szabályozási terveken ekként 
jelölt és az ingatlan-nyilvántartásban így bejegyzett területeket kell számon tartani. 
 
(2)A közterületeket rendeltetésének megfelelıen bárki szabadon használhatja, de a 
használat mások hasonló jogait nem korlátozhatja. 
 
(3)A közterület rendeltetésétıl eltérı használathoz a tulajdonos, az Önkormányzat 
hozzájárulása szükséges. Amennyiben az eltérı használat építési tevékenységgel is 
jár, a tulajdonosi hozzájárulásokon túl, az építési hatóság engedélye is szükséges. 
 
(4)A település közterületein az alábbi használatok engedélyezhetık: 
 

-Hirdetı, reklám berendezés elhelyezése, 
-Közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (pl. tömegközlekedési váróhely, 
parkoló, információs tábla) elhelyezése 
-Köztisztasággal kapcsolatos építmények, tárgyak elhelyezése 
-Utcai bútorok, mőtárgyak (szobor, kút, óra, stb.) elhelyezése 
-Távbeszélıfülke elhelyezése 
-Építési munkával kapcsolatos létesítmények, építıanyagok idıleges 
elhelyezése. 

 



Füzér község településrendezési terve 
 

 

41

(5)Tömegközlekedési várakozóhelyeket az utcaképbe illeszkedı módon lehet 
építeni. 
 
(6)A közterületek eredeti rendeltetésétıl eltérı használatát, annak idıtartamát, a 
használat egyéb feltételeit, pl. a használati díjat, és egyéb elvárásokat, valamint az 
engedély nélküli szankciókat külön önkormányzati rendeletben kell szabályozni. 

 
A közlekedés céljára nem igénybevett, de közlekedési területhez tartozó területen 
elhelyezhetık: 

1. közlekedési építmények, autóbuszváró 
2. kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, épület, valamint parkolóhelyek. 

Az építmény elhelyezésének egyéb feltételei: 

-    az alakítható legkisebb telekterület mérete 300 m2 

-    a megengedett  legnagyobb építmény magasság 3,5 m 

-    a beépítettség  megengedett  legnagyobb értéke 30 % 

- a beépítési mód szabadonálló 
-  
- közmúvesítettség mértéke teljeskörő 

(7)Parkoló a jelenlegi  parkolón túl (a Vár környezetében) csak fával fedett területen, 
esetleg kıszórásos  burkolaton, a parkoló használatának  megfelelı vízelnyelı  
anyagból (pl. gyeprács)  készülhet. 
 
A parkoló építését engedélyezni csak megalapozó komplex vizsgálat alapján lehet 
(környezet vizsgálat, régészeti vizsgálat). A kivitelezést megkezdeni csak kizárólag 
engedélyezett kiviteli tervek alapján lehet. 
 

Z 
Zöldterületek övezetei 

 
Általános el ıírások 

 
22. § 

 
A település területén az OTÉK 6. § (3) bek.,  és a  27. § alapján a belterületen 
beépítésre nem szánt övezet került bevezetésre, melyek területét a szabályozási 
terv tünteti fel. 
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Közparkok övezete 
 

23. § 
 
(1) Az övezetbe a díszparkok tartoznak. 
 
(2) Területüknek közútról, köztérrıl közvetlenül megközelíthetınek kell lennie. 
 
(3)Gyermekkocsival, kerekesszékkel is megközelíthetınek és használhatónak kell 
lennie. 
 
(4) Az övezetben sétaút, továbbá szökıkutak, szobrok, emlékmővek helyezhetık el,  
   
(5)Az övezetben elhelyezhetı:- a pihenést és testedzést szolgáló építmények 
(sétaút, pihenıhely, tornapálya, gyermekjátszótér, stb.)  
    
  -  a terület fenntartásához szükséges épület, nyilvános illemhely 
 
6)Épületek a területek legfeljebb 2%-os beépítettségével  és 3,50 m 
építménymagassággal helyezhetık el. Az építmény alapterülete max. 50 m2 lehet. 
 
 

Zöldterületi parkoló övezete 
 

24. § 
 
Az ideiglenesen használatos parkolók, az ún. zöldterületi parkolók övezete, ahol a 
terület fásítását, illetve egyes helyeken a háromszintes növénytelepítést kertészeti 
terv  alapján kell engedélyeztetni . Az övezetben elhelyezhetı építmények azonosak 
a  23.§-ban elıírtakkal. 
  
 

Erdıterületek (E) 
 

25.§ 
 

(1)Az erdıterület erdı céljára szolgáló terület. 
   

(2)Az erdıterület az erdı elsıdleges rendeltetése szerint: 
 
Védelmi erdı – jele: Ev 
Védelmi erdı, egészségügyi-szociális, turisztikai célú másodlagos rendeltetéssel– 
jele: Ev/e 
Gazdasági erdı – jele: Eg 
 
(3)Az erdı egyes rendeltetései egymástól elválaszthatatlanok, ezért az 
erdıgazdálkodási tevékenység során e rendeltetésekre egyidejőleg kell tekintettel 
lenni. 
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(4)A 29/1997. (IV.30) FM rendelet értelmében az erdı elsıdleges rendeltetése 
mellett másodlagos rendeltetés is megállapítható.  
 
(5)Az erdık elsıdleges rendeltetését az erdészeti hatóság állapítja meg, az erdı 
elsıdleges rendeltetésének megváltoztatását az erdészeti hatóság engedélyezi. 
 
(6)Az erdık elsıdleges rendeltetésének megváltoztatását az erdészeti hatóság 
engedélyezi, megváltoztatása az erdıgazdasági üzemtervekben történik, melynek 
kialakításában a Településszerkezeti és Szabályozási Tervben meghatározott 
elsıdleges rendeltetéseket figyelembe kell venni, azokat az erdıgazdasági 
ütemtervekben fokozatosan át kell vezetni. Az elsıdleges rendeltetés 
megváltoztatásakor kizárólag az új elsıdleges rendeltetés szerinti szabályozási 
elıírások alkalmazhatók. 
 
(7)Erdı természetbeni megosztásához, mővelési ág megváltoztatáshoz, tulajdoni 
kezelıi jog változáshoz, belterületbe csatoláshoz, fakivágáshoz, erdıtelepítéshez, 
felújításhoz, erdıterület igénybevételéhez az erdészeti hatóság elızetes engedélye 
szükséges. 
 
(8)Az 1996. évi LIV. „Az erdırıl és az erdı védelmérıl” szóló tv., illetve annak 15–
22. §-aiban foglaltakat, valamint a 29/1997. (IV.30) FM rendelet elıírásait mindenkor 
figyelembe kell venni. 
 
(9)Az erdıterületen – annak rendeltetésétıl függetlenül – üdülés és sportolás 
céljából gyalogosan bárki saját felelısségére tartózkodhat, melyet az 
erdıgazdálkodó tőrni köteles, kivéve, ha az arra jogosult a látogatás korlátozását a 
1996. évi LIV. törvény 83. §-ban foglaltak alapján elrendelte. 
 
(10)Erdıterületen épületek, építmények, új funkciók elhelyezése csak az erdészeti 
hatóság, védett erdı esetében a természetvédelmi hatóság jóváhagyásával 
történhet 
 
(11) alkalmazásával történhet. 
 
(12)A meglévı erdık felújítását a termıhelynek legjobban megfelelı természetközeli 
erdıállománnyal kell végezni. Az erdıtelepítésnél, fenntartásnál a mozaikosságra 
kell törekedni. A monokultúrákat vegyes lombhullató társulások telepítésével lehet 
ellensúlyozni. 
 
(13)Az erdık szegélyén, illetve nyiladékok mentén zárt erdıszegély (cserjesáv) 
kialakítása szükséges az erdei ökoszisztéma, a mikroklimatikus viszonyok védelme 
érdekében 
 
(14)Tilos erdıterületen bármilyen szemetet és hulladékot elhelyezni. 
 
(15)Tilos erdıterületen az erdei élıfáról, cserjérıl gallyat, díszítı lombot győjteni. 
 
(16)Fakitermelést csak vegetációs idın kívül lehet folytatni. Vegetációs idıszakon 
belül csak abban az esetben kerülhet sor egyes egyedek kivágására, ha azok az 
erdı egészségi állapotára veszélyt jelentenek illetve balesetveszélyesek.  
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(17)Az odvas és az elszáradt fákat az odúlakó madarak fészkelésének biztosítására 
meg kell ırizni, ha azok nem jelentenek az erdı egészségi állapotára veszélyt és 
nem balesetveszélyesek. Különös figyelmet érdemel ez az elıírás, mivel a putnoki 
erdık túlnyomó része a Natura 2000 hálózat madárvédelmi direktívájának területei 
közé tartozik. 
 
(18)Az erdıterületen az övezeti elıírások betartása mellett elhelyezhetık: 

-a területfelhasználási egységhez tartozó közutak, közterek és gépjármő -
várakozóhelyek, 
-közmővek (szennyvíztisztító és komposztáló telepek kivételével), 
-nyomvonal jellegő vezetékek (a külön jogszabályok keretei között), 
-geodéziai, turisztikai jelek, 
-köztárgyak, 
-nyilvános illemhelyek, hulladékgyőjtık, 
-kutatás és az ismeretterjesztés építményei, 
-vadgazdálkodás célját szolgáló létesítmények, 
-termékvezeték és mőtárgyai. 

 
 

Védelmi erd ı -  Ev 
 

26. § 
 
(1)A tervezési területen az alábbi típusú védelmi célú erdık kerülhetnek kijelölésre: 
 
(2)Települést védı településvédelmi, valamint belterületi erdı. 
 
(3)A tájban történı káros beavatkozás takarását szolgáló tájképvédelmi erdı. 
 
(4)A különleges védelmet igénylı, természeti értéknek minısülı erdı, illetıleg az az 
erdı, amely különlegesen alkalmas a természet-közeli erdei életközösség, a 
biológiai sokféleség megırzésére, valamint az erdıfejlıdés kutatására szolgáló 
erdı. 
 
(5)Az árvízvédelmi töltések hullámverés és jég elleni védelmét szolgáló hullámtéri 
erdı, illetve a csatornák, tavak és folyók partszakaszait az elhabolás és káros 
szivárgások ellen védı, illetve a talajvízháztartást szabályozó partvédelmi erdı. 
 
(6)A mezıgazdasági termıterületeket a szél káros hatásaitól védı, és az élıvilág 
tagjainak menedéket adó, valamint állattartó és más mezıgazdasági termelést 
szolgáló telepeket védı, illetve azok takarását szolgáló mezıvédı erdı. 
 
(7)A vízkészletvédelmet és víznyerıhely védelmet szolgáló, a vízkészletek 
mennyiségi és minıségi védelmében meghatározó szerepet játszó vízvédelmi erdı 
 
(8)Az utak és mőtárgyaik, a vonalas vízi létesítmények, a vasutak és tartozékaik 
védelmét, takarását, továbbá a közlekedés biztonságát szolgáló mőtárgyvédelmi 
erdı. 
 
(9)A védelmi rendeltetéső erdıterületen épület nem helyezhetı el. 
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(10)Védelmi rendeltetéső erdı elsıdleges rendeltetésének megváltoztatása, az 
erdıterület bármilyen jellegő igénybevétele (lásd. 1996. évi LIV. tv 65, 66. §) 
kizárólag a természetvédelmi és az erdészeti hatóságok együttes hozzájárulásával 
valósulhat meg. 
 
(11)Védelmi rendeltetéső erdı – amennyiben a védelmi funkció indoka megszőnik – 
egészségügyi-szociális, turiszikai rendeltetésővé minısíthetı át. 
 
(12)Védett erdıben kemikáliákat (növényvédı szereket, mőtrágyát) használni nem 
szabad. Ez alól indokolt esetben a természetvédelmi hatóság felmentést adhat. 
 
(13)Meglévı védelmi erdıben – kiemelten a védett erdıben – ahol jelenleg 
jellemzıen tájidegen fajok az állományalkotók, a véghasználat után a termıhelyi 
adottságoknak megfelelı fafajok telepítésével ökológiailag stabil és egészséges 
növényközösséggé nevelhetı erdık kialakítása szükséges. 
 
(14)Védelmi célú erdıben tilos tarvágást végezni! 
 
(15)Elsıdlegesen védelmi rendeltetéső erdı másodlagosan egészségügyi-szociális, 
turiszikai rendeltetéső lehet (Ev/e). Ebben az esetben, az erdıben az egészségügyi-
szociális, turisztikai erdı rendeltetésszerő használatához és fenntartásához 
szükséges építmény elhelyezhetı. 
 
 

Gazdasági erd ı - Eg 
 

27.§ 
 
(1)Gazdasági rendeltetéső erdınek minısül az az erdı, amelyben a gazdálkodás 
elsıdleges célja az erdei termékek elıállítása és hasznosítása. 
 
(2)A 100.000 m2-t meghaladó területnagyságú telken 0,5%-os beépítettséggel az 
erdı rendeltetésének megfelelı építmények helyezhetık el. 
 
(3)Tilos tarvágást alkalmazni sziklás, kıfolyásos, deflációs és erózió által 
veszélyeztetett területen. 
 
(4)A véghasználat során az összefüggı vágásterület a 3 hektárt nem haladhatja 
meg. Az odvas és az elszáradt fákat az odúlakó madarak fészkelésének 
biztosítására meg kell ırizni, ha azok nem jelentenek az erdı egészségi állapotára 
veszélyt és nem balesetveszélyesek. 
 
(5)Fakitermelést és a faanyag szállítását minden esetben úgy kell végezni, hogy az 
a visszamaradó élıfában, természetes újulatban, valamint az erdı talajában kárt ne 
okozzon.  
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Mezıgazdasági területek (Má) 
 

28.§ 
 

(1)A mezıgazdasági terület a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az 
ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei elhelyezése céljára 
szolgáló terület. 
(2)A mezıgazdasági rendeletetéső területet más célokra felhasználni nem lehet, 
azaz e területen a rendeltetésének megfelelı hasznosítást kell folytatni. 
 
(3)A Beépítésre nem szánt területek Szabályozási Tervén mezıgazdasági 
rendeltetéső területként lehatárolt területek, ill. övezetek más terület-felhasználási 
egységbe, ill. övezetbe csak a szabályozási terv módosításával sorolhatók át. 
 
(4)A mezıgazdasági rendeltetéső terület a következı övezetekre tagozódik: 
Általános mezıgazdasági területek 
Szántó terület (Má-I) 
Gyep terület (Má-E) 
Kertes mezıgazdasági területek (Mk) 
x-  jelölt alövezetben semmilyen építmény nem helyezhetı el csak birtokközpont 
létesítésével , melyhez  elvi engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges. 
 
(5)A földhasználónak gondoskodnia kell a talaj humuszos termırétegének 
megırzésérıl, szervesanyag tartalmának fenntartásáról, továbbá a talaj tápanyag-
szolgáltatását és a termesztett növények tápanyagigényét figyelembe vevı – 
mőtrágyák használata esetén – vizsgálatra alapozott környezetkímélı tápanyag-
gazdálkodás folytatásáról. 
 
(6)Mezıgazdasági terülteken a termıföldre, illetve a növényzetre vegyszereket 
(növényvédıszer, mőtrágya stb.) csak a szükséges és minimálisan elégséges 
mennyiségben javasolt kijuttatni. Nagyüzemi gazdálkodás esetén a 
vegyszerhasználatot talajtani szakvélemény alapján javasolt végezni. 
 
(7)Vízfolyások partja mellett legalább 50 méter széles sávban a mezıgazdasági 
területek csak extenzíven (vegyszermentesen) mővelhetık, gazdasági épületek nem 
létesíthetık. 
 
(8)A mezıgazdasági rendeltetéső területen elhelyezhetık az alábbi építmények: 

-a területfelhasználási egységhez tartozó köz-utak, közterek és gépjármő--
várakozóhelyek, 
-a kutatás és ismeretterjesztés építményei, 
-közmővek és közmőpótlók (a szennyvíztisztító és komposztáló telepek 
kivételével), 
-nyomvonal jell. vezetékek, termékvezetékek és mőtárgyai, a védıtáv. 
biztosításával, 
-a távközlés létesítményei, 
-a vízgazdálkodás (vízkárelhárítás, vízkivétel, vízhasznosítás) létesítményei, 
-geodéziai jelek, köztárgyak, 
-a fegyveres erık, a fegyveres testületek és a rendészeti  szervek  honvédelmet 
és belbizton-ságot szolgáló építményei, 
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-nyilvános illemhelyek, hulladékgyőjtık, 
-a mezıgazdasági termeléssel kapcsolatos üzemi és ellátó létesítmények, 
-biztonsági okokból szükséges ırház, 
-komposztáló telep és építményei. 

 
(9)A mezıgazdasági rendeltetéső területen épületek az alábbiak alapján építhetık: 
 
(10)A 720 m2-t el nem érı területő bármely övezető telken épületet elhelyezni nem 
szabad. 
(11)A 720-1500 m2 nagyságú telken – a nádas, a gyep és a szántó mővelési ágban 
nyilvántartott földterületek kivételével – max. 3%-os beépítettséggel egy gazdasági 
épület - nem lakás céljára szolgáló épület - és a terepszint alatt egy pince 
helyezhetı el. 
 
