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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
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ELFOGADÁSÁRÓL 

 

Verpelét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja az Épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés alapján 

Verpelét településszerkezeti tervét. 

 

A határozat melléklete a Poltrade Bt. által készített településszerkezeti tervlap és a 

településszerkezeti leírás. 

 

A határozat elfogadásával a település elkötelezi magát a Tervben lefektetett fejlesztési 

irányok hosszú távú és következetes betartása mellett, valamint kötelezettséget vállal a 

Tervvel összhangban álló Szabályozási Tervről és Helyi Építési Szabályzatról szóló 

rendelet megalkotására. 

Jelen terv alapjául a 113/2015.(XII.17.) sz. Kt. határozattal elfogadott településfejlesztési 

Koncepció szolgál. 

 

Mellékletek: 

1. melléklet: TSZT jelű Településszerkezeti tervlap 

2. melléklet: A szerkezeti terv leírása 

 

Felelős: Farkas Sándor polgármester 

Határidő: folyamatos 

 
Ezen határozat hatálybalépése után a település területén hatályban lévő, 

településszerkezetre vonatkozó 2/2005.(II.14.) sz. Kt.  határozat hatályát veszti. 

 

Kelt: Verpelét, 2017. év ………………. hó …. napján 

 

 

……………………………………   ………………………………….   
Farkas Sándor      Vasasné dr. Zelei Mónika 
Polgármester          Jegyző 
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1. sz. melléklet: 
 

1. SZERKEZETI TERVLAP 
 
TSZT 
M=1:10.000 
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2. sz. melléklet: 

2. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

 

2.1. IGAZGATÁSI HATÁR, BELTERÜLETHATÁR MÓDOSÍTÁS 

A belterülethatár a TSZT tervlapon meghatározottak szerint nem módosul. 

 

2.2. A TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
A település igazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területre 
tagolódik. A beépítésre szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a meglévő és 
tervezett belterületek. A beépítésre nem szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a 
külterületek. 
A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk 
általános jellege, valamint sajátságos építési használatuk szerint az alábbi 
területfelhasználási egységekre tagolódnak: 
 

a) Lakóterületek 
- nagyvárosias lakóterület (Ln) 
- falusias lakóterület (Lf) 

b) Vegyes terület 
   - településközpont terület (Vt) 

c) Gazdasági területek 
  - kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz) 

d) Üdülőterület 
  - hétvégi házas üdülőterület (Üh) 

      e)      Különleges területek 

  - idegenforgalmi (Kidegenforgalom) 

  - vadászház (Kvadászház) 

  - pince (Kpince) 

  - horgász bázis (Khorgász) 

  - vízmű (Kvízmű) 

  - szennyvíz (Kszennyvíz) 

  - gázfogadó (Kgázfogadó)   

  - mezőgazdasági üzemi (K mezőgazdasági üzemi) 
 
A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei használatuk általános, 
valamint sajátos jellege szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: 

a) Közlekedési terület 
 - közlekedési célú közterület (KÖu) 
 - kötöttpályás közlekedési terület (KÖk) 
Zöldterület 

   - közpark (Zkp) 
   - közkert (Zkk) 
b) Erdőterület  

  - erdőterület – védelmi erdő (Ev) 
  - erdőterület – gazdasági erdő (Eg) 
  - erdőterület – közjóléti erdő (Ek) 

c) Mezőgazdasági területek 
                       - általános mezőgazdasági terület - szántó (Má-sz) 
                       - általános mezőgazdasági terület - gyep (Má-gy) 
                       - általános mezőgazdasági terület – nagyüzemi szőlő, gyümölcsös (Má-sző) 
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            - kertes mezőgazdasági terület - szántó (Mk) 

d) Vízgazdálkodási terület 
                      - vízgazdálkodási (V) 

           - vízbázis (Vb) 
e) Különleges beépítésre nem szánt terület 
  - temető (Kb-t) 

  - nagykiterjedésű sportolási célú terület (Kbsport) 

  - vásártér (Kbvásártér) 

  - kőbánya (Kbkőbánya) 

  - horgászközpont (Kbhorgászközpont) 
 

             Meglévő:             Tervezett: 
     Közigazgatási terület              5318 ha              5318 ha 
Ebből   – beépítésre szánt 
            – beépítésre nem szánt 

                422,15 ha 
             4895,85 ha 

                332,7 ha 
              4985,3 ha 

Ebből   – beépítésre szánt 
             – beépítésre nem szánt   

                    7,9 % 
                  92,1 % 

                   6,2 % 
                  93,8 % 

 
 

2.2.1. Beépítésre szánt területek 
 
Beépítésre szánt területek 
Beépítésre szánt terület, amelyen belüli építési övezetekben az építési telkek megengedett 
beépítettsége legalább 10%. 
 
 

2.2.1.1. Lakóterületek 

A lakóterületek a települések elsődleges területfelhasználású területei. Verpelét már 
beépült területei is jellemzően lakóterületi felhasználásúak. 
 
 
Falusias lakóterületek (Lf) 
A falusias lakóterület a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot 
szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények 
elhelyezésére szolgál. 
A település lakott területe jellemzően falusias lakóterület besorolású.  
Kisvárosias lakóterületből falusias lakóterületbe sorolta a terv az Arany János utca és 
Ifjúság utca között tervezett feltáró utca menti lakóterületet (39-40.sz. változás). 
Falusias lakóterületből szőlő, gyümölcsös mezőgazdasági területbe lettek sorolva a Bajcsy-
Zsilinszky utca folytatása mellett a lakóterületek keleti oldalán kijelölt, be nem épült 77.sz., 
és 79.sz. változással jelölt területek). 
Falusias lakóterületből kertes mezőgazdasági övezetbe lettek sorolva a belterület délkeleti 
oldalánál lévő, Bercsényi utca mögötti területek (53-56.sz. változások). 
Falusias lakóterületből közpark (Zkp) területbe lett sorolva a Mikes Kelemen utca – 
Gárdonyi Géza utca – Bajcsy-Zsilinkszy utca lakótelkei által közrezárt terület (48.sz. 
változás). 
 
 
Nagyvárosias lakóterületek (Ln) 
A nagyvárosias lakóterület sűrű beépítésű, tömbtelkes, többszintes, többlakásos 
lakóházakkal beépült terület. 
Nagyvárosias lakóterület az Ifjúság út – Vadász út – Bem József út – Kastély utca által 
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határolt tömbben, úszótelken álló nagyvárosias lakóterület, a lakótelep. Új nagyvárosias 
lakóterület nem lett kijelölve. 
 
 

2.2.1.2. Vegyes területek 

Településközpont terület (Vt) 
A településközpont terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést 
szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre. 
A legnagyobb összefüggő településközpont vegyes terület Verpelét főközpontjában, a 
Szabadság tér és környékén található. Ezen kívül az alközpontként funkcionáló 
intézmények területei vannak ebbe a területfelhasználási egységbe sorolva. 
A terv a Széchenyi István utca, futballpálya előtti településközpont vegyes terület közepén 
kijelölt zöldterületet is újonnan vegyes területbe sorolja (78.sz. változás). Más változás e 
területeken nincsen. 
 
 
 
2.2.1.3. Gazdasági területek 

 
Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz): 
A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló 
gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek két nagy összefüggő területen találhatók: az 
egyik a Kölcsey Ferenc utca külterületi szakaszán, a vasút túlsó oldalán, a másik pedig a 
belterület déli részén, a Feldebrői út két oldalán található. Az itt lévő különleges 
bányaterületet is gazdasági területbe vonta a terv (52.sz. változás). 
A Tarnaszentmária határában, a vasút túloldalán, az első gazdasági központ területét 
csökkenti a terv, a Tarnaszentmárián található várhegy látványának megőrzése érdekében 
(18.sz. változás).  
Két kisebb kiterjedésű gazdasági terület található a településközpont közelében: a malom 
területe és a Sallai utca, Mikes kelemen utca közötti régi TSz borfeldolgozójának területe. 
A Vasút utca mentén, a borászati terület bővítése céljából a vasút területéből és a 
lakóterületből gazdasági övezetbe sorolt a terv egy kisebb területrészt (19-20.sz. 
változások). 
 
 
 
2.2.1.4. Üdülőterületek 

 
Hétvégiházas üdülőterület (Üh): 
A terület legfeljebb két üdülőegységet magában foglaló üdülőépületek elhelyezésére 
szolgál. 
Hétvégiházas üdülőterület a halastó északnyugati partjánál lévő kistelkes üdülőterület. 
Új hétvégiházas üdülőterület nem lett kijelölve. A tó déli csücskénél lévő hétvégiházas 
üdülőterület egy részét a terv szőlő, gyümölcsös mezőgazdasági területbe, másik részét 
pedig különleges horgászközpont területbe sorolja (159., 161.sz. változások). 
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2.2.1.5 Különleges területek 

 
Különleges terület – idegenforgalmi terület (Kidegenforgalom) 
Ebbe a területfelhasználási egységbe azok a területek kerültek, amelyek a település 
turizmushoz kapcsolódó fejlesztéseinek intenzívebb célterületei. A területen az átmeneti ott-
tartózkodást szolgáló valamint szociális funkciók mellett, kemping, ellátási, vendéglátási 
funkciójú épületek, szolgáltató épületek, valamint idegenforgalmi, bemutató, oktatási és 
sport célú épületek helyezhetők el. 
E területfelhasználási egységbe tartozik a lakóterület északkeleti szélénél, a Honvéd utca 
és liget utca végénél lévő, korábbi bányaterület, mint jelenlegi fejlesztési terület. 
 
Különleges terület – vadászház (Kvadászház) 
Különleges terület – vadászház a Kisnána határánál lévő, korábbi lakóterületből átsorolt 
terület (12.sz. változás), valamint a főút és Tarna-patak között lévő vadászház telke. 
 
Különleges terület pincékkel (Kpince) 
A meglévő pincék, és borfeldolgozók, a bortermelés hagyományainak megőrzésére, 
folytatásának biztosítására, vendéglátásra szolgáló területek. 
A halastóhoz, illetve az Egerszólátra vezető út mentén kijelölt fejlesztési területek a 
lakóterület szélénél. E pincés területek egyes részein kisebb módosításokat eszközöl a 
terv, a megvalósítást szolgálandó, a telekstruktúra megtartása miatt (89-94.sz. változások). 
A szőlőterületek külsőbb táblái között kijelölt pincés területet visszaminősíti a terv 
mezőgazdasági szőlő, gyümölcsös területté (84-88.sz. változások). 
 
Különleges terület – horgász bázis (Khorgász) 
A halastó horgászati célú infrastruktúrájának kialakítására szolgáló terület. 
A halastó déli csücskénél lévő, az út és a tó közötti különleges terület. 
 
Különleges terület – vízmű (Kvízmű) 
A belterület északi szomszédságában, a Bezerédi utca mögötti terület. 

 
Különleges terület – szennyvíz (Kszennyvíz) 
A szennyvíztisztító területe a Vásártér és horgászközpont mellett, a Tarna-patak mentén 
található. 
 
Különleges terület – gázfogadó (Kgázfogadó) 
Az Egerszólátra vezető út mentén, a 033/18 hrsz-ú lakóterületi telekre benyúló, 033/5 hrsz-
ú terület. 
 
Különleges terület – mezőgazdasági üzemi (Kmezőgazdasági üzemi) 
Két területen jelöl a terv mezőgazdasági üzemi területet, az Egerszóláti út mentén lévő 
állattartó telepen, és a település északkeleti részén, az ipari gazdasági területből 
átminősített területen (127.sz. változás).
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2.2.2. Beépítésre nem szánt területek 
 
Beépítésre nem szánt területek azok, amelyeken belüli övezetekben a telkek megengedett 
beépítettsége legfeljebb 10 %. 

 

2.2.2.1. Közlekedési területek (KÖu, KÖk): 

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

– Települést érintő országos közutak 
– Települési gyűjtőutak 
– Települési kiszolgáló utak 
– Közúti csomópontok 
– Parkolók 
– Kerékpárutak 
–Gyalogutak 

Kötöttpályás közlekedési területbe tartozik a vasút (Kisterenye-Kál-Kápolna vasútvonal) 
területe. 
  

2.2.2.2. Zöldterületek (közkert - Zkk, közpark - Zkp) 

A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület – közpark, közkert – amely a 
település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, 
az emberek pihenését, testedzését szolgálja. 
Verpeléten a pihenést és a városközpont esztétikai megjelenését gazdagító zöldterület a 
központi részen, a Szabadság téren lévő Sétakert. A templom és a plébánia előterében 
kialakított zöldterület értékes, beállt fás növényzettel rendelkezik és a pihenő részek mellett 
történelmi emlék – 1848-49 –es hősökre emlékező emlékmű- is található a parkban. 
A másik beállt jelentősebb zöldterülete Verpelétnek, a Petőfi Sándor (Hegyi utca) és az 
Ifjúság utca sarkán az iskola épülete előtt kialakított park. A fentieken kívül a 
településrendezési terv a Gárdonyi Géza, Mikes Kelemen és Dózsa György utcák alkotta 
háromszög alakú tömb belsejében tartalmaz közhasználatú zöldterületet, a jelenleg 
befásodott tömbbelső közepén. A másik kijelölt zöldterület a Tarna hídnál a település felé 
eső részen a jelenlegi gyepes, fás területen található. 
 
 
2.2.2.3. Erdőterületek 

Az erdők az élővilág fennmaradása, a települési környezet minősége szempontjából, 
valamint a tájképi és táji értékek fennmaradása szempontjából is meghatározó 
jelentőségűek. Az erdők védelmi funkcióinak érvényesülése szempontjából szükséges a 
minél nagyobb összefüggő erdőterületek létrehozása, valamint a mezőgazdasági 
területeken a mozaikos tájhasználatot biztosító, a termőtalajt is védő kisebb-nagyobb 
erdőfoltok megtartása. Alapvető, hogy tájhonos, azaz a tájra jellemző fafajok kerüljenek 
telepítésre. 
 

Védelmi erdők (Ev) 

A védelmi erdőterületek közé tartoznak a víztározó tó keleti partjának közvetlen közelébe 
tartozó erdőterületek, - a tó nyugati oldalán lévő közjóléti erdőn kívüli erdők,  a vízeróziónak 
kitett, meredek határrészeken , árkos területeken, roncsolt felszínű részeken lévő kisebb 
erdőfoltok és a mezőgazdasági területek között meglévő, a termőtalajt is védő erdőfoltok, 
erdősávok. Ugyancsak a védelmi erdők közé tartoznak a Tarna patak mentén lévő fás 
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ligetek, kisebb erdőfoltok, valamint a gazdasági területeket védő, takaró, esztétikai és 
környezetminőségi szempontokat szolgáló erdősávok. 
 
Gazdasági erdők (Eg) 
A gazdasági erdőterületek közé tartoznak a település északi részén lévő nagykiterjedésű, 
összefüggő erdők- a vadaspark területe is – valamint a keleti és déli részén a Kígyós-patak 
völgyében illetve a völgyet kísérő dombok gerincén lévő nagyobb összefüggő erdőtömbök. 
 

Közjóléti erdők (Ek) 

Közjóléti erdőterületnek a tó nyugati oldalán lévő, a tóval, hosszan, párhuzamosan elnyúló 
erdőterületet jelölte ki a terv, ahol a vízvédelmi funkció megőrzése és a táji megjelenés, 
esztétikai szempontok kiemelt figyelembe vétele mellett, építmények is elhelyezhetők. 
 
 
2.2.2.4. Mezőgazdasági területek 

A mezőgazdasági területek a növénytermesztés, az állattartás, állattenyésztés és a 
halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos saját termék feldolgozására, tárolására és 
értékesítésére szolgáló területek. 
 
Általános mezőgazdasági terület 
 
Általános mezőgazdasági terület – szántó (Má-sz) 
Az általános mezőgazdasági terület - szántó területhez Verpelét alacsonyabban fekvő, 
zömmel a Tarna –patak völgyében lévő területei tartoznak. A dombhátakon, magasabb 
részeken fekvő, erdők közötti szántó területeket amelyek minősége gyengébb a terv gyep 
illetve erdő területbe sorolja. 
 
