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T A R T A L O M J E G Y Z É K 
 
 
I. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ  
 
 Határozati javaslat a Településszerkezeti Tervhez 
 Településszerkezeti Terv a BELTERÜLETRE   TSZ-1 M= 1:4000 
 Településszerkezeti terv a KÜLTERÜLETRE  TSZ-2 M= 1:16 000 
 
II. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ  
 
 Helyi építési Szabályzat  
 Szabályozási terv a belterületre SZ-1 M= 1:2000 
 Szabályozási terv a külterületre SZ-2 M=1:10 000 
 
III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
A./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉST MEGALAPOZÓ KONCEPCIÓ ÖSSZEFOGLALÁSA 
   

1./ A településfejlesztési koncepció irányelvei 
2./ A mezőgazdaság fejlesztésének javaslata 
3./ Az ipar és szolgáltatás fejlesztésének javaslata 
4./ Az idegenforgalom fejlesztése 
5./ A népességszám alakulása, humán erőforrás 

 
B./ A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JAVASLATAI 
 
 1./ A beépítésre szánt területek (központi belterület rendezésének javaslata) 
  1.1./ Az épített környezet értékei 
  1.2./ A tervezett településszerkezet 
  1.3./ A tervezett területfelhasználás 
   1.3.1./ A belterület/beépítésre szánt terület 
    1.3.1.1./ Lakóterületek 
    1.3.1.2./Településközpont vegyes területek 
    1.3.1.3./ Gazdasági területek 
    1.3.1.4./ Különleges területek 
    1.3.1.5./ Zöldterületek 
   1.3.2./ Beépítésre nem szánt területek 
    1.3.2.1./ Mezőgazdasági területek 
    1.3.2.3./ Egyéb területek 
   1.3.3./ Környezetvédelmi és tájrendezési javaslat 
   1.3.4./ Közlekedésfejlesztési és rendezési javaslat 
   1.3.5./ Közműfejlesztési javaslat 
 
C./ VÁRHATÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK 
 
IV. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 
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Tervlapok: 
 
 

Környezetvédelmi és tájrendezési javaslat 
   A-KÖ  M=1:16 000 

   
Vízhasználat fejlesztési javaslat 

      A-VI  M=1:8000 
 

Szennyvízelhelyezési fejlesztési javaslat 
      A-VSZ  M=1:8000 
 
  Vízkárelhárítási javaslat 

 A-VCS M=1:8000 
 
  Gázellátási és villamosenergia ellátási javaslat 

 A-VG  M=1:8000 
 
  Hírközlési fejlesztési javaslat 

  A-VH  M=1:8000 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
 
 
 
Tárgy:  
 
SZOMOLYA KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE készített településszerkezeti terv 
elfogadásához. 
 
Önkormányzatának Képviselőtestülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozza: 
1.) A Településszerkezeti Terv szöveges munkarészét a Településszerkezeti Leírás 

szerint állapítja meg. 
2.) A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek engedélyezése során a 

Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező 
Településrendezési Leírásban foglaltakat együttesen kell alkalmazni. 

 
 
  

Felelős:………………………………………..polgármester 
 
 
 
            …………………………………………jegyző 
 
 
 

Határidő: folyamatos 
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Előterjesztés: SZOMOLYA Településszerkezeti Tervéhez.  
 
 

I. FEJEZET 
 
1.) A Településszerkezeti Terv hatálya a település teljes közigazgatási területére 

kiterjed. 
 

A tervezési területen a területfelhasználást korlátozó tényező a kedvezőtlen 
terepadottság, helyenként a vízmosásokkal szabdalt terület. 
 
Az egész terület jelenleg teljes közműves szennyvízelvezetéssel ellátott terület. 

 
2.) Az 1.) pontban meghatározott területen területet felhasználni, továbbá telket 

alakítani, építési munkát végezni és ezekre hatósági engedélyt adni az általános 
hatósági előírásoknak (az OTÉK, az ágazati szabványok stb.) megfelelően és 
jelen Településrendezési Leírás és Településszerkezeti Terv, valamint a Helyi 
Építési Szabályzat együttes alkalmazásával szabad. 

 
3.) A területfelhasználási egységek építési övezeti szabályozását a Szabályozási 

Terv és a hozzá tartozó Helyi Építési Szabályzat határozza meg. 
 
 
Igazgatási és belterületi határ 
 
1.) A település közigazgatási határa nem változik 
 
2.) A belterületi határ/beépítésre szánt terület határa megváltozik. /A megváltozott 

belterület vonatkozó részének rendeltetését jelen Településszerkezeti Terv 
határozza meg. A belterületi határ módosításának tárgyát képezik a különleges 
területek kijelölése, illetve a lakó, vagy üdülő területek./ 

 
3.) A Településszerkezeti Terv távlati fejlesztési területeket is kijelöl. E területek 

szakaszosan kerülnek átminősítésre a konkrét fejlesztési és építési igények 
függvényében. 

 
4.) A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső területeken lévő településszerkezeti 

és területfelhasználási egységek funkció és beépítési mód szerint az alábbiak 
szerint tagolódnak a megváltozott területhasználat szerint: 

 
a.)   beépítésre szánt területekre, azon belül építési övezetekre 
b.)  beépítésre nem szánt területekre, azon belül önálló funkcionális övezetekre 

tagozódnak 
 
5.) Az egyes területek területfelhasználási módját a Településszerkezeti Terv, az 

építési övezeti besorolást a Településszerkezeti Tervvel összhangban lévő 
Szabályozási Terv határozza meg. 
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A Településszerkezeti Terv elemei: 
 
- a közlekedési rendszer jelölt elemei és hierarchiája  
- a területfelhasználási egységeken belül eltérő funkciójú területegységek határai 
- szintterületi sűrűség 

 
 
A Településszerkezeti Terv módosítása: 
 
- A Településszerkezeti Terv elemeinek megváltoztatásához a Településszerkezeti 

Tervet és a hozzá tartozó Településrendezési Leírást módosítani kell. 
Amennyiben a változás övezeti szabályozást is érint, úgy a Szabályozási Tervet 
és a hozzá tartozó Helyi Építési Szabályzatot is módosítani kell. 

 
- A Településszerkezeti Terv módosítása esetén a módosítás az érintett 

területfelhasználási egységet magába foglaló legalább egy tömbre vonatkozzon, 
és az adott terület környezetében lévő szomszédos tömbök együttesét is vegye 
figyelembe. 

 
- Amennyiben a Településszerkezeti Terv módosítása vonalas jellegű 

létesítményeket és főforgalmi, forgalmi és gyűjtőutakat érint, úgy az érintett 
szakasz teljes egészének környezetét figyelembe kell venni. 

 
 

II. FEJEZET 
 

A TELEPÜLÉS TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉNEK  
VÉDELMI ELŐÍRÁSAI 

 
A települési környezetvédelem előírásai kiterjednek: 
 
- levegőtisztaság-védelem 
 általános levegőtisztaság-védelmi övezet ,illetve a védett területek területe az 
ökológiailag érzékeny levegőminőségi kategóriába tartozik - vízminőség védelem 
 Felszíni szennyeződésre közepesen érzékeny terület 

Az  érzékeny terület, intézkedési szennyezettségi határérték Ci=C2kategória 
 

- föld védelem 
 A termőföldön történő beruházás esetén a beruházó köteles a területileg  

illetékes Földhivatal földvédelmi hatósági engedélyét beszerezni 
 
- hulladékgazdálkodás 

A regionális hulladékgyűjtő rendszerbe távlatban be kell kapcsolódni. (A 
jelenlegi lerakó még kb. 15 év kapacitással bír) 

 A veszélyes hulladékok átmeneti tárolásáról gondoskodni kell. 
 A dögkút ártalmatlanításáról gondoskodni kell. 
 
- zaj és rezgés elleni védelem 
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 falusias területi kategóriába sorolható 
- természetvédelem 
a BÜKKI  NEMZETI  PARK és annak tájképvédelmi övezete 
 
- állattartással kapcsolatos előírások 
 az állattartási szabályrendelet érvényes 
 
 

III. FEJEZET 
 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HÁLÓZATI ELEMEI 
 
Forgalmi út:2509 számú  Mezőkövesd-Noszvaj-Eger összekötő út 
 

 
Települési fő út  
Kossuth út 
 

Bekötő utak  
Tervezett kistérségi összekötőút a Bükkalján: Eger város, Bogács illetve Novaj 
község irányába. 
 
 

IV. FEJEZET 
 

A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK TAGOZÓDÁSA 
(TERÜLETI ELEMEK) 

 
Beépítésre szánt területek: 
 
1.) Lakóterületek 

Lf-1 övezet (falusias, hagyományőrző, aprótelkes beépítéssel) 
Lf-2 övezet (falusias, kertes karakterrel keveredő hagyományőrző, szalagtelkes 
beépítéssel) 
Lf-3 falusias, kertes lakóövezet 
Szintterületi sűrűség: 0,5 

 
2.) Településközpont vegyes terület 

Vt 1  (településközpont vegyes terület) jellemzően lakóépületek elhelyezésére 
szolgáló övezet 
Szintterületi sűrűség: 1,4 
Vt-2 (településközpont vegyes terület) jellemzően alapfokú intézmények 
elhelyezésére szolgáló övezet 

 
3.) Különleges területek (sportpálya, temető, pincés területek, kemping, bánya 

terület stb.,) 
Szintterületi sűrűség: 2,0 
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4.) Üdülőterületek 
  Hétvégiházas üdülőövezet 
 Szintterületi sűrűség: 1,0 
 
5.) Beépítésre nem szánt területek: 
 
6.) Közlekedési és közműelhelyezési területek 

 
7.) Zöld területek 

 
8.) Erdő területek 

 
9.) Mezőgazdasági területek 

 
 Má-I szántó művelésű területek – intenzív használattal 

Má-E gyep, legelő területek – extenzív használattal 
Mk kertgazdálkodásra szolgáló terület és szőlő, gyümölcs ültetvények területe 

 
10.) Védelmi célú területek 
 a tervezett védő erdősávok 
 
11.) Egyéb területek 
 

V. FEJEZET 
 

AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG VÉDELME 
 
Műemléki védelem alatt áll - Barlanglakás 
 ( Hrsz.: 277, 278, 279 ) 

 
Műemléki környezet a Barlanglakások körül 
(Javasolt világörökség terület) 
 

Helyrajzi szám      Megnevezés 
 
 493       telek 
 413/3       telek 
 275       lakóterület 
 276       lakóterület 
 280       telek 
 281       telek 
 282       telek 
 283       telek 
 284       telek 
 285       telek 
 288       telek 
        utca 
 314/1       lakóterület 
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a.) Helyi védelem alatt álló épületek esetén: 
A homlokzati megjelenés megtartandó, vagy rekonstruálandó. 

 
b.) Hagyományos építészeti karakter védelemre javasolt terület: 
 

Kossuth Lajos út és Széchenyi utca környezete környezete 
 
c.) Építészeti karaktervédelem területe 

 
Egyes építészeti részletelemek, pl. színezés, ablakforma, díszítés 
megjelenítendők az újonnan építendő, vagy átépítendő lakóházakon 
 

d.) Helyi, önkormányzati védelemre javasolt építmények 
 
Védett pinceutak közterülete 

a Novaji út menti, az Üttörő út 37 – Jókai út 8-ig, 
pincebobokor 

Pincelakás utak közterülete  
Zrinyi út 1-25-ig /hrsz.: 243-434/ 

    Toldi út, 
 
Pincelakás bokor:  Alkotmány úti, Toldi út /Tájmúzeum fölött hrsz.: 278-310/ 
 
Védett egyedi pincék:  ÁFÉSZ /hrsz.: 570/ 
        Kláva út /hrsz.:524/, Kossuth út 20, 48 /hrsz.: 0136 és 1333/ 
        Juhhodály /hrsz.: 3830/, Toldi út 1. sz.. /hrsz.: 346/ 
        Úttörő út 1/a 
Védett házak: Kossuth út 2, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 30, 36, 42, 47, söröző  
                        47, 55, 63, 70, 78,           
    Petőfi tér 6, 
    Zrínyi út 15, 
    Május 1 út 6, 8 
    Árpád út 6, 12 
    Hunyadi út 2, 11, 18, 23, 25, 29, 35, 39, 40, 42, 46 
    Kinizsi út 4, 7 
    Szondi út 4 
    Rózsa F. út 6 
    Kláva út 8 
    Széchenyi út 30, 34, 35, 36, 38 
    Toldi út 1, 3 
    Alkotmány út 4 
    Szent László út 5, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 29, 31, 32, 40, 43, 46, 47,  
                       48, 49, 55, 56, 60, 64,  
    Rákóczi út 3, 7, 12, 14 
    Jókai út 2, 4, 22, 24 
    Úttörő út 1, 8, 2 
    Faluház, Napközi, Polgármesteri Hivatal kőkerítés, I. Világháborús  

  emlékmű + kerítése, templom és temető kerítése 
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Védett kovácsoltvas kapuk:  Kossuth út 2, 14, 19, 24, 38, 40, 47, 58, 68 
       Szent László út 7, 15, 19, 46, 
       Hunyadi út 41 
 
Védett kő, síremlék: Nepomuki Szent János szobor, kőkeresztek 
 
Védett kőkerítések: Hunyadi út 23 
   Petőfi tér 6 
   Szent László út 7, 11, 13, 48 
   Úttörő út 1 
   Rákóczi út 1, 3 
   Széchenyi út 35 
   Május 1 út 4 
   Zrínyi út 33 
   Kossuth 13, 35, 41, 62 
   Jókai út 2, 4, 8, 12, 14 
  
Védett kutak: Úttörő út 6 előtt 
  Kossuth 6, 9, 12, 45 
 
Védett híd: Május 1 út 
   
 

VI. FEJEZET 
 

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK 
 
 
1.) Helyi közút céljára történő lejegyzés  
a tervezett új utcamegnyitások esetében  
 
2.) Beültetési kötelezettség 
 a tervezett iparterületek telkein belül. 
 
3.) Változtatási tilalom: a pincés és barlanglakások területére 
 
 

VII. FEJEZET 
 

AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV  ÉS A BAZ-MEGYEI TRT 
VONATKOZÁSAI 

 
Az Országos Területrendezési Terv 2003. évi XXVI. évi törvény célja az ország 
távlati térszerkezetének meghatározása, a területek használatának és a természeti 
erőforrások megőrzésének átfogó szabályozása, valamint a fejlesztések műszaki és 
ökológiai keretfeltételeinek biztosítása. A Terv a következő részanyagokat 
tartalmazza:  
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- Térségi szerkezeti terv - Országos Területrendezési Szabályzat Az OTrT 
meghatározása szerint a Bükkalja és ezen belül SZOMOLYA az erősen és 
közepesen érzékeny tájérzékenységi kategóriába tartozik. A tervből nem szűrhető le 
olyan javaslat, amely döntő változtatást eredményezne a jelenlegi területhasználattal 
szemben. Inkább erősíteni látszik az eredeti ökológiai adottságoknak megfelelő 
differenciált tájhasználatot. Kiterjeszti a védelmi területeket, a használatba tartott 
területeknek pedig legalább a felét extenzív hasznosításúnak javasolja.  
 
- BAZ megye területrendezési terve a települést a Bükkaljai - Borvidék, illetve a BNP 
védelmi célú övezetébe sorolja be, melynek előírásai összhangban vannak az 
Országos Területrendezési Tervvel. SZOMOLYA község indítványozni kívánja, hogy 
közigazgatásilag Heves megyéhez kerüljön átcsatolásra, mivel valamennyi közép és 
felsőfokú ellátási szinten Eger városhoz, Heves megye székhelyéhez kötődik. 
 