(12)Az 1500 m2-t meghaladó nagyságú telken épületek 3%-os beépítettséggel, a 4,5 
m-es  építmény magasságot meg nem haladóan helyezhetık el. 
 
(13)A 3000 m2-nél nagyobb szılı-gyümölcsös és kert mővelési ágú területen 
lakóépület is létesíthetı, melynek homlokzatmagassága a 6,5 métert nem haladhatja 
meg és   kizárólag lejtésviszonyoktól  függıen terepre illesztett elhelyezéssel a  
terület beépítettsége nem lehet több mint 3%. Ezen feltétel mellett épület csak olyan 
telken helyezhetı el, ahol az OTÉK 33. §-a betartásra került.  
 
(14)Mezıgazdasági területen több önálló telekbıl az OTÉK 1. számú mellékletének 
55/A. pontja szerinti birtoktest alakítható ki. A birtoktest esetében a 3%-os 
beépíthetıség a birtoktesthez tartozó összes telek területe után számítva csak az 
egyik telken is kihasználható (birtokközpont), ha a telek területe legalább a 10 000 
m2-t eléri, és a beépítés a szomszédos telkek rendeltetésszerő használatára nincs 
korlátozó hatással, illetıleg azt nem veszélyezteti. A birtokközpont telkén a beépítés 
a 45%-ot nem haladhatja meg.  
A birtokközpontra vonatkozóan az OTÉK 29. §-ának (6), (7) és (8) pontjának 
elıírásait is figyelembe kell venni. 
 
(15)Épületek, létesítmények elhelyezésekor a terület elıkészítése során a 
beruházónak a termıföld védelmérıl, összegyőjtésérıl, megfelelı kezelésérıl és 
újrahasznosításáról gondoskodnia kell. 

 
(16)Feltöltés kizárólag  helyben  kikerült anyag  illetve  tanúsítvánnyal  beszerzett 
anyag használható , melyet az építési hatóság ellenıriz. 
 
(17)Az egyes tevékenységek során a mezıgazdasági területeken keletkezı, a 
102/1996 (VII. 12.) Korm. rendelet szerinti veszélyes hulladékokat az 
ártalmatlanításig, illetve az elszállításig a vonatkozó jogszabályokban elıírt módon, 
hulladék fajtánként elkülönítetten kell győjteni és környezetszennyezés nélkül tárolni. 
 
(18)A csatornahálózatba nem bekapcsolható mezıgazdasági területen bármely 
szennyvizet eredményezı létesítmény csak akkor üzemeltethetı, ha a szennyvíz 
győjtése és átmeneti tárolása zárt, szivárgásmentes tárolóban történik. Szippantott 
szennyvíz csak a kijelölt szennyvíztisztító-telepre szállítható. 
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Má-Iö övezet  
 

29.§ 
 
(1)Nagyüzemi jellegő szántóterületeken a kihelyezhetı növényvédıszer és 
mőtrágya mennyiségét, kihelyezésének idıpontját lehetıleg agrárszakemberek által 
tervezett módon kell meghatározni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Növény- és 
Talajvédelmi Szolgálattal egyeztetve.  
 
(2)Szántóterületeken csak a minimálisan szükséges és elégséges mennyiségő 
kemikáliák alkalmazása lehetséges.  
 
(3)A szántóterületek közt húzódó dőlıutak mentén sövény- vagy fasor telepítése, 
mezsgyék meghagyása, esetleges szélesítése szükséges, a terület ökológiai 
viszonyainak megfelelı honos növények felhasználásával. 
 

 
Má-Eö övezet 

 
30.§ 

 
(1)A szabályozási terven gyepként jelölt területeken nem lehet a mővelési ágat 
megváltoztatni, a gyepterületeket fenn kell tartani.  
 
(2)A termelési hasznosítású gyepek esetében a mővelési mód megválasztásakor 
figyelembe kell venni a gyep ökológiai tulajdonságait (száraz, vizenyıs stb.) valamint 
a természetvédelmi szempontokat és annak függvényében kell meghatározni a 
hasznosítás módját. 
Vizenyıs, vízjárta gyepek esetében (réteket) a legeltetéssel szemben a kaszáló 
hasznosítás kapjon prioritást.  
Legeltetéssel hasznosított gyepeken csapadékos idıben lehetıleg mellızzék a 
legeltetést a taposási károk elkerülése érdekében. 
Gyepek kaszálásakor célszerő kisebb mozaikokat meghagyni, menedékként a 
gyepen élı növények és állatok számára. 
 
(3)Gyepterületen az építési tevékenységre vonatkozóan az általános 
mezıgazdasági területeknél ismertetett elıírásokat kell alkalmazni. Gyepterületen 
lakóépület 6000 m2 telekterület felett helyezhetı el, úgy hogy az a megengedett 3%-
os beépítettség felét nem haladhatja meg. A különálló lakóépület 
építménymagassága legfeljebb 4,5 méter lehet. 
 
(4)Gyepgazdálkodás elsısorban a gyeptípusokhoz igazodó legeltetéssel, 
kaszálással, valamint a vegyi anyagok mérsékelt, természetkímélı használatával 
történhet.  (1996. évi LIII. tv. 16. §) 
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Ökológiai hálózat területén lév ı mezıgazdasági területek egyéb el ıírásai 
 

31.§ 
 
Az ökológiai hálózat övezetén belül nem helyezhetı el: 
-nagyfeszültségő távvezeték 
-szélkerék, szélpark 
-mikrohullámú átjátszó tornya 
 
 

Mk – kertgazdálkodási övezet 
  

32. § 
 

(1) Az övezetbe azok a mezıgazdasági területek tartoznak, ahol kertgazdálkodást, 
túlnyomórészt szılı, gyümölcstermesztést folytatnak, illetve azok a földrészletek, 
melyeket korábban zártkertnek parcelláztak. 
 
(2)A legkisebb beépíthetı telek területe szılı, gyümölcsös, vagy kertmővelési ág 
esetén 720 m2, szántó vagy gyep mővelés esetén 1500 m2. Az övezetben egy 
gazdasági épület helyezhetı el, melynek alapterülete 30 m2. Lakó vagy pihenıtér 
elhelyezésének feltétele 3000 m2 telekterület és legalább 5 ha ültetvény tulajdonlása 
szükséges. Az építmény szabadon állóan helyezhetı el 
 
(4)Az Mk-1 Belterületen lévı kertségben építményt elhelyezni nem lehet. 
 

 
Védelmi célú területek 

A ZEMPLÉNI TÁJVÉDELMI KÖRZET területe  
 

33. § 
 
(1) A külön jogszabályok alapján védelem alatt álló ZTK területén területet 
felhasználni, földrészletet alakítani, a növényi és állati élıhelyeket befolyásoló 
beavatkozást végrehajtani, építményeket elhelyezni és kialakítani csak a védetté 
nyilvánító rendelkezés, valamint az érdekeltek és a szakhatóságok elıírásai szerint 
szabad. 
 
 (2) A területre a ZEMPLÉNI TÁJVÉDELMI KÖRZET REGIONÁLIS ÉS 
TÁJRENDEZÉSI TERV, illetve az ezen alapuló ZEMPLÉNI TÁJVÉDELMI KÖRZET 
TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK  elıírásai vonatkoznak. 
 
(3) A település az ún TÁJKÉPVÉDELMI ÖVEZETBE tartozik, melynek sajátos 
elıírásai a panoráma pontok környezetében a következı 
 
(4) A panoráma ponton feltáruló látvány elépítése nem engedhetı meg 
 
(5) A panoráma pont környezetében 200 m-en belül elhelyezendı építmény 
engedélyezéséhez fotódokumentációval kell igazolni a tájba illeszthetıséget 
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(6) Harsány színek alkalmazása épület színezések esetén nem engedhetı. 
 
(7) A tetıfedı anyaga hullámpala nem lehet. 
 
(8) Az építmény anyaga természetes alapanyagú, a környezethez illeszkedı legyen. 
 
(9) Az építmény magassága, 5 m-nél magasabb nem lehet (kivétel kilátó épület, 
illetve a technológiai tervvel igazolandó funkciók elhelyezése esetében.)   

 
 

34. § 
 
A természetvédelmi területek erdeire az illetékes természetvédelmi államigazgatási 
szervek elıírásai vonatkoznak. 
 
 

Az épített környezet védelme 
 

35. § 
 

(1)Az épített környezet védelme (kiterjed a településre, az egyedi építményekre és 
mőszaki létesítményekre) célja, hogy az ember egészségét védje, a jövı 
nemzedékek életfeltételeit javítsa és ennek érdekében alapvetı szabályokat 
állapítson meg. 
 
(2)Biztosítani kell az épített környezetben élık (tartózkodók) egészségének 
védelmét, életfeltételeik folyamatos javítását, törekedni kell (el kell érni) a különbözı 
tevékenységek káros hatásainak megszüntetésére vagy a hatályos elıírások szerinti 
visszavonására. 
 
(3)Fejlesztéseknél, beavatkozásoknál meg kell követelni a funkciókból adódó 
védıtávolságokat és a szükséges védıterület-kialakításokat. 
 
(4)A szabályozási terven meghatározott zöldterületek, védıerdık kialakításáról és 
fenntartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Védı zöldsávok, véderdısávok 
telepítésénél többszintő növényállományt kell kialakítani. A telepítéshez csak a tájra 
jellemzı ıshonos fa- és cserjefajok használhatók. 

 
 

Építészeti érték védelem 
 

36. § 
  

(1)A helyi értékvédelmi rendelet megalkotásáig és jóváhagyásáig – átmenetileg –  
helyi védelem alá vonandó épületek felsorolását a  a függelék tartalmazza.  
  
(2)A védett közterületek közterület rendezési terveinek készítésekor az alábbi 
szempontok szerint kell eljárni: 
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-  A mikroarchitektúra elemei és az utcabútorok egy tárgyegyüttest 
alkossanak, egyedi tervezéső, iparmővészeti minıségő, idıtálló kivitelő 
legyen. 
  
-  A védett területeken el kell kerülni a stíluskeveredést, az épített 
környezethez és a terek, közterületek karakteréhez nem illı tárgyak 
elhelyezését. 
  
-  A védett közterületekre került tárgy önmagában is a tér, közterület 
karakteréhez illeszkedı legyen, összhangban legyen a mikroarchitektúra 
elemeivel és a többi tárggyal. 
  
-  A közterületre kihelyezett tárgyegyüttes, utcabútor család terveinek része 
kell legyen az egyes épületekre elhelyezett feliratok, reklámhordozók, 
arculatterve is. 
  
-  A közterület rendezési terv készítésébe településrendezıkön túl 
szaktervezıket, iparmővészeket, zöldterület rendezıket, közmőtervezıket is 
be kell vonni. 

  
(3)A  védett környezetben az egyes épületek kialakításánál (védett és  
nem védett épületek esetében is) az alábbi szempontokat szükséges kötelezı  
jelleggel figyelembe venni, és az építtetı tudomására hozni: 
 
a)    Építési anyaghasználat / a 14 §.ban felsorolt ak szerint / 
  
b)    Homlokzati arányrendszer és építészeti térará nyok, utcaképek védelme 

 
-     A mőemléki környezetben és mőemléki jelentıségő területeken az egyes 
épületek homlokzatain nagy, összefüggı nyílásfelületek nem jelenhetnek meg 
pl. szalagablak, erkélysor 
-     A nyílás és falfelületek aránya a mőemléki épületekhez és védett 
értékekhez hasonló arányrendszerrel és tagozati gazdagsággal jelenjen meg, 
a földszinten is a portálok esetében. 
-     A meglévı kortörténeti dokumentumok alapján az egyes épületek eredeti 
homlokzat kialakítása rekonstruálandó legalább jellegében, 
anyaghasználatában, tetıformájában. 

 
(4)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, illetıleg a település szempontjából kiemelkedıek, hagyományt ıriznek, az 
ott élt emberek és közösségek munkáját és kultúráját híven tükrözik, a helyi 
építészeti örökség részét képezik.  
  
(5)A helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté 
nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, ırzése, védelmének biztosítása a települési 
önkormányzat feladata.  
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(6) A helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetésérıl, továbbá a 
védettséggel összefüggı korlátozásokról és kötelezettségekrıl a települési 
önkormányzat  dönt.  
  
(7) A helyi mővi, táji és természetvédelmi értékek védelmét az Önkormányzat 
külön helyi értékvédelmi rendelet keretében szabályozza. 
  
(8)A helyi védelem alá tartozó épületek  sajátos építési szabályai: 
-   A helyi védelem alá tartozó épületek esetében elhelyezkedésétıl  függıen -  

mőemléki jelentıségő terület vagy sem -  kell eljárni. Az építési engedélyezési 
eljárás során ki kell kötni, hogy ha az Önkormányzati Testület másként nem 
rendelékezik- az épület nem bontható el (csak  életveszély esetén). A 
bontáshoz egyébként önkormányzati testületi hozzájárulás szükséges  

  
-   A helyi védelem alatt álló épületek esetében bármilyen külsı változtatást érintı 

építési tevékenység, bıvítés, átépítés pl. homlokzatvakolás, színezés, 
nyílászáró csere, tetı felújítás, tetıtér 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 díszítıelemeket (gipszek, tagozatok, mozaikok, festett díszítések, 
szobrok, egyéb értékek) meg kell ırizni. Meg kell ırizni az eredeti 
épületkiegészítıket, korlátok, belsı nyílászárók, kapuk, stb. 

 
-  A mőszaki okokból szükségessé váló bontás esetén az épületrıl felmérési 

dokumentációt és fotókat kell készíteni, ennek archiválásáról gondoskodni kell 
 
(9)Meglévı fıépületet  bontani csak a tervezett új épület engedélyezési eljárásával  
egyidejőleg lehet , kivéve  amennyiben  telekösszevonással  kapcsolatban jön létre 
bontás a  település  mőemléki védettség alá nem tartozó területén. 
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IV. FEJEZET 
 

Záró rendelkezések 
 

37. § 
 
 

1.)Ez a rendelet ……… kerül kihirdetésre, és a kihirdetés napjától számítva 
………….hónap múlva ………napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 
………………. napjától kell alkalmazni.  
 
 
 
2.)A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a ………….számú rendeletet, melyet a 
……………..számú rendelet módosított rendeletet, mely …………….szól hatályon 
kívül helyezi.  
 
 
 
 
 
Füzér, 200……………… 
 
 
 
 
 
 

…………………………………...   …………………………………….. 
Polgármester        Jegyzı 
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1. számú melléklet 
 
A HÉSZ-ben használt sajátos fogalmak magyarázata:  
 
„fı funkció”  
az övezetre jellemzı építmény használat 
 
„kiegészítı mellék funkció”: 
a megnevezett funkciók számára önálló építési telek nem alakítható, de a 
telephelyen belül (vegyes rendeltetéső épületben is) elhelyezhetık.  
 
„szabályozási szélesség” 
belterületen a közterületet és a közterületeket elválasztó határvonal 
  
„tömb” 
szabályozási vonalakkal, területegység határral, illetve egyéb egységhatárral  
körbehatárolt  terület , melyen belül „sarok telek" az építési övezet  telekre 
vonatkozó elıírásait  kell értelmezni. 
 
„védıterület, védıtávolság”  
védıterület: a környezeti hatást okozó birtokában lévı olyan terület, amelynek 
határán a környezetterhelési határértékek megfelelnek a település egészére 
vonatkozó elıírásoknak.  
védıtávolság: nem saját terület – tulajdonhoz kötött olyan távolság, amelyen belül 
bizonyos funkciók nem telepíthetık. (Etikai, egészségügyi, élet-és vagyonvédelmi, 
szubjektív érzékelési. pld. bőz, látvány stb., szempontok miatt.)  
(Védıtávolság beléptetése elızetes eljárás alapján történhet, az érdekelteket terhelı 
jogi következmények feltárásával.) 
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2. számú melléklet 
 

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK UTCA, HÁZSZÁM, 
HELYRAJZISZÁM ALAPJÁN 

 
Sorszám Utca megnevezése Házszám Helyrajzi szám  

1. Bethlen Gábor  325 
2. Árpád  4 299 
3.   7 301 
4.   8 302 
5.  10 305 
6.  14 308 
7.  25 315 
8.  26 316 
9.  28 318 

10.    10 
11. Szabadság  322 
12. Kossuth Lajos    200/2 
13.   297 
14.   3 202 
15.   4 203 
16.  17 212 
17.   292 
18.  23 219 
19.  37 281 
20.  38 228 
21.  50 235 
22.  54 264 
23.  55 239 
24. Rákóczi Ferenc      3 
25.   8   73 
26.  15     67/2 
27.  23 64 
28. Vár 15 53 
29. Dózsa György  3 163 
30.   4 164 
31.   5 165 
32.   6 166 
33.   8 168 
34.  22 194 
35.  26 191 
36. Petıfi Sándor  9   80 
37.  16 147 
38.  19  87 
39.  21  88 
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1.számú együtthasználatos rendelkezés 
 

Egyes sajátos jogintézmények 
 

1. § 
 
(1)A település beépítésre szánt területén épület csak építési telken helyezhetı el 
(kivételt képeznek ez alól a közterületen, zöldterületen történı építések). 
 