Általános mezőgazdasági terület – gyepterület (Má-gy) 
A meglévő gyepterületek megőrzendők. A beerdősödött illetve bozótos egykori 
gyepterületek egy részét a terv erdőbe sorolja. A gyepek fenntartása, a mozaikos 
tájszerkezet, a kedvező tájképi megjelenés, valamint az állattartás, állattenyésztés 
fejlesztése miatt is fontos. Jelentős gyep területek főleg a határ északkeleti dombos részén 
illetve a Tarna mentén a belterület és a folyó között, és a kisebb patakvölgyekben vannak. 
 
Általános mezőgazdasági terület - nagyüzemi szőlőterület, gyümölcsös (Má-sző) 
Verpelét határa bővelkedik országosan is kiemelkedő minőségű termőhelyekben. A 
belterülettől délre, keletre és nyugatra a hegység dombsági előterében több száz hektár 
szőlő termőhelyi katasztere szerinti I. osztályú terület található. A településrendezési terv a 
legjobb termőhelyi területeket elsődlegesen szőlő- gyümölcstermesztésre javasolja és a 
szabályozással az adottságok optimális hasznosítását támogatja, megteremtve a 
lehetőséget a családi jellegű pincészetek, feldolgozók létesítésére. 
 
Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 
A történeti tájhasználat során kialakult, többnyire kisparcellás gyümölcs, szőlő ill. vegyes 
hasznosítású kertségi területek. Verpeléten a tó felé vezető út északi oldalán, a belterületi 
határtól közvetlen Kelet felé található kertes mezőgazdasági terület. 
 
 
2.2.2.5. Vízgazdálkodási területek 

Vízgazdálkodási terület az árkok, vízfolyások medre, a víztározó tó, valamint a 
vízgazdálkodással kapcsolatos intézmények építmények területe, amelyek vízgazdálkodási 
terület területfelhasználási egységbe tartoznak. 
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Vízgazdálkodási területek (V): 
A település területén lévő vízfolyások, árkok medre vízgazdálkodási terület 
területfelhasználási egységbe tartozik.  
 
Vízbázis (Vb): 
Ide tartozik a halastó területe. 
 
 
2.2.2.6. Különleges beépítésre nem szánt területek 

Olyan beépítésre nem szánt területek, amelyeken az elhelyezhető építmények 
rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük 
megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek. 
  
 
Különleges beépítésre nem szánt terület – temető (Kb-t) 
A terület a temetkezés kegyeleti épületei, s az azt kiszolgáló és kiegészítő épületek 
elhelyezésére szolgál.  

A település két temetője tartozik ebbe a területfelhasználási egységbe. A zsidótemető a 
Vásártér mögötti 1342 hrsz-on, a jelenleg használt temető pedig a lakóterület déli 
szomszédságában van a 1243/1 hrsz-on. A temető területének bővítése nem szükséges. 
 
Különleges beépítésre nem szánt terület – nagykiterjedésű sportolási célú terület 
(Kbsport) 
Ebbe a területfelhasználási egységbe tartoznak azok a területek, amelyek a település 
idegenforgalomhoz kapcsolódó, sportolási célú fejlesztéseinek területei. A területen az 
átmeneti ott-tartózkodást szolgáló valamint szociális funkciók mellett, kemping, ellátási, 
vendéglátási funkciójú épületek, szolgáltató épületek, valamint idegenforgalmi, bemutató, 
oktatási és sport célú épületek, építmények helyezhetők el.  

Ebbe a területfelhasználási egységbe tartozik a Kisfaludy utcában lévő futballpálya és 
kapcsolódó létesítményei számára kialakított terület (542 hrsz.) Új sportolási célú terület 
nem lett kijelölve. 
 
Különleges beépítésre nem szánt terület – vásártér (Kbvásártér) 
A terület vásártér és kapcsolódó létesítményei elhelyezésére szolgál.  

A település történeti vásártere, amely Verpelét Feldebrői kapuja a főút mentén, közvetlenül 
a lakóterület mellett. A korábbi vásártér terület a mellette lévő gazdasági területek (pl. 
benzinkút) területével kibővítésre került (46-47.sz. változások). 
 
Különleges beépítésre nem szánt terület – horgászközpont (Kbhorgászközpont) 
Az övezet a Vásártér mögött lévő bányató és környéke laza beépítésű fejlesztési területe 
(0280/1, 0272/18 hrsz). 
 
Különleges beépítésre nem szánt terület – kőbánya (Kbkőbánya) 
Az övezet a Kisnána határában lévő Tarnóca kőbánya területe, melynek tervezett bővítését 
a terv is jelöli. A bányaterület csaknem kétszeresére bővül az őt körülvevő erdőterületekkel 
szemben (1.sz. változás). 
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2.3. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
 
TÁJRENDEZÉS 
 
A tájrendezési fejezethez tartozó, tájhasználatokat leíró munkarészeket ld. 2.2.2. 
fejezetben. 

 

Tájhasználat, tájszerkezet értékelése, javaslata 
 
A tájrendezés az ökológiai, műszaki, gazdasági és esztétikai elvek alapján történő 
tájalakítás abból a célból, hogy a táj élettani, kondicionáló hatása, termőképessége, 
használati- és vizuális értéke növekedjen. Alapvető cél a természetes és az épített 
tájelemek összehangolása, a tájban lévő értékek és potenciál minél nagyobb mérvű 
hasznosítása úgy, hogy ez hosszútávon fenntartható használatot eredményezzen. 
A tájrendezés egyik fontos elve, hogy minden tájegység, tájrészlet egyedi ezért nem 
szabványosíthatók a javasolt megoldások. Mindig a táji értékeket előtérbe helyező, a 
tájjelleget erősítő megoldásokat kell megfogalmazni. Az elmúlt évtizedekben lejátszódott 
életmódváltás, a mesterséges felületek növekedése a tájváltozás folyamatát felgyorsították 
s így a táj jellegének védelme, az értékes tájkép megőrzése különösen fontossá vált.  
Verpelét településrendezési terv készítése során a fő feladat a kialakult tájhasználat és 
tájszerkezet kedvező elemeinek megtartása, megerősítése volt. Ez elsősorban az optimális 
tájhasználattal érhető el, ezért fontos az adottságokkal összhangban lévő ökologikus 
tájhasználatra való ösztönzés. 
A meglévő fő szerkezeti elemekben - utak, patakvölgyek, dombhátak, beépített területek, 
erdők – a településrendezési terv kismértékű változtatásokat javasol. Cél, a nagykiterjedésű 
erdőségek egységének, valamint a mozaikos tájhasználat jellemzőinek megtartása. E célok 
tudatos tájfejlesztéssel valósíthatók meg. 
 
A tájrendezés három fő területe: 
 

1. A természeti adottságok kiemelt védelme 
A Kigyós-patak völgyben lévő víztározót és környezetét, a Tarna-patak völgyét, a 
település északi részén lévő erdőket, a mezőgazdasági gyepterületeket, mint az 
ökológiai hálózat részét képező területeket úgy kell szabályozni, hogy azok 
használata az ökológiai hálózat feladatát ne gátolja meg. 
 

2. A termelési adottságoknak, a termőhelyi minőségnek megfelelő művelési ág 
alkalmazása 

3. Szőlőtermesztés 
Több helyen kiemeltük, hogy Verpelét külterületének jelentős része alkalmas 
szőlőtermesztésre, a mélyebb fekvésű, kedvező vízellátású gyepek illetve a dombok 
északi részén lévő bozótos területek pedig a hagyományos állattartásra. 
Az adottságok, a nagykiterjedésű szőlő termőhelyi kataszterébe tartozó területek 
következtében alapvető stratégiai cél a szőlőművelés, gyümölcstermesztés 
fejlesztése. A művelt területek, a szőlő- és gyümölcs ültetvények területének 
növekedése nemcsak gazdasági szempontból jelentős, hanem a művelt területek 
esztétikailag is kedvezőbbek a gondozatlan területeknél. 
Kedvező arculat kialakítása. Az okszerű tájhasználat, az adottságoknak megfelelő 
tájhasználat megvalósítása már önmagában is kedvezőbbé teszi a tájképet, a 
településrendezési tervnek azonban ezen túl rögzíteni szükséges a tájképvédelem 
fontosságát és a szabályozással, a tájba illesztési feladatok előírásával elősegíteni 
a tájképvédelem érvényre jutását. 
A Heves Megyei Területrendezési Terv a települési területen kívüli határrészekre 
országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetet jelölt. Az OTrT módosítása 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetet határozott meg, 
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amelyet a megyei terv és ez alapján a településrendezési terv pontosít. Tekintettel 
arra, hogy a települési területen kívüli határrészek mind beleesnek ebbe az 
övezetbe ezért csak minimális módosítás javasolható a +/- 5 %-os eltérésen belül. 
A fentiek alapján, Verpelét külterületén érvényesítettük a tájképvédelmi 
szempontokat, amelyek a HÉSZ általános, ill. egyes külterületi előírásaiban 
fogalmazódtak meg. A tájhasználatra tett övezeti javaslatokkal, az adottságoknak 
megfelelő tájhasználatra való ösztönzéssel a táji jellegzetességeket, a mozaikos, 
tájjelleget, tájképet is fejlesztésre javasoljuk. 
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében az OTrT 
előírásai szerint bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni, valamint a közlekedési és közmű 
létesítményeket is csak a tájképi egységet nem veszélyeztető módon lehet 
elhelyezni. 

 

 
 
TERMÉSZETVÉDELEM  
 
Verpelét a Mátra és a Bükk hegység között fekszik, de a település ÉNy-i része felnyúlik a 
Mátra-hegység területére. Annak ellenére, hogy mind a Mátrai Tájvédelmi Körzet, mind a 
Bükki Nemzeti Park szerves közelségben található Verpeléttel, a településen nincs 
országosan védett természeti terület. 
A katonaság kivonulását követően adott volt a legértékesebb északi, erdős hegységi részek 
védelem alá helyezése, azonban a „magasabb érdekeket” szolgáló Vadaspark akadálya a 
természevédelmi célú fejlesztésnek.  
Helyi jelentőségű természeti emlék a verpeléti földvár, amely a település nyugati 
határrészén található a szőlőtáblák között. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény 23.§-a szerint a törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, barlang, 
földvár. Verpeléten a földvár mellett elsősorban a források tartoznak ebbe, az ex lege védett 
kategóriába. 
 
 
→ NEMZETKÖZI VÉDELEM 
 
Nemzetközi védelem- Natura 2000-es területek 
 
A Natura 2000-s területek az európai közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok 
összefüggő ökológiai hálózata, amely Európa 17%-t, Magyarország területének 21%-át 
érinti. A cél a természetes élőhelytípusok, a közösségi jelentőségű állat- és növényfajok 
védelmén keresztül a biológiai sokféleség megóvása, a kedvező természetvédelmi állapot 
fenntartása, helyreállítása. Verpeléten HUBN 10006-os számon a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság területén található különleges madárvédelmi területként került kijelölésre 
Natura 2000-es terület, amely gyakorlatilag a kisnánai (Eger-Gyöngyös) országúttól 
északra eső határrészt foglalja magába:  0330/1, 0331/1, 0331/2, 0331/3, 0331/4, 0333/1, 
0333/2, 0333/3, 0334/1, 00334/2, 0335/1, 0335/2, 0335/3, 0336, 0340/2, 0340/3, 0340/4, 
0340/5, 0340/6, 0340/7, 0341, 0342/1, 0342/2, 0342/3, 0342/4, 0344/41, 0348/2, 0348/4, 
0348/5, 0348/6, 0348/7, 0350, 0351/1, 0351/2, 0357/1, 0357/2, 0358/2, 0358/3, 0358/4, 
0358/7, 0360, 0361, 0362,0363, 0364, 0365, 0366, 0370/1,0370/2, 0370/3, 0370/4, 0370/5, 
0371, 0372,  0373/1, 0373/3, 0373/4, 0373/5, 0373/6, 0373/7, 0373/8, 0373/9, 0373/10, 
0373/11, 0373/12, 0376, 0377/8, 0377/9, 0377/10, 0377/11, 0377/12, 0377/13, 0377/14, 
0377/15, 0377/16, 0377/17, 0377/18, 0377/19, 0377/20, 0377/21, 0377/22, 0377/23, 
0377/24, 0376, 0382 
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→ ORSZÁGOS VÉDELEM 
 
Országos Ökológiai Hálózat övezetei 

A 2003. évi XXVI. törvényben, azaz az Országos Területrendezési Tervben meghatározott 
Országos Ökológiai Hálózat Terület övezete a Megye Területrendezési Tervben magterület, 
ökológiai folyosó és pufferterület övezetére került felosztásra.  

 
Magterület: 
Verpeléten a Mátra- hegység déli lejtőjét és a hegység közvetlen előterét adó északnyugati 
határrész az egykor művelt mezőgazdasági területek határáig magterületbe tartozik. 
 
Ökológiai folyosó: 
A nyugati határszélen lévő gyepes, bozótos, erdős határrészek Túró-mező/ volt harckocsi 
lőtér/, a majkai volt katonai gyakorló terep, a Tarna medre valamint a Kígyós patakon 
létesített horgásztó, a tó közvetlen környezete és tó feletti patakvölgy gyepes területei 
ökológiai folyosónak jelöltettek ki. 

 
Puffer terület: 
A kisnánai országút feletti gyep, szántó és szőlő területek kerültek meghatározásra. 

 
 
 

2.4. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 
 
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló, többször módosított 
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 9. § értelmében a Helyi Építési Szabályzatban 
gondoskodni kell a a közigazgatási területen a klimatikus viszonyok megőrzése, javítása 
érdekében a telkek növényzettel fedett részéből, a zöldterületekből és az erdőkből álló 
egységes és összefüggő rendszer kialakításáról. Ennek figyelembe vételével a zöldfelületi 
rendszer szerkezeti kapcsolatait a településszerkezeti terv ábrázolja.  
Verpeléten a zöldfelületi rendszer elemei: 
 Területfelhasználási egységek: 

o erdőterület 
A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt (meglévő és tervezett) 
erdőterületek leírását lásd bővebben a Településszerkezeti leírás 2.1.2.3. fejezetében. 
o általános mezőgazdasági terület - gyepterület 
A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt általános 
mezőgazdasági terület - gyepterület leírását lásd bővebben a Településszerkezeti 
leírás 2.1.2.4. fejezetében. 
o általános mezőgazdasági terület – szőlő- és gyümölcsös terület 
A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt általános 
mezőgazdasági terület - szőlőterület leírását lásd bővebben a Településszerkezeti 
leírás 2.1.2.4. fejezetében. 
o kertes mezőgazdasági terület  
A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt kertes mezőgazdasági 
terület – kertes mezőgazdasági terület leírását lásd bővebben a Településszerkezeti 
leírás 2.1.2.4. fejezetében. 
o zöldterület 
A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt zöldterületek leírását 
lásd bővebben a Településszerkezeti leírás 2.1.2.2. fejezetében. 
o különleges beépítésre nem szánt terület 
A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt különleges beépítésre 
nem szánt terület leírását lásd bővebben a Településszerkezeti leírás 2.1.2.6. 
fejezetében. 
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 Egyéb: 

o vonalas szerkezeti elemek: fasorok 
o telken belüli zöldfelületek. 
 

A gyepterületek megóvására, fenntartására a vízminőség-védelem, talajvédelem és a 
biodiverzitás megőrzése szempontjából nagy hangsúlyt kell fektetni. A település 
erdősültségének nagyságát fenn kell tartani, a védelem alatt álló erdők megtartandók.  

A mezőgazdasági területek közül nagyobb zöldfelületi potenciállal rendelkeznek a 
gyepterületek.  

A város zöldterületei többnyire kisebb kiterjedésűek, s elszórtan találhatók a belterületen. A 
továbbiakban a zöldterületek minőségi fejlesztését kell leginkább megoldani. 