- SZOMOLYA település barlanglakásai révén, a szomszédos településekkel együtt 
hasonló építményeikkel, a sajátos kőkultúra alkalmazásával (Noszvaj, Bogács, 
Cserépváralja, Kács, Tibolddaróc községekkel együtt) méltán érdemes a Kulturtáji 
kategóriába sorolásra, mely későbbi ütemben akár a Világörökségi cím elérésére is 
érdemes. 
 

 
VIII. FEJEZET 

 
A FEJLESZTÉSI CÉLOK VÉGREHAJTÁSÁNAK IRÁNYAI A RENDEZÉSI TERV 

KERETEIN BELÜL 
 
A településszerkezeti terv megvalósításával kapcsolatos egyéb feladatok 

 

1.)A képviselő testület a fejlesztésre szolgáló rendezést úgy kívánja végrehajtani, 
hogy először a belterületi tartalékok a foghíjas területek kerülnek beépítésre, majd 
ezt követően  kerülhet sor  új utcák nyitására és telek átrendezésre. 
 
2.)A lakóterületek fejlesztését alapvetően a meglévő foghíjak beépítésére alapozza, 
új területek belterületbe vonása a terv távlatán  is szükségessé válhat. 
 
3.)Hálózati elemek vonatkozásában a kerékpárút fejlesztések lehetőséget adnak a 
település  kulturális és csillagtúra központtá fejlesztésre.  
 

4.)A távlati célok között szerepel  a műemléki védettségű épületek részben kulturális 
célú hasznosítása. 
 
12.) A pincék, pincerendszerek hatékony védelme, fejlesztése céljából további  
projekteket kell kidolgozni. 
 
6.) Segíteni kell a szerves fejlődést, ezért a  településközponti,  faluközponti területen 
az oldalhatáron álló beépítési mód esetében, ahol  az építési telek  lehetővé teszi 
hézagosan zártsorú beépítésével (hajlított ház) a kisvárosi arculat erősítendő. 
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7.)Bármely belterületbe vonási határozat csak akkor hozható meg, ha az érintett 
területek belterületbe vonásának és fejlesztésének anyagi terheit a mindenkori 
területtulajdonosok az Önkormányzattal kötött előzetes megállapodásban vállalták 
(pl. továbbterveztetés, közművesítés, közintézmény-bővítés stb. költségei). A 
szabályozási, telekalakítási terveket csak településrendező közreműködésével lehet 
elkészíteni. 
 
8.)Azoknak a területeknek, építési telkeknek, amelyeken olyan tevékenység folyik, 
amely a szakhatóságok egyedi vagy általános környezeti előírásait meghaladja, 
védőövezettel kell rendelkezniük. 
 
-Amennyiben e terv jóváhagyása után kerül sor a tevékenység megkezdésére, akkor 
az illetékes környezetvédelmi szakhatóság bevonásával meg kell állapítani a 
kibocsátási határértékeket és ennek függvényében további intézkedéseket tenni. (pl.: 
védőövezet létesítése, tevékenység megtiltása, stb.) 
-A jelenleg már védőövezettel rendelkező telkek esetében rendszeresen felül kell 
vizsgálni a kibocsátási határértékeknek való megfelelést, hogy nem szükséges-e a 
módosítás (védőövezet csökkentés vagy növelés). 
-A jelenleg védőövezettel nem rendelkező, de már termelési tevékenységet folytató 
azon telkeknél, amelyekkel kapcsolatban a területen folytatott tevékenységből (vagy 
egyéb módon) arra lehet következtetni, hogy a környezetre a megengedett 
határértéknél nagyobb értékekkel hatnak, az illetékes környezetvédelmi szakhatóság 
bevonásával meg kell állapítani a kibocsátási határértékeket és védőövezet 
nagyságát, illetve ennek függvényében kell megállapítani a területre vonatkozó 
rendelkezést. 
 
9.)A település fejlődésével párhuzamosan a közintézmények kihasználtságát 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A lakosság igényeinek megváltozásával együtt 
gondoskodni kell a szükséges intézménybővítésekről (telekvásárlás, építés).  
Szorgalmazni kell, hogy a helyi közút céljára történő lejegyzéskor a közút 
kialakításában érdekeltek a kártalanítási igényükről lemondjanak. 
Útépítési és közműépítési hozzájárulás megfizetésére kell kötelezni azokat az 
ingatlantulajdonosokat, akiknek ingatlanaikat érintően a települési önkormányzat 
helyi közutat, közművet létesít. 
Az útépítési és közművesítési hozzájárulás mértékét, arányát, az érintett 
ingatlantulajdonosok körét, a fizetés módját és időpontját a települési önkormányzat 
külön rendeletben szabályozza. 
A településszerkezeti tervben foglaltak megvalósítását, megvalósíthatóságát 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni.  
 
10.)A településfejlesztési koncepció és a településszerkezeti tervben rögzített célok 
megvalósulása érdekében pénztámogatást nyújtó pályázatokon kell részt venni. 
A pályázatokon való részvételhez településfejlesztési programokat kell kidolgozni. 
 
11.)Az Önkormányzatnak a településrendezési tervek érvényesítése érdekében 
folyamatosan gondoskodnia kell a szükséges továbbterveztetésekről és egyéb 
kapcsolódó feladatokról. 
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A terv megvalósítását elősegítő tárgyi és személyi feltételek  

 

1.)A településfejlesztési koncepció és a településszerkezeti tervben rögzített célok 
megvalósulása érdekében pénztámogatást nyújtó pályázatokon kell részt venni. 
 
2.)A pályázatokon való részvételhez településfejlesztési programokat kell kidolgozni. 
 
3.)A Polgármesteri Hivatalnak a településrendezési tervek érvényesítése érdekében 
folyamatosan gondoskodnia kell a szükséges továbbterveztetésekről és egyéb 
kapcsolódó feladatokról. 
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SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

 
……………..számú 

 
R E N D E L E T E 

 
Helyi Építési Szabályzat 

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

 
A rendelet hatálya 

 
1.§ 

 
(1)A rendelet területi hatálya kiterjed  SZOMOLYA község közigazgatási területére. 
 
(2)A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, épületet és más 
építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, 
átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre 
hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások mellett csak és kizárólag e 
rendelet és a hozzá tartozó Szabályozási Terv együttes alkalmazásával szabad. 
 
(3)A rendelet területi és tárgyi hatályát érintő minden természetes és jogi személyre 
nézve kötelező előírásokat tartalmaz. A rendeletben foglalt kötelező előírásoktól 
eltérni csak a HÉSZ és a Szabályozási Terv módosításával lehet.  
 
 

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

- a közterület és egyéb terület-felhasználási egységek határvonala, 
 - építési határvonal, 
 - az eltérő terület-felhasználási egységek határvonalai, 
 - a terület-felhasználási kategóriák, a terület-felhasználási besorolás, övezeti  
        besorolás, 
 - a legnagyobb beépítettség mértéke, 
 - a megengedett építmény magasság, 
 - a minimális telekméret, 
 - a kötelező beépítési vonal, 
 - a környezetvédelmi előírások, 
 - korlátozások. 



Szomolya község településrendezési terve 

 
 

 

Provincia-Táj Bt. 
 

18 

(2)Az (1) bekezdésben felsorolt kötelező szabályozási elemek a település egésze 
szempontjából a legfontosabb elemek, ezért azok módosítása megváltoztatása csak 
a Szabályozási Terv módosításával történhet. 
 

 
3. § 

 
(1)A beépítésre nem szánt területre (külterületre) – a vonatkozó tervlapon jelölt - 
kötelező szabályozási elemnek kell tekinteni az alábbiakat:  
 

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

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

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

 
4. § 

 
A kötelező erejű elemek módosítására vonatkozóan irányadó a területrendezési 
tervek készítéséről, egyeztetéséről, módosításáról és karbantartásáról az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. sz. 
törvény. 
 
 

I. Fejezet 
 

Az építési engedélyezés általános szabályai 
 

5. § 
 
(1)Azokon a területeken, ahol a terület felhasználása, vagy az építés minősége 
(övezete) a szabályozási terven jelöltek szerint megváltozik, építés (és telekalakítás 
is) csak a változásnak megfelelően engedélyezhető. 
 
(2)Azokon a beépítésre szánt területeken, melyeken az építés feltételei (például 
terület előkészítés vagy közművesítés hiánya miatt) nem biztosítottak, építési 
engedély nem adható, elvi építési engedély esetében az építési engedély feltételeit a 
határozatban közölni kell. 
 
(3)A műemléki védelem, a műemléki környezet és a helyi értékvédelem területén, 
valamint a Különleges területeken tervezési tevékenységet É-1, vagy É-2 
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jogosultsággal rendelkező okleveles  építészmérnök végezhet. Az e területekre 
benyújtott építési engedélyezési tervek előzetes főépítészi egyeztetése és 
jóváhagyása kötelező. 
 
(4)Minden beépítésre szánt területen az építmények, önálló rendeltetési egységek, 
területek rendeltetésszerű használatához a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42 §-
ában meghatározott mértékű járműtárolót, várakozó (parkoló) helyet és rendszeres 
teherszállítás esetén rakodóhelyet kell biztosítani. 
 
(5)A  műemléki környezet területén és az ott helyi egyedi védelemben részesülő 
épületek esetében - a vonatkozó országos érvényű és e rendelet által megszabott 
előírásokon túlmenően - az elsőfokú építésügyi hatóság engedélye szükséges: 
 

a) az épület homlokzati felületképzését és tetőhéjazatát érintő bármely 
felújítási, homlokzatszínezési, helyreállítási, bővítési, korszerűsítési, 
bontási vagy az épület jellegét és megjelenését bármilyen módon érintő 
egyéb munkálatok végzéséhez; 

b) az épület homlokzatán bármilyen hírdető/reklámberendezés, 
képzőművészeti alkotás, cég- és címtábla elhelyezéséhez. 

 

(6.)Az (5) bekezdés a) pontja szerinti munkálatok engedélyezési dokumentációjának 
tartalmaznia kell: 

- a változtatás előtti állapot homlokzatrajzát (M=1:100) 
- a változtatással érintett egész homlokzat tervét - színváltoztatás esetén 

színezett homlokzati tervet (M=1:100) 
- az újonnan elhelyezésre kerülő nyílászáró szerkezeti részlettervét 

(M=1:20) 
- a változtatás előtti állapot és a változtatás műszaki leírását 

 
Az  (5) bekezdés b) pontjában foglaltak engedélyezési beadványának 
tartalmaznia kell: 

- az épület érintett homlokzati tervét (a rajtalévő már engedélyezett 
reklámok/feliratok feltüntetésével); 

- a reklám/felirat színezett rajzát, vagy fotóját; 
-     a reklámhordozó szerkezetét bemutató tervet. 

 
(7) SZOMOLYA  területén, közterületen szobor, emlékmű, díszkút vagy más képző- 
és iparművészeti alkotás elhelyezéséhez, felújításához, eltávolításához az építésügyi 
hatóság engedélye szükséges. A beadványnak tartalmaznia kell az alkotásról 
készített fotót és az elhelyezés/felújítás módjának részletes leírását, illetve a 
műalkotás környezetére készített tervet (díszburkolat, növénytelepítés stb.). 
 

 
A telkek beépítésének feltételei 

 
6.§ 

(1) Az egyes építési övezetekben előírt közműellátottság megléte az építés feltétele. 
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(2) Az egyes építési övezetekben építési engedélyt kiadni – a gáz és a zárt rendszerű 
csapadékvíz-elvezetés kivételével - csak a teljes közműhálózat kiépítése, vagy az 
azokat pótló berendezések megléte esetén lehet. 

(3) Szennyvízelvezetés szolgáltatásának igénybevétele a használatbavételi engedély 
kiadásának időpontjától kötelező. Amennyiben a szennyvízkezelés zárt rendszerű 
egyedi szennyvíztározóban történik, ennek üzembehelyezését szintén a 
használatbavétel feltételeként kell kezelni. 

(4) A tervezett földmunkák előtt szükséges a terv által érintett (még beépítetlen) 
nagyobb összefüggő területek régészeti lelőhelyeinek topográfiai meghatározása, a 
veszélyeztetett régészeti lelőhelyek feltárása, azok anyagának megfelelő 
elhelyezése 

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

 
- 3 m szintkülönbséget meghaladó földtömegmozgatás nem 

engedélyezhető, és nem végezhető, 
- rendezett felszíni vízelvezetést kell létesíteni a koncentrált 

vízbeszivárgások megakadályozására,  
- amennyiben a közhálózati csapadékvíz-elvezetés nincs megoldva, akkor 

a csapadékvizet is ciszternába kell gyűjteni, és azt a terület egyenletes 
locsolására kell használni, 

- víznyomócsöveket védőcsőbe kell helyezni, és ellenőrző aknákat kell 
építeni, valamint a csőcsatlakozásokat flexibilisen kell megoldani, 

- nem alkalmazható süllyedésre, süllyedéskülönbségre érzékeny 
épületszerkezet.  

 
(7)Az alápincézett területeken a jelenlegi terepszint 40 cm-t meghaladó 
megváltoztatása építési engedélyköteles tevékenység. 

 
 

A szabályozási tervek egyes jeleinek értelmezése /rajzi mellékletnek 
megfelelően/ 

 
7. § 

 
(1)Tervezett szabályozási vonal: ahol a közterületet és nem közterületet elválasztó 
vonal nem egyezik meg az alaptérképi állapottal.  
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(2)Építési vonal: 
  

ahol nincs jelölve, 
kialakult helyzethez igazodik 
új kiépítésű területen   
 

ahol jelölve van, ott az építési vonal, és a szabályozási vonal közötti előkertet is 
kötelezően elő kell írni  

a jelölt szakaszokon az utcai telekhatár, ahol a homlokzatsík részlet hátrahúzása 
által kizárt területet nem kell közhasználatra átadni. 

 
(3)Előkert 
Ahol jelölve van ott az  szabályozási vonal és az építési vonal közötti kötelező 
távolság, ahol nincs jelölve, ott a kialakult állapot szerint az építmény mindkét oldalán  
kialakult 3-3 előkert átlaga szerint állapítandó  meg. 
 
Elő-és oldalkertben önálló épület nem építhető. 
 
Oldalhatáron álló építmény telekhatárra épült homlokzatán nyílászáró nem 
jeleníthető meg. Tűzfalon a meglévő ablak, nyílászáró befalazásáról gondoskodni 
kell. 
 
(4)A kialakult állapot miatt az építmények közötti távolság 4 m-re csökkentendő, ez 
esetben az építmény magasság sem lehet 4 m- nél több. 
 
Az előkertben csak park, parkoló helyezhető el.  
 
(5)Építési határvonal 
  
     a., oldalhatárnál: az OTÉK 35. §. szerint  
     b., közbülső határvonal: az OTÉK 31. §. (4) szerint  
     c., hátsó határvonal  

ahol jelölve van, a célszerű területhasználatot és a zavaró áthatás mérséklését 
szolgálja. Mögötte építmény, trágyatároló sem létesíthető:  

ahol nincs jelölve: az OTÉK 35 §. szerint  
 
(6)Építési hely 
 
A (4) (5)pontban meghatározott területen belül a HÉSZ-ben meghatározott 
telekhányadig helyezhetők el építmények úgy, hogy védőtávolságaik a szomszédos 
telkekre nem nyúlhatnak át.  
 
(7)A nagy tömb-belsők kezelésének feltételei  
-az építési hely hátsó vonalának megtartása, az így kialakuló tömb belsők  
rendezési terv módosítás során történő feltárása 
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A közigazgatási terület-felhasználási egységeinek tagozódása 
 

8. § 
 

(1)A település közigazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 
területből áll. 
 
(2)A beépítésre szánt területek a település központi és egyéb belterületéhez, a 
beépítésre nem szánt területek pedig a település külterületéhez tartoznak. 
 