(2)A település beépítésre nem szánt területein új építményt építeni, meglévı 
építményt átalakítani, bıvíteni, rendeltetését vagy használati módját megváltoztatni 
csak akkor szabad, ha: 

a.)a terület rendeltetésszerő használatát szolgálja, 
b.)közérdeket nem sért, 
c.)az építmények csak a hozzájuk tartozó terület jelentéktelen hányadát veszik 
igénybe és biztosított, hogy az építmények a telekterülete nélkül nem 
idegeníthetık el. 
 

 
Tilalmakkal, korlátozásokkal érintett területek 

 
2. § 

 
 Építési tilalom alá helyezendı területek 
 

HRSZ Ingatlan  Lejegyzés jogcíme 
   

   
   
   
   
   
   
   
   

 
3. § 

 
(1)Útépítési és közmőépítési hozzájárulás megfizetésére kell kötelezni azokat az 
ingatlantulajdonosokat, akiknek ingatlanaikat érintıen a települési önkormányzat 
helyi közutat, közmővet létesít. 
 
(2)Az útépítési és közmővesítési hozzájárulás mértékét, arányát, az érintett 
ingatlantulajdonosok körét, a fizetés módját és idıpontját a települési önkormányzat 
külön rendeletben szabályozza. 
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4. § 
 
Az elrendelt településrendezési kötelezettségeket az ingatlan nyilvántartásba be kell 
jegyezni. 
 

5. § 
 

(1)Településrendezési intézkedések következtében okozott károk esetében a 
tulajdonost, haszonélvezıt korlátozási kártalanítás illeti meg, melynek eljárási 
rendjét, mértékét és rendszerességét a többször módosított  1997. évi LXXVIII. tv. 
30. §-a szabályozza. 
 
(2)A korlátozási kártalanítást az köteles megfizetni, akinek az érdekében a 
településrendezési intézkedés történt. Az önkormányzati célok megvalósításához a 
települési önkormányzatnak a kártalanítási igények aktualitását és azok mértékét 
napirenden kell tartani és kérelemre indult igény teljesítésére a forrást is meg kell 
teremteni. 

 
 

Záró rendelkezések 
 

6. § 
 

(1)Ez a rendelet ……… kerül kihirdetésre, és a kihirdetés napjától számítva 
………….hónap múlva ………napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 
………………. napjától kell alkalmazni.  
 
 
 
Füzér, 200……………… 
 
 
 
 

…………………………………...   …………………………………….. 
Polgármester        Jegyzı 
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1.számú függelék 
 
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal az alábbi mőemléki védettség alatt álló 
objektumokat tartja nyilván FÜZÉR községben 
 

Törzsszám Cím Hrsz Objektum 
1288 Árpád u. 1. Hrsz 1 Római katolikus templom 
1289 Árpád u. 1. Hrsz 1 Kıkereszt 
9070 Árpád u. 11. Hrsz 14 Népi lakóház 
1291 Szabadság u Hrsz 11 Református  templom 
1290 Várhegy Hrsz 161 Vár 

 
2.számú függelék 

FÜZÉR KÖZSÉG MŐEMLÉKEI 
 

Kat.  Tsz. Helység  Típus Védési 
h.sz. 

Cím Hrsz  Objektum 

M II 1288 
 

Füzér R.k. 
temlom 

22509/1
958 

Árpád u. 1. 1 R.k. templom, 
gótikus, 14. sz. 
barokk 
átépítéssel1729-
bıl. Berendezés: 
sekrestye-
szekrény, padok, 
barokk 18. sz. két 
mellékoltár, 
szószék, 
kórusmellvéd, 
négy faszobor, 
rokokó 1772. 

M III 1289 
 

Füzér Kereszt 22509/1
958 

Árpád u. 1. 1 Kıkereszt a 
templomkertben, 
1832 

M III 9070 
 

Füzér Népi 
lakóház 

17849/1
979 

Árpád u. 
11. 

14 Népi lakóház, 
tájház 

M III 1291 
 

Füzér Ref. 
templom 

13336/1
963 

Szabadság 
u. 

11 Ref. Templom, 18. 
sz. második fele. 
Belsıben festett 
famennyezet, 
koronás szószék 
és padok 1832-
bıl. 

M I 1290 
 

Füzér Vár 1620-
58/1950 

Várhegy 0161 Várrom, 13. sz. 
eleje, 14-15. sz-i 
kiépítéssel. 
Romba dılt a 18. 
sz. végén 
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3.zámú függelék 
Összevont m őemléki környezet fenti m őemlékek körül 

 

Helyrajzi szám Megnevezés 
2/2  
2/3  
3  

4/1  
4/2  
5  
6  
7  
8 utca 
9  
10  
11  
12  
13  
15  
16  
17 utca 
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24 út 
25  
26  
27 utca 
28  
29  
30  

31/1  
31/2  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
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45  
46  

47/2  
48 utca 
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  

76/3  
76/4  
107 utca 
160  
161  

162/1  
162/2  
163  
164  
165  

185/3 utca 
298  
299  
300  
301  
302  
305  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
322  
323  

324/1  
331  
332  
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333  
02 út 

03/2 legelı 
03/3 parkoló 
03/4 parkoló 

0157/3  
0157/4  
0157/5  
0157/6  
0157/7  
0157/8  
0157/9  
0157/10  
0157/11  
0157/12  
0157/13  
0157/14  
0157/15  
0157/16  

0161 erdı 
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4.számú függelék 
 

Állattartására szolgáló épületek védıtávolságai 
 

Védıtávolság 
ásott fúrott Állattartásra 

szolgáló 
épületek 

a telek 
utcai 

telekhatárá
-tól 

lakóépülettıl kúttól 
csatlakozó 

vízvezetéktöl 
 

vezetéki 
csaptól 

Nagy 
haszonállat 
esetén  
 

      

15 5 15 5 2 3 
20 10 20 10 5 5 
25 10 20 15 5 5 

1-2 állatig 
3-5 állatig 
6-10 állatig 
10 fölött 30 15 30 20 10 10 
Haszonállat 
esetén  
 

      

15 5 15 5 2 3 
20 10 15 5 2 3 
25 20 15 10 3 5 

1-5 állatig 
6-10 állatig 
11-15 állatig 
15 fölött 30 15 20 15 10 10 
Kis haszonállat  
esetén  
 

 

15 5 10 5 1 - 
20 10 15 10 2 - 

prémes állat 
10 állatig 
11-30 állatig 
30 fölött 25 15 20 15 10 10 
Baromfi félék  
 

      

15 0 10 5 1 - 
15 10 10 5 1 - 
25 15 15 10 5 -  

20 állatig 
21-50 állatig 
50-200 állatig 
200 fölött 30 20 20 15 10 10 
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5.számú függelék 
  

Közegészségügyi érdekek miatt betartandó védıtávolságok méterben 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
 

1. 
 

100 100 200 500 200 500 500 500 1000
x 

1000
x 

500 500 200 

2. 
100 

- 
 

- 100 200 100 300 500 50 1000
x 

1000
x 

100 100 100 

3. 
100 

- - 200 100 100 200 200 100 1000
x 

1000
x 

100 100 100 

4. 
200 

100 200 - 50 100 100 100 200 1000
x 

1000
x 

200 100 100 

5. 
500 

200 100 50 - 100 50 100 50 1000
x 

1000
x 

200 100 100 

6. 
200 

100 100 100 100 - 50 50 100 1000
x 

1000
x 

50 50 50 

7. 
500 

100 200 100 50 50 - - 50 1000
x 

1000
x 

50 50 100 

8. 
500 

500 200 100 100 50 - - 100 1000
x 

1000
x 

50 50 100 

9. 
500 

50 100 200 50 100 50 100 - 1000
x 

1000
x 

100 100 200 

10. 
100
0 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

- - 50 500 100 

11. 
100
0 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

- - 50 500 500 

12. 
500 

100 100 200 200 50 50 50 100 50 50 - - 300 
 

13. 
500 

100 100 100 100 50 50 50 100 500 500 - - 200 

14. 
200 

100 100 100 100 50 100 100 200 100 500 300 200 - 

x   Környezeti hatástanulmány támogató véleménye esetén legfeljebb  
    500 méterre csökkenthetı 
 
Jelmagyarázat: 
1.Kóház, szanatórium  8.Jármőtelep és javítómőhely  

2.Lakó és szállás épület      9.Vendéglátó lét./italbolt,diszkó 

3.Üdülı    10.Fertızésveszélyes kockázatot jelentı 
létesítmény 

4.Oktatási és nevelési létesítmény    11.Bőz és porkibocsátókockázatot jelentı létesítmény 

5.Sportlétesítmények    12.Elsırendő fıközlekedési út 
6.Menıállomás, tőzoltóság     13.Üzemanyag töltı állomás 
 7.Tömegközl.eszköz pályaudvara   14.Temetı 
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6.számú függelék 
 
Allergizáló növényfajtáktól származó pollen koncentráció 
megengedhetı legmagasabb értékei 
                      

Növényfajta Pollenszám/m3 
 

Fák, bokrok 100 
 

Főfélék (parlagfő és egyéb  
főfélék) 

 
30 

 
 
7.zámú függelék 

 
Településfásításra javasolt ıshonos növények jegyzéke 
 

tudományos (latin) elnevezés magyar elnevezés 
lombos fák  

Acer campestre mezei juhar 
Acer platanoides korai juhar 
Acer pseudoplatanus hegyi juhar 
Acer tataricum tatár juhar, feketegyőrő juhar 
Alnus glutinosa enyves éger, mézgás éger 
Alnus incana hamvas éger 
Betula pendula közönséges nyír, bibircses nyír 
Betula pubescens szırös nyír, pelyhes nyír 
Carpinus betulus közönséges gyertyán 
Carpinus orientalis keleti gyertyán 
Castanea sativa szelídgesztenye 
Cerasus avium (Prunus avium) vadcseresznye, madárcseresznye 
Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb) sajmeggy 
Fagus sylvatica közönséges bükk 
Fraxinus angustifolia ssp. pannonica magyar kıris 
Fraxinus excelsior magas kıris 
Fraxinus ornus virágos kıris, mannakıris 
Juglans regia közönséges dió 
Malus sylvestris vadalma 
Padus avium zelnicemeggy, májusfa 
Populus alba fehér nyár 
Populus canescens szürke nyár 
Populus nigra fekete nyár 
Populus tremula rezgı nyár 
Pyrus pyraster vadkörte, vackor 
Quercus cerris csertölgy, cserfa 
Quercus farnetto (Q. frainetto, Q. 
conferta) 

magyar tölgy 

Quercus petraea (Q. sessiliflora) kocsánytalan tölgy 
Quercus pubescens molyhos tölgy 
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Quercus robur (Q. pedunculata) kocsányos tölgy 
Salix alba fehér főz 
Sorbus aria lisztes berkenye 
Sorbus aucuparia madárberkenye 
Sorbus dégenii - 
Sorbus domestica házi berkenye 
Sorbus pseudolatifolia - 
Sorbus rédliana - 
Sorbus semiincisa budai berkenye 
Sorbus torminalis barkóca berkenye 
Tilia cordata (T. parviflora) kislevelő hárs 
Tilia platyphyllos (T. grandifolia) nagylevelő hárs 
Tilia tomentosa (T. argentea) ezüst hárs 
Ulmus glabra (Ulmus montana, Ulmus 
scabra) 

hegyi szil 

Ulmus laevis vénic szil 
Ulmus minor (Ulmus campestris) mezei szil 

tőlevelő fajok (feny ık) 
Abies alba jegenyefenyı 
Juniperus communis közönséges boróka, gyalogfenyı 
Larix decidua vörösfenyı 
Picea abies (Picea excelsa) lucfenyı 
Pinus sylvestris erdei fenyı 
Taxus baccata közönséges tiszafa 

lombos cserjék  
Alnus viridis havasi éger, zöld éger 
Amelanchier ovalis közönséges fanyarka 
Amygdalus nana (Prunus tenella) törpe mandula 
Artemisia alba sziklai üröm 
Berberis vulgaris közönséges borbolya, sóskafa 
Calluna vulgaris (Erica vulgaris) csarab 
Cerasus fruticosa (Prunus fruticosa) csepleszmeggy 
Clematis vitalba erdei iszalag 
Colutea arborescens pukkanó dudafürt 
Cornus mas húsos som 
Cornus sanguinea veresgyőrő som 
Coronilla emerus - 
Corylus avellana közönséges mogyoró 
Cotinus coggygria cserszömörce 
Cotoneaster integerrimus (C. vulgaris) szirti madárbirs 
Cotoneaster nigrum (C. melanocarpa) fekete madárbirs 
Cotoneaster nebrodensis (C. tomentosa, 
C. orientalis) 

nagylevelő madárbirs, gyapjas madárbirs 

Crataegus laevigata (C. oxyacantha) kétbibés galagonya 
Crataegus monogyna egybibés galagonya 
Crataegus nigra fekete galagonya 
Crataegus pentagyna ötbibés galagonya 
Cytisus ausrtiacus buglyos zanót 
Cytisus hirsutus borzas zanót 
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Cytisus nigricans fürtös zanót 
Cytisus decumbens (C. procumbens) - 
Cytisus supinus (C. capitalus) gombos zanót 
Daphne cneorum henyeboroszlán 
Daphne laureola babérboroszlán 
Daphne mezereum farkasboroszlán 
Erica carnea alpesi erika 
Euonymus europaeus csíkos kecskerágó 
Euonymus verrucosus bibircses kecskerágó 
Frangula alnus (Rhamnus frangula) kutyabenge 
Genista tinctoria festı rekettye 
Hedera helix közönséges borostyán 
Helianthemum numullarium napvirág 
Hippophae rhamnoides homoktövis 
Laburnum anagyroides közönséges sárgaakác, aranyesı 
Ligustrum vulgare közönséges fagyal 
Lonicera caprifolium jerikói lonc 
Lonicera xylosteum ükörke lonc, ükörke 
Prunus spinosa kökény 
Rhamnus catharticus varjútövis (benge) 
Ribes alpinum havasi ribiszke 
Ribes uva-crispa - 
Rosa canina gyepőrózsa 
Salix caprea kecskefőz 
Salix cinerea rekettyefőz, hamvas főz 
Salix eleagnos ciglefőz, parti főz 
Salix fragilis törékeny főz csırege főz 
Salix pentandra babérfőz 
Salix purpurea csigolyafőz 
Salix rosmarinifolia serevényfőz 
Salix triandra mandulalevelő főz 
Salix viminalis kosárkötı főz 
Sambucus nigra fekete bodza 
Sambucus racemosa fürtös bodza 
Sarothamnus scoparius (Cytisus 
scoparius) 

seprızanót 

Spiraea media szirti gyöngyvesszı 
Spiraea salicifolia főzlevelő gyöngyvesszı 
Staphylea pinnata mogyorós hólyagfa 
Viburnum lantana ostorménfa 
Viburnum opulus kányabangita 
Vitis sylvestris ligeti szılı 
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8. számú függelék 
 
Közlekedési mintakeresztszelvények 
 

 
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 vízelvezetı 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 merıleges 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 
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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 lejtıs terepen = 12,00 méter  
0,5 m biztonsági sáv +1,5 m rézső +6,0 m útburkolat +1,5 m járda +0,5 m biztonsági sáv +2,0 m 
rézső 
 
 

 
2x1 nyomú út lejtıs terepen = 8,00 méter  
0,5 m biztonsági sáv +1,0 m rézső +5,0 m útburkolat +1,5 m járda 
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9.számú függelék 
 

A Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi felü gyelıség elıírásai  
Füzér község településrendezési tervéhez 

 
(1)A környezet védelmének általános szabályairól szóló többször módosított  1995. 
évi LIII. törvény alapján helyi környezetvédelmi programot kell készíteni. 
 
(2)A környezetvédelem részletes elıírásait az Önkormányzat környezetvédelmi 
rendelete tartalmazza, melynek elıírásai be kell tartani. 
 
(3)A környezetvédelem vonatkozásában az érvényes környezetvédelmi 
jogszabályban elıírtakat kell figyelembe venni. 
 
(4)Új funkció létesítése esetén, ha az a létesítmény az érvényes jogszabályok 
szerint hatásvizsgálat köteles, akkor a hatásvizsgálatot el kell végezni, legkésıbb az 
építési engedély iránti kérelem beadásáig.  
 
(4)Új területhasználat, beruházás esetén az engedélyezés feltétele a környezeti 
adottságok, továbbá a változással várható környezeti hatások vizsgálatának 
elvégzése és e vizsgálatok és értékelésük csatolása az engedély kérelemhez. 
 
(5)A 33/2000 (III.17.) Korm. rendelet szerint a település a „B” (érzékeny) kategóriába 
sorolható, intézkedési szennyezettségi határérték Ci=C2 

 
I.Levegıtisztaság védelem 

 
(1)Levegıtisztaság védelmi szempontból a 21/2001.(II. 14.) Korm rendelet, továbbá 
e jogszabály utasításainak /10/2001.(IV.19./ KöM rendelet és a 14/2001. (V.9.) KöM-
EüM-FVM együttes rendelet, valamint a 17/2001. (VIII. 3.) KöM, valamint a 23/2001 
(XI.13.) KÖM rendelet elıírásainak megfelelı levegıminıségi határértékek 
biztosítandók. E szerint levegıminıségi övezeteket kell kialakítani. 
 