Verpeléten a pihenést és a városközpont esztétikai megjelenését gazdagító zöldterület a 
központi részen, a Szabadság téren lévő Sétakert. A templom és a plébánia előterében 
kialakított zöldterület értékes, beállt fás növényzettel rendelkezik és a pihenő részek mellett 
történelmi emlék – 1848-49 –es hősökre emlékező emlékmű- is található a parkban. 
A másik beállt jelentősebb zöldterülete Verpelétnek, a Petőfi Sándor (Hegyi utca) és az 
Ifjúság utca sarkán az iskola épülete előtt kialakított park. A fentieken kívül a 
településrendezési terv a Gárdonyi Géza, Mikes Kelemen és Dózsa György utcák alkotta 
háromszög alakú tömb belsejében tartalmaz közhasználatú zöldterületet, a jelenleg 
befásodott tömbbelső közepén. A másik kijelölt zöldterület a Tarna hídnál a település felé 
eső részen a jelenlegi gyepes, fás területen található. 
 

A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt különleges beépítésre nem 
szánt területek leírását lásd bővebben a Településszerkezeti leírás 2.1.2.6. fejezetében. 

A szerkezeti terven jelölt helyeken fasorok, erdősávok telepítendők, melyek így hálózatot 
képezve tudják biztosítani a kapcsolatot a települési zöldfelületi rendszer különböző típusú 
elemei között.  

A települési zöldfelületeket tovább növelik a kevésbé intenzív beépítéssel, s nagyobb 
zöldfelületi aránnyal rendelkező falusias lakóterületek illetve a kertvárosias lakóterület 
területfelhasználású egykori zártkertek. 

 

2.5. AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
Művi értékvédelem 
Az országos védelem alatt álló épület védelméről településrendezési eszközökkel is 
gondoskodni kell. 
A belterületen áthaladó fő közlekedési útvonal környezetét és a településmag területét 
fokozott esztétikai kontroll alá kell vonni.  

 
 
Régészeti emlékek 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény előírásai alapján kell a 
régészeti emlékek védelmét biztosítani. A törvény rendelkezik az építkezés, földmunka, 
bányászati tevékenység, vízi munka során előkerült régészeti lelőhelyek vagy leletek 
megőrzésével, jelentésével kapcsolatban. A településszerkezeti terv feltünteti az 
örökségvédelmi hivatal közhiteles nyilvántartásában szereplő nyilvántartott régészeti 
lelőhelyeket. A településszerkezeti tervben rögzített régészeti lelőhelyek védelmét a 
szabályozási tervben, a helyi építési szabályzatban és az építéshatósági gyakorlatban is 
érvényesíteni kell. 
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Régészet lelőhelyek 

azonosító név 
védési jogi 

aktusok 
HRSZ 

EOV Y 
koordináta 

EOV X 
koordináta

25669 Vásártér   1341 738240 277962 

45364 Földvár 
KÖH 
470/2506/2/2004 

0370/3 735664 280335 

50042 Akácfa u. 43.   

244, 243, 242, 252, 
253, 256, 263, 255, 
237, 241, 266, 259, 
254, 261, 236, 257/1, 
265, 238, 262, 260, 
235, 239, 258, 264, 
247, 234, 268, 232, 
230, 267, 269, 231, 
233, 270, 275/2, 205, 
275/3, 274/2, 276, 
273, 275/1, 274/1, 
206/1, 272, 173, 
206/2, 208, 207, 212, 
213, 229, 240, 220, 
217, 245, 246, 251, 
257/2, 271, 280, 278, 
279, 277 

738121 279402 

50043 Belszög   1504, 1505 738245 278670 

76725 
Debrői úton 

aluli dűlő 
  

1336/2, 1336/3, 
0272/10 

738323 277685 

 

 

Világörökség 
 
Verpelét területén az országos védelem alatt álló Kossuth Lajos u. 54. (146/2 hrsz.) alatt 
található kovácsműhely, ez szerepel a magyarországi tájház-hálózat keretében 
az UNESCO Világörökség várólistáján. 
 
 
 
Műemlék, műemléki környezet 

 

törzsszám 
azonosít

ó 
cím név védelem bírs. kat. helyrajzi szám 

2158 27424   

Kovácsműhely 
(Múzeum) ex-
lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

  

1706, 1708, 
1712, 1711, 
1710, 1709, 
734/2, 336, 
146/7, 146/5, 
146/4, 1707 

10796 27425   

Nepomuki 
Szent János-
szobor ex-lege 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

  

139, 146/4, 
146/5, 146/6, 
150, 1766, 
1770, 148 

2159 27426   

Németh-kúria 
ex-lege 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

  

1335/1, 754, 
755, 762, 713, 
711/2, 716, 
717, 759, 760, 
1335/2, 
1335/3, 



19 
 

1498/1, 
1498/2, 1499, 
1500, 1501 

2157 27427   

R. k. templom 
(Krisztus 
Király) ex-lege 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

  

1335/1, 
1335/2, 
1335/3, 1501, 
1503, 750/2, 
750/3, 751, 
752, 754, 
1515, 1505 

2157 5880 
Szabad-
ság tér 8. 

R. k. templom 
(Krisztus 
Király) 

Műemlék II. 1504 

2158 5877 Kossuth u. 
Kovácsműhely 
(Múzeum) 

Műemlék II. 146/2 

2159 5879 
Tűzoltó 
utca 11. 

Németh-kúria Műemlék III. 761 

10796 5878 Kossuth u. 
Nepomuki 
Szent János-
szobor 

Műemlék III. 146/3 

 

 

Helyi művi értékvédelem 
 
Verpelét város 13/2012.(IX.15.) sz. Kt. rendelete alapján jelenleg az alábbi ingatlanok és 
objektumok tartoznak helyi védelem alá: 
 
Helyi védelem alatt álló építmények: 
1./  Volt Malom - szolgálati lakás 
       Verpelét, Kossuth út 64. (1704/1 hrsz.) 
 
2./ Népház 
      Verpelét, Szabadság tér 8. (1704/1 hrsz.) 
 
Védett képzőművészeti alkotásokra és emléktáblák: 
1./ I. világháborús emléktábla  
      Verpelét, Szabadság tér 8. (1504 hrsz.) 
 
2./ Sztáray grófi család címere 
     Verpelét, Kastély út 6. (450 hrsz.) 
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2.6. KÖZLEKEDÉS 
 
A közlekedési és közmű elhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a 
kerékpárutak, a közterületi gépjármű várakozóhelyek, járdák, és gyalogutak, mindezek 
csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, 
vízi közlekedés, valamint a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál. 
 
Térséget érintő országos közutak 
Meglévő 

- 2415 j. Verpelét-Sirok összekötő út (50-50 méteres védőtávolság) 
- 2416 j. Gyöngyös-Verpelét-Eger összekötő út (50-50 méteres védőtávolság) 
- 2417 j. Kápolna-Verpelét összekötő út (50-50 méteres védőtávolság) 
- 24128 j. Egerszólát bekötőút (50-50 méteres védőtávolság) 
- 24309 j. Verpelét állomáshoz vezető út (50-50 méteres védőtávolság) 

Tervezett 
- Heves Megye Területrendezési Tervének részeként szerepel a 25 sz. főút déli 

szakaszát tehermentesítő M25 gyorsforgalmi út kiépítése az M3 autópályáig és a 
2501 j. Eger (keleti) elkerülő út. 

- Nagy távlatban tervezett észak-dél irányú Tarna-völgyi út, mely a településen halad 
keresztül. 

 
 
Települést érintő országos közutak 
Meglévő 

- 2415 j. Verpelét-Sirok összekötő út (50-50 méteres védőtávolság) 
- 2416 j. Gyöngyös-Verpelét-Eger összekötő út (50-50 méteres védőtávolság) 
- 2417 j. Kápolna-Verpelét összekötő út (50-50 méteres védőtávolság) 
- 24128 j. Egerszólát bekötőút (50-50 méteres védőtávolság) 
- 24309 j. Verpelét állomáshoz vezető út (50-50 méteres védőtávolság) 

Tervezett 
Tarna-völgyi út, mely észak-dél irányban a településen halad keresztül. 
 
Települési gyűjtőutak 
Meglévő 

- Bezerédi Imre út  
- Ifjúság út  
- Petőfi út  
- Hegy utca,  
- 774 hrsz-ú út 

Tervezett 
- Javasolt új települési gyűjtőút kialakítása a 24129 j. úttól keletre, amely a 

településközpont és a település déli területeinek összekötését biztosíthatja.  
- A 24129 j. úttól nyugatra az Eger-Egerszalók összekötő út csomópontjától a 

település nyugati végére bekötő gyűjtőút a dél-nyugati településrészek feltárását és 
jövőbeli fejlődésének lehetőségét biztosíthatja. 

 
Települési kiszolgáló utak 
Meglévő 
Az országos mellékutakhoz és a gyűjtőutakhoz kapcsolódnak a település mellékutcái. A 
település úthálózata rácsos szerkezetű, a hálózatot jelentősen befolyásolja a Tarna-patak 
és a Kisterenye – Kál-Kápolna vasútvonal. 
Tervezett 

- Liget utca meghosszabbítás a 774 hrsz-ú útig. 
- Honvéd utca meghosszabbítás a 774 hrsz-ú útig. 
- Ifjúság utca – Arany János utca közötti lakóterületet feltáró út 
- A dél-keleti településrészen a Kiss Ernő utca és a Mikes Kelemen utca közötti új 

lakóterületet feltárása érdekében új kiszolgáló utcák nyitása javasolt. 
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A dél-nyugati településrészen új lakó és mezőgazdasági területek határán és az Ady Endre 
utca – Micsurin utca közötti területen a lakóterület feltárására szolgáló és a településrész 
megközelítését biztosító kiszolgáló utak kialakítása javasolt. 
 
Közúti csomópontok 
Meglévő 

A település összes csomópontja szintbeni kiépítésű. A csomópontok a forgalmat 
megfelelően bonyolítják. A gyűjtőutak és főutak csomópontjai a főutak felé 
elsőbbségadással szabályozottak, a gyűjtőutak és lakóutcák csomópontjai általában a 
gyűjtőutak felé elsőbbségadással vagy stop táblával szabályozottak, de akadnak 
szabályozatlan útkereszteződések is. A forgalmi helyzet egyértelműsítése érdekében 
forgalomtechnikai felülvizsgálat szükséges. A lakóutak csomópontjai részben szabályozott, 
esetenként részben egyenrangú kereszteződéseket alkotva az elsőbbségadás jobbkéz-
szabály alapján szabályozott, a főút felé minden esetben elsőbbségadás kötelező. A 
lakóutcákon találkozása esetenként nem egyértelmű, hogy egyenrangú utak 
kereszteződéséről van szó, ahol a jobbkéz szabály érvényes, vagy csupán az 
elsőbbségadás kötelező tábla hiányzik. Ezeken a helyeken a forgalomtechnikai kialakítás 
egyértelműsítése szükséges. Az utcák kis forgalmúak, a csomópontok megfelelő 
kapacitástartalékkal rendelkeznek. Beavatkozást csak a hegyes szögű, szűk vagy éppen a 
túlságosan és indokolatlanul terebélyes csomópontok indokolhatnak.  
 
Tervezett 

- A belterületen javasolt a forgalomtechnikai kialakítás felülvizsgálata, a keresztező 
utcák alá-felé rendeltség viszonyának szabályozásával a megfelelő úthierarchia 
kialakítása. 

- Új csomópontok kialakítása javasolt az új gyűjtőutak országos közúthálózathoz 
csatlakozásánál. 

 
Parkolók 
Meglévő 
A lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek. Verpeléten kiépített parkoló 
területek jellemzően az alapellátást biztosító intézmények és szolgáltató létesítmények 
közelében létesültek. Ilyen aszfalt burkolattal ellátott és kijelölt parkolóhely található a 
Tűzoltó úton a Községháza és Egészségügyi központ előtt, a Szabadság téren, mely a 
településközpontot is jelenti egyben, mivel több üzlet, Takarékszövetkezet, gyógyszertár 
található a téren, továbbá a jelenleg nem használt vasúti megállónál és a Kossuth utca 
mentén található maxi Coop áruház előtt és mögött. Padkán történik a parkolás az általános 
iskolánál és az óvodánál. Az utak padkáin, több helyen szórt felületű vagy szilárd burkolatú 
közterületi parkoló működik. Ezek sem forgalmi szempontból, sem a zöldfelületek védelme 
szempontjából nem zavarók, kialakításuk felülvizsgálata célszerű lenne. 
 
 
Tervezett 
Javasolt a településen a megfelelő számú és kiépítettségű parkolóhelyek kialakítása 
különös tekintettel az óvoda és iskola, intézmények és szolgáltató létesítményeknél jelenleg 
hiányzó férőhelyek biztosítása érdekében.  
 
 
Kerékpárutak 

A településen a kerékpárt használók száma átlagos, a helyi közlekedést esetenként 
kerékpárral oldják meg. A település közigazgatási területén jelenleg nincs kiépítve 
kerékpárút.  
 
Tervezett 

Verpelét közvetlen térségében az Országos Területrendezési terv és a Heves Megyei 
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Területrendezési terv országos jelentőségű kerékpárút és térségi jelentőségű kerékpárút 
fejlesztést tartalmaz.  

A települést érinti az országos jelentőségű 3. Kelet-magyarországi kerékpárút, 3.A 
szakasza: Budapest - Fót - Mogyoród - Szada - Gödöllő - megyehatár - Zagyvaszántó - 
Gyöngyöspata - Gyöngyös - Markaz - Kisnána - Egerszalók - Eger - megyehatár - 
Mezőkövesd - Poroszló - Tiszafüred - Hortobágy - Nádudvar - Hajdúszoboszló - Debrecen - 
Nyírábrány - Nyírbátor - Csengersima – Tiszabecs, mely csatlakozik a 4. Tiszamente 
kerékpárút, 4.A szakaszhoz: (Szlovákia) - Tornyosnémeti - Hidasnémeti - Gönc - 
Telkibánya - Bózsva - Pálháza - Füzérradvány - Mikóháza - Sátoraljaújhely - Sárospatak - 
Bodrogolaszi - Vámosújfalu - Olaszliszka - Szegilong - Szegi - Bodrogkisfalud - 
Bodrogkeresztúr - Tarcal - Tokaj - Tiszaladány - Tiszatardos - Tiszalök - Tiszadada - 
Tiszadob - Tiszaújváros - Tiszapalkonya - Tiszatarján - Tiszakeszi - Ároktő - Tiszadorogma 
- Tiszabábolna - megyehatár - Poroszló - Sarud - Kisköre - megyehatár - Tiszasüly - 
Kőtelek - Nagykörű - Szolnok - Tószeg - Tiszavárkony - Tiszajenő - Tiszakécske - Lakitelek 
- Tiszaalpár - Csongrád - Baks - Ópusztaszer - Sándorfalva - Szeged - Röszke - (Szerbia). 

Érinti továbbá a Térségi jelentőségű kerékpárút hálózat II. eleme: megyehatár - 
Istenmezeje - Erdőkövesd - Pétervására - Kisfüzes - Szajla - Sirok - Tarnaszentmária - 
Verpelét - Feldebrő - Aldebrő - Tófalu - Kápolna - Kompolt - Kál - Erdőtelek - Tenk - Átány – 
Hevesvezekény. 
A forgalom most még nem indokolja, de közeljövőben már javasolt a 2416 j. út mellett 
kerékpárutat létesíteni, amely Eger összekötésével a kerékpáros turizmus élénkítését is 
elősegítheti, valamint a település belterületi részét is csatlakoztathatja a kijelölt országos és 
térségi jelentőségű kerékpárút hálózathoz összekötve így a Mátrát a Tisza-tóval. 
 