(3)A beépítésre szánt terület az alábbi terület-felhasználási egységekre (övezetekre) 
tagozódnak: 
 
a.)lakó övezetek 
 
falusias lakóterületek övezetei 
 
    - Lf-1   Falusias aprótelkes lakóövezet 
    - Lf-2   Falusias szalagtelkes lakóövezet 
    - Lf-3   Falusias kertes lakóövezet 
 
b.)településközpont vegyes terület övezetei 
 
 - Vt-1 Településközpont vegyes terület, jellemzően lakóépületek elhelyezé-
sére szolgáló kis telkes alövezet 
 - Vt-2 Településközpont vegyes terület, jellemzően alapfokú intézmények 
elhelyezésére szolgáló nagytelkes alövezet 
 
c.)gazdasági területek övezetei 
      - Gip     ipari gazdasági terület övezete 
  - Gksz   kereskedelmi szolgáltatói  övezet 
   - Gmg   agroipari terület 
  

d.)különleges területek övezetei 
 
     - Kt  temető 
     - Ksp sportpálya övezete 
     - Kc kemping övezete 
 - Kpi        pincés területövezete 
 
(4)A beépítésre nem szánt terület a következő terület-felhasználási egységekre 
tagozódik: 
 
a.) közlekedési és közműterület 
 
 - KÖu közúti közlekedési terület 
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b.) zöldterület 
 
 - Z  zöldterület 
 
c.) erdőterület 
 
 - Evk környezetvédelmi célú erdő 
 - Eg gazdasági célú erdő 
 - Evt természetvédelmi célú erdő 
 
d.) mezőgazdasági rendeltetésű terület 
 
 - Má-I szántó művelésű terület intenzív használattal 
 - Má-Ix szántó művelésű terület intenzív használattal – major-létesítési  
                       tilalommal 
 - Má-E gyep, legelő területek – extenzív használattal 
 - Má-Ex  gyep, legelő területek majorlétesítési tilalommal 
 - Mk  kertgazdálkodásra szolgáló terület és szőlőültetvények területek 
 
e.) egyéb rendeltetésű területek 
 
 - V-1 patakok, tavak  
 - V-2 Vízbeszerzési területek  
 
 

9. § 
 
(1)A belterületi határ módosításáról és kitűzéséről a belterületi szabályozási terv 
alapján kell gondoskodni, a vonatkozó és érvényben lévő rendeletekben és 
utasításokban foglaltak figyelembe vételével. 
 
(2)A belterületbe kerülő területek rendeltetését, övezeti besorolását a belterületi 
szabályozási terv határozza meg. A belterületbe vonandó területek bevonása a 
konkrét építési igények szerint, szakaszosan is végrehajtható. A belterületbe 
vonásról az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. 
 
(3)Belterületbe vonandó területeket a külterületi településszerkezeti terv tartalmazza.  
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II. Fejezet 
 

Beépítésre szánt területek 
Az egyes terület-felhasználási egységekre vonatkozó előírások 

 
Telekalakítás 

 
10. § 

 
(1)Azon övezetek területén, ahol a Szabályozási Terv telekalakítási terv készítését 
írja elő, a telekalakítás és az építési engedély kiadásának feltétele a telekalakítási 
terv elkészítése.  
 
(2)Ha a telekalakítási terv készítése során a kialakítandó telkek bármelyike nem 
közelíthető meg a Szabályozási terv szerint kialakított közterületről, akkor 

-amennyiben magánút kialakítható, azt a telekalakítási tervben kell megoldani, 
-amennyiben közterület kialakítása vagy módosítása (bővítés, megszüntetés, -
szűkítés) válik szükségessé, a Szabályozási Tervet módosítani kell. 
 

(3)Övezet, építési övezet határa csak telek, építési telek határa mentén lehet, ezért 
telekalakítás (telekegyesítés) nem engedélyezhető úgy, hogy egy telekre két övezet 
előírásai legyenek érvényesek.  
 
(4)A település belterületén új nyúlványos telek nem alakítható ki. 
 
(5)Az övezetekben több telek összevonásával - az övezeti előírásoknak megfelelően 
-egységesen beépíthető építési telek kialakítható.  
 
(6)A telekalakítás szabályai: 

 
Az OTÉK III. fejezetében foglaltak és a 85/2000. (XI.08.) FVM rendelet szerint kell 
eljárni. 
 

 
Általános előírások 

 
11. § 

 
(1)A település közigazgatási területén a már meglévő, kialakult beépítés fenntartható 
(állagmegóvás, felújítás engedélyezhető), de új építési munka csak a HÉSZ 
előírásainak betartásával végezhető. 
 
(2)Építési engedély kiadásánál figyelembe kell venni a szabályozási terven 
feltüntetett, valamint egyéb jogszabályok által megalapozott, a szakhatóságok által 
megszabott védőterületet, védőtávolságot, védősávot. 
 
(3)A talaj- és felszíni vizek áramlását és minőségét veszélyeztető építés esetén 
építési engedély csak az illetékes vízügyi hatóság bevonásával adható ki. 
 



Szomolya község településrendezési terve 

 
 

 

Provincia-Táj Bt. 
 

25 

(4)Az előkertek mélységét a környezetben kialakult beépítésnek megfelelően kell 
meghatározni. Az új építési övezetté váló területeken, vagy ha az adott telek 
környezetében nincs kialakult beépítés, az előkert mélysége legalább 5 m. 
 
(5)Az oldal- és hátsókertek kialakítására az OTÉK vonatkozó előírásai a mértékadók 
minden olyan esetben, ahol e szabályzat ettől eltérő értékeket nem határoz meg.  
 
(6)A jelenlegi terület-felhasználásában megváltozó, beépítésre szánt területeken 
építési engedély csak a teljes közmű (gáz kivételével), burkolt út és a terület 
vízrendezésének meglétekor adható. 
 
(7)A beépítésre nem szánt területeken a közműellátás tekintetében az OTÉK 33. §-
ában rögzített feltételek teljesítése esetén adható ki építési engedély. 
 
(8)Homlokvonali kerítés létesítésére engedélyt kiadni az OTÉK 44. §-ának és a 
HÉSZ kerítésekre vonatkozó előírásai szerint lehet.. 
 

-Tömör kerítés: utcafronton, az utcával párhuzamos gerincű beépítésnél 
létesíthető. Anyaga falazott, formatizált beton, vagy fa lehet.  
Gazdasági területeknél feleljen meg a sajátos biztonsági elvárásoknak is.  

         -Egyéb helyen: max. 90 cm magas tömör lábazaton áttört kerítés. 
 
(9)A település területén állattartó építmény építési engedélyezési eljárásánál az 
állattartást szabályozó helyi önkormányzati rendelet előírásait be kell tartani. 
 
(10)A település közigazgatási területén a vezeték nélküli hírközlési és mikrohullámú 
létesítmények engedélykötelesek.  
 
(11)Közcélú vezeték nélküli hírközlési és mikrohullámú létesítmények lakóterületen 
nem, egyéb területen a lakóépülettől 50 m-re helyezhetők el. 
 
(12)Lakótelkeken csak magáncélú és–tulajdonú vezeték nélküli hírközlési 
létesítmények (antennaoszlopok) helyezhetők el.  
 
(13)Az alábbiakban felsorolt területeken  átjátszó antennát és annak  
tartószerkezetét nem szabad elhelyezni: 
 

-műemléken és a hozzá tartozó telekterületen, 
-műemléki környezet területén, 
-helyi értékvédelmi területen, 
-lakóépülettől 50 méteren belül. 
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Pinceszinti szabályozás 
 

12. § 
 

(1)A pinceszinti területeken új építési és működési engedély, rendeltetésváltozási 
engedély, fennmaradási engedély nem adható mindazon tevékenységek számára, 
amely tevékenységek a felszíni lévő építési övezeti előírások szerinti használat 
biztosításához a környezetterhelési feltételeknek nem felelnek meg. 
 
(2)A pincehasználatban tiltott tevékenységek: 
 

a.) KHV (Környezeti hatásvizsgálat) köteles tevékenységek 
 
b.)a 9008/1997 (SK 7) közlemény alapján a gazdasági tevékenységek 
egységes ágazati osztályozási rendszer szerint (TEÁOR): 
 
C  Bányászat , továbbiá az alábbi kód alatti tevékenységek : 
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 
37.40. 41. 45. 50.20. 50.50 50.12.50.18 .51.4.51.4. 51.6. 52.22.52.23 
52.31.52.32. 60. 90.93.01.93.03 
 
c.)A pincehasználat tevékenységi körben a haszonállat tartása nem 
engedélyezhető. 
A raktározás, tárolás - a vegyi és robbanó, tűzveszélyes és környezetszennyező 
hulladék anyagok kivételével – megengedhető. 
 
d.)Új pinceszellőző az építési övezet telkén, csak a közterület telekhatárára 
merőlegesen mérten, illetve meglévő pinceszellőzőktől  minimum 20,0 m 
távolságban helyezhető el. 
 
 

Kialakult állapot 
 

13. § 
 
(1)A telekalakítás szempontjából kialakult állapot esetén új telket alakítani: 
 

kialakult tömbben: akkor szabad, ha az újabb telkek területe eléri az övezetben 
előírt legkisebb telekméretet  

tömbbelső feltárás esetén: akkor szabad, ha az újabb telkek területe eléri a telek 
előírt legkisebb területét. Ebben az esetben a visszamaradó (illetve beépített) 
telek területe el kell, hogy érje az övezeti előírásoknak megfelelően beépíthető 
legkisebb telekterületet. 

kialakult telekméret: a ténylegesen meglévő telekméret. A telek megosztására 
csak a tömbben kialakult átlagos telekterületnek megfelelően kerülhet sor.  

 
(2)A kialakult telektömbben az épületek elhelyezésének módját az épület építési 
helyén belüli elhelyezésének módját a vonatkozó előírások és az illeszkedés 
szabályai szerint kell meghatározni: 
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a.)az előkert mérete a kialakult állapothoz igazodó kell, hogy legyen a tömb 
épített utcaszakaszán, de legalább az övezet területén. 

b.)az oldalkert min. mérete el kell érje a 4 m-t.(de ez esetben a max. építmény 
magasság 4,0 m lehet.) 

c.)a hátsókert min. mérete el kell érje a 4 m-t, (de ez esetben a max. építmény 
magasság 4,0 m lehet) 

d.)Az övezetben előírt, vagy az övezetben kialakult legkisebb telekmélységet 
kétszeresen meghaladó mélységű telek esetében az építési hely mélysége nem 
haladhatja meg: 
-sem a 40 m-t. 
-sem az övezetre előírt telekmélységet 
-sem az övezetben kialakult telekmélységnek a megengedett építménymagasság 
mértékével csökkentett értékét. 

 
(3)Az illeszkedés általános szabályai: 
 

A szabályozási terven a "településszerkezeti védelem" jelű területen a tömbökben 
oldal és szabadon álló beépítések alakultak ki. Az övezeti előírások keretei között 
új épület elhelyezése esetén - a kialakult utcakép védelme érdekében a 
jellegzetes beépítés miatt az oldalkert mérete nyílás nélküli homlokzat 
kialakításával 4,0 m-re csökkenthető, de ez esetben az építmény magassága 
nem haladhatja meg a 4,0 m-t. 

 
(4)Kialakult telektömbben az építési vonal: 
 

a.)foghíj és saroktelek esetében illeszkedjék a csatlakozó szomszédos telek 
beépítésének utcai (közterület) beépítési vonalaihoz, kivéve, ha egyéb előírás 
ettől eltérő beépítést ír elő. 
b.)ha a közbenső telek egyik csatlakozó szomszédos telke beépítetlen, 
illeszkedjék legalább két szomszédos beépített telek, illetve az érintett 
utcaszakasz beépítésének utcai (közterületi) építési vonalaihoz - kivéve, ha 
egyéb előírás ettől eltérő beépítést ír elő. 

 
(5)Kialakult telektömbben a legnagyobb építmény, illetve építménymagasság: 
 

foghíj esetében  max. 50 cm eltérés lehet 
saroktelek esetében (vagy ha a közbenső telek egyik szomszédos telke 
beépítetlen) max. 50 cm eltérés lehet 
 

(6)Új magas-tető  35 foknál kisebb hajlásszögű nem lehet. 
 
  

Lakóövezetek általános előírásai 
 

14. § 
 
(1)A területen fő funkcióként elsősorban lakóépületek helyezhetők el, valamint 

-termelő kertgazdasági építmény, 
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-a terület ellátását szolgáló üzleti, kereskedelmi, vendéglátó épület, 500 m2 
beépített szintterületig 

-kézműipari építmény, 500 m2 beépített szintterületig 
-igazgatási, egyházi, művelődési és nevelési-oktatási, egészségügyi, szociális 

épület, 500 m2 beépített szintterületig 
-szolgáltató és szállás épületek 500 m2 beépített szintterületig 
-sportlétesítmény 
-üzemanyagtöltő kivételesen sem helyezhető el 
-nem zavaró hatású egyéb üzleti építmény 

 
(2)Kiegészítő mellékfunkcióknál az alábbi előírásokat kell figyelembe venni: 

-Ha a főfunkcióval egybeépülve egy tömeget képez, az építmény és tetőgerinc 
magasságra vonatkozó előírásokat kell betartani, de a főfunkció építmény 
magasságát nem lépheti túl. 

-Különálló kiegészítő mellékfunkció építménymagassága 3,5 m lehet. 
 
(3)A beépítési mód oldalhatáron álló, de amennyiben a telekméret megengedi, illetve 
szükségessé teszi, szabadon álló beépítési mód is engedélyezhető a sarkok 
beépítésénél, vagy szórványosan, ha a telek szélessége meghaladja a 20 m-t. 
 
(4)Egy lakótelken több főfunkció építménye (főépület) nem építhető. 
 (Legfeljebb két lakás helyezhető el egy épületben) 
 
(5)Különálló kiszolgáló melléképítmény elhelyezésének szabályai: 
 

-Az épületek közötti távolság betartandó,  
-Oldalhatáron álló beépítés esetén állattartó melléképítményt feltétlenül, egyéb 
építményt a hátsó kertben a főfunkció építménye mögött kell elhelyezni arra a 
telekhatárra, ahol a főfunkció építménye áll. Ettől eltérni csak abban az esetben 
lehet, ha a főfunkció építménye nem közvetlenül a telekhatárra került.  
-Szabadon álló beépítésnél az építmény mögött a hátsó kertben, a szomszédos 
telken lévő épületek közt előírt legkisebb távolság betartásával lehetséges. 

 
(6)Állattartó építmény utcafrontra, előkertbe nem épülhet. Állattartó kiegészítő 
funkciójú melléklétesítmények esetén  mellékletben szereplő védőtávolságokat is be 
kell tartani. 

 
    Kisüzemi állattartás létesítményei csak környezetvédelmi és közegészségügyi 
    előírások alapján a falusias lakóövezet telkein helyezhető el. 
 
(7)Nagyüzemi állattartás létesítményei belterületen nem helyezhetők el. 
(8)A helyi értékvédelemre kijelölt területen a lakóépület tetőfedése kerámia anyagú 
cserép lehet. A harsány színű, településképbe nem illő tetőfedő anyag alkalmazása 
nem engedhető meg. 
 
(9)Az övezetekre vonatkozó általános követelményeket az egyes övezetekhez csatolt 
táblázatok tartalmazzák. 
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(10) A „kismélységű” telkek beépítése: 
 
A 25,0 m mélységet el nem érő kisméretű telkek esetében, a telek beépítésére 
vonatkozó     általános és egyedi övezeti előírásoktól eltérő szabályokat is be kell 
tartani. 
 
Kisméretű teleknek az a  építési telek minősül, melynek építési oldalon mért 
mélysége (feltéve, hogy a szemközti telekhatártól max. 5 m-el rövidebb) a 25,0 
métert nem éri el. Amennyiben a szemközti telekoldal hosszától való eltérés 5 m -nél 
nagyobb, a két oldal átlagának értékét kell figyelembe venni. A „kisméretű” telkekre 
vonatkozó speciális előírásokat kell a fenti értéknél valamivel nagyobb mélységű 
azon telkekre is alkalmazni, melyeket a szabályozási terv, az egységes 
szabályozásra törekvés érdekében, külön ebbe a kategóriába sorol. 
 