(2)A település Levegıtisztaságvédelem vonatkozásában:  
a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl szóló módosított   
4/2002.(X.7.) KvVM rendelet, melynek I. és II.  számú melléklete szerint. 
 
(3)A légszennyezettségi egészségügyi határértékeket a 14/2001 (V.9.) KöM-EüM-
FVM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
A közigazgatási területen kizárólag olyan tevékenység folytatható, és olyan 
építmények helyezhetık el, amelyek légszennyezési anyagkibocsátása – 
légszennyezettségre gyakorolt hatása - kielégíti az adott terület besorolási 
kategóriájára vonatkozó követelményeket és környezetveszélyeztetést nem okoz. 
 
(4)Lakó és intézményterületen csak olyan szolgáltató-, ipari-, és kereskedelmi 
kisvállalkozás kaphat mőködési engedélyt, amely az érintett hatóságok 
véleményével is alá van támasztva. 
 
(5)A környezeti hatástanulmányok alapján további részletes hatásvizsgálatok 
készítése rendelhetı el, amennyiben a környezetállapot veszélyeztetettsége és a 
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megelızés, vagy kárelhárítás lehetséges módozatai nem kellıen tisztázottak. A 
képviselı-testületnek - a szakbizottság javaslatára - az önkormányzat közigazgatási 
területén megvalósuló, vagy az önkormányzat közigazgatási területére hatást 
gyakorló nagyobb beruházás esetén a beruházótól környezeti hatástanulmány 
készítését kell igényelnie. Az erre vonatkozó határozatban meg kell nevezni, hogy a 
tanulmánynak milyen hatások vizsgálatára kell kiterjednie. Az önkormányzat 
közigazgatási területén megvalósuló, vagy az önkormányzat területére hatást 
gyakorló nagyobb beruházásnak kell tekinteni azt a beruházást, amelynek a 
megvalósulása esetén annak hatásai elıreláthatólag az önkormányzat 
közigazgatási területén élı állampolgárok legalább 3 %-át érintik, illetve a környezet 
minıségét elıreláthatólag negatív módon befolyásolják. 
 
(6)A környezet védelmének általános szabályairól  szóló  többször módosított 1995 
évi LIII. tv. és az azt módosító 2000. évi CXXIX törvény valamint a 120/2001. (VI. 
30.) Korm. rendelettel módosított 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § és 23. § (3) 
és (4) pontjainak elıírásai alapján, illetve a 2000 évi CXXIX törvény 1. § b.) pontja 
alapján az avar és kerti hulladék égetését külön önkormányzat által szabályozott 
módon lehet elvégezni. 
 
Zajvédelem 
 
(1)A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó létesítmény 
csak abban az esetben üzemeltethetı, illetve bármely tevékenység csak abban az 
esetben folytatható, ha az általa kibocsátott zaj mértéke környezetében a vonatkozó 
- 8/2002 (III.22.) KöM- EüM együttes rendelet  - szerinti határértéket nem haladja 
meg. 
 
(2)A zaj- és rezgésterhelési határértékeket a 8/ 2002 (III.22.) KöM- EüM együttes 
rendelet  szabályozza. 
 

Üzemi létesítményekbıl származó zaj terhelési határértékei 
 

 

 

Zajtól védendõ terület 

Határérték (LTH) az LAM megítélési 
szintre  
(dB) 

    nappal 6-22 óra  éjjel 22-6 óra 

1. Üdülõterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett 
természeti terület kijelölt része 

45 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerû 
beépítésû) 

50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésû), vegyes terület 55 45 

4. Gazdasági terület és különleges terület 60 50 
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Építõipari kivitelezési tevékenységtõl származó zaj terhelési határértékei zajtól védendõ területeken 

     Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre  
(dB) 

  ha az építési munka idõtartama 

 Zajtól védendõ terület 1 hónap vagy 
kevesebb 1 hónap felett 1 évig 1 évnél több 

  
 nappal  

6-22 óra 
éjjel  

22-6 óra 
nappal  

6-22 óra 
éjjel  

22-6 óra 
nappal  

6-22 óra 

éjjel  
22-6 
óra 

 1. Üdülõterület, gyógyhely, 
egészségügyi terület, védett 

természeti terület kijelölt része 
60 45 55 40 50 35 

 2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerû beépítésû) 

65 50 60 45 55 40 

 3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésû), 
vegyes terület 70 55 65 50 60 45 

 4. Gazdasági terület és különleges 
terület 70 55 70 55 65 50 

 

A közlekedéstõl származó zaj terhelési határértékei zajtól védendõ területeken 

     Határérték (LTH) az LAM,kö megítélési szintre  
(dB) 

 

Zajtól védendõ terület 

üdülõ-, lakóépületek 
és közintézmények 
közötti forgalomtól 
elzárt területeken; 
pihenésre kijelölt 
közterületeken 

kiszolgáló út; átmenõ 
forgalom nélküli út 

mentén 

gyûjtõút; összekötõút; 
bekötõút; egyéb 

közút; vasúti 
mellékvonal és 

pályaudvara; repü-  
lõtér, illetve helikop-  
terállomás, -leszál-  

lóhely mentén 

autópálya; 
autóút; I. rendû 
fõút; II. rendû 

fõút; autóbusz-
pályaudvar; 

vasúti fõvonal 
és pálya-  
udvara; 

repülõtér, illetve 
helikopter-  
állomás, -
leszálló-  

hely mentén 
    

nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra 

nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra 

nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra 

nappal  
6-22 óra 

éjje
l  

22-
6 

óra 
 1.  Üdülõterület, gyógyhely, 

egészségügyi terület, 
védett természeti terület 
kijelölt része 

45 35 50 40 55 45 60 50 

 2.  Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, 
telepszerû beépítésû) 

50 40 55 45 60 50 65 55 

 3.  Lakóterület (nagyvárosias 
beépítésû), vegyes terület 55 45 60 50 65 55 65 55 

4. Gazdasági terület és 
különleges terület 

60 50 65 55 65 55 65 55 

 
(3)A rezgésvédelemre vonatkozóan szintén ezen rendelet határértékei a mérvadóak. 
Az üzem alaptevékenységétıl függıen a szolgáltató, vagy nem szolgáltató 
tevékenység dönti el, melyik környezetvédelmi hatóság tesz rá elıírást. A 
szolgáltató üzemi tevékenység esetében csak az önkormányzat az eljáró hatóság 
környezetvédelmi szempontból. 
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II.Vízvédelem 
 
a.)Felszíni vizek 
 
A településrendezés során a településszerkezet minden nemő átalakítását terület-
felhasználását úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy annak során a talaj, a 
felszíni felszín alatti vizek elszennyezıdése kizárható legyen. 
 
A felszíni és a felszín alatti vízkészleteket érintı kérdésekben a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. Tv. Elıírásainak megfelelıen kell eljárni. 
 
A beépítésre szánt területek. A tervezett fejlesztések tervezésénél figyelembe kell 
venni a vízrendezés megoldást is, különösen az új lakóterületek, valamint 
iparterületek fejlesztésénél. 
 
A településfejlesztés során a település szennyvízcsatorna hálózattal történı 
ellátását kiemelt fontossággal kell kezelni. A rendelkezésre álló lehetıségek 
figyelembevételével törekedni kell annak mielıbbi megvalósítására. Közcsatorna 
hálózat hiányában közmőpótló berendezésként csak szigorúan ellenırzött, 
vízzáróan szigetelt zárt rendszerő szennyvíztározók fogadhatók el. 
 
-Az élı és talajvizek sem közvetlenül, sem közvetve nem szennyezhetık. 

 
- Gondoskodni kell a kommunális hulladék összegyőjtésérıl és elszállításáról is, a 
hullámtéren szemétlerakót létesíteni nem lehet. 
 
- A felszíni vízfolyások vízminıségének javítását a vízgyőjtık rendezését és a 
szennyezıforrások felszámolására készítendı ökológiai állapotfelmérı 
tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat és intézkedési terv határozza meg. 

 
A felszíni vízfolyások mederrendezésével a természetes vízparti vegetációt, vagyis a 
természetes 
 
b.)Felszín alatti vizek, vízbázisok védelme 
 
1.)A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelmét biztosítani kell. A felszín alatti vizek védelmét a mód. 
219/2004.(VII.21.) Korm rendelet szabályozza.  
 
Figyelembe  kell venni továbbá a „vízgyőjtı-gazdálkodás egyes szabályairól” szóló 
221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletet, valamint a „használt és szennyvizek 
kibocsátási határértékeirıl és alkalmazásuk szabályai”-ról szóló  28/2004. (XII. 25.) 
KvVM rendelet, illetve a csatornabírságról szóló 204/2001.(X.26.) Korm rendeletet. 
 
A vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl szóló 
49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet  besorolása szerint a település „nitrátérzékeny”, a „ 
felszín alatti vizek védelmérıl” szóló mód. 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet =. §-
ával és annak 2-es számú mellékletével összhangban kiadott „a felszín alatti vizek 
állapota szempontjából érzékeny területeken lévı települések besorolásáról” szóló 
7/2005. (III.1.) KvVM rendelet értelmében pedig nitrátérzékeny  minısítéssel jelzett. 
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A mód. 219/2001. (VII.21.) Korm. rendelet 7. §. (5) bek. Értelmében a 2. számú 
melléklet szempontjai szerint végzett, vagy végeztetett lokális vizsgálat lehetıséget 
nyújt egyedi érzékenységi kategóriába történı besorolás megállapítására is. 
A vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyeéssel szembeni védelmét” a 
49/2001.(IV.3.)Korm. rendeletet módosíó-27/2006. (II.7)Korm. rendelet  módosítja. 
 
2.)Új beépítésre szánt területeken az építés csak a szükséges tisztítókapacitásnak a 
rendelkezésre állása esetén, a csapadék- és szennyvíz-csatornahálózat 
gerincvezetékeinek kiépülése után, a rákötés biztosításával engedélyezhetı. 
Meglévı beépítésre szánt területen belül építés csak a szennyvíz-csatornahálózatra 
történı rákötés mellett, vagy annak kiépüléséig, kizárólag zárt szennyvízgyőjtı 
közmőpótló alkalmazásával lehetséges. 
 
3.)Tisztítatlan és a tisztított szennyvíz szikkasztása is a település egész területén 
tilos. A szennyvízcsatorna hálózat továbbépítése, fejlesztése kiemelt fontosságú. 
Közcsatorna hálózat hiányában közmőpótló berendezésként csak szigorúan 
ellenırzött, zárt rendszerő szennyvíztározók fogadhatók el. A településrendezés 
során a településszerkezet minden nemő átalakítását terület-felhasználását úgy kell 
megtervezni és végrehajtani, hogy annak során a talaj, a felszíni-, felszín alatti vizek 
elszennyezıdése kizárható legyen. 
 
4.)A szennyvízcsatorna hálózat továbbépítése, fejlesztése kiemelt fontosságú. 
Közcsatorna hálózat hiányában közmőpótló berendezésként csak szigorúan 
ellenırzött, zárt rendszerő szennyvíztározók fogadhatók el. A településrendezés 
során a településszerkezet minden nemő átalakítását terület-felhasználását úgy kell 
megtervezni és végrehajtani, hogy annak során a talaj, a felszíni-, felszín alatti vizek 
elszennyezıdése kizárható legyen. 
 
5.)A földterületek felhasználása (hasznosítása során) megvalósuló létesítmények  
építési engedélyezéséhez, vízi létesítmények  vízjogi létesítési engedélyezéséhez 
külön  eljárás keretén belül meg kell kérni az Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség  szakhatósági hozzájárulását, 
engedélyét. 
 
6.)A víz létesítmények vízjogi engedélyezési eljárását a  18/1996. VI.13.) KHVM 
rendeletben rögzített tartalmi követelmények figyelembevételével összeállított 
dokumentáció benyújtásával kell kezdeményezni az Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségen. 
A „nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által 
veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a fakadó vizek 
által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári 
gátak által védett területek érékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról” a 
21/2006, (I.31.) Korm. rendelet rendelkezik. 
 
A felszíni vizek minıségének Védelmének szabályairól szóló 220/204. (VII.21.) 
Korm .rendelet módosításáról szóló 206/206. (X.16) Korm. rendelet rendelkezik. 
 
A felszíni vizeket szennyezı egyes veszélyes anyagok környezetminıségi 
határértékeirıl és azok alkalmazásáról a 40/2006.(X.6.) kvVM rendelkezik. 
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A 46/1999. (III.18.)Korm. rendelet helyett „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 206/2006. (X.16.) Korm. rendelet és a 
„felszíni vizeket szennyezı egyes veszélyes anyagok környezetminıségi 
határértékeirıl és azok alkalmazásáról” szóló 40/2006. (X.6.)kvVM  rendelet. 
 
A földterületek felhasználása (hasznosítása) során megvalósuló létesítmények 
építési, vízi létesítmények vízjogi létesítési engedélyezéséhez, külön eljárás keretén 
belül meg kell kérni a Felügyelıség szakhatósági hozzájárulását, illetve engedélyét. 
 
A vízi létesítmények vízjogi engedélyezési eljárását, a 18/1996. (VI.13.) KHVM 
rendeletben rögzített tartalmi követelmények figyelembe vételével összeállított 
dokumentáció benyújtásával  kell kezdeményezni a Felügyelıségen 
 
III.Földvédelem 
 
(1)A termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvényben foglaltakat be kell tartani. 
Termıföld mővelési ágból történı kivonás esetén földvédelmi járulékot kell fizetni. 
Belterületen szántó mővelési ágként nyilvántartott területeken 1 ha-nál nagyobb 
területek más célú hasznosítása szintén földvédelmi járulék köteles. Belterületen 1 
ha-nál kisebb terület kivett területnek minısül. 
 
(2)A felhagyott bányaterületek és roncsolt felület rekultivációjáról az 1993. évi 
XLVIII. törvény alapján gondoskodni kell. A Természeti Területek védelmére a 
Kormányhatározat hatálybalépése után a ANPI elıírása érvényes. 
 
(3)A bányatelek területén történı építési célú telekalakításnál, illetve a telekingatlan 
beépítésénél figyelembe kell venni az 1993 évi XLVIII.  Bányászatról szóló törvényt 
és az annak végrehajtásáról szóló 209/1998. (XII. 19.) számú Kormány Rendeletet. 
Bánya telekhatáron belül, illetve alábányászott területen építményt elhelyezni csak a 
bánya vállalkozó hozzájárulásával, talajmechanikai és bányageológiai 
szakvélemény és statikai terv alapján meghatározott módon (pl. lemezalapozás, 
vasbeton koszorú építésével) lehet. 
 
(4)A földmozgatással járó építési-, rendezési tevékenység (tereprendezés, 
alapozás, elıkészítés) végzése során: 
 

-a kitermelt humuszt és az altalajt egymástól elkülönített területen kell 
tárolni újrahasznosításig, 

-a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során biztosítani kell a 
kiporzás elleni védelmet (nedvesítéssel, takarással), 

-az építési tevékenység befejeztével a deponált humuszos talaj 
hasznosítását helyben kell megoldani, vagy a szakhatóságok által 
elıírt helyen és módon kell kezelni.  

 
(5)A csapadékvíz elvezetésérıl úgy kell gondoskodni, hogy a környezı 
termıföldeken belvizet, pangó vizet ne okozhasson. 
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(6)A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és az esztétikai 
adottságok megóvása érdekében a 166/1999. (XI. 19.) Korm. rendeletben 
meghatározott tevékenységek esetében a fent említett Korm. rendelet szerint kell 
eljárni. A tájvédelem érdekeit az  Bükki Nemzeti Park Igazgatósága szakhatósági 
állásfoglalása alapján kell elbírálni. 
 
(7)A defláció elleni védelem érdekében azon 5 hektárt meghaladó szántó mővelési 
ágú mezıgazdasági területen, amelynek az uralkodó szél irányába esı határától 50 
m-en belül erdımővelési ágú terület, vagy védıfásítás nem található, a terület 
minimum 2%-án többszintes védıfásítást (fák és cserjék együttes telepítését) kell 
kialakítani, a teleknek az uralkodó szél irányába esı határa mentén.  
 
(8)A  földterületek felhasználása hasznosítása)során megvalósuló létesítmények 
építési ,vízi létesítmények vízjogi létesítési engedélyezéséhez , külön eljárás keretén 
belül, meg kell kérni a Felügyelıség szakhatósági hozzájárulását. 
A vízi létesítmények vízjogi engedélyezési eljárását a 18/1996.(VI.13.) HVM 
rendeletben rögzített tartalmi követelmények  figyelembe vételével összeállított 
dokumentáció  benyújtásával kell kezdeményezni a Felügyelıségen. 