Gyalogos útvonalak 

A gyalogosközlekedés számára a település útja egy része egy oldalon, helyenként két 
oldalon járdával kiépült, részben kiépítetlen. A lakó-kiszolgáló utakon azonban általában a 
gyalogos forgalom a közúton bonyolódik. A járda állapota általában rossz, ahol van, ott a 
szélessége általában nem elegendő. A településen gyalogosút található a Kastély út 
vonalában a Vörösmarty utcáig, a Szabadság téren, az Ady Endre u –Templom ú között és 
a Csend u - Csokonai Vitéz Mihály út átkötésben.  

A belterületen javasolt a gyalogosok és kerékpáros forgalmat elősegítő biztonságos közúti 
keresztmetszet és forgalomtechnika kialakítása. Javasolt a gyalogos utak szilárd burkolattal 
történő kiépítése. A hiányzó járdakapcsolatokat javasolt kialakítani fokozottan kiemelve az 
óvoda és iskola környékét. 
 
Vasút 
A települést érinti a Kisterenye-Kál-Kápolna vasútvonal, a Magyar Államvasutak (MÁV) 84-
es számú egy vágányú, nem villamosított, 55 km hosszú mellékvonala. A vonalon –a 
hivatalos közlés szerint- átmeneti a személyszállítás üzemszünete. Rendszeres 
teherszállítás Kál és Recsk között zajlik remotorizált MÁV M47-es mozdonyokkal. Recsk és 
Kisterenye között történik vonalbejárás, azonban a közlekedés minimális. A vonalon 
lehetőség van különvonatot rendelni hétfőtől csütörtökig a nappali órákban. 
Üzemelő távolsági közlekedésű villamosított vasútvonal közúthálózaton elérhető Kál 
területén (Kál-Kápolna megállóhely) a MÁV 80/80a sz. Budapest - Hatvan - Miskolc - 
Sátoraljaújhely / Nyíregyháza vasúti villamosított részben kétvágányú fővonala.  
A településről közúton keleti irányban elérhető Eger területén a 87a sz. Füzesabony-Eger 
egyvágányú villamosított fővonal (Engedélyezett sebesség: 60 km/h) és a 87 sz. Eger-
Putnok egyvágányú Eger-Felnémet állomásig villamosított viszonylat, melyen Szilvásvárad 
és Putnok között jelenleg a személyszállítás szünetel. Továbbá nyugati irányban Gyöngyös 
területén elérhető a 85 sz. Vámosgyörk–Gyöngyös-vasútvonal 13 km hosszú villamosított 
egyvágányú fővonala. Engedélyezett sebesség: 80 km/h. 
Keskeny nyomtávú vasútvonal a település környékén Gyöngyös és Felsőtárkány 
térségében működik.  
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A vasúti közlekedés tekintetében javasolt megvizsgálni, hogy a települést érintő Kisterenye 
- Kál-Kápolna vasútvonal gazdaságosan történő újra bevonása megoldható-e a 
tömegközlekedésbe. Felülvizsgálandó, hogy amennyiben a személyforgalom nem történik a 
vonalon, a teherforgalom milyen módon tehermentesíthetné a közúthálózati áruszállítást. 
 
Légi közlekedés 
Verpelét környezetében három helyi jelentőségű repülőtér található. Az Eger, Maklár, és 
Gyöngyös Pipis-hegy repülőtér egyaránt nem nyilvános fel- és leszállóhelyű, állami 
repülések céljára szolgáló repülőtér. 
 
Tömegközlekedés 
Verpelét belterületén több buszmegálló található, melyen a KMKK Középkelet-
magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (Agria Volán 
Zrt., a Hatvani Volán Zrt., a Jászkun Volán Zrt., a Mátra Volán Zrt., Nógrád Volán Zrt.. 
egyesülés) járatai szolgáltatják a tömegközlekedést.  
Hét megállóhely található Verpeléten:  
-autóbusz-váróterem,  
-d.beváltó,  
-iskola,  
-laktanya,  
-óvoda,  
-Újtelep,  
-vasútállomás bejárati út.  
A járatok döntően az országos úthálózaton a Kölcsey Ferenc út, Kossuth Lajos utca, 
Bajcsy-Zsilinszky utakon, valamint a Bezerédi - Ifjúság - Petőfi Sándor útvonalon az óvoda 
és iskola elérése érdekében közlekednek. A járatok mindenhol kétirányú utasforgalmat 
bonyolítanak, azaz buszmegállóhely párok találhatóak. 
 
Autóbuszállomás legközelebb Egerben található, de elérhető Gyöngyösön is. Az autóbusz 
megállóhelyek száma az igényeknek megfelelő, azonban az elhelyezésük és kiépítettségük 
felülvizsgálatra javasolt, a menetrendi járatok követési időközei megfelelőek, változás nem 
várható. 
 
Vasútállomás és vasúti megállóhely Eger, Gyöngyös és Kál településeken érhető el. 

 

2.7. KÖZMŰELLÁTÁS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 
 

Közművenkénti közműfejlesztési feladatok 
 

Vízellátás 
 
A településen a vízellátást az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt. biztosítja 

2013. június 1-től. 

A város ivóvízellátását biztosító vízmű sérülékeny földtani környezetben található. Az 

Ivóvízbázis-védelmi Kormányprogram keretében 2000-2002. években megtörtént a 

123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő védőterület-rendszer 

lehatárolása. A diagnosztikai záródokumentáció - amely többek között ismerteti a vízbázis 

érdekében szükséges és javasolt intézkedéseket - az Önkormányzat részére is átadásra 

került. 

A vízmű kutak védelmét biztosító hidrogeológiai védőidomot és védőterületeket az Észak-

magyarországi Vízügyi Felügyelet a H-6851-12/2004. számú határozatával jelölte ki. A 
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határozat névátírások miatt a B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi 

Vízügyi Hatósága által 570-1/2014. számon módosításra került.  

A gazdasági központ akcióterületen található a Szőlőfeldolgozó üzem kútja, melyből a 

víztermelés a 23.139-4/1986. számú vízjogi engedély alapján határozatlan ideig szünetel. 

Felszíni ivóvízbázis hidrológiai védőterülete a várost nem érinti. 

A település önálló vízművel rendelkezik. A vízellátást 2 db mélyfúrású és 1 db felszín közeli 

kút biztosítja.  

A 2 x 100 m³-es ellennyomó medence egy 41 x 20 m-es nagyságú területen helyezkedik el, 

melyen csapadékvíz-mentesítésre a belső védőövezet kerítésén kívül földárok épült. 

A vas-mangántalanítást követően a vízműtelepen lévő 100 m3-es alacsony szintű 

tárolómedencéből hálózati szivattyúk nyomják az ivóvizet az elosztóhálózatba, illetve a 

város keleti oldalán létesített 2 db 100 m3-es ellennyomó medencébe.  

A belső védőövezet 749, a külső 550, a hidrogeológiai védőzóna 450 m3/nap víztermelésre 

lett kialakítva. A védőidom mélységi határát a vízadó összlet fekümélysége jelenti 

(terepszint alatt kb. 6-10 méterre). 

A belső védőövezettel érintett terület: Verpelét 05/2, 05/3 hrsz-ú külterületi ingatlanok.   

A település közigazgatási területén felszíni vízkészletet hasznosító vízhasználat nincs. 

A település közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából talaj és rétegvíz 

kategóriába van besorolva (60-40 % arányban).  

 

A vízbázis állapotának ellenőrzésére 10 db figyelőkút létesült. 

A település ivóvízellátását szolgáló közműhálózat a vízjogi üzemeltetési engedélyben 

foglalt adatok alapján az 1970-es években épült. 

Az ivóvízellátást biztosító I/a mélyfúrású kút 1999-ben, a III/a sekély mélységű kút 1985-

ben, míg a III/b mélyfúrású kút 1999-ben épült. 

A vízmű területén aknában elhelyezett vakkutas nyomásfokozó található. A hálózati 

szivattyúk ráfolyásosak, és a beépített tolózárak segítségével felváltva üzemelnek. 

A települési elosztóhálózat körvezetékes rendszerű, kisebb ágvezeték csupán néhány 

utcában található.  

Az elosztóhálózat mindösszesen 22.575 fm hosszúságú; anyag és átmérő szerint az alábbi 

megbontásban: 

 

NA 80-as ac. nyomócső:                    6352 m 

NA 100-as ac. nyomócső:                  4482 m 

NA 100-as KM-PVC nyomócső:           690 m 

NA 150-es ac. nyomócső:               11 051 m 

 

A településen 13 db közkifolyó található, melyek elhelyezkedése az alábbiak szerinti: 

1. Micsurin u. 5. 

2. Bartók u. 1 - 9. között 

3. Dózsa u. 24. 

4. Vasút u. 14. 

5. Szabadság tér 10. 

6. Kossuth u. 126. 
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7. Malom u. 12. 

8. Dankó u. 22. 

9. Ságvári u. 16. 

10. Ságvári u. 22. 

11. Akácfa u. 15. 

12. Zrínyi u. 13. 

13. Keletifény u. 20. 

 

A hálózat mentén 1 - 1 m karbantartási sáv lett kijelölve. 

Jelenleg felújítás/karbantartás szempontjából a tolózárak cseréje zajlik. 

A vízminőségi problémák megoldására vízjogi engedélyes terv készítése vagy 

rekonstrukció a hálózaton annak megépítése óta ismereteink szerint nem történt. 

A vízmű és a Bezerédi út közötti szállító ivóvízvezeték fejlesztése javasolt. 

A felszín alatti ivóvízbázis védelme érdekében az integrált településfejlesztési stratégiában 

a Verpelét városi vízmű hidrogeológiai védőterületét és védőidomát kijelölő, módosított 

6851-12/2004. számú VIFE határozat vonatkozó előírásait szerepeltetni kell. 

Az újonnan kialakításra kerülő ingatlanok és létesítmények ivóvízigényét, amennyiben a 

műszaki lehetőség adott, a meglévő, illetve az újonnan kiépítendő ivóvíz hálózatról kell 

biztosítani. 

 

A szolgáltatott ivóvíz minőségének ki kell elégítenie "az ivóvíz minőségi követelményeiről 

és az ellenőrzés rendjéről szóló" módosított 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet előírásait. 

 
 
Termálvíz ellátás 
 
Verpelét területén nem található termálforrás. 

 

Szennyvízelvezetés  
 
A településen a szennyvízelvezetésről szintén az Északmagyarországi Regionális 

Vízművek Zrt. gondoskodik. 

A település külterületén található a szennyvízelvezető hálózat és tisztító telep, mely 1997-

ben épült. A szennyvíztisztító telep 550 m3/nap kapacitású, elhelyezkedését tekintve a 

0280/2. helyrajzi számon található. 

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási programról szóló 

többször módosított 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a községet a 2000-10000 közötti 

lakosegyenérték terhelésű települések közé sorolja. 

A szennyvízcsatorna hálózat a település belterületén 83 %-osan van kiépítve. 

A tisztított víz befogadója a Tarna-patak 50+129 km szelvénye. 

A települési szennyvízcsatorna-hálózat anyaga, hossza és jellemző átmérői a vezeték-

típusok rendszerezése alapján: 

Gravitációs gyűjtő: 1909 fm; D200 KG-PVC 

Vákuum gyűjtő: 22370 fm; D160, 125, 110, 90 KPE 
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Nyomott szállítóvezeték: 3093,2 fm; D 90, 60 KPE 

A települési szennyvízközmű-rendszeren található 2 db vákuumgépház, valamint 1db 

átemelő. Az átemelő 10x10 m, a vákuum gépházak pedig 20x50 m körbekerített 

védőterülettel rendelkeznek. 

 

A víziközművek ÉRV ZRt. általi üzemeltetésének időszakában a fogyasztási helyek 

számának (db) alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be: 

 

 

A fogyasztási mennyiségek (m3) alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be: 

 
Közmű Év Lakosság Közület Mindösszesen 

Ivóvíz 

2013  

(7 hónap)
47475 10720 58195 

2014 82258 22110 104368 

Szennyvíz 

2013  

(7 hónap)
44907 5399 50306 

2014 77511 18008 95519 

 

Az újonnan kialakításra kerülő és más, rácsatlakozás nélküli ingatlanok esetében a rákötési 

lehetőséget, amennyiben műszakilag lehetséges, a meglévő, illetve az újonnan kiépítendő 

közműhálózatra biztosítani kell, illetve ennek hiányában, a képződött szennyvizek 

ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell. 

A közcsatornába vezetett szennyvizek minőségének ki kell elégítenie a vízszennyező 

anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szól 

28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet előírásait. 

A közműves ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszer igénybevétele során figyelembe 

kell venni a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény előírásait. 

 

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
 
A tervezett területen található a Tarna-patak a Hátsó-Tarnóca-patak, a Kígyós-patak, és a 

Kő-hegyi-patak. A Tarna-patak települést érintő szakasza kizárólagos állami tulajdonban és 

az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság kezelésében van.  

Közmű Év Lakás Gazdálkodó KKF Tüzivíz Intézmény Üdülő
Lakosság 

összesen 

Közület 

összesen 

Mindössze

sen 

Ivóvíz 
2013 1400 40 1 1 14 35 1435 56 1491 

2014 1406 41 1 1 14 35 1441 57 1498 

Szennyví

z 

2013 1280 34   14 28 1308 48 1356 

2014 1284 35   14 28 1312 49 1361 
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A Hátsó-Tarnóca-patak és Kígyós-patak egyes szakaszai a vízgazdálkodásról szóló 1995. 

évi LVII. tv. 3. § alapján Igazgatóságunk kezelésébe került 2014-ben. 

A Kő-hegyi-patak nincs az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság kezelésében. 

Verpelét település közigazgatási területén 4 db vízrajzi állomás található (192034, 001760 

tsz. felszíni állomás, 001905 tsz. felszín alatti állomás, 192290 tsz. hidrometeorológiai 

állomás). 

A Tarna-patak esetében a part éleitől, illetve depóniáinak mentett oldali lábvonalától 

számított 6,0 m, egyéb vízfolyások esetében 3,0 m széles parti sávot szabadon kell hagyni 

a 83/2014. (III.14.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, karbantartási és fenntartási 

munkálatok elvégzésére. Ezen területeken állandó épület, építmény, kerítés nem 

helyezhető el, továbbá fás szárú növények telepítése is tilos. 

A településen keresztül folyó patakokat, valamint a 83/2014. (III.14.) Korm. rendeletben 

biztosított parti sávjait vízgazdálkodási, vízügyi területként kell feltüntetni a 

településfejlesztési tervben. 

A települést két részre osztja a Tarna patak. 

A meder kiépített, a karbantartási sáv szélessége 6-6 m, a területe biztosítva van. 

Jelenleg a csapadékvizeket több árok vezeti a patakba. A belterületen az útárkok 

kiépítettek, a település felszíni vízelvezetése jellemzően nyílt árkos. Az árkok tulajdonosa 

és kezelője az Önkormányzat. 

 

Patakok, vízfolyások menti területek esetleges telekosztásának, valamint új lakó vagy 

egyéb ipari célú beépítésének előfeltételéül kell szabni a felszíni vízfolyások, patakok Q"1-

3"-os mértékadó vízhozamra történő kiépítését, mederrendezését. 

Új lakó vagy egyéb célú ingatlanok kiosztásának, valamint beépítésének előfeltételéül kell 

szabni a terület vízrendezését és a csapadékvizek elvezetésének megoldását. 

A vízfolyások keresztezésénél és megközelítésénél a 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet, 

valamint a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 

 
 

Energiaellátás 
 
Az energiaellátást érintően a javasolt fejlesztések, új beépítések energiaellátásának 

megoldása mellett, az egyes energia közművek fejlesztési feladatainál figyelembe kell 

venni a következőket is:  

 a komfortosabb életkörülmény biztosítása kedvezőbb fenntartási költségekkel 

o megoldási javaslat készítése szükséges, mivel az egyéni gazdasági 

nehézségek hatására a komfortos életkörülményt biztosító gázellátás 

helyett, a hagyományos nem vezetékes energiahordozók hasznosítása újra 

növekvő trendű és a növekedése miatt a légszennyezés az utóbbi időkben 

újra emelkedő tendenciájú, ennek a folyamatnak. 

o a fenntartási költségek csökkentésére a megújuló energiahordozók igénybe 

vételének szorgalmazása,  

 a klímaváltozás hatásainak a kezelése, felmelegedés elleni védelem  



28 
 

o fasortelepítés számára helybiztosítás a közművek racionális 

területfoglalásának segítségével 

o klímaberendezés üzemeltetését megújuló energiahordozó hasznosításával, 

a hatékonyabb energiagazdálkodás érvényesítése érdekében. 
 