A „kisméretű” telkekre vonatkozó külön előírások. 
 
ca) Ha a kisméretű telek vége nem a szomszédos telek építési oldalához csatlakozik, 

hátsó kertet nem kell tartani, azaz az építési hely a hátsó telekhatárhoz 
csatlakozik. Az épületet a hátsó telekhatárig ki lehet építeni, vagy ha a 
szomszédos telken már épület található, minimum 3 m távolságot kell tartani. 

 
cb) Ha a kisméretű telek vége a szomszédos telek építési oldalához csatlakozik, az 

övezetben előírt tűztávolság jelenti a betartandó hátsó kert méretét. 
 

Amennyiben a hátsó telekhatárhoz csatlakozó telek is jelen előírások szerinti 
„kisméretű” teleknek minősül, a hátsó telekhatárra kerülő épületet tűzfallal kell a 
szomszédos telekhatárhoz csatlakoztatni.  

 
(11)A zártsorú beépítés speciális szabályai 
 

-kétoldali tűzfalas kialakítás esetén mindkét oldalhatáron, 
-csak az egyik oldalhatáron tűzfalas kialakítással, a másik oldalhatárnál 
épülethézag kialakítással.  
A  hézagosan zártsorú épület esetében az egyik tűzfal meghosszabbításával a 
telekbelső felé oldalszárny kialakítható  
 

a.)Az épület hézagosan már beépült zártsorú vagy zártsorú jellegű 
területeken az előkert mélysége a kialakult állapotnak megfelelően – ha SZT 
másként nem rendelkezik – a már beépült szomszédos telek előkertjének 
figyelembevételével határozandó meg, mely kialakult állapot esetén nullára 
csökkenthető. 
 
b.)Az épülethézagra néző oldalhomlokzaton nyílászáró nem létesíthető, azt 
tűzfalasan kell kialakítani. Amennyiben az épülethézag szélességi mérete 
nagyobb, mint az övezetben meghatározott építménymagasság legnagyobb 
értéke, az oldalhomlokzaton nyílászárók elhelyezése nem korlátozott. 
Az épülethézagra néző homlokzat hossza nem lehet nagyobb 12 m-nél. 
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c.)Ha a kialakult állapot indokolja, az épülethézagos épületelhelyezés 
kivételesen  ikres jelleggel is megvalósítható, ha a szabályozási terv vagy az 
övezet előírásai nem határozzák meg, hogy a tűzfalas csatlakozás a 
telekhatárok közül melyik oldalon kötelező.  
 
d.)Zártsorú oldalhatáros az épületelhelyezés, ha az utcafronton zártsorúan, 
vagy épülethézagosan beépített épülethez az oldalhatáron vagy attól 1,0 m-
es távolságban az oldalsó telekhatárral párhuzamos oldalszárny csatlakozik. 
Az ily módon kialakított épületszárny oldalkertje nem lehet kisebb, mint az 
építési övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság értéke az 
utcafronti épület telekbelső felé eső homlokzati vonalától számítva. 
 
e.)Oldalhatáron nyeregtetős épület csak nem éghető anyagú külső 
térelhatárolásra szolgáló anyagból építhető, éghető anyagú külső 
térelhatárolású szerkezetű tetőzet csak tűzfalasan létesíthető. 
 
f.)A zártsorú beépítési módú övezetek területén a meglévő oldalhatárosan 
elhelyezett épület az utcafront felől zártsorú beépítésű épületszárnnyal 
bővíthető, ha a szomszédos épület zártsorúan és tűzfalasan csatlakozik. 
Amennyiben tűzfalas csatlakozás - a szomszédos tető átnyúlása miatt - nem 
valósítható meg, legalább 1,0 m-es épülethézag kialakítása kötelező. 
 
g.)Amennyiben a két szomszédos épület közterület felőli homlokzati síkja 
azonos, és az átfedésben lévő homlokzataik közötti távolság 2,0-m-nél kisebb, 
akkor a két tűzfal közötti épülethézagot legfeljebb az alacsonyabb épület 
párkánymagasságának megfelelő magasságú, de legalább 2,0 m magas 
falazattal kell összekötni az épületek homlokzati falsíkjában, kivéve, ha az a 
szomszéd telekre való bejutást akadályozná.. A falazat építése – megegyezés 
hiányában - annak a tulajdonosnak a kötelezettsége, aki az épületszárny 
zártsorú bővítését kezdeményezi, melyet a szomszéd tulajdonos tűrni köteles. 

 
Ld.!Zártsorú beépítés  eltérő szabályai 
 

 

 

bővítés min. 2,0m 

oldalker

ttt 

nyílás  nélküli 

tűzfal 
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Falusias lakóövezetek 
 

15. § 
 
(1)Az övezetbe azok a lakótömbök tartoznak, amelyekben a telkek túlnyomó 
többsége megfelel a III. sz. táblázatban előírtaknak. 
 
Az alábbi funkcionális övezetek kerültek kijelölésre 
 
Lf-1 APRÓ (SZABÁLYTALAN) TELKES FALUSIAS LAKÓÖVEZET 
Lf-2 SZALAGTELKES FALUSIAS LAKÓÖVEZET 
Lf-3 FALUSIAS KERTES LAKÓÖVEZET 
 
I. TÁBLÁZAT 
 

Az építési telek 

Övezeti 
Jele 

Beépítésének 
Módja 

Legkisebb 
területe* 

m2 

Legnagyobb 
beépítettsége** 

% 

Építményének- 
legnagyobb 
magassága 

m 

Legkisebb 
zöldfelület 
mértéke 

% 

Lf-1 K 550 30  (K) 4,5 40  

Lf-2 K 800 30  (K) 4,5 40  

Lf-3 K 700 30 4,5 40 

Lf-3 
1 

O 
Oldalhatáron 

álló 
700 30 4,5 40 

K (kialakult) 
Minimális telekszélesség: 
Lf-1 esetében 16 m, Lf-2 esetében 14 m, Lf-3 esetében 16 m  
Lf-1 és Lf-2 övezetben zártsorú, vagy hézagosan zártsorú beépítés 14 m-nél 
keskenyebb telekszélesség esetén az illeszkedés szabályai alapján megengedhető. 
 
Megjegyzés: 

 
Tetőtér beépítés megengedhető, de önálló lakrész kialakítása tetőtérben nem 
alakítható ki. 
*Saroktelken a beépítési mód az építési helyre vonatkozóan oldalhatáron álló, de az 
építési helyen az építmény szabadonállóan is elhelyezhető 
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**A minimális teleknagyság kétszeresét meghaladó telekhányad a beépítési %- nál 
nem vehető számításba. 
 
(2)A lakóépület legfeljebb kétlakásos lehet, de legfeljebb két rendeltetési egység 
helyezhető el. 
 
(3) A főfunkció építménye nem lehet alacsonyabb a mellékfunkció építménynél. 
 
(4)Amennyiben a kialakult telekméret nem éri el  a minimális telekméret nagyságát, 
akkor a rendeltetési egységek számát csökkenteni, vagy melléképítmények építését 
korlátozni kell (amennyiben a szükséges védőtávolságok nem tarthatók be). 

 
(5)Lakóépületek utcára néző földszintjén magánkereskedelem és szolgáltatások 
részére üzlethelyiség ott alakítható ki, ahol a max. bepítési %-ot, max. 
építménymagasságot nem növeli ill. ahol ezt a gyalogos és gépkocsi forgalom 
zavarása nélkül, megfelelő esztétikai és településképi kialakítással  a helyi főépítész 
engedélyezi. Zajos, bűzös, környezetet károsító tevékenységek Lf-3 lakóövezetben 
nem engedélyezhetők. Üzlethelyiség kialakításánál  az OTÉK előírásai szerinti 
parkoló  elhelyezéséről a saját telken kell gondoskodni a tulajdonosnak. 
 
(6)A telekhasználat  belső határvonalai 
Lakó- és gazdasági udvar határvonala 

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

-         Az utcai telekhatártól számított 10,0 méteren belül épület csak a  
főépülettel egybeépítve létesíthető. 

-         Az állattartó funkciójú épület esetében az állattartó épületre vonatkozó 
védőtávolságok betartandók. 

 
Gazdasági és kert határvonala 

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

-      A nem lakó funkciójú épületek a kötelező oldalkerti méretek betartása 
mellett az építési területen belül szabadon elhelyezhetők. Oldalhatárra 
épület csak a főépülettel megegyező telekhatárra épülhet. 

 Az utcai telekhatártól számított 40,0 méteren túl a telekrészen legfeljebb 
csűr építhető. 

 
(7)Az állattartás céljára szolgáló épületek és építmények létesítését az állattartási 
rendelete szabályozza. 
 
(8)A falusias  lakóterületek építési telkein a telek beépített területébe beszámított 
módon az alábbi épületek helyezhetőek el az övezeti szabályoknak megfelelően: 
 

-          jármű- (gépkocsi, motorkerékpár, munkagép stb.) tároló  
-          nyári konyha, mosókonyha, szárító 
-          egyéb tárolóépítmények (tüzelőanyag- és egyéb tároló,   

szerszámoskamra, szín, fészer, magtár, góré, csűr, pajta stb.), 
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  -          az állattartás céljára szolgáló épületek és építmények, ahol ezt az 
övezeti szabályozás és az állattartási rendelet lehetővé teszi, 

        -          kisipari vagy barkácsműhely, műterem, kiskereskedelmi üzlet, 
  -         a falusi turizmushoz kapcsolódó funkciók (idegenforgalmi, 

kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely-szolgáltató funkciók), 
-        hőtermelést szolgáló épület (kazánház). 

 
 (9)Környezetvédelmi besorolások 

-levegőminőség: általános levegőtisztaság védelmi övezet  
-zajvédelmi és rezgésvédelmi besorolás falusias lakóterület 
-Közművesítés: részleges 

 
A szennyvizek szikkasztása átmenetileg sem engedhető meg. A szennyvíz 
csatornahálózat kiépítése esetén a hálózatra való rákötés kötelező. 
 
 

Vegyes terület övezetei 
 

16.§ 
 
(1)A vegyes terület lakó, kereskedelmi, szolgáltató és a települési infrastruktúra 
alapfokú ellátást biztosító intézményrendszerének elhelyezésére szolgál. 
 
(2)A vegyes terület  funkcionális övezetei  a következők 
 

-Vt-1 Településközpont vegyes terület, jellemzően lakóépületek elhelyezésére 
szolgáló kis telkes alövezet 

 
-Vt-2 Településközpont vegyes terület, jellemzően alapfokú és középfokú 

intézményi épület elhelyezésére szolgáló nagytelkes alövezet 
 
 

Településközpont vegyes terület övezeteinek 
általános előírásai 

       
17.§ 

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

-lakóépület 
-igazgatási épület 
-kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület 
-egyéb közösségi szórakoztató épület 
-egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület 
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-sportépítmény 
-parkolóház, üzemanyagtöltő kivételesen sem engedhető meg. 
 

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

-nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény 
-termelő kertészeti építmény 

 
(4)A településközpont vegyes területen nem helyezhető el önálló parkoló terület és 
garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító 
járművek számára. 
 
(5)A műemlékileg védett, a műemléki környezet és a helyi értékvédelmi területen 
belül csak E-1, vagy E-2 vezető tervezői jogosultsággal rendelkező építész tervezhet. 
Új beépítések esetén - a látványvédelem érdekében - a beépítést és annak mértékét, 
a megengedett legnagyobb építmény magasság értékét, illetve az építészeti 
kialakítást az ezekre vonatkozó előzetes elvi építési engedélyezési tervben kell 
tisztázni. Az elvi engedély kiadásának feltétele, hogy a tervet a műemléki 
szakhatósággal egyeztetni kell és a főépítésznek jóvá kell hagyni 

 
 

Vt 
 

A településközpont vegyes terület funkcionális övezetei 
 

18.§ 
 

Vt-1 TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET JELLEMZŐEN LAKÓÉPÜLETEK 
ELHELYEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ KIS TELKES ALÖVEZET  
 
(1)Az övezetbe azok a telektömbök tartoznak, amelyekben a telkek túlnyomó 
többsége megfelel az IV. sz. táblázatban előírtaknak. A terület építési övezeteinek 
legfontosabb előírásai: 
 

-A kialakult beépítésű területeken az új és az átépülő házak esetében az 
utcaképbe illesztést az engedélyezési terv készítésekor a szomszédos 3-3 
épületet feltüntető, legalább M=1:200  utcakép készítésével , vagy fotókkal kell 
bemutatni.  Hézagosan zártsorú beépítés a műemlékileg védett környezeten kívül 
megengedhető. 

 
-A minimális teleknagyságot intézmények elhelyezésénél az ágazati szabványok 
és a technológiai tervek szabják meg. (pl. oktatási intézmények minimális telke) 
 
-Meglévő, kialakult, 10-14 m szélesség közötti lakótelkek beépítése, illetve 
azokon lévő épületek átépítése engedélyezhető. A kialakult beépítésre való 
tekintettel az oldalkert minimális mérete a 14 m-nél kisebb szélességű telkek 
esetében 4 m-re csökkenthető, de ez esetben az építmény magasság csak max. 
4,0 m lehet.  
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-Közterület felőli telekhatáron maximum 1,2 m magas, áttört kerítés létesítése 
engedélyezhető. 

 
-Az intézményekhez az OTÉK szerinti, előírt gépjármű várakozóhelyeket telken 
belül kell biztosítani, amennyiben a Helyi Parkolási Rendelet az ettől való eltérési 
lehetőséget nem biztosítja. A teljes településközpont vegyes területre vonatkozó 
parkolómérleg számításba a közterületen létesíthető parkolóhelyeket is be kell 
számítani. 

 
-Az övezetben sportlétesítmény legfeljebb 1ha terület nagyságig helyezhető el. 
 
-Tilos az övezetben a sugárzott hírközlés tornyainak létesítése, valamint 
lemezházas trafó és épített gáznyomás szabályozó elhelyezése 

 
(2)Egyéb előírások: 
 

-levegőminőség: általános levegőtisztaság védelmi övezet 
-zaj- és rezgésvédelmi besorolás: kisvárosi lakóterület 
-közművesítés: teljes körű 
 

(3)A településközpont vegyes terület övezetei lehetnek 
Vt-1 TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETJELLEMZŐEN  LAKÓÉPÜLETEK 
ELHELYEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ KIS TELKES ALÖVEZET 
 
-Vt-2 TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET, JELLEMZŐEN ALAP, VAGY 
KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYI ÉPÜLET ELHELYEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ 
NAGYTELKES ALÖVEZET   

 
IV. SZ. TÁBLÁZAT 

Az építési telek 

Övezeti 
Jele 

Beépítésének 
Módja 

Legkisebb 
területe* 

m2 

Legnagyobb 
beépítettsége** 

% 

Építményének- 
legnagyobb 
magassága 

m*** 

Legkisebb 
zöldfelület 
mértéke 

% 

Vt-1 
O 

Oldalhatáron 
álló 

550 30 (K)4,5 40 

Vt-2 
SZ 

Szabadonálló 
800(T) 40 (K)4,5-6,5 15 

 

A beépítési mód lakóépület elhelyezése esetén az illeszkedés szabályai alapján, 
intézményi funkció elhelyezése esetén pedig készítendő beépítési terv szerint 
állapítandó meg. 
 