 
IV.Természet és tájvédelem 

 
(1)Vonatkozó országos jogszályok 
 
1991. évi XX. Törvény A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamit egyes centrális alárendeltségő szervek feladat és hatáskörérıl  

1996. évi LIII. Törvény A természet védelmérıl 

1996. évi LIV. Törvény Az erdırıl és az erdı védelmérıl  

1996. évi LV. Törvény A vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a 
vadászatról  

1997. évi XLI. Törvény A halászatról és a horgászatról  

13/1997. (V. 28.) KTM rendelet A védett természeti területek és értékek 
nyilvántartásáról  

33/1997. (XI.20. ) KTM .A polgári természetırökrıl  

67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet A védett és fokozottan védett életközösségekre 
vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról  

166/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet A tájvédelmi szakhatósági hatáskörbe tartozó 
engedélyezési eljárásokról  

13/2001. (V. 9.) KÖM rendelet A védett és a fokozottan védett növény- és 
állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérıl, valamint az európai közösségben 
természetvédelmi szempontból jelentıs növény- és állatfajok közzétételérıl  

30/2001. (XII. 28.) KÖM rendelet A természetvédelmi kezelési tervek készítésére, 
készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról  

2/2002. (I. 23.) KÖM-FVM együttes rendelet Az érzékeny természeti területekre 
vonatkozó szabályokról  
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(2)A Zempléni Tájvédelmi Körzet vonatkozó el ıírásai  
 
a)Kiemelt oltalmában részesül védett természeti ter ületek övezete: 
 
Országos jelentıségő védett természeti területek és értékek övezete: 
Zempléni Tájvédelmi Körzet /továbbiakban ZTK/, az (1/1984. (XII. 13.) OKTH sz. 
rendelkezés szerint, FÜZÉR közigazgatási területe érintett. 
 
Források – Az 1996. évi LIII. törvény 23. § értelmében valamennyi forrás, amelynek 
vízhozama tartósan meghaladja az 5 liter/percet országos jelentıségő természeti 
értékként kiemelt oltalomban részül. (A tervezési területen forráskataszter 
készítendı 
 
Fokozottan védett területek alövezete a ZTK területén nem érinti Füzért. 
 
b)Ökológiai hálózat övezete 
 
A ZTK és térsége ökológiai hálózata a védett természeti területek, védıövezeteik, a 
tılük elkülönülı természeti területek és megóvandó természetközeli élıhelyek, 
valamint ezek között kapcsolatokat biztosító ökológiai folyosók rendszere. Országos 
jelentıségő elemei az országos területrendezési tervben kerülnek meghatározásra 
Térségi jelentıségő elemeit az országos hálózat kijelölését elemeit a települések 
követıen, ahhoz kapcsolódóan kell  megállapítani. A hálózat helyi jelentıségő 
eleme a Bisó és a Bózsva -patak. 
 
c)Érzékeny természeti területek övezet 
 
Az 1996. évi LIII. törvény 53. § (3) bek. c) pontban foglaltak alapján érzékeny 
természeti területeket lehet kijelölni. A térségben érzékeny természeti területként kell 
kezelni a ZTK területén belül fekvı valamennyi mezıgazdasági termesztı felületet, 
mővelési ágtól független /országos viszonylatban jelentıs, fontos kategóriában/, 
valamint a ZTK-n kívül fekvı valamennyi gyepgazdálkodási területet és a 
hagyományos, kisparcellás, extenzív mőveléső gyümölcsös ültetvényeket. A 
természetvédelmi támogatások rendszerében támogatni kell ezen területeken a 
természetkímélı gazdálkodást. 
 
d)Erdırezervátumok övezete 
 
A KTM-FM Országos Erdırezervátum Bizottság által kijelölt, a ZTK-ba esı 
erdırezervátumok jelenleg nem érintik Füzér községet. 
Az erdırezervátumokban, illetve azok magterületein a természet védelmérıl szóló 
1996. évi LIII. törvény 29. §, valamint az erdırıl és az erdı védelmérıl szóló 1996. 
évi LIV. törvény elıírásait kell tartalmazni. 
 
e)Védett természeti területek véd ıövezetének övezete 
 
Az 1996. évi LIII. törvény 30. §-ban foglaltak alapján a vonatkozó országos 
jogszabály megszületéséig ideiglenes védıövezetként kell kezelni a Zempléni 
Tájvédelmi Körzet határától mért 500 méteres területsávot, az egyéb országos 
jelentıségő természetvédelmi területek határától mért 300 méteres területsávot, 



Füzér község településrendezési terve 
 

 

77

valamint a helyi jelentıségő természetvédelmi területek határától mért 100 méteres 
sávot. 
 
A védıövezetekben a természetvédelmi hatóság engedélyezéséhez vagy 
hozzájárulásához kötött tevékenységek körét az országos jelentıségő védett 
természeti területek esetében miniszteri, helyi jelentıségő védett természeti 
területek estében települési önkormányzati rendelet szabályozza. 
 
Az ideiglenes védıövezet kijelölése a mezıgazdasági és az erdı terület-
felhasználási egységekben nem jelenti a területhasználat korlátozását. 
 
f)Tájkép- és hagyományos tájszerkezet védelem öveze te 
 
Különleges tájképi értéke továbbá kultúrtörténeti és idegenforgalmi jelentıségő, 
hagyományırzı tájszerkezete miatt védendı tájrészletek övezetébe tartozik: 
A ZTK-n belül, azaz kiemelt oltalom alatt álló védett természeti területen.  
Ezekben a tájrészletekben a beépítésre szánt területet növelni nem szabad. A 
településrendezési tervekben meg kell határozni az adott település építészeti 
karakterétıl függıen az engedélyezhetı épületek jellemzı paramétereit. 
 
A kiemelt oltalom alatt álló területeken kívül: 
Az övezetben a jelenlegi tájkaraktert meg kell ırizni, azt jelentısen megváltoztatni 
vagy a településképet és a település sziluettet zavaró létesítményeket elhelyezni 
tilos.  
 
g)Egyedi tájérték védelme 
 
Az 1996. évi LIII. törvény 6. § 3-5. bekezdések értelmében védelemben kell 
részesíteni az „egyedi tájértékeket”. (Az egyedi tájértékeket megállapítása és 
nyilvántartásba vétele az illetékes természetvédelmi hatóság feladata. A terv 
lezárásáig a ZTK térsége az egyedi tájértékek nyilvántartásba vétele nem történt 
meg). Az egyedi tájértékek jegyzékét az illetékes természetvédelmi hatóság 
nyilvántartása alapján a településrendezési tervben kell szerepeltetni. A védelmükre 
vonatkozó elıírásokat a helyi értékvédelmi rendeletekben kell magadni. 
 
h)Egyéb általános természetvédelmi- tájvédelmi el ıírások 
 
(1)A védelmi rendeltetéső erdı területeken épületet elhelyezni nem lehet (OTÉK, 28. 
§ (3) bek.) 
A vadon élıvilág védelmében az 1996. évi LIII. törvény 8-14 §-ok elıírásait kell 
alkalmazni. 
Az élıhelyek általános védelmében az 1996. évi LIII. törvény 16-18. §-ok elıírásait 
kell alkalmazni. 
A természeti területek védelmével kapcsolatos eljárási szabályokat az 1996. évi LIII. 
törvény 21. §-ának elıírásai szerint kell alkalmazni. 
A kiemelt oltalomban részesülı – fentebb felsorolt természeti területekre vonatkozó 
egyéb szabályokat az 1996. évi LIII. törvény 31-52. §-ban foglaltak szerint kell 
alkalmazni. 
A védett természeti területekre a 1996. évi LIII. törvény elıírásai értelmében kezelési 
(fenntartási) tervet kell készíteni. A védett területeken megengedett 
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tevékenységeket, területhasználatokat, azok korlátozását illetve szabályozást a 
kezelési (fenntartási) tervek tartalmazzák. Az országos jelentıségő védett területek 
kezelési tervét az illetékes természetvédelmi hatóság, helyi jelentıségő védett 
területek fenntartási tervét a települési önkormányzat készíti és hagyja jóvá.  

 
(2)Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, az 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıigazgatóság és a 
környezetvédelmi és vízügyi miniszter  irányítása  alá tartozó területi szervek  
feladat- és hatáskörérıl szóló 3.11.2004. (XII. 22.) Korm.  rendelet alapján a 
természet- és tájvédelmi  szakhatósági  jogkörök átkerültek a nemzeti park 
igazgatóságoktól a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelıségekhez. 
 
(3)A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és az esztétikai 
adottságok megóvása érdekében a 166/1999. (XI. 19.) Korm. rendeletben 
meghatározott tevékenységek esetében a fent említett Korm. rendelet szerint kell 
eljárni. A tájvédelem érdekeit az Bükki Nemzeti Park Igazgatósága szakhatósági 
állásfoglalása alapján kell elbírálni. 
 
(4)A  természeti értékek védelmérıl szóló 1996. évi LIII. Törvény és Az erdık 
védelmérıl szóló 1996. évi LIV. Törvény elıírásai betartandók. 
 
(5)Az általános tájvédelem érdekében a külterületi utak menti fasorok, mezsgyék, 
vízfolyások, csatornák menti galérianövényzet védelmérıl gondoskodni kell. 
  
(6)Külterületi közutak és jelentısebb külterületi dőlıutak mentén a hiányzó 
fasorokat pótolni kell. 
 
(8)A termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvény 37. §-a alapján az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett, mezıgazdasági termelés számára kedvezıtlen 
termıhelyi adottságú területeken a természetes növényállományt (mocsár, láp, 
rét, legelı) meg kell ırizni. 
 
(9)Védett természeti területen, adótorony, távközlési magasépítmény, 
magasfeszültségő villamos távvezeték nem létesíthetı. 
  
(10)Új közutak, utcák kialakításánál legalább egyoldali fasor telepítéséhez 
területet kell biztosítani.  
  
(11)Ahol a szabályozási szélességek és a közmőadottságok lehetıvé teszik, a 
meglévı utcákban is fasorokat kell telepíteni. 
 
(12)Fasor telepítésénél a gyorsan öregedı, szemetelı vagy allergiakeltı pollenő 
és terméső fafajok (pl. nyárfák) telepítését kerülni kell. A fafajok kiválasztásánál 
elınyben kell részesíteni a levegıszennyezést tőrı fafajokat. 
  
(13)Gyümölcsfák utcai fasorként csak a kis forgalmú lakóutcákban ültethetık. 
Légvezeték alatt csak olyan kis növéső fák, cserjék ültethetık, amelyek 
rendszeres csonkolása nem szükséges. 
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V.Hulladékelhelyezés 
 
Figyelembe kell venni a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv és a 
veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 
mód. 98/2001. (VI.5.) Kormányrendelet a települési hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének  feltételeirıl szóló 213/2001. (VI.15.) Kormányrendelet, 
továbbá a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl szóló 15/2003. (XI.7.) KvVM 
rendelet 6. számú  mellékletének, valamint a 45/2004. (VII.26.) az  építési és bontási 
hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló BM-KvVm együttes rendelet 
elıírásait. 
 
1. Az illegális hulladéklerakókat meg kell szüntetni  
 
2. Tilos a hulladékok illegális lerakása és égetése. 
Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális, vagy egyéb nem veszélyes hulladék 
közé juttatni. 
A település területén végzett tevékenységek során képzıdı veszélyes hulladékokat 
– melyek körét a mód 16/2001. (VII.18) KöM rendelet 1. sz melléklete határozza 
meg – elkülönítve, a környezet károsítását kízáró módon, az e célra kijelölt 
győjtıhelyeken kell összegyőjteni. 
A keletkezett veszélyes hulladékok kezelésérıl (győjtés, elıkezelés, szállítás, 
hasznosítás, ártalmatlanítás) a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeirıl szóló mód. 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet elıírásai 
szerint kell gondoskodni. 
A veszélyes hulladékok kezelésére való átadása esetén meg kell gyızıdnie az 
átvevı kezelésére vonatkozó jogosutságáról. 
A rendezési terv által érintet területen kiemelt figyelmet kell fordítani a lakosság, az 
intézmények és közterületek települési szilárd hulladékainak magas színvonalú 
győjtésére és rendszeres elszállítására, mint kötelezıen ellátandó közszolgáltatás 
végzésére. 
A településen keletkezı építési és bontási hulladék kezelését, tervezését és 
elszámolását a 45/200. (VII.26.) BM-KvVM együttes  rendelet elıírásai szerint kell 
végezni. 
 
Amennyiben a kivitelezési munkálatok során a keletkezı hulladékok valamely 
komponensének mennyisége átlépi a 45/2004. (VII.26) BM-KvVM együttes rendelet 
1. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy a használatbavételi 
eljárás során a tervdokumentációhoz csatolni kell a fent említett rendelet 4. számú 
melléklete szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot. 
 
A használatbavételi eljárás során a tervdokumentációhoz csatolni kell a fent említett 
rendelet 4. sz. melléklete szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot. 
A használatbavételi eljárás során a tervdokumentációhoz csatolni kell a kivitelezés 
során keletkezett hulladékok elszállítását igazoló dokumentumokat 
 
A hulladékok kezelése, -beleértve az építési hulladékok körét is- kizárólag a 
környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhetı.  Ennek érdekében megfelelı 
számú és színvonalú győjtı edényzetet kell rendszeresíteni, az edényzet ürítését és 
a hulladék elszállítását kellı gyakorisággal kell végezni. 
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A köz és park területek tisztántartását, takarítását, hulladékmentesítését kellı 
gyakoriságal kell végezni. 
 
3. Az üzemelı hulladéklerakók teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálat nélkül 
nem tarthatók fenn. 
 
4. A település területén, a gazdasági övezetek jó megközelítési lehetıségő részén a 
különleges bánásmódot igénylı lakossági hulladékok szelektív győjtésére és 
szervezett elszállítására alkalmas „lakossági hulladékszigeteket ” kell létesíteni.  
 
5. A területen keletkezı kommunális hulladékot és azzal együtt kezelhetı termelési 
hulladékot a szervezett hulladékgyőjtés és szállítás keretei között kell 
ártalmatlanítani. Azokon a területeken, amelyek a szervezett szemétszállításba 
nincsenek bekapcsolva, ott a hulladék környezetkímélı ártalmatlanításáról a 
tulajdonos köteles gondoskodni.  
 
6. Ahol a szelektív hulladékgyőjtés feltételei biztosítottak, a háztartásokban és 
intézményekben keletkezı hulladék szelektív győjtésérıl, illetve tároló edényzetbe 
helyezésérıl a helyi rendelkezéseknek megfelelıen kell gondoskodni. 
 
7. Az ellenırzött összetételő és minıségő építési törmelék - a talajvédelmi hatóság 
engedélyével - az építéshatóság által kijelölt területek feltöltéses 
tereprendezéséhez, rekultivációjához hasznosítható. 
 
8. A veszélyes hulladékok győjtésérıl, biztonságos átmeneti tárolásáról, 
elszállíttatásáról, illetıleg ártalmatlanításáról a hulladéktermelınek a vonatkozó 
jogszabályok szerint kell gondoskodni. 
 
9. A különleges kezelést igénylı lakossági hulladékok győjtése a szükséges 
hatósági engedélyek megléte esetén, a gazdasági- és különleges övezetekben 
kialakítható lakossági hulladékudvar területén történhet. 
 
10. A zöldfelületeken keletkezı zöldhulladékot külön jogszabályban foglaltak szerint 
kell ártalmatlanítani. A zöldhulladékot a komposztálhatóság érdekében az egyéb 
hulladéktól elkülönítetten kell győjteni és tárolni, a hulladékot az 
újrahasznosíthatóságnak megfelelıen kell kezelni. Zöldhulladékot elégetni csak 
abban az esetben lehet, ha olyan kártevık támadták meg, melyeket csak így lehet 
megsemmisíteni.  
 
11. Hulladék-felügyeleti szempontból a település területén végzett tevékenységek 
során keletkezı, a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet 1. számú melléklete alapján 
meghatározott veszélyes hulladékokkal kapcsolatos elıírásokat a 98/2001. (VI.15.) 
Korm. rendelet határozza meg. 
 
12. Az üzemelı hulladéklerakók teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálat nélkül 
nem tarthatók fenn. 
 
13. Az elhullott állati tetemek ártalmatlanításánál pedig a 41/1997. (V.18.) FM 
rendelettel közzétett Állategészségügyi Szabályzatot kell figyelembe venni. 
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14. A kommunális eredető hulladékok szelektív győjtésérıl a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény alapján kell gondoskodni. 
 
VI.Környezetbiztonság 
 
(1)A mőszaki biztonság betartatásának érdekében az alábbi rendelkezéseket kell 
figyelembe venni: 
 
(2)A 110/2003. (VII.24.) Korm. rendeletbe, illetve a 2/1971. (IV.28.) NIM rendeletbe 
foglalt nyomástartó berendezések, létesítmények, rendszerek biztonságával 
kapcsolatos elıírásokat. 
 
(3)A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvényben és a végrehajtásról szóló 
180/2002. (VIII.23.) Korm. rendeletbe foglalt villamos csatlakozó, összekötı és 
fogyasztói berendezések biztonságával kapcsolatos elıírásokat. 
11/1994. (III.25.) IKM rendeletbe foglalt éghetı folyadékok és olvadékok tartályainak 
biztonságával kapcsolatos elıírásokat. 
Az 1994. évi XLI. törvényben, illetve az 1/1977. (VI.6.) NIM rendeletbe foglalt    olaj- 
vagy gázüzemő berendezések biztonságával kapcsolatos elıírásokat. 
A gázüzemő jármővek üzemanyag-ellátó berendezéseirıl szóló 6/1993. (V.12.) IKM 
rendeletben megfogalmazott biztonsági elıírásokat. 
 