Villamosenergia ellátás 
 
Verpelét területén az elektromos hálózat szolgáltatója az ÉMÁSZ Zrt.  

Verpelét települését és annak közvetlen környékét üzemszerűen 2 db 20kV-os vezeték látja 

el Eger Dél alállomásból, a középfeszültségű rendszer tartalékolásában viszont részt 

vesznek a Recsk, Gyöngyös és Heves táppontokból induló vezetékek. A városi 20 kV-os 

hálózat teljes egészében szabadvezetékes kiépítésű, a gerinchálózat és a róla leágazó 

vezetékek többsége a 2000-es évek elején-közepén átépítésre került. A kisfeszültségű 

hálózat egy transzformátor körzet kivételével szintén szabadvezetékes kiépítésű, részben 

csupasz vezetős, részben kötegelt kivitelű szigetelt hálózat. A fogyasztók ellátását a 

verpeléti térségben 30 db KÖF/KIF transzformátor állomás biztosítja. 

Az utóbbi idők várost érintő legjelentősebb fejlesztésében az üzembiztonság növelése, egy-

egy esetleges hiba fellépésekor a közvetlenül érintett fogyasztói kör mihamarabbi 

leválasztása céljából egészen a tavalyi évvel bezárólag távműködtethető kapcsolókat 

épített ki az ÉMÁSZ Zrt. Ezen túlmenően a rendszer szempontjából szükségtelenné vált, 

ugyanakkor bizonytalan működésű, cserére szoruló oszlopkapcsolók el lettek távolítva, 

helyettük FAM kötések kerültek beszerelésre. 

A jelenlegi fogyasztói kör ellátására a mai villamos kapcsolatok kapacitása elegendő. Ezek 

bővítését új és jelentősebb mértékű fogyasztói igények megvalósulása esetében kell 

tervezni. Ilyen lehet egy-egy nagyobb igényű ipari fogyasztó megjelenése, a lakóterület 

növelése céljából új parcellázás kialakítása, vagy a meglévő fogyasztók 

teljesítménybővítése.  
 
 
Földgázellátás 
 
Verpelét területén a földgáz szolgáltatója a TIGÁZ Zrt. A településközpont belterülete 

kielégítően ellátott gázzal. A gázellátást nagyközépnyomású hálózat biztosítja, amelyre a 

házi bekötések egyedi fogyasztói gáznyomás szabályozón keresztül csatlakoznak. Az 

országosnak megfelelő mértékben a gázhálózatról biztosított a téli fűtési igények 

kielégítésére a gázmennyiség.  

A gázvezeték hossz és fogyasztói létszám adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 

TIGÁZ-zal folytatott egyeztetés alapján fejlesztést nem terveznek. 

A település egy gázfogadóval rendelkezik, mely a 033/5 hrsz.-ú telken helyezkedik el 

(üzembe helyezve: 1993). 
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Megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőség 
 
Verpelét település térségében (környező településeken) működő termál kutas fürdő van. 

Ebből kifolyólag a város területén valószínűsíthetően létesíthető termál kút, amely megújuló 

energiaforrását az országban már néhány településen sikeresen hasznosították 

fűtőenergiaként. 

Ezért azt javasoljuk, hogy termálkút létesítésének lehetőségét az Önkormányzat vizsgálja 

meg, mert így – kedvező esetben – csökkenthető a nem megújuló energia használata a 

településen. 

Az országban akad példa arra is, hogy a termálvizekből nyert fűtőenergiát a környező 

településekre juttatják el, így aknázva ki terület geotermikus energiáiból fakadó előnyöket. 

Verpelét nem tartozik Magyarország legnagyobb potenciálú szélenergiával rendelkező 

területei közé, ám helyszíni mérések alapján esetleg javasolható kisebb szélerőmű 

létesítése.  

Verpelét területe a globális sugárzás átlagos évi összege alapján a 4300-4400 MJ/m2 

zónába esik. Ebből kifolyólag a település láthatóan nem tartozik a legnagyobb napenergia-

potenciállal rendelkező területek közé. Az Uniós célkitűzések megújuló energiák 

részarányának növelésére vonatkozó irányelve alapján mindenképp javasolt, legalább 

helyi, intézményi szintű napelemes, illetve napkollektoros rendszerek kiépítése, melyek - 

hacsak rásegítő-kiegészítő rendszerként is - , de a nem megújuló környezetkárosító 

energiák részarányának csökkentéséhez járulhatnak hozzá. 

A településen nagyobb léptékű napelemes energiaközpont kialakítása gazdasági – 

megtérülési szempontok alapján nem tekinthető rövid időn belül megtérülő beruházásnak 

 

Elektronikus hírközlés fejlesztési javaslat 

Vezetékes hírközlés 

 
A város területén a Magyar Telekom egyetemes vezetékes távközlési szolgáltató. A 

település központépületét optikai kábel kapcsolja be a Magyar Telekom hálózatába. A 

település belterületé a vezetékes távközlési hálózat lefedettsége teljes, fejlesztés csak 

felmerülő igények függvényében várható. 

Az előfizetők földalatti és/vagy földfeletti nyomvonalon elérhetők, illetve kisebb fejlesztéssel 

a szolgáltatásokhoz való hozzáférésük biztosított. 

A szélessávú internet és az IP-TV elérés hozzáférése a műszaki lehetőségek 

függvényében biztosított. 

 

Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 

 
A SAT-TV, illetve a mobil távközlési szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosított. Általános 

fejlesztési cél a szélessávú vezetékes és mobil internetes elérés kiterjesztése, a 

sávszélesség növelése, amit a berendezés telepítésekkel és /vagy lefedő hálózat 

kiépítésével kíván a Magyar Telekom megoldani. Az optikai lefedő hálózat terve elkészült, 

de a kivitelezés kezdésének időpontja bizonytalan. 
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Ezen kívül kisebb fejlesztések történhetnek a szolgáltatások minőségének, és az 

üzembiztonság javítása érdekében. 

 

2.8. A KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
A Településszerkezeti és Szabályozási terv készítésekor elsődleges szempont Verpelét 
tájhasználatának és meglévő környezeti értékeinek védelme, a környezeti elemek 
megőrzése és lehetőség szerint állapotuk javítása. 
 
 
A felszíni és felszín alatti vizek védelme, talajvédelem 
 
Verpelét területén számos forrás és több vízfolyás található, amelyek a településtől északra 
emelkedő hegyek, dombok felszínére eső illetve a talaj rétegeiben összegyűlt vizekből 
fakadnak. A város közigazgatási területének közepén, a belterülettől nyugtara folyik a 
legbővebb vízfolyás a Tarna-patak. A kisebb vízfolyások a település északnyugati részén a 
Hátsó- ill. az Első Tarnóca-patakba, a keleti határrészen a Kígyós(Rozsnok) patakba 
torkollanak. 
A források, patakok mellett jelentős felszíni víz a Kígyós-patak völgyében létesített – kb. 25 
ha nagyságú horgásztó. A víztározó esztétikai, mikroklimatikus, horgászati funkciója 
egyaránt fontos. A vízfolyások és a víztározó vízminőségéről mérési adatokkal nem 
rendelkezünk. Fontos tény, hogy Verpelét – elsősorban a Tarna-folyó miatt – ár- és belvíz-
veszélyeztetettség szempontjából „B” besorolású. 
A település magasabban fekvő részein, ahol erdővel, gyeppel borított a földfelszín és nincs 
szennyező emberi tevékenység a felszíni és a felszín alatti vízkészlet nem veszélyeztetett. 
Az alacsonyabb részeken – különösen a belterületen és környékén – a kommunális 
szennyvizek szennyezték a felszín alatti vizeket. A csatornahálózat és a szennyvíztisztító 
mintegy két évtizeddel ezelőtti kiépítést követően a szennyezés jelentősen csökkent. Ma a 
csatornahálózat kiépítettsége 83 %-os azaz még vannak csatornázatlan belterületi részek. 
A hálózat alkalmas a fejlesztésre. A csatornahálózatra való rákötés kötelezésével és 
ellenőrzésével biztosítható a felszín alatti vízszennyezés csökkentése. Verpeléten a 
szennyvíz elvezetéséről, kezeléséről a Heves Megyei Vízmű Zrt. gondoskodik. 
Verpelét a 7/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a felszíni víz szempontjából érzékeny 
települések közé tartozik.  A vízmű sérülékeny földtani környezetben van és a védőzóna 
belterületet is érint.  
A 27/2006.(II.7.) Kormányrendelet „a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel 
szembeni védelméről” szerint nitrát érzékeny terület. A fentiek miatt a vizek 
szennyezésének megakadályozása alapvető fontosságú. A tervezett fejlesztéseknél, a 
gazdasági tevékenységek során a szennyvízelvezetés és tisztítás szakszerű megoldást 
meg kell valósítani a szerves anyagok, vegyszerek talajba, vizekbe való bejutását meg kel 
akadályozni. 
 
 
Levegőtisztaság-védelem  
 
Verpelét területén nem található jelentős légszennyező létesítmény. 
 A 4/2002. (X.7.)  KvVM. rendelet alapján a település a 10. légszennyezettségi zónába 
tartozik. 
A gázhálózat csaknem teljesen kiépült, de a magas üzemelési költségek következtében a 
lakosság egy része fával (is) fűt. A nagykiterjedésű erdőségek közelében fekvő faluban ez 
teljesen természetes. A fatüzelés azonban a levegő nagyobb mértékű szennyezésével jár, 
mint a gázfűtés és télen nitrogéndioxid, korom, kéndioxid- és szénmonoxid is kerül a 
levegőbe. Ez a szennyezés azonban az egészségügyi határértéket nem éri el. 
Olyan mértékű ipari tevékenység, amely a levegő minőségét veszélyeztethetné, nincs a 
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településen. Az állattartó istállók a településtől távolabb helyezkednek el, egyébként 
sajnálatosan az állattartás is jelentős mértékben visszaesett. 
Gondot a nagykiterjedésű parlagterületek – zömmel volt katonai területek - jelentenek, 
amelyekről allergén anyagok kerülhetnek a levegőbe. Ideális lenne ezen területek  tisztítása 
de az legalább akkora feladat mint az állandó művelés. 

 
 

 
Zaj és rezgés elleni védelem 
 
A zajterhelés általában a közlekedésből esetleg nagyobb ipari, mezőgazdasági feldolgozó 
üzem működése során kibocsátott zajokból jöhet létre. 
A levegőtisztaság védelmi fejezetben említettük, hogy Verpeléten nincs jelentősebb ipari, 
mezőgazdasági üzem. A közlekedésből eredő zajterhelés elsősorban a Gyöngyös- Eger, ill. 
a M3 - Verpelét- Recsk (Sirok) országutak mentén, különösen azok belterületi szakaszán 
számottevő. 
A közlekedésből származó zajterhelési határértékeket a területen, a 27/2008.(XII.3.) 
KvVM–EüM rendelet melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
 

Közlekedési zajtól származó határértékek:  
 

Zajtól védendő terület 
Kiszolgáló úttól, lakóúttól származó 

zajra 

Az országos közúthálózatba tartozó 
mellékutaktól, a települési 

önkormányzat tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és külterületi közutaktól 

származó zajra 
nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra 

Üdülőterület  50dB 40 dB 55 dB 45 dB 
Lakóterület (falusias, 
kertvárosias), különleges 
területek közül az oktatási 
létesítmények, temetők 
területe, zöldterület 

55 dB 45 dB 60 dB 50 dB 

Gazdasági terület 65 dB 55 dB 65 dB 55 dB 
 
A rendelet 1. számú melléklete üzemi létesítményektől származó zaj terhelési 
határértékeire vonatkozóan is tartalmaz adatokat. A tervezési területen az alábbi 
zajterhelési határértékek érvényesek: 
 

Üzemi létesítménytől származó zaj határértékek: 

Zajtól védendő terület nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra 
Lakóterület (falusias, 
kertvárosias), zöldterület 

50dB 40dB 

 
 
Hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás 
 
Verpelét hulladékkezelés szempontjából Eger körzetébe tartozik. A korábbi szemétlerakót a 
település déli részén a Hajcsár út mellett bezárták és a területet rekultiválták.  Az 
önkormányzat igyekszik megakadályozni az illegális hulladéklerakást, de sajnos a település 
több részén különösen a kisnánai országút közelében a volt katonai területekre bevezető 
utak, s egyéb földutak mentén rendkívül zavaró a hulladék halmok látványa.  
A települési tisztaság fenntartása érdekében az Önkormányzat gondoskodik a kommunális 
hulladék elszállításáról. A szolgáltatást az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 
(3300.  Eger Homok u. 26.) végezteti és a heti rendszerességgel végzett hulladék 
elszállítás megakadályozhatja az illegális szemétlerakást, a melynek megakadályozása az 
üdülési és borvidéki, borturizmus funkcióval rendelkező település jövője, egészségügyi, 
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esztétikai állapota szempontjából igen fontos. 
Az építési, bontási hulladék továbbra is az egri lerakóba kell elszállítani. 
Lomtalanítást évente egyszer végeznek, ekkor történik az alkalmanként keletkezett 
veszélyes hulladékok elszállítása is.  
Az elhullott állatokat az állattartók az Eger határában lévő állati hulladék megsemmisítő 
üzembe szállítják. 
 

 

Vizuális környezetterhelés 

 
Verpelét területén vizuális konfliktus, környezetterhelés elsősorban Feldebrő, az M3-as 
autópálya felől bevezető szakaszon tapasztalható. Feldebrő házait elhagyva gyakorlatilag 
azonnal szembe tűnik az országút jobboldalán lévő TÜZÉP kerítésének taszító látványa. Az 
út másik oldalán lévő többségében szintén rendezetlen telephelyek nagyobb részét az oda 
telepített keskeny nyárfás eltakarja, a Pálinkafőző és egyúttal kőszeletelő gatter közös 
telephelye azonban szintén takarandó. 
A jellegzetes településszéli funkciók szennyvíz tisztítótelep, volt homokbánya, szeméttelep, 
temető(k), vásártér, benzinkút rendezése , tájba illesztése elkezdődött, de még rengeteg 
tennivaló van, hogy vizuálisan egy kedvező kép fogadja a délről érkezőket. 
 Tudatos táj és környezet esztétikai javaslatot kell kidolgozni e településrészre figyelembe 
véve a természeti, ökológiai adottságokat is. A Vásártér visszaállítása az évek óta ott tárolt 
törmelék eltakarítása, a Zsidó temető helyreállítása, a volt szeméttelep, ma füves domb 
esetleges fásítása, a bányatóval szembeni szippantós szennyvízürítés megszüntetése, a 
bányató zöldfelület jellegű kialakítása, azaz ezen teljes térség egy nagy zöldfelületként való 
kezelése esztétikailag és funkcionálisan is a mainál jóval kedvezőbb állapotokat 
eredményezhet. 
A Tarnóca kőbánya erdőkkel körülvett területe igazából csak közvetlen közelről illetve 
fentről látható ezért vizuális szennyezés csak túlzott mértékű bővítés esetén állna fenn. 
 