- * lakó funkció esetén a minimális teleknagyság kétszeresét meghaladó telekhányad 
a beépítési %-nál nem vehető számításba. 
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- az építmény magasság nagyobbik értéke lakófunkciójú építmény esetén  
saroktelken megengedhető, amennyiben az  városépítészeti hangsúly pont.  
**(T) Technológiai tervvel és beépítési tervvel igazolandó érték oktatási építmények 
esetében. 
***(K) kialakult érték, az építmény magasság templomtoronyra nem vonatkozik 
 

4,5 m–lakóépületekre vonatkozó érték 
6,5 m intézményi épületekre vonatkozó érték 
 

(4)Zártsorú beépítési mód esetén a teljes zártsorúsítás nem kötelező, helyette az ún. 
hajlított ház – az oldalhatáron álló beépítés sajátos formája ( hézagosan zártsorú 
beépítés) is megengedhető, teljes zártsorúsítás esetén a kapuáthajtókat biztosítani 
kell. 

 

(5)Zártsorú beépítési mód eltérő szabályai a településközpont vegyes övezetben: 
 
Zártsorú beépítési mód esetén a teljes zártsorúsítás nem kötelező, helyette az ún. 
hajlított ház – az oldalhatáron álló beépítés sajátos formája (hézagosan zártsorú 
beépítés) is megengedhető, teljes zártsorúsítás esetén a kapuáthajtókat 
biztosítani kell. 
 
(6)A településmag környezetében a helyi értékvédelmi területen belül külön 
előírások: 
 
a.)Lábazatképzésnél  
Kő, műkő, vagy egyéb igényes természetes anyag használható fel. 
 
b.)Falfelület képzésnél 
Vakolt, fehér, vagy pasztellszínek, (ríkító, erős színek nem alkalmazhatók) 
 
c.)Falburkolat kialakításánál 
Kő, műkő, tégla, illetve mészhomok tégla tagolt, plasztikus homlokzatképzés a helyi 
hagyományos díszítő motívumok felhasználásával, a helyi kultúra formakincseinek 
felhasználásával történhet. 
 
d.)Homlokzat arány rendszer kialakításánál 
A hagyományos lakókörnyezeti kultúra hagyományai szerinti nyílás és falfelület 
arány, valamint a homlokzat és a tető felépítmény arány kerüljön kialakításra. 
Oromfal falazottan jeleníthető meg. Oromfalon loggia nem építhető. 
 
e.)Tetőszerkezet kialakításánál 
A tető anyaga elsősorban pikkelyszerű égetett kerámia  
Színe piros, barna, vagy szürke. 
 
A tetőidom utcára merőleges, hajlított ház esetén utcával párhuzamos összetett.  
A tetőfelületen önálló tetőablak nem építhető sem egyedi, sem összefogott 
formában, sem oldalfalakkal, sem tetőhéjalással fedett formában. 
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Csak a homlokzat részeként jelenhet meg a homlokzati hangsúlyt adó tető-
felépítmény (a homlokzat 1/3 részét meg nem haladó mértékben) megszakított, vagy 
végigfutó tetőpárkánnyal. 
 
Tető hajlásszög 35-45fok  
Lapostető nem építhető. 
Tetőfedésre hullámpala, műanyag hullámlemez, műanyag síklemez nem 
alkalmazható. 
Műanyag előtető nem építhető 

 
 

Gazdasági területek övezetei 
 

19.§ 
 

(1)A gazdasági terület kereskedelmi, szolgáltató és egyéb ipari tevékenységet 
biztosító intézményrendszerének elhelyezésére szolgál. 
 
(2)A gazdasági terület lehet: 
 
-Gksz -Kereskedelmi, szolgáltató terület, elsősorban nem jelentős zavaró hatású 

gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 
-Gip-1-Egyéb ipari terület, dominánsan ipari épület elhelyezésére szolgáló alövezet 

védőterületet igénylő építmények elhelyezésére 
-Gip-2-Egyéb ipari terület, dominánsan ipari épület elhelyezésére szolgáló alövezet 

védőtávolságot igénylő építmények elhelyezésére 
-Gmg-Mezőgazdasági, agroipari terület 

  
 

Gazdasági területek övezetei 
 
20.§ 

 
Gksz KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ TERÜLETEK ÖVEZETEI 
      
(1) Gksz ÉPÍTÉSI ÖVEZET KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ CÉLRA  
  
a.)funkciók: a.)az OTÉK 19. §. /2/3/-ban megnevezettek helyezhetők el a következő  

megkötésekkel:  
 
    -lakások szálláshely jelleggel is kialakíthatók  
    -sport, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület csak „főrendeltetésű 

tevékenységhez kapcsolt funkcióként” létesíthető. 
  

b.) A településképi megjelenítés feltételei:  
az építési vonalra (előkertbe) építészetileg nem kialakított építmények (nyitott 
vasvázas szín, hevenyészve bekerített rakatok, stb.) nem kerülhetnek. 
Takarásukról gondoskodni kell (egyéb épület, reklámfelület, örökzöld növényzet.)  
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a tevékenységhez szükséges toronyszerű építmények utcaképi elemet ne 
képezzenek.  
 
A beépítés mértéke az egyéb ágazati előírásoknak megfelelő (közlekedés, 
rakodás, parkolás, zöld, tűztávolságok, stb.) de max. 50 % lehet. Az építmény 
magasság a technológiai, építészetileg rendezett burkolata által meghatározott. 

 
c.)Az övezeten belül önálló rendeltetési egység szolgalmi jog igénybevételével nem 

létesíthető.  
  
V.  táblázat (Gksz) 

Az építési telek 

Övezeti 
Jele 

Beépítésének 
Módja 

Legkisebb 
területe 

m2 

Leg- 
kisebb 

szélessé
ge 
m 

Leg- 
kisebb 
zöldfe- 

lület 
mértéke 

m 

Legnagyobb 
beépítettsége

** 
% 

Építményének 
legnagyobb 
magassága 

m 

Gksz SZ 1000 25 25 40 6,5 (T) 

 
* T –vel jelölt értékek technológiafüggő értékek (tartály, darupálya) 
 
2 A kereskedelmi, szolgáltató területen [Gksz] elsősorban nem jelentős zavaró 
hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 
 
3 A TEAOR 1998. ÉU megfeleltetés alapján a III. számú tevékenységi körök. 
(KERESKEDELEM ÉS SZOLGÁLTATÁSOK „G” kód alatt felsoroltak),kivéve az 
alábbi tevékenységeket: 
51.12 Alapanyag,üzemanyag ügynöki nagykereskedelem 
51.23 Élőállat nagykereskedelem 
51.24 Nyers-félkész bőr nagykereskedelem 
51.51 Energiahordozó nagykereskedelem 
51.52 Fém-, érc, nagykereskedelem 
51.54 Vasárú szerelvény nagykereskedelem 
51.55 Vegyi árú nagykereskedelem 
51.56 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelem 
51.57 Hulladék nagykereskedelem 
 
4 Az övezetbe elhelyezhető gazdasági építmények (fő funkciók): 

- átrakó építmény, mérlegház 
- üzletház 
- raktár 
- szociális helység építménye 
- üzemi jellegű kutató és szolgáltató építmény 
- szolgálati lakó és szállásépületek 
- terület ellátó alapfokú intézmény 
- termék vezeték 
- üzemanyagtöltő 
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melléképítmények: 
- garázs 
- kirakat szekrény 
- tüzelőanyag tároló 
- kazánház 

 
terepszint alatti építmények 

(talajmechanikai szakvélemény alapján) 
- süllyesztett rakodó 
- mérlegház 
- technológiai és üzemelés-közbiztonsági célú pincehelyiség 

 
5 A kereskedelmi szolgáltató területen a (2), (3) pontban felsorolt építményeken 
túlmenően elhelyezhetők olyan ipari jellegű létesítmények, melyek a lakóterülettől 
védőtávolság betartását nem igénylik, és a szomszédos üzem funkcióját nem 
zavarják. (tárolás, raktározás, településgazdálkodás) 
 
6 A teljes közművesítettség a technológiához tartozó ellátó és biztonsági rendszerek 
kialakítása kötelező. 
 
7 A technológiai tervnek igazolnia kell az övezetre vonatkozó környezetvédelmi 
előírások betarthatóságát, miszerint a környezetterhelés a szomszédos telkekre és a 
közterületekre nem terjed át.  
 
 
(2) Gip-1 ÉPÍTÉSI ÖVEZET EGYÉB IPARI TEVÉKENYSÉG CÉLJÁRA 
  
A funkciók: az övezetben az OTÉK 20 §. /3/ szerinti tevékenység nem létesíthető. 
(„Védőterületet” igénylő igen, „védőtávolságot” igénylő nem.) 
 
a.)funkciók: az OTÉK 19. §. /2/3/-ban megnevezettek helyezhetők el a következő  
    megkötésekkel:  

lakások szálláshely jelleggel is kialakíthatók  
sport, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület csak „főrendeltetésű 
tevékenységhez kapcsolt funkcióként” létesíthető.  

 
b.)A településképi megjelenítés feltételei:  

az építési vonalra (előkertbe) építészetileg nem kialakított építmények (nyitott 
vasvázas szín, hevenyészve bekerített rakatok, stb.) nem kerülhetnek. 
Takarásukról gondoskodni kell (egyéb épület, reklámfelület, örökzöld 
növényzet.)  
a tevékenységhez esetleg szükséges toronyszerű építmények utcaképi elemet 
ne képezzenek.  
 
A beépítés mértéke az egyéb ágazati előírásoknak megfelelő (közlekedés, 
rakodás, parkolás, zöld, tűztávolságok, stb.) de max. 50 % lehet. Az építmény 
magasság a technológiai, építészetileg rendezett burkolata által meghatározott. 

 
 



Szomolya község településrendezési terve 

 
 

 

Provincia-Táj Bt. 
 

40 

c.)Az övezeten belül önálló rendeltetési egység szolgalmi jog igénybevételével nem 
létesíthető.  
 
d.)A telken belül a parkolás fásított felszíni parkolóban, vagy az épületen belül 
oldandó meg. 
 
e.)Lakóterülettel közvetlenül határos vagy attól 100 m-re lévő új üzemi 
létesítményben, telephelyen  

 -tűz-, robbanás- vagy fertőzésveszéllyel járó ipari vagy szolgáltató jellegű 
tevékenység,  

 -mérgező gázok keletkezésével és kibocsátásával járó ipari vagy szolgáltató 
jellegű tevékenység, 

 -veszélyes sugárzással, vegyi- és korróziós hatással járó ipari vagy 
szolgáltató jellegű tevékenység nem folytatható, 

 -50 MWatt –nál nagyobb hőteljesítményű tüzelőberendezés nem telepíthető, 
illetőleg 

 -ipari és szolgáltató jellegű intézményekben keletkezett veszélyes 
hulladékok vonatkozó hatályos jogszabályban előírt átmeneti gyűjtőhely, 
vagy nyílt vagy szabadtéri hulladékkezelő, -lerakó terület (települési szilárd 
és folyékony, radioaktív stb.) nem alakítható ki. 

  
f.)A 3,5 tonnánál nagyobb súlyú gépjárművek számára a lakóterületek övezeti 
határától számított 150 m-en belül új önálló parkolóterület, garázs és telephely, 
illetve ezek be- és kijárata nem alakítható ki. 
 
g.)Lakóterület telekhatárától, illetőleg lakóterülethez kapcsolódó közkert, közpark, 
fásított köztér határától számított 50 m-en belül nem szabad létesíteni: 

-önálló vagy más rendeltetésű épületben létesülő üzemanyagtöltő állomás 
be- és kihajtóját, 
-nem zárt anyagtároló deponiát, 
-telephely be- és kijáratát,  
-veszélyes hulladék tárolására szolgáló építményt. 

 
VI.  táblázat 

Az építési telek 

Övezeti 
Jele 

Beépítésének 
Módja 

Legkisebb 
területe 

m2 

Leg- 
kisebb 

szélessé
ge 
m 

Leg- 
kisebb 
zöldfe- 

lület 
mértéke 

m 

Legnagyobb 
beépítettsége

** 
% 

Építményének 
legnagyobb 
magassága 

m 

Gip-1 SZ 1000 25 25 40 6,5(T) 

 
* T –vel jelölt értékek technológiafüggő értékek (tartály, siló, daru pálya) 
vagyis egy 3000 m2-es, vagy annál nagyobb telken max: 900 m2 bruttó területű 
épület létesíthető és a HÉSZ 2. §. /4/ szerinti terepszint alatti építmény.  
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h.)Levegőminőségi besorolás: általános levegőtisztaság-védelmi övezet  
Zaj- és rezgésvédelmi besorolás: gazdasági és különleges területi kategória 
Közművesítés: teljeskörű 
 
VII.  táblázat 
az övezetben védőtávolságot igénylő funkciók is telepíthetők 
 

Az építési telek 

Övezeti 
Jele 

Beépítésének 
Módja 

Legkisebb 
területe 

m2 

Leg- 
kisebb 

szélessé
ge 
m 

Leg- 
kisebb 
zöldfe- 

lület 
mértéke 

m 

Legnagyobb 
beépítettsége

** 
% 

Építményének 
legnagyobb 
magassága 

m 

Gip-2*** SZ 1000 25 25 40 6,5(T) 

 
* T –vel jelölt értékek technológiafüggő értékek  
 
***A vedőterületet környezeti hatástanulmány alapján az illetékes szakhatóságok 
állapítják meg.  
 
i.)Levegőminőségi besorolás: általános levegőtisztaság-védelmi övezet  
Zaj- és rezgésvédelmi besorolás. Gazdasági és különleges területi kategória: 
Közművesítés: teljeskörű 
 
j.)Az ipari gazdasági területre betelepülésre engedélyezhető tevékenységi köröket a 
TEÁOR szerint kell meghatározni, de a betelepülésre nem engedhető tevékenységi 
körök a következők: 
- akkumulátorgyártás 
- ércdúsító 
- bányaüzem 
- lőporgyártás 
- lakk és festékgyártás 
- műtrágyagyártás 
- atomenergiai létesítmény 
- izotóp labor 
- veszélyeshulladék égető és feldolgozó üzem 
- fehérje-feldolgozó üzem 
- zsírfeldolgozó üzem 
- azbesztgyártás 
- cellulózgyártás 
- kőolaj és földgáz feldolgozó 
- grafitgyártás 
- foszgéngyártás 
- gyógyszergyártás 
- növényvédőszer gyár 
- klórgyártás 
- kokszoló mű 
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k.)Nem kerülhet az ipari területre jelen esetben: 
- vörösiszap tároló 
- zagytér 
- veszélyes hulladéklerakó 
 
l.)Eseti döntés alapján kerülhet az ipari területre jelen esetben 
- téglagyár 
- műanyag feldolgozó 
- nyomtatott áramkör előállító üzem 
- üveggyártó 
- nehéz gépjárműjavító 
 
m.)Csak a környezeti határértékeket teljesíteni tudó technológiák fogadhatók 
 
 
(2)Gmg -MEZŐGAZDASÁGI, AGROIPARI TERÜLET ÖVEZETE 
 

1. Az övezet a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó ipari jellegű tevékenység 
számára, amennyiben ahhoz saját termőterület nem tartozik 

 
Az övezetbe a meglévő és újonnan létesülő mezőgazdasági üzemek (majorok) 
tartoznak, ahol a mezőgazdasági termékek feldolgozása, tárolása, a mezőgazdasági 
gépek, és szállítóeszközök javítása folyik, nagyüzemi állattartás vagy 
mezőgazdasági illetve mezőgazdasági termeléshez szorosan kapcsolódó ipari 
tevékenység befogadására alkalmas. Elsősorban 1000 m2-nél nagyobb telekigényű 
üzemek fogadására kijelölt terület. 
A TEAOR 1998. ÉU megfeleltetés alapján a I. számú tevékenységi körök 
helyezhetők el elsősorban. (MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐ-
GAZDÁLKODÁS „A+B” kód, továbbá a II Ipar- feldolgozóipar / A feldolgozói 
tevékenység DA- DB- DC, DD kód alatt felsoroltak), kivéve az alábbi 
tevékenységeket: 
17.5. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 
 
 a., funkciók:  
 „védőtávolságot” igénylő tevékenységek – szakhatósági közreműködéssel – csak 

olyan helyre telepíthető, ahol az arra előírt védőtávolság biztosítható.  
 „védőterület” minden esetben kötelező, mert a környezetterhelés sem a talajra, 

sem a vizekre, sem a szomszédos ingatlanokra nem terhelhető, tehát létesítéskor 
az OTÉK 38. §. /2/-/7/ és 50 § /1/-ban előírtak szerint kell eljárni. Az eljárás 
függvényében az övezetben vagy lakás, vagy csak az őrzés céljára szolgáló 
szálláshely létesíthető.  

      b., A telekhatáron – látványtakarás céljából is – min. 3,0 m széles sávban három 
szintes növényzetet kell telepíteni.  
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VIII. táblázat Gmg 
 

Az építési telek 

Övezeti 
Jele 

Beépítésének 
Módja 

Legkisebb 
területe 

m2 

Leg- 
kisebb 

szélessé
ge 
m 

Leg- 
kisebb 
zöldfe 
lület 

mértéke 
m 

Legnagyobb 
beépítettsége

** 
% 

Építményének 
legnagyobb 
magassága 

m 

Gmg SZ 1000 25 20 40 6,5 

 
* Kivéve siló, víztorony, gabonatároló 
Levegőminőségi besorolás: általános levegőtisztaság-védelmi övezet 
Zaj- és rezgésvédelmi besorolás: gazdasági kategória 
Közművesítés: részleges 
 
 

K 
 

Különleges területek 
 

21. § 
 
(1)Az övezetbe azok a területek tartoznak, amelyekben a telkek túlnyomó többsége 
megfelel az XI. sz. táblázatban előírtaknak. A különleges területbe azok a területek 
tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez 
kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük 
megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek), a települési infrastruktúra 
jelentős intézményei. 
 