VII.Környezetterhelési határértékek 

 
(1) Az új létesítmény kialakításánál, a meglévı, illetve új technológiák 
üzemeltetésénél teljesíteni kell a környezeti levegıtisztasági követelményeket és a 
levegıtisztaság-védelmi elıírásokat, valamint határértékeket.  
 
Jelenleg: Az új létesítmény kialakításánál, a meglévı, illetve új technológiák 
üzemeltetésénél a levegı védelmével kapcsolatosan kiadott 21/2001. (II.14.) Korm. 
rendelet és a végrehajtására kiadásra kerülı jogszabályok szabályait kell 
alkalmazni. A légszennyezettségi határértékeket, a helyhez kötött légszennyezı 
pontforrások kibocsátási határértékeit a 4/2004. (IV.7.) KvVM-ESZCSM-FVM 
együttes rendelettel módosított 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 
tartalmazza. Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület 
kibocsátásának korlátozásáról a 10/2001. (IV.19.) KöM, a 140 kWth és az ennél 
nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenı hıteljesítményő 
tüzelıberendezések légszennyezı anyagainak technológiai kibocsátási 
határértékeirıl a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet rendelkezik. 
 
(2) Élıvízbe bocsátott szennyezıanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket be 
kell tartani. 
 
Jelenleg: A felszíni vizek minısége védelmének szabályairól szóló 220/2004. 
(VII.21.) Kormányrendelet; 2005. december 31-ig a meglévı kibocsátásokra 
vonatkozóan az élıvízbe bocsátott szennyezıanyag-tartalomra vonatkozó 
határértékeket a felszíni vizek minısége védelmének egyes szabályairól szóló 
203/2001. (X.26.) Korm. rendelet alapján a használt és szennyvizek kibocsátási 
határértékeirıl és alkalmazásuk szabályairól szóló 9/2002. (III.22.) KöM-KöViM 
együttes rendelet határozza meg. 



Füzér község településrendezési terve 
 

 

82

(3)A közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a 
szennyezıanyag-tartalomra vonatkozó küszöbértékeket be kell tartani.  
 
Jelenleg: a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól szóló 220/2004. 
(VII.21.) Kormányrendelet; 2005. december 31-ig a meglévı kibocsátásokra 
vonatkozóan a közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék 
esetén a szennyezıanyag-tartalomra vonatkozó küszöbértékeket a 
csatornabírságról szóló 204/2001. (X.26.) Korm. rendelet tartalmazza. 
 
(4)Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthetı, illetve 
üzemeltethetı, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az elıírt zajterhelési 
határértéket a zajtól védendı területeken. 
 
Jelenleg: Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység létesíthetésének, illetve 
üzemeltetésének zajkibocsátási, zajterhelési határértékeit, a zajtól védendı 
területeken a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete 
tartalmazza, mely a kibocsátási határérték megállapításának az alapja. 
 
(5)Meglévı közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezéső, vagy 
megváltozott övezeti besorolású területeken, megfelelı beépítési távolság 
meghatározásával, az épületek védett homlokzatainak megfelelı tájolással, illetve 
mőszaki intézkedésekkel kell biztosítani az elıírt zajterhelési határértékek 
teljesülését.  
 
Jelenleg: Az érvényesítendı zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM 
együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 
 
(6)Új út létesítésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását 
eredményezı felújítás, korszerősítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket 
érvényesíteni kell. Ennek érdekében a hosszú távra tervezett forgalom figyelembe 
vételével zajcsökkentı létesítmények, berendezések alkalmazását kell szükség 
esetén elıírni.  
 
Jelenleg: Az érvényesítendı zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM 
együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 
 
(7)Épületek zajtól védendı helyiségeiben az épület rendeltetésszerő használatát 
biztosító különbözı technikai berendezésektıl és az épületen belıl vagy azzal 
szomszédos épületben folytatott tevékenységbıl eredı együttes zaj nem haladhatja 
meg az elıírt határértékeket.  
 
Jelenleg: Az érvényesítendı zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM 
együttes rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. 
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VIII.Füzér község határában található védett terüle tek és kategóriák 
 
Országos védelem alatt álló terület  
 
Füzér község határában az 1/1984. (XII. 13.) számú OTvH határozat tal védetté 
nyilvánított, Zempléni Tájvédelmi Körzet (ZTK) országos jelentıségő védett 
természeti területe. A védett természeti terület a község kül- és belterületébıl is 
jelentıs nagyságú részt foglal magába. 
 
Az 1996. évi LIII. tv. 23. § (1) bekezdésében foglalta k alapján a  törvény erejénél 
fogva  (ex- lege) védelem alatt áll többek között valamenn yi forrás, láp, barlang, 
víznyel ı és földvár.  A település közigazgatási területén ezek közül fell elhetı 
képzıdmények és területek  e bekezdés alapján országos jelent ıségőnek 
minısülnek, bárminem ő károsításuk tilos . Megóvásuk érdekében körülöttük 
védıövezet kijelölését tartjuk szükségesnek, ami 20-30 métertıl (források, barlangok 
és kunhalmok esetében) 100 méterig terjedhet (nagyobb földváraknál, a lápoknál és 
szikes tavaknál). 
 
Füzér 0161 hrsz-on fekszik a Füzér-İrhegy elnevezés ő földvár. 
A fokozottan védett természeti területek elhelyezkedését a mellékelt két lap 
erdészeti térképen jelöljük. 
 
1.) Natura 2000 területek:  
 
Az ún. Élıhelyvédelmi Irányelv nyomán a BNP Igazgatóság illetékességi területén 
kijelölt Közösségi Jelentıségő Területek (SCI) közül Füzér közigazgatási területének 
Hollóházától nyugatra lévı részét lefedi a Füzéri Pál-hegy, a település északi részét 
érinti az Északi-Zemplén elnevezéső kijelölés. Az érintett földrészek helyrajzi 
számait a melléklet listán tüntettük fel. A Különleges Madárvédelmi Területek közül a 
Zempléni-hegység SPA - területe a belterület kivételével a település teljes 
közigazgatási területét lefedi. 
 
2.) Természeti Területek  
 
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei az 1996. évi LIII. tv. 15.   
§-ában foglaltak alapján felmérték a BNPI illetékességi területén található 
települések határában lévı ún. természeti területek et, melyek természet közeli 
állapotokkal jellemezhetı, fıleg erdı és gyep mővelési ágú földrészletek   
 
3.) Érzékeny természeti területek (ÉTT vagy ESA)  
 
A 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet 1. számú mellékletében foglaltak 
alapján Füzér község határa a Zempléni-hegység fontos ÉTT térsége által érintett 
terület. Az ÉTT a község teljes közigazgatási területét lefedi. Leírását a mellékletek 
mutatják be. 
Az Érzékeny Természeti Területek rendszerének kijelölésének az a célja, hogy a 
természeti adottságokkal, a tájjal és a termelési hagyományokkal harmóniában lévı 
termelési módokat honosítson meg vagy élesszen fel természet- és tájvédelmi 
szempontból értékes területeken. Ezek megvalósításának anyagi fedezetét – 
pályázatok útján – jelentıs források biztosítják, melyek elérésében, a pályázatok 
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elkészítésében, és a folytatandó gazdálkodás elıkészítésében- kidolgozásában a 
területileg illetékes természet- és tájvédelmi hatóság, vagyis a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság – az ÉTT kihirdetése után – kézséggel nyújt segítséget az ezen 
támogatásokat igénybe venni, környezet- és természetbarát gazdálkodást folytatni 
kívánó tulajdonosoknak vagy bérlıknek. 
 
4.) Nemzeti Ökológiai Hálózat területei  

 

Füzér községhatárának nagy része ökológiai magterületnek, kisebb déli része puffer 
területnek minısül 

 

5.) Egyéb védettségi kategóriák és területek  
 

Füzér község határában ilyenekrıl nincs tudomásunk. 

 

6.) A Zempléni Tájvédelmi Körzet és térsége Terület rendezési Terve  

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyőlése a térségi szerkezeti terv, illetve térségi 
intézkedési javaslat munkarészeit a 66/1999. (VI. 24.) Kgy. számú határozatával 
elfogadta, és térségi szabályozási terv, illetve a térségi területrendezési szabályzat 
munkarészeit a 13/1999. (VII. 9.) Kgy. számú rendelettel jóváhagyta. 

Ennek megfelelıen a Zempléni Tájvédelmi Körzet határától mért 500 méteres 
területsávot a védett természeti területek védıövezetének kell tekinteni. 

Füzér településnek a Zempléni Tájvédelmi Körzethez tartozó része és a ZTK 
határától délre esı része tájképvédelmi övezetnek minısül. Az övezetben a jelenlegi 
tájkaraktert meg kell ırizni, azt jelentısen megváltoztató vagy a településképet és a 
település sziluettet zavaró létesítményeket elhelyezni tilos. 

A településrendezési tervhez és a települési környezetvédelmi programhoz Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság a fentieken kívül az alábbi kiegészítı információkat és 
javaslatokat adja: 
  
A rendezési terv megfelelı tervrészeibe be kell építeni a természet, az erdı és vad 
védelemrıl szóló jogszabályokat (az 1996. évi LIII., LIV.,  illetve LV. törvény eket), 
valamint a tájvédelmi kormányrendeletet (a 166/1999. (XI. 19.) kormányrendelet et) 
azzal a megjegyzéssel, hogy azok elıírásait mindenkor be kell tartani. 
 
- A program készítése és az abban foglaltak estleges késıbbi kivitelezése 
során figyelembe kell venni és be kell tartani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Közgyőlés 66/1999. (VI. 24.) Kgy. számú határozatával elfogadott és 13/1999. (VII. 
9.) Kgy. számú rendeletével jóváhagyott „A Zempléni Tájvédelmi  Körzet és 
Térsége Területrendezési Terve” célkitőzéseit és szabályozásait. Ezen kívül 
annak „Természetvédelem” és „Környezetvédelem” címő térképlapjait át kell emelni 
a környezetvédelmi programba. 
-  Rendkívül fontos a hagyományos terület- és tájhasználat fenntartása, 
valamint a hagyományos településszerkezet megóvása. A ZTK védett területén a 
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belterületi lakóházak felújításán és a foghíjtelkek szabályozott beépítésén kívül 
újabb üdülési célú építkezések engedélyezése semmiképpen nem javasolt. 
 
- A különféle védettségi kategóriákba esı, egymást jobbára átfedı területeken 
(a védett területen és annak védıövezetében, a NATURA 2000-es területeken) 
Igazgatóságunk nem tart kívánatosnak, ennél fogva nem is támogat jelentıs 
fejlesztéseket, kiváltképp nem ún. zöldmezıs beruházásokat. 
 
- A községhatár természetvédelmi szempontból igen értékes élıhelyeit nem 
szabad felszabdalni (utakkal, vagy egyéb nyomvonalas létesítményekkel, 
épületekkel, stb.) mővelési águk megváltozatása nem kívánatos, sıt, 
természetvédelmi szempontból ellenjavallt (pl. értékes gyepek erdısítése).  
 
- Rendkívül fontos feladatnak tartjuk a település közigazgatási területén húzódó 
állandó és idıszakos vízfolyások megóvását. Ezek a vizes élıhelyek fontos 
ökológiai folyosók, amelyek összeköttetést teremtenek a hegységben és annak 
elıterében található élıhelyek között. Azok „szabályozása”, vagyis 
vonalvezetésének megváltoztatása, medrének burkolása tilos, az azt kísérı 
növényzet károsítása, eltávolítása-magában a mederben esetlegesen kinıtt 
cserjéken és fákon kívül - nem kívánatos, és természetvédelmi szempontból 
ellenjavallt. 
 
 
Füzér védett területei          
        Községhatár:  
2005. 01. 14.             Füzér 
Helyrajzi 

szám 
Mővelési  

ág Tulaj ter. Érték FV  ter. Tulajdonos Tulajdoni arány 

01/ Kivett 
belterület 

58,6233 0,00  Magán 1/1 

02/ Kivett út 0,9197 0,00  Füzér 1/1 

03/ Gyep 6,2548 6,25  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

04/ Gyep 6,0104 6,01  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

05/ Szántó 0,7789 6,46  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

06/ Szántó 13,7970 114,52  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

07/ Kivett út 0,3730 0,00  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

08/a Erdı 0,2462 0,42  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

08/b Szántó 5,1452 42,71  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

08/c Erdı 0,3212 0,55  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 
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09/ Gyep 0,6074 0,61  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

010/ Gyep 2,6917 2,69  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

011/ Kivett patak 0,6732 0,00  BNP Ig. 1/1 

012/ Gyep 1,1219 1,12  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

013/ Gyep 0,2396 0,24  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

014/ Gyep 4,4507 4,45  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

015/ Gyep 0,6416 0,64  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

016/ Erdı 1,6699 2,84  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

017/ Gyep 7,2086 7,21  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

018/1 Kivett út 1,0211 0,00  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

018/2 Gyep 5,6485 88,12  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

019/ Kivett patak 0,0635 0,00  ÉVIZIG, Miskolc 1/1 
020/1 Kivett ház 0,1367 0,00  Magán 1/1 
020/2 Gyep 0,5258 8,20  Füzérkomlós 1/1 

021/ Erdı 1,1010 1,87  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

022/ Gyep 10,0464 10,05  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

023/1 Kivett út 1,2607 0,00  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

023/2 Gyep 0,5115 0,51  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

024/a Gyep 3,8514 3,85  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

024/b Kivett kopár 0,8930 0,00  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

025/ Gyep 0,5167 0,52  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

026/ Erdı 11,4790 19,51  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

027/ Gyep 21,5621 21,56  Felsı-Hegyköz 1/1 
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MGTSz, 
Füzérkomlós 

028/1 Kivett vízmő 0,0545 0,00  
B. A. Z. megyei 
Vízmővek 

1/1 

028/2 Gyep 5,8922 5,89  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

029/ Kivett patak 0,7254 0,00  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

030/ Szántó 2,2708 18,85  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

031/ Szántó 2,9070 24,13  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

032/ Kivett patak 0,4500 0,00  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

033/a Gyep  17,6608 17,66  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 

1/1 

033/b Erdı 1,4637 2,49  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

033/c Erdı 0,5539 0,94  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

033/d Gyep 3,1132 38,92  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

034/ Kivett patak 0,8248 0,00  BNP Ig. 1/1 

035/ Kivett patak  0,1752 0,00  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

036/ Kivett út 0,0071 0,00  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

037/a Gyep 11,3448 11,34  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

037/b Erdı 1,1800 2,01  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

038/ Kivett út 0,9198 0,00  
Felsı-Hegyköz 
MTSz 

1/1 

039/ Kivett patak 0,4288 0,00  BNP Ig. 1/1 

040/ Gyep 0,8962 0,90  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

41/ 
Kivett lakó-
ház, udvar, 
garázs 

0,1608 0,00  Magán 1/1 

041/1a Erdı 0,2818 0,79  BNP Ig. 900/205281 
 Erdı 63,9974 179,19  Magán 204381/205281 
041/1b Gyep 0,0257 0,03  BNP Ig. 900/205281 
 Gyep 5,8299 5,83  Magán 204381/205281 
041/1c Gyep 0,0031 0,03  BNP Ig.  900/205281 
 Gyep 0,6941 6,04  Magán 204381/205281 
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041/1d Gyep 0,0125 0,11  BNP Ig. 900/205281 
 Gyep 2,8437 24,74  Magán 204381/205281 
041/1f Gyep 0,0041 0,04  BNP Ig. 900/205281 
 Gyep 0,9342 8,12  Magán 204381/205281 
041/g Kivett út 0,0006 0,00  BNP Ig. 900/205281 
 Kivett út 0,1252 0,00  Magán 204381/205281 
041/1h Erdı 0,0050 0,01  BNP IG. 900/205281 
 Erdı 1,1276 3,16  Magán 204381/205281 
041/2 Erdı 30,7697 86,16  Magán 1/1 
041/3a Gyep 1,9644 1,96  Magán 274/274 

042/ Gyep 6,2132 13,05  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

043/ Kivett patak 2,4369 0,00  BNP Ig. 1/1 

044/ Gyep 0,3009 0,63  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

045/ 
Kivett 
vízmosás 

0,0262 0,00  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

046/ Gyep 7,9928 16,78  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

047/ Kivett patak 0,2308 0,00  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

048/ Szántó 12,2564 51,48  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

049/ Kivett út 1,4441 0,00  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

050/ Szántó 6,5578 54,43  Magán 1/1 

051/ Kivett patak 0,5104 0,00  

Bodrogmenti 
VG. és TV, 
Bodrogmenti 
VG. és T 
Sárospatak 

1/1 

052/ Gyep 10,2864 21,60  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 1/1 

053/a Erdı 40,5001 68,85  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz  

1/1 

053/b Gyep 3,3280 28,95  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

053/c Gyep 0,4415 3,84  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

053/d Gyep 1,0100 8,79  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

054/ Kivett út 0,1756 0,00  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

055/ Gyep 17,1966 36,11  
Felsı-Hegyköz 
MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

056/ Szántó 6,9436 57,63  Felsı-Hegyköz 1/1 
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MGTSz, 
Füzérkomlós 