 

Katasztrófavédelem 

Verpeléten a bányászat – a külszíni fejtésű andezit kőbánya - okozhat kisebb gondot, 
amely a bányaterület bekerítésével és a környezetben a beépítés tiltásával megoldható.  
Viszonylag kevés a barlangok száma is, és egyébként a barlangok katasztrófa védelmi 
szempontú megítélése még nem alakult ki. 
Általános érvényű, de Verpeléten is említendő katasztrófa védelmi szempontból a 
klímaváltozás okozta melegedés. 
A nagykiterjedésű bozótos és parlagterületek – az elhanyagolt volt katonai területek-és a 
hatalmas erdők megléte végett a melegedés következtében jelentősen megnő a tűzveszély. 
A településrendezési terv a mozaikos tájhasználat kialakításával, a tájgondozás 
következetes előírásával, az elhagyott területek gazdasági jellegű hasznosítási javaslatával 
csak csökkenteni tudja a veszélyt. 
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2.9. A VÉDŐTERÜLETEK, VÉDŐSÁVOK ÉS KORLÁTOZÁSOK  

 

Táj- és természetvédelem 

 Natura2000 területek 

 „Ex lege” védett értékek (barlang, forrás, földvár, láp stb.) 

 Országos Ökológiai Hálózat 

o Magterület övezete 

o Ökológiai folyosó övezete 

o Pufferterület övezete 

 Természetközeli állóvizek és vízfolyások 100 ill. 50 méteres védőtávolsága 
 

 

Örökségvédelem 

 
Régészeti lelőhelyek száma, érintett ingatlanok hrsz-a 
 

azonosító név 
védési jogi 

aktusok 
HRSZ 

EOV Y 
koordináta 

EOV X 
koordináta 

25669 Vásártér   1341 738240 277962 

45364 Földvár 
KÖH 
470/2506/2/2004

0370/3 735664 280335 

50042 Akácfa u. 43.   

244, 243, 242, 252, 253, 256, 
263, 255, 237, 241, 266, 259, 
254, 261, 236, 257/1, 265, 238, 
262, 260, 235, 239, 258, 264, 
247, 234, 268, 232, 230, 267, 
269, 231, 233, 270, 275/2, 205, 
275/3, 274/2, 276, 273, 275/1, 
274/1, 206/1, 272, 173, 206/2, 
208, 207, 212, 213, 229, 240, 
220, 217, 245, 246, 251, 257/2, 
271, 280, 278, 279, 277 

738121 279402 

50043 Belszög   1504, 1505 738245 278670 

76725 
Debrői úton 

aluli dűlő 
  1336/2, 1336/3, 0272/10 738323 277685 

 

Világörökség: 

Verpelét területén az országos védelem alatt álló Kossuth Lajos u. 54. (146/2hrsz.) alatt 
található kovácsműhely, ez szerepel a magyarországi tájházhálózat keretében 
az UNESCO Világörökség várólistáján. 
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Műemlék: 
 

törzsszám 
azonosí

tó 
cím név védelem 

bírs. 
kat. 

helyrajzi szám 

2158 27424   

Kovácsműhely 
(Múzeum) ex-lege 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

  

1706, 1708, 1712, 1711, 
1710, 1709, 734/2, 336, 
146/7, 146/5, 146/4, 
1707 

10796 27425   

Nepomuki Szent 
János-szobor ex-
lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

  
139, 146/4, 146/5, 146/6, 
150, 1766, 1770, 148 

2159 27426   
Németh-kúria ex-
lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

  

1335/1, 754, 755, 762, 
713, 711/2, 716, 717, 
759, 760, 1335/2, 
1335/3, 1498/1, 1498/2, 
1499, 1500, 1501 

2157 27427   

R. k. templom 
(Krisztus Király) ex-
lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

  

1335/1, 1335/2, 1335/3, 
1501, 1503, 750/2, 
750/3, 751, 752, 754, 
1515, 1505 

2157 5880 
Szabad-
ság tér 8. 

R. k. templom 
(Krisztus Király) 

Műemlék II. 1504 

2158 5877 Kossuth u. 
Kovácsműhely 
(Múzeum) 

Műemlék II. 146/2 

2159 5879 
Tűzoltó 
utca 11. 

Németh-kúria Műemlék III. 761 

10796 5878 Kossuth u. 
Nepomuki Szent 
János-szobor 

Műemlék III. 146/3 

 
Helyi védelem 

Verpelét város 13/2012.(IX.15.) sz. Kt. rendelete alapján jelenleg az alábbi ingatlanok és 
objektumok tartoznak helyi védelem alá: 
 
Helyi védelem alatt álló építmények: 
1./  Volt Malom - szolgálati lakás 
       Verpelét, Kossuth út 64. (1704/1 hrsz.) 
 
2./ Népház 
      Verpelét, Szabadság tér 8. (1704/1 hrsz.) 
 
Védett képzőművészeti alkotásokra és emléktáblák: 
1./ I. világháborús emléktábla  
      Verpelét, Szabadság tér 8. (1504 hrsz.) 
 
2./ Sztáray grófi család címere 
     Verpelét, Kastély út 6. (450 hrsz.) 
 

Közlekedés 

- 2415 j. Verpelét-Sirok összekötő út 50-50 méteres védőtávolság 
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- 2416 j. Gyöngyös-Verpelét-Eger összekötő út 50-50 méteres védőtávolság 
- 2417 j. Kápolna-Verpelét összekötő út 50-50 méteres védőtávolság 
- 24128 j. Egerszólát bekötőút 50-50 méteres védőtávolság 
- 24309 j. Verpelét állomáshoz vezető út 50-50 méteres védőtávolság 
 
Közmű 

1. Vízellátás szolgáltatási területén 
- Regionális vízvezeték 
- Vízgépészeti létesítmények és műtárgyak területei 

 
2. Szennyvízelvezetés 

- Szennyvízátemelő műtárgy és védőtávolsága 
- Szennyvíz tisztító telep és védőtávolsága 
- Regionális szennyvíznyomó vezeték 

 
3. Csapadékvíz elvezetés 

- Csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, csatornák, tavak 3-3 m-es karbantartó 
sávval 

- Felszíni vízrendezést szolgáló, vízfolyás, patak, víztározó menti 6 m-es 
mederkarbantartó sáv fenntartásával 

 
4. Energiaellátás 

Villamosenergia 
- 22 kV-os gerinc elosztóhálózat nyomvonala, a külterületen 7-7 m-es 

oszloptengelyétől mért biztonsági övezete 
Földgázellátás 

- Nagyközép-nyomású földgáz gerincvezeték 9-9 m-es biztonsági övezete 
- Települési gázfogadó és nyomáscsökkentő 

 
5. Elektronikus hírközlés 

- Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítményei 
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3. TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK 
 
 
 

A TERVEZETT TERÜLETFELHASZNÁLÁS MÓDOSÍTÁSOK:                              
/ld. az Sze‐1. sz. tervlapon ábrázolva/ 

S.sz.: 
Felülvizsgált 
TSZT ter.felh.: 

→  Új TSZT ter.felh.: Hrsz.: 
Terület 
(ha): 

1.  Eg  →  Kb kőbánya  0357/1, 0358/6, 0358/7  12,62 

2.  Má‐gy  →  Eg  0334/2  2,05 

3.  Khonvédelmi  →  Má‐sző  366  15,96 

4.  Má‐sz  →  Má‐gy  0348/6 egy része  14,52 

5.  Má‐sz  →  Má‐gy  0351/1 egy része  30,08 

6.  Má‐sz  →  Má‐gy  0335/3  31,81 

7.  Má‐sz  →  Má‐gy  0340/5  7,69 

8.  Má‐sz  →  Má‐gy  0340/6  0,67 

9.  Má‐gy  →  Eg  0331/1  1,18 

10.  Má‐gy  →  Eg  0329/1 "b" alrészlete  6,60 

11.  Má‐gy  →  Eg  0329/1  1,67 

12.  Lf  →  Kvadászház  0325/3‐4  0,65 

13.  Khonvédelmi  →  Má‐gy  0372_  33,68 

14.  Má‐sz  →  Má‐sző  0342/3‐4, 0344/1  6,35 

15.  Má‐sz  →  Má‐sző  0373/3‐7  6,78 

16.  Má‐sz  →  Má‐sző 
0373/9, 0373/11, 
0373/12 egy része 

6,43 

17.  Má‐sz  →  Má‐sző  0377/8‐22  21,37 

18.  Gksz  →  Má‐sz  0385/2_  4,84 

19.  Kök  →  Gksz  1  0,09 

20.  Lf  →  Gksz  10, 11/2, 12/1‐2  0,85 

21.  Má‐sz  →  Má‐sző  0311/12_  35,56 

22.  Má‐sz  →  Ev  0311/11_  9,39 

23.  Má‐sz  →  Má‐sző  0311/8‐10  47,85 

24.  Má‐gy  →  Ev  0309/9_  4,26 

25.  Má‐gy  →  Ev  0309/8_  3,98 

26.  Má‐gy  →  Ev  0309/4_  4,69 

27.  Má‐sz  →  Má‐sző  0309/1_  41,05 

28.  Má‐sz  →  Má‐sző 
0324/6 egy része, 
0324/1‐5 

26,28 

29.  Má‐gy  →  Má‐sző  0324/6 egy része  15,03 

30.  Má‐gy  →  Má‐sző  0307/3_  46,27 

31.  Má‐gy  →  Ev  0309/5_  3,00 

32.  Má‐gy  →  Ev  0309/6_  2,36 
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S.sz.: 
Felülvizsgált 
TSZT ter.felh.: 

→  Új TSZT ter.felh.: Hrsz.: 
Terület 
(ha): 

33.  Má‐gy  →  Ev  0309/7_  10,29 

34.  Kbányaterület  →  Ev  0303/4_  1,48 

35.  Má‐gy  →  Má‐sző  0304/2_  36,09 

36.  Má‐sz  →  Ev  0297_  3,63 

37.  Ev  →  Má‐gy  1663, 1673/1  6,28 

38.  Z  →  Lf  1598  0,98 

39.  Lk  →  Lf  638, 653, 645  0,55 

40.  Lk  →  Lf 
633/4, 625‐632 egy 
része, 623 egy része, 
621 egy része 

2,28 

41.  Ev  →  Má‐gy  1627  1,26 

42.  Má‐sz  →  Má‐gy  0277/9  1,1 

43.  Má‐sz  →  Má‐gy  0277/11, 0277/3  4,04 

44.  Má‐sz  →  Má‐gy  0277/8  7,5 

45.  Má‐sz  →  Má‐gy  0277/5  11,96 

46.  Gksz  →  Kbvásártér  1338, 1339  0,12 

47.  Gksz  →  Kbvásártér  1337  0,77 

48.  Lf  →  Zkp 
1279/2, 1280, 1281/1‐
14 

0,39 

49.  Má‐sz  →  Lf 
1235‐1241, 1249/1‐2, 
1246/2 

1,12 

50.  Z  →  Má‐gy  1336/2‐3  5,89 

51.  Kbánya  →  Má‐sz  0280/3‐5 egy része  2,24 

52.  Kbánya  →  Gksz  0272/24  2,8 

53.  Lf  →  Mk  974‐1046, 1048‐1198  4,4 

54.  Lf  →  Mk 
1167, 1169‐1179, 1183, 
1185‐93, 1196, 1198 

0,72 

55.  Lf  →  Mk  0263/3‐26  4,58 

56.  Lf  →  Má‐sz  0263/1  10,3 

57.  Má‐sz  →  Má‐sző  0249/39‐52  9,15 

58.  Má‐sz  →  Má‐sző  0249/54  0,97 

59.  Má‐sz  →  Má‐sző 
0249/15, 0249/18‐21, 
0249/35 egy része, 
0249/62‐63 

9,75 

60.  Má‐sz  →  Má‐sző  0249/24‐30, 0249/32‐34  8,7 

61.  Má‐sz  →  Má‐sző  0242/7  0,94 

62.  Má‐sz  →  Má‐sző 
0245/47, 0245/28‐45, 
0245/51‐55 

79,14 
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S.sz.: 
Felülvizsgált 
TSZT ter.felh.: 

→  Új TSZT ter.felh.: Hrsz.: 
Terület 
(ha): 

63.  Má‐sz  →  Má‐sző 
0245/4‐7, 0245/48‐49, 
0245/9‐24r, 0249/26, 
0245/56‐57 

17,68 

64.  Má‐sz  →  Má‐sző 
0240/3‐14, 0240/21‐27, 
0240/19, 0240/1, 
0226/2 egy része 

44,9 

65.  Má‐sz  →  Má‐sző 

0218/104‐107, 0218/11‐
12, 0218/3, 0218/6, 
0216/18‐19, 0216/22, 
0216/3‐4, 0218/108‐
109, 0218/95‐102, 
0216/10, 0216/14, 
0214/22, 2014/24 

32,97 

66.  Mk  →  Má‐sző  2304‐2306, 2307/1  1,5 

67.  Má‐sz  →  Má‐sző  0216/3‐4, 0216/18  0,77 

68.  Má‐sz  →  Má‐sző  0212/8, 0208/3‐6  22,9 

69.  Má‐sz  →  Má‐sző 
0196/221‐225, 
0196/227 

4,23 

70.  Má‐sz  →  Má‐sző 
0196/144‐148, 
0196/120 

5,49 

71.  Má‐sz  →  Má‐sző  0196/216  4,45 

72.  Má‐sz  →  Eg  0208/7  0,8 

73.  Má‐sz  →  Má‐sző  0208/8  1,68 

74.  Má‐sz  →  Eg  0208/9  3,9 

75.  Z  →  Má‐sző  0196/153  0,235 

76.  Lf  →  Má‐sző 

0196/101‐102, 
0196/104, 0916/129‐
133, 0196/135, 
0196/136‐140, 
0196/155 

8,35 

77.  Z  →  Vt  528/55‐58  0,13 

78.  Lf  →  Má‐sző  033/8‐10 egy része  1,79 

79.  Má‐sz  →  Má‐sző  033/10 egy része  1 

80.  Má‐sz  →  Má‐sző  033/8 egy része  0,47 
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S.sz.: 
Felülvizsgált 
TSZT ter.felh.: 

→  Új TSZT ter.felh.: Hrsz.: 
Terület 
(ha): 

81.  Má‐sz  →  Má‐sző 
036/1‐2, 036/4‐48, 
036/50‐54 

17,83 

82.  Má‐sz, Kpincés  →  Má‐sző  033/20  1,83 

83.  Kpincés  →  Má‐sző  037/1‐7  0,65 

84.  Kpincés  →  Má‐sző 
 037/9‐11, 037/12‐21 
egy része 

1 

85.  Kpincés  →  Má‐sző  037/35‐38 egy része  0,32 

86.  Kpincés  →  Má‐sző 
0190/1‐6 egy része, 
0190/16‐23 egy része, 
0190/40‐49 egy része 

2,18 

87.  Kpincés  →  Má‐sző  0190/50‐105 egy része  1,63 

88.  Kpincés  →  Má‐sző  0192/70‐71, 0192/31‐35  0,47 

89.  Kpincés  →  Má‐sző  0192/33‐35  0,14 

90.  Kpincés  →  Má‐sző  0192/25 egy része  0,05 

91.  Má‐sző  →  Kpincés  0192/22‐24 egy része  0,19 

92.  Kpincés  →  Má‐sző  0192/9 egy része  0,07 

93.  Kpincés  →  Má‐sző  0192/10‐14 egy része  0,18 

94.  Má‐sz  →  Eg  0208/9 egy része  0,74 

95.  Má‐sz  →  Ev  0208/11 egy része  0,83 

96.  Má‐sz  →  Má‐gy  0208/11 egy része  33,56 

97.  Má‐sz  →  Má‐gy  0177/4‐8  17,62 

98.  Má‐sz  →  Má‐gy  0169/1, 0169/3‐4  16,94 

99.  Má‐sz  →  Má‐gy  0169/2 egy része  22,43 

100.  Má‐sz  →  Má‐sző  0169/2 egy része  17,97 

101.  Má‐sz  →  Má‐sző  0169/7 egy része  33,56 

102.  Má‐sz  →  Má‐gy  0169/7 egy része  4,59 

103.  Má‐sz  →  Má‐sző  0160/2  9,19 

104.  Má‐sz  →  Má‐sző  0156/4  46,75 

105.  Má‐sz  →  Ev, Eg  0165/5 egy része  1,52 

106.  Má‐sz  →  Ev  0152/55  0,32 

107.  Má‐sz  →  Má‐sző 
0145/3 egy része, 
0148/4‐9, 0152/31‐33, 
0152/36‐37, 0152/40‐41 

29,19 

108.  Má‐sz  →  Má‐sző  0152/29  8,58 

109.  Má‐sz  →  Má‐gy  0145/3 egy része  6,82 

110.  Má‐gy  →  Ev  0131/2  0,8 
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S.sz.: 
Felülvizsgált 
TSZT ter.felh.: 