(2)A különleges területek minősülnek az alábbi létesítmények elhelyezésére kijelölt 
területek: 
 
-Kt  temető 
-Ksp sportpálya 
-Kc    kemping 
-Kpi   pincés terület 
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IX. SZ. TÁBLÁZAT  
 

Az építési telek 

Övezet 
Jele 

Funkcionális 
besorolása 

Beépíté-
sének 
Módja 

Legkisebb 
Telekterülete

* 
m2 

Legnagyobb 
beépítettsége 

% 

Építményének 
legnagyobb 
magassága 

m 

Kt Működő temető SZ 1000 5 7,5  

Ksp Sportpálya SZ 1000 10 
 

6,5 
 

Kc      Kemping SZ 1000 20 4,5 

Kpi-1 
 Pincesorok 

övezete 
K K K 

 
3,5  

 

Kpi-2 
 Pincesorok 

övezete 
Z 60 80 

 
3,5  

 

 
(3)Különleges területen 1 ha nagyságrendet meghaladó építési telek beépítése 
legalább E-2 jogosultságú tervező által készített beépítési terv és   elvi engedély 
alapján lehetséges 
K* kialakult telekállapot, illetve Szabályozási terven jelölt területi határok 
A kialakult telekméretektől kisebb telek nem alakítható ki, kivéve ha a szabályozási 
terv ezt lehetővé teszi 
 
(3)Egyes különleges övezetekre vonatkozó sajátos előírások: 
 
1.Kt Meglévő temető átalakításához, átépítéséhez, bővítéséhez beépítési terv 
készítendő 
 
A temetők területén elhelyezhető 
-egyházi és kegyeleti épületek, 
-a temetkezés egyéb építményei, 
-virág- és egyéb temetkezési, kegyeleti kellékek árusításához szükséges 
építmények,  
-a fő rendeltetést és a fenntartást kiszolgáló egyéb építmények,  
kivételesen  - ha azt SZT részletesen szabályozza - a sírfelállításhoz szükséges --
műhelyépületek, kőfaragó műhelyek helyezhetők el. 

 
A temető területén belül parkolót csak fásítottan szabad kialakítani.  
 
A telekhatárok mellett tömör kerítés létesíthető, külső oldalán látványnövényzet 
(cserjesor, fasor, futtatott növényzet) telepítésével. 
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A telken belül az építhető épületek építménymagasságát, a beépítés mértékét SZT-
ben kell meghatározni 
Temető bővítésénél 100 m2-ként legalább 1 db lombos fát kell ültetni. 
 
 
2.Ksp- Különleges sport övezet 
A kerület területén az övezetbe tartozó területeken további telket kialakítani csak 
SZT alapján lehet. 
 
Az övezet területén közhasználat elől elzárt területet kialakítani nem lehet, a 
területek az éjszakai időszakra zárható módon kerítéssel lekeríthetők, illetve a 
zöldfelület védelmét szolgáló gyepvédő rácsok és korlátok elhelyezhetők. 
 
Az övezet területén az elhelyezhető építmény bruttó beépített alapterülete nem 
lehet nagyobb az  SZT-ben meghatározott mértéknél.  
 
Az övezet területén épületként elhelyezhető: 
-a vendéglátás építményei, illetőleg a közterületi pavilonok közül  - fagylaltozó, -
újságos pavilon, 
-nyilvános illemhely, 
-a testedzést szolgáló építmény, épület, 
 
 
3.Kpi- Különleges barlanglakás és   pincés terület övezete 
-Kpi-1 pincesoros  területek övezete 
Az övezetre üreg kutatás  részletes  felmérés alapján  részletes  szabályozási terv 
készítendő 
 

Új pince létesítése csak bányageológiai szakvélemény alapján engedélyezhető 
A kialakítható legkisebb telekterület méret - K - 60 m2 
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K - 7,0 m 
A beépítési mód - K -  
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság - 2,8-3,5 m 
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke -K- 40- 80 % 
A zöldfelület legkisebb mértéke 40 % 
Az építési övezet a pincesorainak területeit foglalja magában. 

A pincesorok területén belül a borturizmushoz kapcsolódó 
ellátási (közösségi) létesítmény építése engedélyezett. 

A pince borozók és közösségi épületek részére telket kell kialakítani. 
(K) kialakult 
 
Barlanglakásokra vonatkozó általános keret szabályok 
 
-Új barlanglakás építése csak bányageológiai szakvélemény alapján lehetséges  
A beépítési mód  - K - 
A kialakítható kegkisebb telekterület -K- 
A megengedett legkisebb/legnagyobb építmény magasság -K- 
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke - K- 
A zöldfelület legkisebb mértéke 40  % 
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A kémény, pinceszellőző, ablakkeret, tornác mellvéd és nyílászárók létesítése a helyi 
hagyományos formakincsek felhasználásával létesíthető 
A homlokzat a helyi hagyományos természetes kőből készülhet 
A pinceépítmények környezetében 5 m-en belül fa nem telepíthető 
A kiegészítő mikroarchitecturák, kapu, tipegő, pad, kút a helyi hagyományok szerint 
épülhet (a kovácsoltvas alkalmazható) 
 

 
IV. Fejezet 

 
Beépítésre nem szánt területek 

 
A közlekedési területek általános előírásai 

 
22. § 

 
(1)Az övezet az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozó 
helyek (parkolók) – a közterületnek nem minősülő telken megvalósulók kivételével -, 
a járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és 
környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek 
elhelyezésére szolgál. A közutak elhelyezése céljából a településszerkezeti terven 
ábrázoltaknak megfelelően útkategóriáktól függően, legalább a következő 
szélességű építési területet kell biztosítani: 
   

Országos mellékutak esetén 22 m 
Helyi gyűjtőutak esetén        16-22 m 
Külterületi fő dűlőutak esetén 12 m 
Kiszolgáló utak esetén  10 m 
Kerékpárút esetén  3 m 

 
(2)A közlekedési területen elhelyezhető a közlekedés kiszolgálói: 
 

Közlekedési létesítmények 
Közművek és hírközlési létesítmények 

(3)Az országos közutakat érintő új csomópontok vagy útcsatlakozások tervezésekor 
figyelembe kell venni az UT-2-1. 115-1994. számú útcsatlakozások ideiglenes 
műszaki előírásaiban foglaltakat. 

 
(4)Figyelembe kell venni továbbá: 
 

-az 1988. I. törvény, illetve ennek végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT 
rendeletet  

-az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzésekről szóló 20/1984. (XII.01.) 
KM sz. rendeletet  

-a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 21.) KHVM rendeletet  
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Közműlétesítmények, közműellátás 
        

23. § 
     
(1)A közműhálózatok és közműlétesítmények elhelyezésénél az OTÉK előírásait, 
valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell tartani. 
 
(2)A közműlétesítmények ágazati előírások szerinti védőtávolságon belül 
mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulása esetén 
engedhető meg. 
 
(3)Új közművezeték létesítésekor és egyéb építési tevékenység (útépítés, építmény, 
épület-, műtárgyépítés, stb.) esetén, a kivitelezés során, a meglévő közművezetékek 
nyomvonalával, vagy közműlétesítmény telepítési helyével ütköző meglévő 
közművezetékek, vagy közműlétesítmények kiváltását, vagy szabványos 
keresztezési ágazati előírások szerint kell kivitelezni. 
 
(4)A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló 
kiváltásokat, vagy szabványos keresztezés kiépítésekor azoknak – szükség esetén – 
egyidejű rekonstrukciójáról is gondoskodni kell.. 
 
(5)Épületek építésére engedély csak az övezeti előírásoknak megfelelő 
közművesítés biztosítása esetén adható. 
 
(6)A közlekedésfejlesztést, a területfejlesztést a célszerű kivitelezés érdekében a 
közmű ágazati fejlesztési tervekkel egyeztetni kell. 
 
(7)A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a 
gazdaságos területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek 
elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell 
figyelembe venni. A csak távlatban várható közmű számára is a legkedvezőbb 
nyomvonal fektetési helyet szabadon kell hagyni, nem szabad eléépíteni. 
 
a.)Közművezeték, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél az esztétikai 
követelmények betartására is figyelemmel kell lenni. 
 
b.)Mindennemű építési tevékenységnél a meglévő és megmaradó közművezetékek, 
vagy közműlétesítmények védelméről gondoskodni kell. 
 
c.)Útépítésnél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű kiépítéséről illetve a 
meglévő közművek szükséges egyidejű rekonstrukciójáról gondoskodni kell. 
 
(8)Szennyvízkezelés, csapadékvíz elvezetés 
-A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása 
még átmenetileg sem engedélyezhető. 
-A csatornázatlan területeken a szennyvízcsatorna hálózat megépítéséig átmeneti 
közműpótló berendezésként – szigorúan ellenőrzötten kivitelezett – zárt 
szennyvíztározó medencék létesítése engedélyezhető. A zárt szennyvíztározó 
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medencékből az összegyűjtött szennyvizet a kijelölt szennyvízleürítő helyre kell 
szállítani. 
-A nyílt árkokra való esetleges szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba 
történő szennyvízbekötéseket meg kell szüntetni. 
-A gazdasági területen keletkező ipari szennyvizeket a telken belül kell előtisztítani 
(olaj-, zsír-, hordalékfogó, stb.). A szennyvizet csak a hatóságok által előírt mértékű 
előtisztítás után szabad a közcsatornákba bevezetni. 
-Az ÉKÖVIZIG kezelésében lévő vízfolyások, vízfelületek partéleitől 6-6 m, a társulati 
kezelésű vízfolyások partéleitől 6-6, az önkormányzati kezelésben lévő vízfolyások, 
vízfelületek partéleitől 2-2 m, a nyílt árkok mentén legalább az egyik oldalán min. 2 
m, a másik oldalán min. 1 m szélességű sávkarbantartás számára szabadon 
hagyandó. 
-A magasabban fekvő területekről lefolyó csapadékvizek ellen a beépített területeket 
övárkok létesítésével kell megvédeni. Az övárkok belterületi nyílt árkokba 
csatlakozása előtt hordalékfogók telepítése szükséges. 
 
(9)Villamosenergia ellátás 
A középfeszültségű 20 kV-os oszlopra fektetve épített villamoshálózatok előírások, 
az MSZ 151. sz. szabvány szerinti rögzített biztonsági övezetét szabadon kell hagyni. 
A 20 kV-os vezeték védőtávolsága külterületen 5-5 m, belterületen 2,5-2,5 m a 
szélső szálaktól. A szélső szálak távolsága 3 m. 
A villamos energia elosztó hálózatok föld feletti elhelyezése egyelőre 
területgazdálkodási szempontból fennmarad, az utcabútorozási és utcafásítási 
lehetőség biztosítása érdekében a hálózatokat közös oszlopsorra kell elhelyezni, 
lehetőleg a közvilágítási lámpatesteket tartó oszlopokra. Hosszabb távon a villamos 
energia közép- és kisfeszültségű, valamint a közvilágítási hálózatokat lehetőleg 
földkábelbe fektetve kell építeni. 
 
(10)Gázellátás 
Az érvényes előírások szerint a földgázvezeték biztonsági övezete a földgázvezeték 
falsíkjától nagyközépnyomású vezeték esetén 9-9 m. A középnyomású vezeték 
biztonsági övezete az átmérőtől függően jobbra-balra 3-5 m közötti, a kisnyomású 
vezetéké 3-3 m. 
Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat 
kell elhelyezni. A tervezett gáznyomás szabályozók az épületek utcai homlokzatára 
nem helyezhetők el. A berendezés a telkek előkertjeiben, udvarán, vagy az épület 
alárendeltebb homlokzatára szerelhetők. 
 
(11)Távközlés 
A távközlési hálózatot létesítésekor illetve rekonstrukciójakor szükséges földkábelbe 
illetve alépítménybe helyezve föld alatt vezetve építeni. 
A föld feletti vezetés fennmaradásáig, területgazdálkodási okokból, valamint az utca 
fásítási és utcabútorozási lehetőségének a biztosítására a 0,4 kV-os, a közvilágítási 
és a távközlési szabadvezetéket közös oszlopsoron kell vezetni. 
A mobiltelefon-szolgáltatók antenna tornyait belterületen nem lehet elhelyezni. 
Külterületen történő elhelyezés esetén az ANPI és a műemléki hatóság egyetértő 
véleménye szükséges. 
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Közterületek kialakítása, nyilvántartása és használata 
 

24. § 
 
(1)A település igazgatási területén közterületként a szabályozási terveken ekként 
jelölt és az ingatlan-nyilvántartásban így bejegyzett területeket kell számon tartani. 
 
(2)A közterületeket rendeltetésének megfelelően bárki szabadon használhatja, de a 
használat mások hasonló jogait nem korlátozhatja. 
 
(3)A közterület rendeltetésétől eltérő használathoz a tulajdonos, az Önkormányzat 
hozzájárulása szükséges. Amennyiben az eltérő használat építési tevékenységgel is 
jár, a tulajdonosi hozzájárulásokon túl, az építési hatóság engedélye is szükséges. 
 
(4)A település közterületein az alábbi használatok engedélyezhetők: 

-Hirdető, reklám berendezés elhelyezése, 
-Közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (pl. tömegközlekedési váróhely, 

parkoló, információs tábla) elhelyezése 
-Köztisztasággal kapcsolatos építmények, tárgyak elhelyezése 
-Utcai bútorok, műtárgyak (szobor, kút, óra, stb.) elhelyezése 
-Távbeszélőfülke elhelyezése 
-Építési munkával kapcsolatos létesítmények, építőanyagok időleges 

elhelyezése. 
 
(5)Töltőállomást csak a szabályozási terv szerint lehet elhelyezni. 
 
(6)Tömegközlekedési várakozóhelyeket az utcaképbe illeszkedő módon lehet 

építeni. 
 
(7)A közterületek eredeti rendeltetésétől eltérő használatát, annak időtartamát, a 
használat egyéb feltételeit, pl. a használati díjat, és egyéb elvárásokat, valamint az 
engedély nélküli szankciókat külön önkormányzati rendeletben kell szabályozni. 
 