057/1 Kivett út 0,2466 0,00 
 Felsı-Hegyköz 

MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

057/2 Szántó 4,2412 35,20 
 Felsı-Hegyköz 

MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

058/ Erdı 2,8778 8,06  BEFAG, Miskolc 1/1 
060/1 Erdı 144,3056 245,32  BEFAG, Miskolc 1/1 

060/2 Gyep 1,8308 15,93 
 Felsı-Hegyköz 

MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

061/ Kivett út 1,7828 0,00  BEFAG, Miskolc 1/1 

62/1 
Kivett 
lakóház, 
udvar, gaz 

0,4049 0,00 
 

Magán 1/1 

62/3 
Kivett 
lakóház, 
udvar, gaz 

0,2036 0,00 
 

Magán 1/1 

62/4 
Kivett 
beépítet-len 
terület 

0,2013 0,00 
 

Magán 1/1 

0157/2 Szántó 5,1273 21,53 
 Felsı-Hegyköz 

MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

0158/ Szántó 11,2065 47,07 
 Felsı-Hegyköz 

MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

0159/ Erdı 12,1440 20,64 
 Felsı-Hegyköz 

MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

0160/1 Szántó 14,2212 93,44 
 Felsı-Hegyköz 

MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

0160/2 Szılı 0,0382 0,53 
 Felsı-Hegyköz 

MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

0160/3 Szılı 0,1312 1,82 
 Felsı-Hegyköz 

MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

0160/4 Szılı 0,0666 0,93 
 Felsı-Hegyköz 

MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

0160/5 Szılı 0,0722 1,00 
 Felsı-Hegyköz 

MGTSz, 
Füzérkomlós 

1/1 

0161/ Erdı 341,2063 580,05 341,1739 BEFAG, Miskolc 1/1 
0162/ Kivett út 1,8592 0,00  BEFAG, Miskolc 1/1 
0163/2 Kivett épület 1,0490 0,00  BEFAG, Miskolc 1/1 
0163/3a Erdı 492,4733 837,20  BEFAG, Miskolc 1/1 
0163/3b Gyep 0,7292 0,73  BEFAG, Miskolc 1/1 
0163/3c Gyep 0,1564 0,16  BEFAG, Miskolc 1/1 

0163/4 Kivett patak 2,4967 0,00 
 SZOT, 

Mátraháza 1/1 

0164/ Kivett út 0,3662 0,00  BEFAG, Miskolc 1/1 
0165/a Erdı 27,7322 47,14 27,7322 BEFAG, Miskolc 1/1 
0165/b Gyep 1,3784 1,38 1,3784 BEFAG, Miskolc 1/1 
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0166/1 Erdı 1,7479 2,97  Magán 1/1 

0166/2 Kivett út 0,1591 0,00 
 Kastélyszálló-

Lászlótanya Kft 
1/1 

166/3a Erdı 2,0574 3,50  Magán 1/1 
0166/3b Kivett út 0,0452 0,00  Magán 1/1 
0166/3c Erdı 0,2741 0,47  Magán 1/1 

0166/4a Kivett út 0,0492 0,00 
 Kastélyszálló-

Lászlótanya Kft 1/1 

0166/4b 
Kivett 
üdülıépület 
és udvar 

0,7732 0,00 
 

Kastélyszálló-
Lászlótanya Kft 

1/1 

0166/4c Kivett út 0,0423 0,00 
 Kastélyszálló-

Lászlótanya Kft 
1/1 

0166/4d 
Kivett 
díszkert 

0,1663 0,00 
 Kastélyszálló-

Lászlótanya Kft 
1/1 

0166/4f Kivett út 0,0413 0,00 
 Kastélyszálló-

Lászlótanya Kft 
1/1 

0166/4g Kivett udvar 0,5042 0,00 
 Kastélyszálló-

Lászlótanya Kft 1/1 

0166/5 Erdı 0,6512 1,11  Magán 1/1 
0166/6 Erdı 0,2434 0,41  Magán 1/1 

0166/7 Gyep 0,2446 0,24 
 ACI 

METALTECH 
Kft. 

1/1 

0166/7a Erdı 2,4553 4,17 
 ACI 

METALTECH 
Kft 

1/1 

0166/7b 
Gyümöl-
csös 0,7716 8,02 

 ACI 
METALTECH 
Kft 

1/1 

166/7c Gyep 4,7034 73,37 
 ACI 

METALTECH 
1/1 

0166/7d Erdı 0,2370 0,40 
 ACI 

METALTECH  
1/1 

0166/7f Kivett tó 0,4275 0,00 
 ACI 

METALTECH 
Kft 

1/1 

0167/a Erdı 10,1584 17,27  BEFAG, Miskolc 1/1 
0167/b Gyep 0,2502 0,25  BEFAG, Miskolc 1/1 
0167/c Gyep 1,3782 18,90  BEFAG, Miskolc 1/1 
0168/ Erdı 35,5917 99,66  Magán 1/1 
0169/a Erdı 18,5770 31,58  Magán 1/1 
0169/b Gyep 26,6510 26,65  Magán 1/1 
0169/c Erdı 0,9951 1,69  Magán 1/1 

0170/ Kivett út 0,7460 0,00 
 Felsı-Hegyköz 

MGTSz. 
Füzérkomlós 

1/1 

0171/a Gyep 3,7940 3,79  Magán 1/1 
0171/b Erdı 0,9945 1,69  Magán 1/1 

0172/1 Gyep 0,2446 0,24 
 ACI 

METALTECH 
Kft. 

1/1 

0172/3 Erdı 58,0081 98,61  Magán 1/1 
0172/4 Gyep 14,6932 14,69  Magán 1/1 
0173/ Gyep 16,1428 308,33 16,1428 Magán 184998/220620 
 Gyep 3,1084 59,37    3,1084 BNP Ig. 35622/220620 
0174/ Erdı 96,0694 163,32  BEFAG, Miskolc 1/1 
0175/1 Kivett út 9,0357 0,00  BEFAG, Miskolc 1/1 
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0175/2 Gyep 0,8332 7,25 
 Felsı-Hegyköz 

MGTSz. 
Füzérkomlós 

1/1 

0176/1 
Kivett 
hétvégi ház 
és udvar 

0,1274 0,00 
 

Magán 1/1 

0176/2 Szántó 0,1222 0,51  Magán 1/1 

0176/3 Gyep 0,0201 0,31 
 Felsı-Hegyköz 

MGTSz. 
Füzérkomlós 

1/1 

0176/4 Kivett épület 0,1222 0,00  Magán 1/1 
0176/5 Kivett épület 0,1634 0,00  Magán 1/1 

0176/6 Kivett épület 0,1146 0,00 
 TITÁSZ, 

Nyíregyháza 
1/1 

0176/7 Kivett épület 0,1155 0,00  Magán 1/1 
0176/8 Kivett épület 0,1155 0,00  Magán 1/1 

0177/1 
Gyep 
hétvégi ház 
és udvar 

0,1131 0,11 
 

Magán 1/1 

0177/3 Gyep 0,1131 0,11  Magán 1/1 
0177/4 Gyep 0,1131 0,11  Magán 1/1 
0177/5 Gyep 0,1131 0,11  Magán 1/1 
0177/6a Gyep 0,0128 0,01  BNP Ig. 21168/1951056 
 Gyep 1,1694 1,17  Magán 929888/1951056 
0177/6b Erdı 78,0245 132,65  Magán 929888/1951056 
 Erdı 0,8558 1,45  BNP Ig. 21168/1951056 

0178/ Kivett út 0,6296 0,00 
 Felsı-Hegyköz 

MGTSz. 
Füzérkomlós 

1/1 

0179/a Erdı 38,2720 65,06  Magán 390474/390474 
0179/b Gyep 0,7754 0,78  Magán 390474/390474 
0180/1 Szántó 0,0513 0,22  Magán 1/1 
0180/3 Szántó 0,2368 0,99  Magán 1/1 
0180/4a Erdı 89,1008 151,47  BEFAG, Miskolc 1/1 

0180/4b Gyep 0,8972 0,90 
 BEFAG, 

Miskolc 
1/1 

0180/4c Erdı 277,5029 471,75  BEFAG, Miskolc 1/1 
0180/4d Gyep 1,9005 1,90  BEFAG, Miskolc 1/1 
0180/4f Gyep 0,3278 0,33  BEFAG, Miskolc 1/1 
0181/ Gyep 18,0624 281,77  Füzér 1/1 
0183/ Gyep 35,9236 75,44  Hollóháza 1/1 
0184/ Erdı 97,9528 166,52  BEFAG, Miskolc 1/1 
0185/ Kivett út 0,6756 0,00  Füzér 1/1 
0186/1 Gyep 0,1378 1,20  Magán 1/1 
0186/2 Gyep 0,2236 1,95  Magán 1/1 
0186/3 Gyep 0,2214 1,93  Magán 1/1 
0186/4 Gyep 0,1752 1,52  Magán 1/1 
0186/5 Gyep 0,2240 1,95  Magán 1/1 
0186/6 Gyep 0,2964 2,58  Magán 1/1 
0186/7 Gyep 0,3638 3,17  Magán 1/1 
0186/8 Gyep 0,4184 3,64  Magán 1/1 
0186/9 Gyep 0,4090 3,56  Magán 1/1 
0186/10 Gyep 0,4004 3,48  Magán 1/1 
0186/11 Gyep 0,3780 3,29  Magán 1/1 
0186/12 Gyep 0,3625 3,15  Magán 1/1 
0186/13 Gyep 0,3178 2,76  Magán 1/1 
0186/14 Gyep 0,3858 3,36  Magán 1/1 
0186/16 Gyep 0,3753 3,27  Magán 1/1 
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0186/17 Gyep 0,3350 2,91  Magán 1/1 
0186/18 Gyep 0,3542 3,08  Magán 1/1 
0186/19 Gyep 0,1758 1,53  Magán 1/1 
0186/20 Gyep 0,1940 1,69  Magán 1/1 
0186/21 Gyep 0,1456 1,27  Füzér 1/1 
0186/22 Gyep 0,1974 1,72  Magán 1/1 
0186/23 Gyep 0,3287 2,86  Magán 1/1 
0186/24 Gyep 0,3646 3,17  Magán 1/1 
0186/25 Gyep 0,3372 2,93  Magán 1/1 
0186/26 Gyep 0,2574 2,24  Magán 1/1 
0186/27 Gyep 0,1110 0,97  Magán 1/1 
0186/28 Gyep 0,1538 1,34  Magán 1/1 
0186/29 Gyep 0,1958 1,70  Magán 1/1 
0186/30 Gyep 0,1820 1,58  Magán 1/1 
0186/31 Gyep 0,1592 1,39  Magán 1/1 
0186/32 Gyep 0,1071 0,93  Magán 1/1 
0186/33 Gyep 0,2371 2,06  Magán 1/1 
0186/34 Gyep 0,3605 3,14  Magán 1/1 
0186/35 Gyep 0,1710 1,49  Magán 1/1 
0186/36 Gyep 0,1441 1,25  Magán 1/1 
0186/37 Gyep 0,1981 1,72  Magán 1/1 
0186/38 Gyep 0,1858 1,62  Magán 1/1 
0186/39 Gyep 0,1917 1,67  Magán 1/1 
0186/40 Gyep 0,5191 4,52  Magán 1/1 
0186/41 Gyep 0,1888 1,64  Füzér 1/1 
0186/42 Gyep 0,1790 1,56  Füzér 1/1 
0186/43 Gyep 0,3530 3,07  Magán 1/1 
0186/44 Gyep 0,3510 3,05  Magán 1/1 
0186/45 Gyep 0,1501 1,31  Magán 1/1 
0186/46 Gyep 0,2699 2,35  Magán 1/1 
0186/47 Gyep 0,1607 1,40  Magán 1/1 
0186/48 Gyep 0,1607 1,40  Magán 1/1 
0187/ Kivett út 0,2130 0,00  Füzér 1/1 
0188/1 Gyep 0,5105 4,44  Magán 1/1 
0188/2 Gyep 0,2218 1,93  Magán 1/1 
0188/3 Gyep 0,1954 1,70  Magán 1/1 
0188/4 Gyep 0,3698 3,22  Füzér 1/1 
0188/6 Gyep 0,3768 3,28  Magán 1/1 
0188/7 Gyep 0,1968 1,71  Magán 1/1 
0188/8 Gyep 0,1790 1,56  Magán 1/1 
0188/9 Gyep 0,3105 2,70  Magán 1/1 
0188/10 Gyep 0,4000 3,48  Magán 1/1 
0188/11 Gyep 0,3968 3,47  Magán 1/1 
0188/12 Gyep 0,3632 3,16  Magán 1/1 
0188/13 Gyep 0,2148 1,87  Magán 1/1 
0188/14 Gyep 0,1800 1,57  Magán 1/1 
0188/15 Gyep 0,3828 3,33  Magán 1/1 
0188/16 Gyep 0,3351 2,92  Magán 1/1 
0188/17 Gyep 0,1875 1,63  Magán 1/1 
0188/18 Gyep 0,2142 1,86  Magán 1/1 
0188/19 Gyep 0,3786 3,29  Magán 1/1 
0188/20 Gyep 0,1824 1,59  Magán 1/1 
0188/21 Gyep 0,1838 1,60  Magán 1/1 
0188/22 Gyep 0,3386 2,95  Magán 1/1 
0188/23 Gyep 0,3630 3,16  Magán 1/1 
0188/24 Gyep 0,3714 3,23  Magán 1/1 
0188/25 Gyep 0,2012 1,75  Magán 1/1 



Füzér község településrendezési terve 
 

 

93

0188/26 Gyep 0,1998 1,74  Magán 1/1 
0188/27 Gyep 0,3834 3,34  Magán 1/1 
0188/28 Gyep 0,4076 3,55  Magán 1/1 
0188/29 Gyep 0,2154 1,87  Magán 1/1 
0188/30 Gyep 0,1954 1,70  Magán 1/1 
0188/31 Gyep 0,1993 1,73  Magán 1/1 
0188/32 Gyep 0,1940 1,69  Magán 1/1 
0188/33 Gyep 0,3872 3,37  Magán 1/1 
0188/34 Gyep 0,2052 1,79  Magán 1/1 
0188/35 Gyep 0,2002 1,74  Magán 1/1 
0188/36 Gyep 0,1886 1,64  Magán 1/1 
0188/37 Gyep 0,2135 1,86  Magán 1/1 
0188/38 Gyep 0,3770 3,28  Magán 1/1 
0188/39 Gyep 0,3772 3,28  Füzér 1/1 
0188/41 Gyep 0,2054 1,79  Magán 1/1 
0188/42 Gyep 0,1952 1,70  Magán 1/1 
0188/43 Gyep 0,1618 1,41  Magán 1/1 
0188/44 Gyep 0,2344 2,04  Magán 1/1 
0188/45 Gyep 0,3512 3,06  Magán 1/1 
0188/46 Gyep 0,3512 3,06  Magán 1/1 
0188/47 Gyep 0,3695 3,21  Magán 1/1 
0188/48 Gyep 0,1847 1,61  Magán 1/1 
0189/1 Kivett út 0,0580 0,00  Füzér 1/1 
0189/2 Gyep 0,2428 2,11  Füzér 1/1 
0190/ Erdı 0,2364 0,40  Hollóháza 1/1 
0191/ Kivett út 0,2232 0,00  Füzér 1/1 
0192/ Erdı 23,0134 39,12  Hollóháza 1/1 

0193/1 Kivett vízmő 1,0019 0,00 
 B. A. Z. megyei 

Vízmővek 1/1 

0193/3a Gyep 0,6243 5,43  BAFAG, Miskolc 1/1 
0193/3b Erdı 549,0198 933,35  BAFAG, Miskolc 1/1 
0193/3d Gyep 0,8882 7,73  BAFAG, Miskolc 1/1 
0193/3f Gyep 0,7014 6,10  BEFAG, Miskolc 1/1 

0193/4 Kivett vízmő 
0,6809 0,00  B. A. Z. megyei 

Vízmővek 
1/1 

0163/5 Kivett vízmő 
0,0789 0,00  B. A. Z. megyei 

Vízmővek 
1/1 

0194/ Kivett út 0,1209 0,00  Füzér 1/1 
0195/ Kivett út 0,1734 0,00  Füzér 1/1 
0196/ Kivett út 0,2745 0,00  Füzér 1/1 
 

  Összesen:  3076,0487 6627,93  389,5357          
 
A terület összesen: 3076,0487 ha 
 

Aranykorona érték összesen: 6627,93 AK  
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Füzér 
tervezett Különleges Természet-meg ırzési Területek 

 
Köz-
ség-
név 

Hrsz. 
Al-rész.  

bető-
jele 

Mőv. ág Kivett 
megnevezés 

Terület
e Jogi jellege N2000 

név 

Füzér 043  KIVETT PATAK 24369 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0169 c ERDİ  9951 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 041/1 c 
GYEP 
(RÉT) 

 6972 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 041/1 f 
GYEP 
(RÉT) 

 9383 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 041/1 g KIVETT 
SAJÁT 

HASZNÁLATÚ 
ÚT 

1258 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 041/1 a ERDİ  642792 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 042  
GYEP 