→  Új TSZT ter.felh.: Hrsz.: 
Terület 
(ha): 

111.  Má‐sz  →  Má‐gy  0145/3 egy része  12,67 

112.  Má‐sz  →  Eg  0148/2 egy része  42,89 

113.  Má‐sz  →  Eg 
0145/1 egy része, 
0145/6 egy része 

30,06 

114.  Má‐sz  →  Ev  0145/8 egy része  1,25 

115.  Má‐sz  →  Eg  0145/11_  0,36 

116.  Má‐sz  →  Má‐gy  0145/13, 0145/8  47,94 

117.  Má‐sz  →  Eg  0145/15‐16 egy része  1,25 

118.  Má‐sz  →  Eg 
0120/28 egy része, 
0120/27 

23,22 

119.  Má‐sz  →  Eg  0120/28 egy része  7,93 

120.  Má‐sz  →  Má‐sző  0120/11‐15, 0120/20‐26  27,38 

121.  Má‐sz  →  Má‐sző  0116/8  13,22 

122.  Má‐gy  →  Eg  0116/11 egy része  0,54 

123.  Má‐gy  →  Eg  0116/11 egy része  1,27 

124.  Má‐sz  →  Má‐gy  0116/14 egy része  50,97 

125.  Má‐sz  →  Eg  0116/14 egy része  1,31 

126.  Gip‐m  → 
Kmezőgazdasági 

üzemi 
0116/3_  1,19 

127.  Má‐sz  →  Eg  0116/4 egy része  1,19 

128.  Má‐sz  →  Eg 
0110/2 egy része, 
0110/4 egy része 

1,12 

129.  Má‐sz  →  Má‐gy  0110/2 egy része  51,13 

130.  Má‐sz  →  Eg  0110/2 egy része  1,58 

131.  Má‐sz  →  Eg  0110/2 egy része  2,55 

132.  Má‐sz  →  Eg  0110/11‐12  0,43 

133.  Má‐sz  →  Eg  0110/8 egy része  4,61 

134.  Má‐sz  →  Má‐gy  099/1, 099/2 egy része  3,49 

135.  Má‐sz  →  Eg  095/12 egy része  4,13 

136.  Má‐sző  →  Eg  099/2 egy része  4,87 

137.  Má‐sz  →  Má‐gy 
095/15‐17, 095/12 egy 
része, 095/13, 093 

107,41 

138.  Má‐sz  →  Má‐gy  095/14_  2,95 

139.  Gip‐m  → 
Kmezőgazdasági 

üzemi 
0118/3, 0120/5  3,35 

140.  Má‐sz  →  Má‐gy  095/2‐4  29,41 

141.  Má‐sz  →  Má‐sző  0123/19‐21  18,09 

142.  Má‐sz  →  Má‐sző  081/7_  3,51 

143.  Má‐sz  →  Má‐gy  081/6_  4,55 

144.  Má‐gy  →  Ev  0123/13_  10,42 
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S.sz.: 
Felülvizsgált 
TSZT ter.felh.: 

→  Új TSZT ter.felh.: Hrsz.: 
Terület 
(ha): 

145.  Má‐gy  →  Ev  0129/3 egy része  0,8 

146.  Má‐sz  →  Má‐sző  081/3_  8,52 

147.  Má‐sz  →  Má‐sző  080/8_  6,82 

148.  Má‐sz  →  Má‐sző  080/5_  2,16 

149.  Má‐gy  →  Ek  0123/23_  1,62 

150.  Má‐sz  →  Má‐sző  059/5‐17, 059/23‐26  39,17 

151.  Má‐sz  →  Má‐sző 
081/2, 081/11‐16, 
081/18‐19 

19,64 

152.  Má‐sz  →  Ev  010/15_  3,99 

153.  Má‐sz  →  Mk  081/20‐24  1,74 

154.  Má‐sz  →  Mk  081/26‐34  4,14 

155.  Má‐sz  →  Má‐sző  059/2_  1,62 

156.  Má‐gy  →  Ek  0123/24_  5,14 

157.  Má‐sz  →  Má‐sző 
0123/1‐2, 0123/6, 
0123/9‐10 

37,83 

158.  Üh  →  Má‐sző  0123/26 egy része  1,14 

159.  Má‐gy  →  Khorgász  0123/25_  0,55 

160.  Üh  →  Khorgász  0123/26 egy része  3,29 

161.  Má‐sz  →  Khorgász  0123/9‐10 egy része  0,73 

162.  Kpincés  →  Má‐sző  0123/10 egy része  0,98 

               1764,35 
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Szerkezeti változások tervlap
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4. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 
 

A területfelhasználások kiterjedését az alábbi táblázat tartalmazza:   

TERÜLETI MÉRLEG - A FELÜLVIZSGÁLT TSZT SZERINT: 

Területfelhasználási kategória Jele: Területe: 

Beépítésre szánt terület (ha):  422,15 ha 

falusias lakóterület  Lf 215,41 

kisvárosias lakóterület Lk 2,83 

nagyvárosias lakóterület  Ln 1,56 

Településközpont vegyes terület Vt 14,275 

hétvégiházas üdülőterület Üh 13,22 

kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
terület 

Gksz 99,19 

mezőgazdasági üzemi terület Gip-m 4,545 

különleges beépítésre szánt 
területek 

K 71,12 

Beépítésre nem szánt terület:  4895,85 ha 

különleges beépítésre nem szánt 
területek 

Kb 33,50 

zöldterület-közpark  Zkp 
7,48 

zöldterület-közkert Zkk 

Erdőterület – véderdő Ev 348,86 

Erdőterület - közjóléti erdő Ek 106,34 

Erdőterület - gazdasági erdő Eg 1182,05 

Általános mezőgazdasági terület - 
szántó  

Má-sz 2018,67 

Általános mezőgazdasági terület - 
gyep  

Má-gy 391,92 

Általános mezőgazdasági terület – 
nagyüzemi szőlő, gyümölcsös  

Má-sző 514,06 

kertes mezőgazdasági terület Mk 14,41 

Vízgazdálkodási terület  V 
76,10 

Vízbázis Vb 

Közúti közlekedési terület KÖu 193,26 

Kötöttpályás közlekedési terület KÖK 9,2 

Közigazgatási területe (ha): 5318 
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A felülvizsgált településszerkezeti terv területfelhasználási diagramja – jelekkel és területnagyságokkal (ha) 
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TERÜLETI MÉRLEG - A TERVEZETT TSZT SZERINT: 

Területfelhasználási kategória Jele: Területe: 

Beépítésre szánt terület (ha):  332,7 ha 

falusias lakóterület  Lf 184,77 

nagyvárosias lakóterület  Ln 1,56 

Településközpont vegyes terület Vt 14,38 

hétvégiházas üdülőterület Üh 8,55 

kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
terület 

Gksz 95,15 

különleges beépítésre szánt 
területek 

K 28,30 

Beépítésre nem szánt terület:  4985,29 ha 

különleges beépítésre nem szánt 
területek 

Kb 71,33 

zöldterület-közpark  Zkp 0,23 

zöldterület-közkert Zkk 1,58 

Erdőterület – véderdő Ev 223,42 

Erdőterület - közjóléti erdő Ek 39,92 

Erdőterület - gazdasági erdő Eg 1492,64 

Általános mezőgazdasági terület - 
szántó  

Má-sz 640,79 

Általános mezőgazdasági terület - 
gyep  

Má-gy 770,77 

Általános mezőgazdasági terület – 
nagyüzemi szőlő, gyümölcsös  

Má-sző 1402,61 

kertes mezőgazdasági terület Mk 47,26 

Vízgazdálkodási terület  V 40,61 

Vízbázis Vb 31,65 

Közúti közlekedési terület KÖu 213,48 

Kötöttpályás közlekedési terület KÖK 9,00 

Közigazgatási területe (ha): 5318 
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A tervezett településszerkezeti terv területfelhasználási diagramja – jelekkel és területnagyságokkal (ha) 
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5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

 

HEVES Megye Területrendezési Terve 
(a módosított OTrT vonatkozó előírásaival) 

Tervező: RÉGIÓ Kft. Miskolc 
 
A megye térségi szerkezeti tervében ábrázolt térségi területfelhasználási elemeket az 
Országos Területrendezési Tervben Meghatározott területfelhasználási kategóriák alkotják. 
Ezek közül Verpelét területén az alábbi területfelhasználási kategóriák szerepelnek: 
- erdőgazdálkodási térség 
- mezőgazdasági térség 
- vegyes területfelhasználású térség 
- vízgazdálkodási térség 
- városias települési térség 

 
Kivonat Heves Megye Területrendezési Tervéből (RÉGIÓ Kft. 2005.) 
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A megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek 
kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

 a megyei tervben jelölt erdőgazdálkodási térséget a településrendezési tervben 
legalább 75%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; 

 a megyei tervben jelölt mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban 
mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges honvédelmi terület, beépítésre 
nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és 
vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 

 a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, 
erdőterület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a 
fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési 
területfelhasználási egység kijelölhető; 

 a megyei tervben jelölt vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban 
vízgazdálkodási terület vagy természetközeli területfelhasználási egységbe kell 
sorolni; 

 a  települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 

 
Az OTRT 12.§ (2) bekezdésében meghatározott kiemelt térségi és megyei övezetek:  

- magterület 
- ökológiai folyosó,  
- pufferterület 
- erdőtelepítésre javasolt terület 
- ásványi nyersanyagvagyon-terület 
- rendszeresen belvízjárta terület, 
- földtani veszélyforrás területe 
- honvédelmi terület. 

 
Verpelét területét a Megyei terv övezetei közül az alábbiak érintik: 

- Ökológiai hálózat övezete 
- Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
- Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
- Világörökség, világörökség- várományos történeti települési terület övezete 
- Földtani veszélyforrás területének övezete 

 
Ökológiai hálózat övezetei 
 
Az ökológiai hálózat magterület és 
ökológiai folyosó övezeteiben: (az OTrT 
előírásai szerint)  
beépítésre  szánt  terület  nem  jelölhető  ki; 
kivéve, ha: 

- a  települési  területet  az  ökológiai 
folyosó  vagy  magterület,  vagy  a 
magterület és az ökológiai  folyosó 
körülzárja, és 

- a  kijelölést  más  jogszabály  nem 
tiltja. 

 közművezetékeket és járulékos 
közműépítményeket tájba illesztett 
módon, a természetvédelmi célok 
megvalósulását nem akadályozó műszaki 
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megoldások alkalmazásával kell 
elhelyezni; 
 a közlekedési infrastruktúra-hálózatok 
elemeinek nyomvonala a magterület 
természetes élőhelyeinek fennmaradását 
biztosító módon, az azok közötti ökológiai 
kapcsolatok működését nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával 
helyezhető el;  
 új külszíni művelésű bányatelek nem 
létesíthető, meglévő külszíni művelésű 
bányatelek nem bővíthető. 
 
Pufferterületen  
A településszerkezeti terv beépítésre 
szánt területet csak abban az esetben 
jelölhet ki, ha az a szomszédos 
magterület vagy ökológiai folyosó 
természeti értékeit, biológiai 
sokféleségét, valamint táji értékeit nem 
veszélyezteti. 

→ Az előírások betartását a HÉSZ 
biztosítja. Az övezetben 
bányatelket nem jelölt ki a terv. 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete 
 
A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezeteire vonatkozó előírásokról az OTrT 
14 .§-a rendelkezik: 
 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezetében új beépítésre szánt terület 
nem jelölhető ki. 
 Az övezetben külszíni bányatelket 
megállapítani és bányászati 
tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet. 
Az erdőtelepítésre alkalmas terület 
övezetére vonatkozó előírásokról az OTrT 
19/A .§-a rendelkezik: 
A településrendezési eszközökben az 
erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az 
erdőterület területfelhasználási egység 
kijelölésénél figyelembe kell venni. 
 

 
→ Az övezetben beépítésre szánt 

területet és bányatelket nem jelöl 
a terv. 
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Tájképvédelmi terület övezete:
 
Az övezetbe a teljes külterület beletartozik.  
 
Az övezetre vonatkozóan az OTrT 14/A § 
rendelkezik: 
 Az övezetbe tartozó település 
településszerkezeti tervében csak olyan 
területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá 
helyi építési szabályzatában és szabályozási 
tervében csak olyan építési övezet és övezet 
hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló 
tájképi értékek fennmaradását nem 
veszélyezteti.  
 Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan 
meg kell határozni az ott elhelyezett építmények 
tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek 
ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen 
megváltoztató építmények terveihez külön 
jogszabályban meghatározott látványtervet is 
kell készíteni.  
 Az övezetben bányászati tevékenységet a 
bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 
 Az övezetben közművezetékeket és járulékos 
közműépítményeket tájba illesztett módon, a 
tájképvédelmi célok megvalósulását nem 
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - 
beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell 
elhelyezni. 
 

→ Az előírások betartását a 
HÉSZ biztosítja. 

Világörökségi és világörökségi várományos 
terület övezete: 
 
A tájház hálózat Magyarországon kategóriában 
világörökség várományos helyszín a Kossuth Lajos 
u. 54. (146/2hrsz.) alatt található kovácsműhely. 
 
Az övezetre vonatkozóan az OTrT 14/B § 
rendelkezik:  

A világörökségi és világörökségi várományos terület 
övezetét a településrendezési eszközökben kell 
tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

A lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos 
területen: 

 a területfelhasználás módjának és mértékének 

összhangban kell lennie a világörökségi kezelési 

tervben meghatározott célokkal, 
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 új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, 

meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem 

bővíthető, 

a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a 
kulturális és természeti örökségi értékek sérelme 
nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk 
érvényesülését elősegítve és a világörökségi 
kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni. 
Földtani veszélyforrás területének övezete:
Az övezetbe a belterülettől északra fekvő 
területek tartoznak.  
Az övezetre vonatkozóan az OTrT 25 § 
rendelkezik:  
 
 A földtani veszélyforrás területének övezetét a 
településrendezési eszközökben kell a tényleges 
kiterjedésnek megfelelően lehatárolni. 
 Az övezet területén új beépítésre szánt terület 
csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 
bányafelügyelet a településrendezési eszközök 
egyeztetési eljárása során adott véleményében 
hozzájárul. 
→Az övezetben bányatelket nem jelölt ki a 

terv, az övezet területét adatszolgáltatás 
alapján lehatároltuk. 
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VERPELÉT TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ILLESZKEDÉSÉT 
IGAZOLÓ SZÁMÍTÁS HEVES MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉBE: 

HEVES MEGYE SZERKEZETI TERVÉNEK KIVONATA VERPELÉTRA 
(készült: a VÁTI-TEIR adatai alapján): 

Közigazgatási terület: 5318 ha 

A települést 
érintő térségi 

területfelhasználá
si kategóriák 

Az egyes térségi 
területfelhasználási 

kategóriákra vonatkozó 
előírások: 

Megyei 
terven jelölt 

(ha) 

Településrende
zési tervben 
jelölt (ha): 

Jogszabályilag 
kötelező 

A megyei tervnek 
való megfelelés 

erdőgazdálkod
ási térség 

az erdőgazdálkodási 
térséget legalább 75%-

ban erdőterület 
kategóriába kell sorolni 

1116,99 1111,25 
75% 

(837,74 ha) 

 
99,48% 
Megfelel 

 

mezőgazdasági 
térség 

a mezőgazdasági 
térséget legalább 85%-

ban mezőgazdasági 
terület, beépítésre szánt 
különleges honvédelmi 
terület, beépítésre nem 

szánt különleges 
honvédelmi terület vagy 
természetközeli terület 

területfelhasználási 
egységbe kell sorolni 

1061,83 1067,57 
85% 

(902,55 ha) 