(8) Új parkoló csak fásítottan alakítható ki. 
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Egyes mérnöki létesítmények elhelyezési szabályai 
 

25.§ 
 
(1) Ha műszakilag nincs más megoldás, minden építési övezet és övezet területén 
elhelyezhetők a (2)-(3) bekezdés figyelembevételével: 

a) a forrásfoglalás, 
b) a vízmű-gépházak, 
c) víz- és záportározók, 
d) a szennyvízátemelők, 
e) a transzformátorállomások, 
f) az energia-átalakítók, 
g) a gáznyomás-szabályozók, 
h) az önálló épületként tervezett kazánházak, 
i) a köztisztasági szolgáltató telepek közül a hintőanyag-tárolók, 
j) a közművezetékek nyomvonalai,  
műtárgyai és építményei, amelyek elhelyezésének módját az eljáró hatóságnak 
elvi engedélyben kell meghatározni. 

(2) A felsorolt mérnöki létesítmények számára az övezeti, építési övezeti előírásoktól 
eltérő, műszakilag szükséges méretű telek alakítható ki. 
(3) A Gksz, övezetek területein hulladékudvar is elhelyezhető. 
(4) A lakóépületekben csak az épület ellátására szolgáló új áramátalakító-
berendezés helyezhető el, a meglévő berendezések különálló elhelyezéséről 
gondoskodni kell. 
 

 

Szegély melletti sávban Szegély melletti járdán 

Szegély melletti merőleges parkolószigeten Szegély melletti 45º -os parkolószigeten 

Szegély melletti párhuzamos parkolószigeten Középső  szigeten 

 min. 2,0 

m 

Parkoló sémák 
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Z 
 

Zöldterületek 
 

Általános előírások 
 

26. § 
 

(1)A  településterületén az OTÉK 6. § (3) és 27. § alapján a belterületen: 
 
Beépítésre nem szánt övezet került bevezetésre, melyek területét a szabályozási terv 
tünteti fel. 
Zöld területek kertépítészeti terv alapján létesíthetők. 
 
(2)Favédelmi, illetőleg fakivágási tervet kell készíteni a kertépítészeti tervhez - a 
diófát, gesztenyefát nem érintő csak gyümölcsfákkal betelepített területek 
kivételével - a telkeken és közterületeken egyaránt: övezetek területén minden 
esetben, illetve 
-ha a növényzettel (díszfákkal, cserjékkel) borított felület meghaladja az érintett 
terület, vagy telek zöldfelületének 50 %-át, vagy ha a telken különösen értékes 
vagy idős, értékes faállomány található. 
-A fák kivágása esetében a szükséges fakivágásokat kertészeti szakvéleménnyel 
kell alátámasztani. 

 
Közparkok területe 

 
27. § 

 
(1)Az övezetbe a közparkok, díszparkok, pihenő- és játszóparkok tartoznak. 
 
(2)Területüknek közútról, köztérről közvetlenül megközelíthetőnek kell lennie. 
 
(3)Az övezetbe elhelyezhető: 
 

-Vendéglátó, elárusító épület, nyilvános illemhely. 
-A terület fenntartásához szükséges épület. 

pihenést és testedzést szolgáló építmények (sétaút, pihenőhely, tornapálya, 
gyermekjátszótér, stb). 

 

E 
 

Erdőterületek   
 

Általános előírások 
 

28. § 
 
(1)A legmagasabb szintű vonatkozó jogszabály „Az erdőről és az erdő védelméről” 
szóló 1996. évi XIV. törvény.  
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(2)A településigazgatási területén az OTÉK 6. § (3) és 28. § alapján az erdőterületek 
övezetekre való bontása a településszerkezeti terv terület-felhasználásra vonatkozó 
meghatározásai alapján: 
 

-Evk   védelmi célú erdő 
-Eg  gazdasági célú erdő 
 

 
Evk  

 
Védelmi rendeltetésű erdők 

 
29. § 

 
(1)Telepítésük szükség szerint a környezetre ártalmas bűzös üzemek 
védőtávolságának csökkentése, a lakóterületek védelme érdekében történik. 
(2)Területükön építmények nem helyezhetők el. 

 
 

Eg  
 

Gazdasági erdők 
 

30. § 
 
(1)Az erdő területén rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el, 
maximum 0,5 %-os beépítettséggel. 
 
(2)A 0,5 %-os beépítettséget telekalakítás, telekmegosztás során is biztosítani kell. 
 
(3)A maximális építménymagasság 3,5 m lehet. Az épületeket szabadonállóan kell 
elhelyezni. 

 
M 

 
Mezőgazdasági területek 

 
Általános előírások 

 
31. § 

 
(1)A  település külterületének, mezőgazdasági termelést (növénytermelést, szőlő és 
gyümölcstermelést, állattenyésztést továbbá termékfeldolgozást és tárolást) szolgáló 
része. 
(2)A mezőgazdasági területeken az OTÉK 6. § (3) alapján és a 29. § előírásainak 
megfelelően a következő övezetek kerültek kijelölésre: 
 

-Má-I (döntően) szántó művelésű terület – extenzív terület 
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-Má-E   (döntően) gyep, legelő, vagy kisparcellás szántó művelésű terület – 
extenzív terület  

-Mk kertgazdálkodásra szolgáló terület, ültetvények 
 X – kóddal jelölt területeken a távlati területfelhasználás tartalék területe, ahol 

építményt elhelyezni nem lehet. 
A területen elhelyezhető építményeket jelen szabályzat és az adott terület 
építési hagyományainak megfelelően kell kialakítani. 

 
 

Má-I 
 

Jellemzően szántó művelésű terület 
 

32. § 
 
(1)Az övezetbe azok a területek tartoznak, amelyekben a telkek túlnyomó többsége 
megfelel az X. sz. táblázatban előírtaknak. Az övezetbe a mezőgazdasági területek 
azon – viszonylag egybefüggő részei tartoznak, ahol a szántó művelésű területek 
meghatározó arányban találhatók, ezért főként a legeltetés, állattartás jelenti a fő 
gazdálkodási tevékenységet. A telekalakítás és építés feltételei a meghatározó 
tevékenységhez igazodva kerültek meghatározásra. 
 
(2)Tanya és farmgazdaság 6000 m2 építési telek kialakítására legalább 10 ha 
nagyságot elérő terület fenntartás, birtoklás esetén lehetséges, vagy igazolni 
szükséges a mezőgazdálkodásból való megélhetést.  
 

X. SZ. TÁBLÁZAT  
 

Az építési telek 

Övezet 
jele 

Beépítési 
mód 

legkisebb telekterülete 
m2(ha) 

Legnagyobb 
beépítettsége 

% 

Építményének 
legnagyobb 
magassága 

m 

Má-I 
SZ  

Szabadonálló 
6000 m2+10 ha 3 4,5  

 
 

Má-E 
 

 Jellemzően gyep, legelő művelésű terület 
 

33. § 
 
(1)Az övezetbe azok a területek tartoznak, amelyekben a telkek túlnyomó többsége 
megfelel az XI. sz. táblázatban előírtaknak. Az övezetbe a mezőgazdasági területek 
azon – viszonylag egybefüggő részei tartoznak, ahol a gyep, legelő művelésű 
területek meghatározó arányban találhatók, ezért főként a legeltetés, állattartás 
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jelenti a fő gazdálkodási tevékenységet. A telekalakítás és építés feltételei a 
meghatározó tevékenységhez igazodva kerültek meghatározásra. 
 
(2)Tanya és farmgazdaság 6000 m2 építési telek kialakítására legalább 10 ha 
nagyságot elérő terület fenntartás, birtoklás esetén lehetséges, vagy igazolni 
szükséges a mezőgazdálkodásból való megélhetést. Szabadonálló beépítési 
móddal, maximum 4,5 m építménymagasságú épületekkel, a telekterület maximum 
3- %-ának beépítésével.  
 

XI. SZ. TÁBLÁZAT 
 

Az építési telek 

Övezet 
jele 

Beépítési 
mód 

legkisebb telekterülete 
m2(ha) 

Legnagyobb 
beépítettsége 

% 

Építményének 
legnagyobb 
magassága 

m 

Má-E 
SZ  

Szabadonálló 
6000 m2+10 ha 3 4,5  

 
 

Mk 
 

Kertgazdálkodásra szolgáló terület, szőlő és gyümölcsös terület 
 

34. § 
 
(1)Az övezetbe azok a területek tartoznak, amelyekben a telkek túlnyomó többsége 
megfelel az XII. sz. táblázatban előírtaknak. Az övezetbe azok a mezőgazdasági 
területek tartoznak, ahol kertgazdálkodást, túlnyomórészt szőlő, 
gyümölcstermesztést folytatnak, illetve azok a földrészletek, melyeket korábban 
zártkertnek parcelláztak. 
 
(2)A legkisebb beépíthető telek területe szőlő, gyümölcsös, vagy kertművelési ág 
esetén 720 m2, szántó vagy gyep művelés esetén 1500 m2. Az övezetben egy 
gazdasági épület helyezhető el, melynek alapterülete 30 m2. Lakó vagy pihenőtér 
elhelyezésének feltétele 3000 m2 telekterület és legalább 5 ha ültetvény tulajdonlása 
szükséges. 
 
(3)Az I. kategóriájú szőlőkataszterbe tartozó területek építési feltétele: 
Az övezetben állattartó épületek nem helyezhetők el. 
Növénytermesztés célját szolgáló fóliasátor I. termőhelyi kategóriájú 
szőlőültetvényeken nem létesíthető. 
Földbevájt pince létesíthető. 
 
Az Mk-1 Belterületen lévő kertségben építményt elhelyezni nem lehet. 
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XII. SZ. TÁBLÁZAT  
 

Az építési telek 

Övezet 
jele 

Beépítési 
mód 

legkisebb telekterülete 
m2(ha) 

Legnagyobb 
beépítettsége 

%* 

Építményének 
legnagyobb 
magassága 

m 

Mk-2 
SZ 

Szabadonálló 
3000 m2 + 5 ha 3% 4,5 m 

 
* termőhelyi besorolásra utaló kód 
 

 (4) A  Bükkaljai  borvidék sajátos előírásai 
 
a.)A világhírű Bükkaljai borvidék,  (melynek  SZOMOLYA község is tagja) borvidék 
szőlőkataszter szerinti I. és II. besorolású területein kizárólag csak a 
szőlőtermesztést, szőlőfeldolgozást, borászatot és a borturizmust szolgáló 
építmények építhetők. 

 
 b.)A borvidék területén lévő bányasebekre tájrendezési tervek készítendők. 

 
c.)A szőlőkataszterbe tartozó területeken új bánya nyitása nem engedélyezhető. 

 
d.)A  Bükkaljai borvidéken épületeket elhelyezni, a volt zártkerti-kertes 
mezőgazdasági területeken csak 3.000 m2-nél nagyobb területre lehet, ahol a 
beépítettség mértéke maximum 3 %. A volt nagyüzemi szőlőterületeken maximum 2 
% beépítettséggel csak 5.000 m2-nél nagyobb területre lehet hasonló rendeltetésű 
épületet elhelyezni. 
 
e.)A  Bükkaljai borvidék szőlőterletein építési engedély csak a hegyközség által 
igazolt minimum 80 % művelt szőlő esetében adható ki. 

 
f.)A  Bükkaljai  borvidék területén a – kertes – volt zártkerti területeken 3.000 m2-nél 
kisebb, a volt nagyüzemi mezőgazdasági területeken 5.000 m2-nél kisebb új 
földrészlet nem alakítható ki, a telekösszevonást, telekegyesítést kivéve. 

 
g.)A volt zártkerti – kertes – területeken 150 m2-nél nagyobb alapterületű épület nem 
helyezhető el. A terepszint alatti beépítés – maximum 10 % - nem számít bele a 
beépítési százalékba. 

 
h.)A „történeti térségnek” minősített műemléki borvidéki területeken a történelmileg 
kialakult művelési mód, beépítés, építészeti jelleg, illetve a szőlőművelés 
fennmaradásának szempontjai érvényesítendők. 
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V-1, V-2, V-3 
 

Egyéb terület 
 

Vízgazdálkodási terület 
 

35. § 
 
(1)V-1 jelű övezetbe tartozik a   Kánya-patak, partja és közvetlen környezete.  
 
(2)V-2 jelű övezetbe tartoznak az általános vízgazdálkodási területek: a közcélú nyílt 
csatornák medre és partja, a vízbeszerzési területe védőterületei, illetve a tározók. 
 
(3)Területükön építmények nem helyezhetők el. 
 
(4)V-3 jelű övezetbe tartoznak az általános vízbeszerzési területek 

 
 

Védelmi célú területek 
 

Természeti területek és az ökológiai hálózat 
 

36. § 
 
Ezen kataszterezett területekre a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának kezelési 
terve  vonatkozik. 

 
 

IV. Fejezet 
 

A környezet védelmére vonatkozó előírások 
 

37. § 
 
(1)A környezet védelmének általános szabályairól szóló többször módosított  1995. 
évi LIII. törvény alapján helyi környezetvédelmi programot kell készíteni. 
 
(2)A környezetvédelem részletes előírásait az Önkormányzat környezetvédelmi 
rendelete tartalmazza, melynek előírásai be kell tartani. 
 
(3)A környezetvédelem vonatkozásában az érvényes környezetvédelmi 
jogszabályban előírtakat kell figyelembe venni. 
 
(4)Új funkció létesítése esetén, ha az a létesítmény az érvényes jogszabályok szerint 
hatásvizsgálat köteles, akkor a hatásvizsgálatot el kell végezni, legkésőbb az építési 
engedély iránti kérelem beadásáig.  
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(5)Új területhasználat, beruházás esetén az engedélyezés feltétele a környezeti 
adottságok, továbbá a változással várható környezeti hatások vizsgálatának 
elvégzése és e vizsgálatok és értékelésük csatolása az engedély kérelemhez. 
 
a.)Levegőtisztaság védelem 
 
1.A település belterülete az általános levegőminőségi övezetbe  tartozik. 
 

2.A levegő tisztaságának védelme érdekében semmilyen, a hatályos határértéket 
meghaladó szennyezéssel járó tevékenységet folytatni új építményt elhelyezni, illetve 
meglévő rendeltetési módot megváltoztatni nem szabad.  

3.A területen zavaró környezeti hatású bűzzel járó területhasználat nem folytatható. 
Meglévő létesítmény tevékenysége korlátozható, vagy betiltható, amennyiben a 
közegészségügyi hatóság az onnan származó bűzt a lakosság számára zavarónak 
minősíti. 

4.A területen olyan anyagot, amely légmozgás révén levegőbe kerülhet, diffúz 
légszennyezést okozhat, csak takartan (megfelelően lefedve, elzárva) szabad tárolni, 
illetve szállítani (mozgatni). 

5.A levegő tisztaságának védelme érdekében semmilyen, a hatályos határértéket 
meghaladó szennyezéssel járó tevékenységet folytatni új építményt elhelyezni, illetve 
meglévő rendeltetési módot megváltoztatni nem szabad.  

6.A zavaró mértékű légszennyező környezeti emisszióval járó, szagos-bűzös 
létesítmények körül a közegészségügyi-, a környezetvédelmi- és az építési hatóság 
előírásai szerint a szennyező építménytől meghatározott védőtávolságot kell kijelölni. 
A védőtávolságon belüli védőterületen huzamosabb emberi tartózkodásra alkalmas, 
vagy élelmiszer- gyártással, tárolással összefüggő új létesítmény nem helyezhető el. 
A zavaró környezeti hatások mérséklését eredményező technológiai változtatások 
esetén, vagy környezeti hatáselemzést tartalmazó szakértői anyagokra alapozva a 
védőtávolságok mértéke a szakhatóságok és az építéshatóság hozzájárulásával 
módosulhat. 
 