(LEGELİ) 
 62132 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 040  
GYEP 

(LEGELİ)  8962 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 044  
GYEP 

(LEGELİ) 
 3009 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 045  KIVETT VÍZMOSÁS 262 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 046  
GYEP 

(LEGELİ) 
 79928 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0157/1  KIVETT 

SAJÁT 
HASZNÁLATÚ 

ÚT 
 

7906  
Észak-

Zemplén 

Füzér 0157/3  SZÁNTÓ  1903 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0157/14  SZÁNTÓ  1903 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 041/1 h ERDİ 
 
 

11326 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 034  
KIVETT 
PATAK 

 8248 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 030  SZÁNTÓ  22708 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

Észak-
Zemplén 
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KÖRZET 

Füzér 031  SZÁNTÓ  29070 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 032  KIVETT PATAK 4500 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 033/1 a 
GYEP 

(LEGELİ) 
 176212 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 033/1 b 
GYEP 
(RÉT) 

 31030 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 041/1 b 
GYEP 

(LEGELİ) 
 58556 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 033/3  ERDİ  14587 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0163/2  KIVETT 
GAZD. ÉP. ÉS 

UDVAR 
10490 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 035  KIVETT PATAK 1752 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 036  KIVETT 
SAJÁT 

HASZNÁLATÚ 
ÚT 

71 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 037 a 
GYEP 

(LEGELİ)  113448 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 037 b ERDİ  11800 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 038  KIVETT 
SAJÁT 

HASZNÁLATÚ 
ÚT 

9198 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 039  KIVETT PATAK 4288 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 033/2  ERDİ 
 
 

5563 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0166/7 f KIVETT TÓ 4257 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0166/4 g KIVETT UDVAR 5042 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0166/5  ERDİ  6512 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0166/6  ERDİ  2434 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0166/7 a ERDİ  24553 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0166/7 b GYÜMÖL-  7716 2. ZEMPLÉNI Észak-
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CSÖS TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 

Zemplén 

Füzér 0161  ERDİ ÉS ROM 
341707

9 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0166/7 d ERDİ  2370 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0166/4 c KIVETT 
SAJÁT 

HASZNÁLATÚ 
ÚT 

423 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0167 a ERDİ  101584 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0167 b 
GYEP 

(LEGELİ) 
 2502 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0167 c 
GYEP 

(LEGELİ) 
 13782 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0168  ERDİ  355917 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0169 a ERDİ  185770 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 02  KIVETT KÖZÚT 9197 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0166/7 c 
GYEP 
(RÉT) 

 
 

47034 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0166/2  KIVETT 
SAJÁT 

HASZNÁLATÚ 
ÚT 

1509 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 028/1  KIVETT VÍZMŐ 543 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0163/3 a ERDİ  
492746

0 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0163/3 b 
GYEP 

(LEGELİ) 
 7241 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0163/4  KIVETT VÍZÉR 24967 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0164  KIVETT 
SAJÁT 

HASZNÁLATÚ 
ÚT 

3662 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0165 a ERDİ  277322 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0166/4 f KIVETT 
SAJÁT 

HASZNÁLATÚ 
ÚT 

413 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0166/1  ERDİ  174779 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 
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Füzér 0166/4 d KIVETT DÍSZKERT 1663 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0166/3 a ERDİ  20574 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0166/3 b KIVETT 
SAJÁT 

HASZNÁLATÚ 
ÚT 

452 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0166/3 c ERDİ  2741 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0166/4 a KIVETT 
SAJÁT 

HASZNÁLATÚ 
ÚT 

492 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0166/4 b KIVETT 
ÜDÜLİÉPÜLET 

ÉS UDVAR 
7732 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0162  KIVETT 

SAJÁT 
HASZNÁLATÚ 

ÚT 
 

18592 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0165 b 
GYEP 

(LEGELİ) 
 13784 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/18 a SZÁNTÓ  35361 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/12 a SZÁNTÓ  19380 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/12 b KIVETT VÍZMOSÁS 625 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/13  SZÁNTÓ  1824 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/14  SZÁNTÓ  3671 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/15  SZÁNTÓ  6820 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 08/4  SZÁNTÓ  9591 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/17  SZÁNTÓ  2533 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/9  SZÁNTÓ  2395 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

Észak-
Zemplén 
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KÁRPÓTLÁS 

Füzér 06/18 b KIVETT VÍZMOSÁS 2385 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/18 c ERDİ  1832 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 07  KIVETT 
SAJÁT 

HASZNÁ-LATÚ 
ÚT 

3730 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 08/1  SZÁNTÓ  4327 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 08/2 ERDİ   3258 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 029  KIVETT 
 

PATAK 
 

7254 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/16  SZÁNTÓ  2525 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/3  SZÁNTÓ  5979 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 03/2  
GYEP 

(LEGELİ) 
 61584 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 03/3  KIVETT PARKOLÓ 878 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 03/4  KIVETT PARKOLÓ 280 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 04  
GYEP 

(LEGELİ) 
 60104 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 05  SZÁNTÓ  7789 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/1 a SZÁNTÓ  11963 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/11  SZÁNTÓ  7996 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/2  SZÁNTÓ  2990 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 
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Füzér 06/10  SZÁNTÓ  6147 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/4  SZÁNTÓ  3588 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/5  SZÁNTÓ  1795 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/6  SZÁNTÓ  2394 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/7  SZÁNTÓ  3587 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/8  SZÁNTÓ 
 
 

11962 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 08/5  SZÁNTÓ  2362 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/1 b KIVETT VÍZMOSÁS 669 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 024/1  KIVETT 
SAJÁT 

HASZNÁ-LATÚ 
ÚT 

849 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 019  KIVETT PATAK 635 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 020/1  KIVETT 
HÉTVÉGI HÁZ 

ÉS UDVAR 
1367 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/16  SZÁNTÓ  2525 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/3  SZÁNTÓ  5979 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 03/2  
GYEP 

(LEGELİ) 
 61584 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 03/3  
KIVETT 
PARKOL

Ó 
 878 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 03/4  
KIVETT 
PARKOL

Ó 
 280 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 04  GYEP  60104 2. ZEMPLÉNI Észak-
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(LEGELİ) TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 

Zemplén 

Füzér 05  SZÁNTÓ  7789 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/1 a SZÁNTÓ  11963 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/11  SZÁNTÓ  7996 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/2  SZÁNTÓ  2990 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/10  SZÁNTÓ 
 
 6147 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/4  SZÁNTÓ  3588 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/5  SZÁNTÓ  1795 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/6  SZÁNTÓ  2394 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/7  SZÁNTÓ  3587 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/8  SZÁNTÓ  11962 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 08/5  SZÁNTÓ  2362 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 06/1 b KIVETT VÍZMOSÁS 669 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 3. 

KÁRPÓTLÁS 

Észak-
Zemplén 

Füzér 024/1  KIVETT 
SAJÁT 

HASZNÁ-LATÚ 
ÚT 

849 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 019  KIVETT PATAK 635 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 020/1  KIVETT 
HÉTVÉGI HÁZ 

ÉS UDVAR 1367 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 
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Füzér 020/2  
GYEP 
(RÉT) 

 5258 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 021  ERDİ  11010 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 022  
GYEP 

(LEGELİ) 
 100464 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 08/3  SZÁNTÓ  3606 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 023/2  
GYEP 

(LEGELİ) 
 5115 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 017  
GYEP 

(LEGELİ) 
 
 

72086 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 024/2  
GYEP 

(LEGELİ) 
 38322 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 024/3  KIVETT KOPÁRSÁG 9034 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 025  
GYEP 

(LEGELİ) 
 5167 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 026  ERDİ  114790 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 027  
GYEP 

(LEGELİ) 
 215621 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0170  KIVETT 
SAJÁT 

HASZNÁ-LATÚ 
ÚT 

7460 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 023/1  KIVETT 
SAJÁT 

HASZNÁ-LATÚ 
ÚT 

12607 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 011  KIVETT PATAK 6709 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 08/6  SZÁNTÓ  2361 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 08/7  ERDİ  2328 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 08/8  SZÁNTÓ  10795 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 08/9  SZÁNTÓ  4770 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 08/10  SZÁNTÓ  4771 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 08/11  SZÁNTÓ  9639 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

Észak-
Zemplén 
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KÖRZET 

Füzér 018/2  
GYEP 
(RÉT) 

 56485 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 010  
GYEP 

(LEGELİ) 
 
 26936 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 018/1  KIVETT 
SAJÁT 

HASZNÁ-LATÚ 
ÚT 

10211 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 012  
GYEP 

(LEGELİ) 
 11219 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 013  
GYEP 

(LEGELİ) 
 2396 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 014  
GYEP 

(LEGELİ) 
 44507 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 015  
GYEP 

(LEGELİ) 
 6416 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMIK

ÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 016  ERDİ  16699 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 028/2  
GYEP 

(LEGELİ) 
 58922 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 09  
GYEP 

(LEGELİ)  6074 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0188/18  
GYEP 
(RÉT) 

 2142 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0169 b 
GYEP 

(LEGELİ) 
 266510 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0188/12  
GYEP 
(RÉT)  3632 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/13  
GYEP 
(RÉT) 

 2148 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/14  
GYEP 
(RÉT) 

 1800 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/15  
GYEP 
(RÉT)  3828 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/10  
GYEP 
(RÉT) 

 4000 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/17  
GYEP 
(RÉT) 

 
 

1875 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/9  
GYEP 
(RÉT) 

 3105 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/19  GYEP  3786 2. ZEMPLÉNI Füzéri 
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(RÉT) TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 

Pál-hegy 

Füzér 0188/20  
GYEP 
(RÉT) 

 1824 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/21  
GYEP 
(RÉT) 

 1838 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/22  
GYEP 
(RÉT) 

 3386 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/23  
GYEP 
(RÉT)  3630 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/24  
GYEP 
(RÉT) 

 3714 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/16  
GYEP 
(RÉT) 

 3351 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/1  
GYEP 
(RÉT)  5105 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/41  
GYEP 
(RÉT) 

 1888 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/42  
GYEP 
(RÉT) 

 1790 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/43  
GYEP 
(RÉT) 

 3530 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/44  
GYEP 
(RÉT) 

 3510 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/45  
GYEP 
(RÉT) 

 1501 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/11  
GYEP 
(RÉT) 

 3986 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0187  KIVETT 
KÖZÚT 

 
2130 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/27  
GYEP 
(RÉT) 

 3834 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/2  
GYEP 
(RÉT) 

 2218 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/3  
GYEP 
(RÉT) 

 1954 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/4  
GYEP 
(RÉT)  3698 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/6  
GYEP 
(RÉT) 

 3768 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 
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Füzér 0188/7  
GYEP 
(RÉT) 

 1968 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/8  
GYEP 
(RÉT)  1790 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/46  
GYEP 
(RÉT) 

 2699 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0193/3 b ERDİ  
549029

8 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0189/1  KIVETT KÖZÚT 580 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0189/2  
GYEP 
(RÉT) 

 2428 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0190  ERDİ  2364 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0191  KIVETT KÖZÚT 2232 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0192  ERDİ  230134 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/25  
GYEP 
(RÉT)  2012 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0193/3 a 
GYEP 
(RÉT) 

 
 

6243 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/42  
GYEP 
(RÉT) 

 1952 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0193/3 c 
GYEP 
(RÉT)  4960 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0193/3 d 
GYEP 
(RÉT) 

 8882 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0193/3 f 
GYEP 
(RÉT) 

 7014 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0193/4  KIVETT VÍZMŐ 6812 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0193/5  KIVETT VÍZMŐ 789 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0195  KIVETT KÖZÚT 1734 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0193/1  KIVETT VÍZTÁROLÓ 7982 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/35  
GYEP 
(RÉT) 

 2002 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

Füzéri 
Pál-hegy 
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KÖRZET 

Füzér 0186/38  
GYEP 
(RÉT) 

 1858 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/28  
GYEP 
(RÉT)  4076 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/29  
GYEP 
(RÉT) 

 2154 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/30  
GYEP 
(RÉT) 

 1954 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/31  
GYEP 
(RÉT) 

 1993 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/32  
GYEP 
(RÉT) 

 1940 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/44  
GYEP 
(RÉT) 

 
 

2344 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/34  
GYEP 
(RÉT) 

 2052 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/43  
GYEP 
(RÉT) 

 1618 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/36  
GYEP 
(RÉT)  1886 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/37  
GYEP 
(RÉT) 

 2135 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/38  
GYEP 
(RÉT) 

 3770 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/39  
GYEP 
(RÉT)  3772 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/41  
GYEP 
(RÉT) 

 2054 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/26  
GYEP 
(RÉT) 

 1998 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0188/33  
GYEP 
(RÉT)  3872 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0183  
GYEP 

(LEGELİ) 
 359236 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0177/4  
GYEP 

(LEGELİ) 
 1131 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0177/5  
GYEP 

(LEGELİ) 
 1189 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0177/6 a GYEP  11557 2. ZEMPLÉNI Észak-
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(LEGELİ) TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 

Zemplén 

Füzér 0177/6 b ERDİ  790196 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0178  KIVETT 
SAJÁT 

HASZNÁ-LATÚ 
ÚT 

6296 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0186/5  
GYEP 
(RÉT) 

 2240 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0179 b 
GYEP 

(LEGELİ)  7754 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0176/8  KIVETT 
LAKÓHÁZ 

UDVAR 
1155 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0184  ERDİ  979528 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0185  KIVETT KÖZÚT 6756 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/1  
GYEP 
(RÉT) 

 1378 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/2  
GYEP 
(RÉT) 

 2236 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/3  
GYEP 
(RÉT) 

 2214 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/40  
GYEP 
(RÉT) 

 5191 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0179 a ERDİ  382720 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0176/2  SZÁNTÓ  1222 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0171 a 
GYEP 

(LEGELİ) 
 37940 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0171 b ERDİ  9945 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0172/1  
GYEP 

(LEGELİ) 
 2446 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0172/3 a ERDİ  580081 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0172/4 a 
GYEP 

(LEGELİ)  146932 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0173  
GYEP 
(RÉT) 

 192512 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 
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Füzér 0177/3  
GYEP 

(LEGELİ) 
 1122 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0176/1  KIVETT 
HÉTVÉGI HÁZ 

ÉS UDVAR 1274 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0177/1  
GYEP 

(LEGELİ) 
ÉS HÉTVÉGI 

HÁZ 
1131 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0176/3  
GYEP 
(RÉT) 

 201 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0176/4  KIVETT 
HÉTVÉGI HÁZ 

ÉS UDVAR 
1222 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0176/5  KIVETT 
HÉTVÉGI HÁZ 

ÉS UDVAR 
1634 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0176/6  KIVETT 
HÉTVÉGI HÁZ 

ÉS UDVAR 
1146 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0176/7  KIVETT 
HÉTVÉGI HÁZ 

ÉS UDVAR 
1155 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0186/6  
GYEP 
(RÉT) 

 2964 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0175/1  KIVETT 
SAJÁT 

HASZNÁ-LATÚ 
ÚT 

90357 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Észak-
Zemplén 

Füzér 0186/32  
GYEP 
(RÉT) 

 1071 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/25  
GYEP 
(RÉT) 

 3372 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/26  
GYEP 
(RÉT)  2574 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/27  
GYEP 
(RÉT) 

 1110 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/28  
GYEP 
(RÉT) 

 1538 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/29  
GYEP 
(RÉT)  1958 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/4  
GYEP 
(RÉT) 

 1752 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/31  
GYEP 
(RÉT) 

 1592 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/22  
GYEP 
(RÉT) 

 1974 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/33  
GYEP 
(RÉT) 

 2371 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

Füzéri 
Pál-hegy 
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KÖRZET 

Füzér 0186/34  
GYEP 
(RÉT) 

 3605 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/35  
GYEP 
(RÉT)  1710 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/36  
GYEP 
(RÉT) 

 1441 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/37  
GYEP 
(RÉT) 

 1981 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0196  KIVETT KÖZÚT 2745 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/30  
GYEP 
(RÉT) 

 1820 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/16  
GYEP 
(RÉT) 

 3753 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/7  
GYEP 
(RÉT) 

 3638 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/8  
GYEP 
(RÉT) 

 4184 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/9  
GYEP 
(RÉT)  4090 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/10  
GYEP 
(RÉT) 

 4004 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/11  
GYEP 
(RÉT) 

 3780 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/12  
GYEP 
(RÉT)  3625 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/24  
GYEP 
(RÉT) 

 3646 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/14  
GYEP 
(RÉT) 

 3858 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/23  
GYEP 
(RÉT)  3287 

2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/17  
GYEP 
(RÉT) 

 3350 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/18  
GYEP 
(RÉT) 

 3542 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/19  
GYEP 
(RÉT) 

 1758 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/20  GYEP  1940 2. ZEMPLÉNI Füzéri 
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(RÉT) TÁJVÉDELMI 
KÖRZET 

Pál-hegy 

Füzér 0186/21  
GYEP 
(RÉT) 

 1456 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/39  
GYEP 
(RÉT) 

 1917 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

Füzér 0186/13  
GYEP 
(RÉT) 

 3178 
2. ZEMPLÉNI 
TÁJVÉDELMI 

KÖRZET 

Füzéri 
Pál-hegy 

 
 