 
100,5% 
Megfelel 

vegyes 
területfelhaszná

lású térség 

a vegyes 
területfelhasználású 

térséget legalább 85%-
ban mezőgazdasági 

terület, erdőterület vagy 
természetközeli terület 

területfelhasználási 
egységbe kell sorolni, a 

fennmaradó részen 
nagyvárosias lakóterület 

kivételével bármely 
települési 

területfelhasználási 
egység kijelölhető 

2662,26 2655,195 
85% 

(2262,92 ha) 

 
99,73% 
Megfelel 

 

települési 
térség 

a települési térség 
bármely települési 
területfelhasználási 
egységbe sorolható 

440,54 447,605 – Megfelel 

 

A településszerkezeti terven az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületek 

csaknem teljes egészét erdő területfelhasználási kategóriába soroltuk (lásd: Or-1.sz. tervlap) 

Fentiek alapján tehát a településrendezési eszközök az OTrT 7.§ (1) bekezdésének 

megfelelnek. 
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6. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE 
 
Az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  tv.    alapján    a  biológiai 
aktivitásértéket a 9/2007(IV.3.) ÖTM rendelet alapján kell kiszámítani. 
Az említett  rendelet 1/A. §‐a kimondja, hogy a biológiai aktivitásérték szinten tartását a település 
szerkezeti tervében kell számítással igazolni. A 3. § b) pontja pedig úgy rendelkezik, hogy a hatályos 
településrendezési eszközök esetében, a területfelhasználási egység besorolásának megfelelően kell 
az értékeket kiszámítani. 
A változás utáni állapotokat a helyi építési szabályzat kidolgozását követően állapítottuk meg. 
A változásokat tartalmazó táblázatban 162 (!)  változást  sorolunk fel a hatályos tervhez képest. 
A változásokat jellegük, tartalmuk, a területfelhasználási egységbe, övezetbe tartozásuk alapján az 
említett  rendelet  1.  melléklete  szerinti  értékszámokkal  számoltuk  ki,  s  így  pontosan 
meghatározhatóvá vált a biológiai aktivitási érték módosulása. 
A  162  változásból  mindössze  19  volt  a  biológiai  aktivitás  szempontjából  negatív  előjelű.  A  szőlő 
termőhelyi  kataszterébe  tartozó  területek  figyelembe  vétele  és  e  ténynek megfelelő  szabályozás 
eredményeként,  valamint  az  erdőterületek  jelentős  –  193  ha  –  növelése  következtében  igen 
kedvezően változott a biológiai aktivitás mutatószáma. 
A  változások  eredményeként  a  biológiai  aktivitás  értékmutató  csaknem  4000  értékponttal 
növekedett! 
 
SORSZÁM  HATÁLYOS TERV  ÚJ TERV  ÉRTÉKMUTATÓ KÜLÖNBÖZET  ÉRTÉKVÁLTOZÁS

1.       Eg=9  Kb=0,2  ‐8,8  12,62x‐8,8  ‐111,05 

2.       Eg=9  Mágy=6  ‐3  2,05x‐3  ‐6,15 

3.       Khonvéd=3,2  Másző=5  1,8  15,96x1,8  28,72 

4.       Mász=3,2  Mágy=6  2,8  14,52x2,8  40,65 

5.       Mász=3,2  Mágy=6  2,8  30,08x2,8  82,22 

6.       Mász=3,2  Mágy=6  2,8  31,81x2,8  89,06 

7.       Mász=3,2  Mágy=6  2,8  7,69x2,8  21,53 

8.       Mász=3,2  Mágy=6  2,8  0,67x2,8  1,87 

9.       Mágy=6  Eg=9  3  1,18x3,0  3,54 

10.    Mágy=6  Eg=9  3  6.60x3,0  19,8 

11.    Mágy=6  Eg=9  3  1,67x3,0  5,01 

12.    Lf=2,4  Kvadászh=3,2  0,8  0,65x0,8  0,52 

13.    Khonvéd=3,2  Mágy=3,2  2,8  33.68x2,8  94,3 

14.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  6,35x1,8  11,43 

15.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  6,78x1,8  12,2 

16.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  6,43x1,8  11,59 

17.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  21,37x1,8  38,46 

18.    Gksz=0,4  Mász=3,2  2,8  4,84x2,8  13,55 

19.    Kök=1,5  Gksz=0,4  ‐1,1  0,09x‐1,1  ‐0,1 

20.    Lf=2,4  Gksz=0,4  ‐2  0,85x–2,0  ‐1,7 

21.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  35,56x1,8  64 

22.    Mász=3,2  Ev=9  5,8  9,39x5,8  54,46 

23.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  47,85x1,8  86,13 

24.    Mágy=6  Ev=9  3  4,26x3,0  12,78 

25.    Mágy=6  Ev=9  3  3,98x3,0  +11.94 

26.    Mágy=6  Ev=9  3  4,69x3,0  14,07 

27.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  41,05x1,8  73,89 

28.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  26,28x1,8  47,3 

29.    Mágy=6  Másző=5  ‐1  15,03x‐1,0  ‐15,03 
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30.    Mágy=6  Másző=5  ‐1  46,27x‐1.0  ‐46,27 

31.    Mágy=6  Ev=9  3  3,00x3,0  9 

32.    Mágy=6  Ev=9  3  2,36x3,0  7,08 

33.    Mágy=6  Ev=9  3  10,29x3,0  30,87 

34.    Kb=0,2  Ev=9  8,8  1,48x8,8  13,02 

35.    Mágy=6  Másző=5  ‐1  36,19x‐1,0  ‐36,09 

36.    Mász=3,2  Ev=9  5,8  3,63x5,8  21,05 

37.    Ev=9  Mágy=6  ‐3  6,28x‐3,0  ‐18,84 

38.    Z=8  Lf=2,4  ‐5,6  0,98x‐5,6  ‐5,48 

39.    Lk=2,7  Lf=2,4  ‐0,3  0,55x‐0,3  ‐0,15 

40.    Lk=2,7  Lf=2,4  ‐0,3  2,28x‐0,3  ‐0,68 

41.    Ev=9  Mágy=6  ‐3  1,26x–3,0  ‐3,78 

42.    Mász=3,2  Mágy=6  2,8  1,1x2,8  3,08 

43.    Mász=3,2  Mágy=6  2,8  4,04x2,8  11,31 

44.    Mász=3,2  Mágy=6  2,8  7,50x2,8  21 

45.    Mász=3,2  Mágy=6  2,8  11,96x2,8  33,32 

46.    Gksz=0,4  Kbvásártér=1,5  1,1  0,12x1,1  0,13 

47.    Gksz=0,4  Kbvásártér=1,5  1,1  0,77x1,1  0,84 

48.    Lf=2,4  Zkp=6  3,6  0,39x3,6  1,4 

49.    Mász=3,2  Lf=2,4  ‐0,8  1,12x‐0,8  ‐0,89 

50.    Z=6  Mágy=6  0  5,89x0,0  0 

51.    Kb=0,2  Mász=3,2  3  2,24x3,0  6,72 

52.    Kb=0,2  Gk=0,4  0,2  2,8x0,2  0,56 

53.    Lf=2,4  Mk=5  2,6  4,4x2,6  11,44 

54.    Lf=2,4  Mk=5  2,6  0,72x2,6  1,87 

55.    Lf=2,4  Mk=5  2,6  4,58x2,6  11,9 

56.    Lf=2,4  Mász=3,2  0,8  10,3x0,8  8,24 

57.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  9,15x1,8  16,47 

58.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  0,97x1,8  1,76 

59.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  9,75x1,8  17,55 

60.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  8,7x1,8  15,66 

61.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  0,94x1,8  1,69 

62.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  79,14x1,8  142,45 

63.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  17,68x1,8  31,62 

64.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  44,90x1,8  80,82 

65.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  32,97x1,8  59,34 

66.    Mk=5  Másző=5  0  1,5x0,0  0 

67.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  0,77x1,8  1,38 

68.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  22,9x1,8  41,22 

69.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  4,23x1,8  7,61 

70.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  5,48x1,8  9,86 

71.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  4,45x1,8  8,01 

72.    Mász=3,2  Eg=9  5,8  0,8x5,8  4,64 

73.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  1,68x1,8  3,02 

74.    Mász=3,2  Eg=9  5,8  3,9x5,8  22,62 

75.    Z=6  Másző=5  ‐1  0,23x‐1,0  ‐0,23 

76.    Lf=2,4  Másző=5  2,6  8,35x2,6  21,71 

77.    Z=6  Vt=0,5  ‐5,5  0,13x‐5,5  ‐0,71 
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78.    Lf=2,4  Másző=5  2,6  1,78x2,6  4,65 

79.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  1,0x1,8  1,8 

80.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  0,47x1,8  0,84 

81.    Mász=3,2  Másző=5  1,8  17,83x1,8  32,09 

82.    Mász(Kpin)=3,2  Másző=5  1,8  1,83x1,8  3,29 

83.    Kpincés=1,5  Másző=5  3,5  0,65x3,5  2,25 

84.    Kpincés=1,5  Másző=5  3,5  1,0x3,5  3,5 

85.    Kpincés=1,5  Másző=5  3,5  0,32x3,5  1,12 

86.    Kpincés=1,5  Másző=5  3,5  2,18x3,5  7,63 

87.    Kpincés=1,5  Másző=5  3,5  1,63x3,5  5,7 

88.    Kpincés=1,5  Másző=5  3,5  0,47x3,5  +1.64 

89.    Kpincés=1,5  Másző=5  3,5  0,14x3,5  0,49 

90.    Kpincés=1,5  Másző=5  3,5  0,05x3,5  0,17 

91.    Másző=5  Kpincés=1,5  ‐3,5  0,18x‐3,5  ‐0,66 

92.    Kpincés=1,5  Másző=5  3,5  0,07x3,5  0,24 

93.    Kpincés=1,5  Másző=5  3,5  0,18x3,5  0,63 

94.    Mász=3,2  Eg=9     +5,8                   0,74x5,8  4,49 

95.    Mász=3,2  Ev=9  5,8  0,83x5,8  4,81 

96.    Mász=3,2  Mágy=6  2,8  33,56x2,8  93,96 

97.    Mász=3,2  Mágy=6  2,8  17,62x2,8  49,33 

98.    Mász=3,2  Mágy=6  2,8  16,94x2,8  47,43 

99.    Mász=3,2  Mágy=6  2,8  22,43x2,8  62,82 

100.       Mász=3,2  Másző=5  1,8  17,97x1,8  32,34 

101.       Mász=3,2  Másző=5  1,8  33,56x1,8  60,4 

102.       Mász=3,2  Mágy=6  2,8  4,59x2,8  12,85 

103.       Mász=3,2  Másző=5  1,8  9,19x1,8  16,54 

104.       Mász=3,2  Másző=5  1,8  46,75x1,8  84,15 

105.       Mász=3,2  Ev,g=9  5,8  1,52x5,8  8,81 

106.       Mász=3,2  Ev=9  5,8  0,32x5,8  1,85 

107.       Mász=3,2  Másző=5  1,8  29,19x1,8  52,54 

108.       Mász=3,2  Másző=5  1,8  8,58x1,8  15,44 

109.       Mász=3,2  Mágy=6  2,8  6,82x2,8  19,09 

110.       Mágy=6  Ev=9  3  0,8x3,0  2,4 

111.       Mász=3,2  Mágy=6  2,8  12,67x2,8  35,47 

112.       Mász=3,2  Eg=9  5,8  42,89x5,8  248,76 

113.       Mász=3,2  Eg=9  5,8  30,06x5,8  174,34 

114.       Mász=3,2  Ev=9  5,8  1,25x5,8  7,25 

115.       Mász=3,2  Eg=9  5,8  0,38x5,8  2,08 

116.       Mász=3,2  Mágy=6  2,8  47,94x2,8  134,23 

117.       Mász=3,2  Eg=9  5,8  1,25x5,8  7,25 

118.       Mász=3,2  Eg=9  5,8  23,22x5,8  134,67 

119.       Mász=3,2  Eg=9  5,8  7,98x5,8  46,28 

120.       Mász=3,2  Másző=5  1,8  27,38x1,8  49,28 

121.       Mász=3,2  Másző=5  1,8  13,22x1,8  23,79 

122.       Mágy=6  Eg=9  3  0,54x3,0  1,62 

123.       Mágy=6  Eg=9  3  1,27x3,0  3,81 

124.       Mász=3,2  Mágy=6  2,8  50,97x2,8  142,71 

125.       Mász=3,2  Eg=9  5,8  1,31x5,8  7,59 



62 
 

126.       Gip‐m=0,4  Kmgü=0,7  0,3  1,19x0,3  0,35 

127.       Mász=3,2  Eg=9  5,8  1,19x5,8  6,9 

128.       Mász=3,2  Eg=9  5,8  1,12x5,8  6,49 

129.       Mász=3,2  Mágy=6  2,8  51,13x2,8  143,16 

130.       Mász=3,2  Eg=9  5,8  1,58x5,8  9,16 

131.       Mász=3,2  Eg=9  5,8  2,55x5,8  14,79 

132.       Mász=3,2  Eg=9  5,8  0,43x5,8  2,49 

133.       Mász=3,2  Eg=9  5,8  4,61x5,8  30,73 

134.       Mász=3,2  Mágy=6  2,8  3,49x2,8  9,77 

135.       Mász=3,2  Eg=9  5,8  4,13x5,8  23,95 

136.       Másző=5  Eg=9  4  4,87x4,0  27,48 

137.       Mász=3,2  Mágy=6  2,8  107,41x2,8  300,74 

138.       Mász=3,2  Mágy=6  2,8  2,95x2,8  8,26 

139.       Gip‐m=0,4  Kmgü=0,7  0,3  3.25x0,3  1 

140.       Mász=3,2  Mágy=6  2,8  29,41x2,8  82,34 

141.       Mász=3,2  Másző=5  1,8  18,09x1,8  32,56 

142.       Mász=3,2  Másző=5  1,8  3,51x1,8  6,31 

143.       Mász=3,2  Mágy=6  2,8  4,55x2,8  12,74 

144.       Mágy=6  Ev=9  3  10,42x3,0  31,26 

145.       Mágy=6  Ev=9  3  0,8x3,0  2,4 

146.       Mász=3,2  Másző=5  1,8  8,52x1,8  15,33 

147.       Mász=3,2  Másző=5  1,8  6,82x1,8  12,27 

148.       Mász=3,2  Másző=5  1,8  2,16x1,8  3,88 

149.       Mágy=6  Ek=9  3  1,62x3,0  4,86 

150.       Mász=3,2  Másző=5  1,8  39,17x1,8  70,4 

151.       Mász=3,2  Másző=5  1,8  19,64x1,8  35,35 

152.       Mász=3,2  Ev=9  5,8  3,99x5,8  23,14 

153.       Mász=3,2  Mk=5  1,8  1,74x1,8  3,13 

154.       Mász=3,2  Mk=5  1,8  4,14x1,8  7,45 

155.       Mász=3,2  Másző=5  1,8  1,62x1,8  2,91 

156.       Mágy=6  Ek=9  3  5,14x3,0  15,42 

157.       Mász=3,2  Másző=5  1,8  37,83x1,8  68,09 

158.       Üh=2,7  Másző=5  2,3  1,14x2,3  2,62 

159.       Mágy=6  Khorgász=1,5  ‐4,5  0,55x‐4,5  ‐2,47 

160.       Üh=2,7  Khorgász=1,5  ‐1,2  3,29x‐1,2  ‐3,94 

161.       Mász=3,2  Khorgász=1,5  ‐1,7  0,73x‐1,7  ‐1,24 

162.       Kpincés=1,5  Másző=5  3,5  0,98x3,5  3,43 

                                                                                                   Mindösszesen:     + 4143,63 
                                                                                                                                             ‐   144,47       
                                                                                                       Különbözet :         +  3998,16   

     pozitív értékpont  
 

 
Az új Településszerkezeti tervvel a biológiai aktivitásérték tehát jelentős mértékben nő. 