7.A védőtávolságon belüli védőterületen huzamosabb emberi tartózkodásra 
alkalmas, vagy élelmiszer- és gyógyszergyártással, tárolással összefüggő új 
létesítmény nem helyezhető el. A zavaró környezeti hatások mérséklését 
eredményező technológiai változtatások esetén, vagy környezeti hatáselemzést 
tartalmazó szakértői anyagokra alapozva a védőtávolságok mértéke a 
szakhatóságok és az építéshatóság hozzájárulásával módosulhat. 

 
8.A levegő tisztaság védelme érdekében a  lakó és intézményterületen csak olyan 
szolgáltató-, ipari-, és kereskedelmi kisvállalkozás kaphat működési engedélyt, amely 
az érintett hatóságok véleményével is alá van támasztva. 
 
9.A környezeti hatástanulmányok alapján további részletes hatásvizsgálatok 
készítése rendelhető el, amennyiben a környezetállapot veszélyeztetettsége és a 
megelőzés, vagy kárelhárítás lehetséges módozatai nem kellően tisztázottak. A 
képviselő-testületnek - a szakbizottság javaslatára - az önkormányzat közigazgatási 
területén megvalósuló, vagy az önkormányzat közigazgatási területére hatást 
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gyakorló nagyobb beruházás esetén a beruházótól környezeti hatástanulmány 
készítését kell igényelnie. Az erre vonatkozó határozatban meg kell nevezni, hogy a 
tanulmánynak milyen hatások vizsgálatára kell kiterjednie. Az önkormányzat 
közigazgatási területén megvalósuló, vagy az önkormányzat területére hatást 
gyakorló nagyobb beruházásnak kell tekinteni azt a beruházást, amelynek a 
megvalósulása esetén annak hatásai előreláthatólag az önkormányzat közigazgatási 
területén élő állampolgárok legalább 3 %-át érintik, illetve a környezet minőségét 
előreláthatólag negatív módon befolyásolják. 
 
10.A környezeti levegő kondicionálása és egyben a közterületek kedvező 
településképi képi kialakítása érdekében új utat – a megfelelő szabályozási 
szélesség rendelkezése esetén –mindkét oldali, fásított zöldsáv helyét biztosítva 
szükséges kialakítani. 
 
11.Az utak mentén a fák lombkoronáját csak abban az esetben szabad visszavágni, 
ha a fák egészségi állapota, illetve a közművek biztonsága ezt feltétlenül megkívánja. 
 
12.A  települési levegő kondicionálásában jelentős szerepet betöltő közterületi 
zöldfelületeket más területfelhasználás számára megszűntetni nem lehet. 
 
13.A környezeti zavaró hatással, így légszennyezéssel járó közúti közlekedéshez 
biztosított közúthálózatot a Településszerkezeti Tervnek megfelelően úgy kell 
fejleszteni, hogy a közúti forgalom a védendő lakóterületek környezetében a 
lehetséges legkisebb mértékű, csillapított jellegű legyen. 
 
14.Jelentős légszennyező anyag keletkezésével járó új gazdasági tevékenység 
számára gazdasági terület a település más területén belül nem biztosítható. 
 
15.A zavaró környezeti hatásokat a tervezett szennyvíztisztító kisberendezés körül, 
illetve a hatásterületet a szennyvíztisztító környezetvédelmi célú korszerűsítésével 
csökkenteni kell. A létesítmény üzemeltetőjét ösztönözni kell a védőtávolság 
csökkentéséhez szükséges technológiai korszerűsítésre.  
 
16.Az avar és kerti hulladék égetését külön önkormányzat által szabályozott módon 
lehet elvégezni. 
 

17.Olyan esetben, amikor az új beépítés a település átszellőzése, levegőminősége 
szempontjából meghatározó levegőmozgásokat, a jellemző mikroklimatikus 
adottságokat megváltoztatja (pl. akadályozza vagy kedvezőtlen légáramlatokat kelt) 
az építés csak akkor engedélyezhető, ha kedvezőtlen változás feltételezése esetén, 
az építési engedélyezésre beadott dokumentációban igazolják, hogy az építés, a 
funkcióváltozás ilyen kedvezőtlen hatással nem jár.  
 
 
b.)A felszíni vizek védelme 
 
1.A terület a felszíni szennyeződésekkel szembeni érzékenység szerinti besorolást 
tartalmazó jogszabály alapján az „B” érzékeny. A felszíni szennyeződésekkel 
szembeni érzékenység figyelembe vételével, a földtani közeg védelme érdekében a 
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település teljes területén, a kijelölt és a tartalék vízbázisok hidrogeológiai 
védőövezetén belül kiemelt figyelemmel kell eljárni a területhasználat és az építés 
engedélyezése, ellenőrzése során. A vízbázisok védőövezetén belül a 
szennyvízcsatorna-hálózat teljes körű kiépítése és a létesítmények rákötése 
kötelező. 
 
2.A felszíni vizek minőségének tartós és hatékony megóvása és javítása az emberi 
egészség és környezeti állapot megőrzése érdekében, valamint  a szennyezések , a 
veszélyes anyagok kibocsátásának megelőzése és  csökkentése, a szennyező 
anyag kibocsátással járó tevékenységek, létesítmények  korszerűsítésének 
elősegítése érdekében a vízminőség-védelmi előírásoknak megfelelően kell eljárni. 
 
3.A területen a vízfolyások, a felszíni, illetve felszín alatti vizek védelme érdekében, a 
vizek szennyeződését, illetve a vízmedrek nem kívánatos feltöltődését, vagy 
lefedését eredményező építési munka a területen nem folytatható. 
  
4.A felszíni vízelvezető rendszert a beépítésre szánt területeken a közhasználatú 
terület kialakításának részeként, a beépítésre nem szánt területeken az azokat 
feltáró úthálózat részeként, a talajvédelmi előírásoknak megfelelően kell 
megvalósítani. 
 
5.A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében a befogadóba a csapadékvíz csak 
tisztán vagy a vízjogi engedélyben előírt minőségben kerülhet. A 
szennyeződésmentes csapadékvíz a létesítmények zöldfelületein elszivárogtatható, 
vagy közvetlenül a befogadóba vezethető.  
 
6.A szennyvízközművek által nem ellátott területeken a közműhálózat kiépítéséig a 
közműpótló használata megengedett és kötelező.  
7.A területen közműpótló berendezés – kivéve a vízbázisok védőövezeteit, ahol a 
közműpótló nem megengedett -csak az illetékes szakhatóságok által meghatározott 
időre, a csatornahálózat kiépítéséig, illetve a hálózatra rákötés megvalósíthatóságáig 
alakítható ki.  
 
8.Szennyvíz a közcsatorna hálózatba csak az országos jogszabályokban előírt 
minőségben vezethető. Az előírt minőségtől eltérő szennyvizeket a közcsatornába 
vezetés előtt a keletkezés helyén (a létesítmény telkén) elő kell tisztítani. Szennyvíz 
az előírásos tisztítás nélkül a természetes vizekbe nem vezethető. Tisztítatlan 
szennyvíz szabadtérben csak a tisztítómű területén az egyéb előírások betartásával 
tározható.  
 
9.A területen a tisztított és a tisztítatlan szennyvíz szikkasztása egyaránt tilos. 
 
10.A természetes vizek védelme érdekében folyamatosan biztosítani kell az ökológiai 
egyensúly környezeti feltételeit. 
 
11.A felszíni vizek elvezetésének módját - legalább az együttesen kezelendő 
területekre kiterjedően - a terep rendezésére, a felszíni és szivárgó rendszer 
kialakítására, valamint a növénytelepítésre vonatkozó tervek alapján kell 
meghatározni. 
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12.Terepszint alatti építmények, építményrészek elhelyezésével a felszín alatti vizek 
mozgása nem akadályozható, illetve a kialakult természetes viszonyok károsan nem 
befolyásolhatók. A felszín alatti vizekkel érintkező térszín alatti építés 
környezetvédelmi érdekből kerülendő. 
 
13.A felszíni vízfolyások mentén, illetve a tavak környezetében meghatározott 
vízgazdálkodási területen belül a területhasználatot és az építést a vízvédelem 
érdekeinek kell alárendelni.  
 
14.A tisztítatlan szennyvizek élővízfolyásba kötését záros időn belül meg kell 
szüntetni. 
 
15.A felszíni vízfolyások, patakok rendezéséről gondoskodni kell, a medrek mentén a 
fenntartás érdekében a vízmeder szerepétől függő szélességű sávot szabadon kell 
hagyni. A mederrendezést olyan mérnökbiológiai módszerekkel kell megoldani, hogy 
a jelentős környezeti értéknek tekinthető felszíni vízfolyások a település zöldfelületi 
rendszerének és a település „ökológiai hálózatának” jól hasznosítható részévé 
váljanak  
 
16.Az ÉKÖVIZIG társulati és önkormányzati kezelésben lévő vízfolyások, vízfelületek 
partéleitől, illetve ezek depóniáinak mentett oldali  rézsű  rézsűlábtól 6-6 m, az 
önkormányzati kezelésben lévő árkok partélétől 2-2 m szélességű fenntartási sávot 
kell szabadon hagyni a fenntartási munkálatok elvégzésére, ezen területeken állandó 
épület, építmény nem helyezhető el. 
 
17.A felszíni vízelvezetés rendszerét mind a beépített mind a beépítésre nem szánt 
területeken teljes körűen kell kialakítani. A mélyfekvésű területek nem beépíthetők. 
A csapadékvíz-elvezető árkoknak, csatornáknak közterületen kell helyet biztosítani. 
 
18.Az árvízvédelmi töltések védősávja mindkét oldalon a töltés lábától mért 10,0-10,0 
m. A védőtávolságon belül épület, építmény, közműlétesítmény nem helyezhető el. 
Mindennemű tevékenység csak az ÉKÖVÍZIG engedélyével végezhető. 
 
19. A vizek természetes befolyását, ill. áramlását csak a vízügyi hatóság 
engedélyével, az általa meghatározott előírások megtartása mellett szabad 
megváltoztatni. 
 
 
c.)Felszín alatti vizek, vízbázisok védelme, talajvédelem 
 
1.A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelmét biztosítani kell. 
 
2.Új beépítésre szánt területeken az építés csak a szükséges tisztítókapacitásnak a 
rendelkezésre állása esetén, a csapadék- és szennyvíz-csatornahálózat 
gerincvezetékeinek kiépülése után, a rákötés biztosításával engedélyezhető. 
Meglévő beépítésre szánt területen belül építés csak a szennyvíz-csatornahálózatra 
történő rákötés mellett, vagy annak kiépüléséig, kizárólag zárt szennyvízgyűjtő 
közműpótló alkalmazásával lehetséges. 
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3.Tisztítatlan és a tisztított szennyvíz szikkasztása is a település egész területén tilos. 
A szennyvízcsatorna hálózat továbbépítése, fejlesztése kiemelt fontosságú. 
Közcsatorna hálózat hiányában közműpótló berendezésként csak szigorúan 
ellenőrzött, zárt rendszerű szennyvíztározók fogadhatók el. A településrendezés 
során a településszerkezet minden nemű átalakítását terület-felhasználását úgy kell 
megtervezni és végrehajtani, hogy annak során a talaj, a felszíni-, felszín alatti vizek 
elszennyeződése kizárható legyen. 
 
4.A szennyvízcsatorna hálózat továbbépítése, fejlesztése kiemelt fontosságú. 
Közcsatorna hálózat hiányában közműpótló berendezésként csak szigorúan 
ellenőrzött, zárt rendszerű szennyvíztározók fogadhatók el. A településrendezés 
során a településszerkezet minden nemű átalakítását terület-felhasználását úgy kell 
megtervezni és végrehajtani, hogy annak során a talaj, a felszíni-, felszín alatti vizek 
elszennyeződése kizárható legyen. 
 
d.)Földvédelem 
1.A földmozgatással járó építési-, rendezési tevékenység (tereprendezés, alapozás, 
előkészítés) végzése során: 
 

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

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

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

2.A defláció elleni védelem érdekében azon 5 hektárt meghaladó szántó művelési 
ágú mezőgazdasági területen, amelynek az uralkodó szél irányába eső határától 50 
m-en belül erdőművelési ágú terület, vagy védőfásítás nem található, a terület 
minimum 2%-án többszintes védőfásítást (fák és cserjék együttes telepítését) kell 
kialakítani, a teleknek az uralkodó szél irányába eső határa mentén.  
 

3.Fertőzött, szennyezett talajú területet felhasználni csak a jogszabályban előírt 
mentesítést követően szabad. 

  

4.Építési munkát csak úgy lehet végezni, építményt csak úgy lehet használni, hogy a 
keletkező szennyező anyagok ne kerülhessenek a talajba. A talaj szennyezésével 
járó környezetkárosítás egyéb jogszabályban meghatározott büntetőeljárást von 
maga után. 

 

5.Termőföldet érintő célú tereprendezéshez a talajvédelmi hatóság engedélye 
szükséges. A mezőgazdasági területek területfeltöltéssel járó tereprendezéséhez 

csak bevizsgált, nem talajidegen anyag használható. Az  1,0 m-t meghaladó 
terepszint-változással járó tereprendezéshez, földmunkához az építéshatóság 
engedélye is szükséges. A talajvédelem érdekében a Talajvédelmi Szakhatóság 
állásfoglalásával összhangban az építésügyi hatóság talajvédő növényzet (védőzöld, 



Szomolya község településrendezési terve 

 
 

 

Provincia-Táj Bt. 
 

62 

erdő, fásított zöldsáv, beültetési kötelezettség) létesítésére és fenntartására 
kötelezheti a telkek tulajdonosait.  

 

6.A telkek terepfelszíne kizárólag oly módon alakítható, hogy a területen lévő talaj 
erózióvédelme, a rézsűk állékonysága és a felszíni vizek elvezetése a telek területén 
belül rendezetten biztosítható legyen. 

 

7.A területen 1,5 m-nél magasabb támfal csak a látványvédelem biztosítása (a 
kedvezőtlen látvány takarása) esetén létesíthető, kivéve ott, ahol azt a 
terepadottságok, vagy védelmi szempontok ettől eltérő megoldást tesznek 
szükségessé. 

 

8.A területen közvetlen talajszennyezést okozó ipari-üzemi–szolgáltató tevékenység 
nem végezhető. 

 

9.A vízmedrek feliszapolódását, kedvezőtlen változását okozó, a vízmedrek 
természetes állapotát vagy funkcionális működését befolyásoló területhasználat, 
építési tevékenység nem folytatható. 

 

10.Területfeltöltéseket megelőzően meg kell vizsgálni a feltöltésre szánt anyagok 
talajmechanikai tulajdonságait, valamint esetleges szennyezettségét. Feltöltésre csak 
olyan anyag használható fel, amely a talajt és a talajvizeket nem károsítja. 
 
11. A felhagyott bányaterületek rekultivációjáról gondoskodni kell 
 
d.)Környezeti zajállapot, zajvédelem 
 
1.Új építésű utak mentén, illetve meglévő közutak melletti új épület építése esetén a 
zajvédelemről a rendelet előírásai szerinti zajterhelési határértékeknek megfelelően 
kell gondoskodni.  
 
2.A jelentős környezeti zavaró hatással, így zaj- és rezgésterheléssel járó 
közúthálózatot úgy kell fejleszteni, hogy a közúti forgalom a védendő területek 
környezetében a lehetséges legkisebb mértékű, csillapított jellegű forgalom legyen. A 
telephelyek működtetése csak úgy engedélyezhető, amennyiben az üzemi 
tevékenységéből eredő zaj nem haladja meg a helyi rendeletben előírt 
paramétereket, a zavaró mértékű terhelésétől a védendő lakó- és intézményterületek 
mentesíthetők. 
 
3.A hangosító berendezéseket zajvédelmi szempontból, illetve valamennyi 
szolgáltatói tevékenységgel összefüggő zajkibocsátó forrást a helyi önkormányzattal 
is engedélyeztetni kell. 
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e.)Hulladékgazdálkodás 
1.Az illegális hulladéklerakókat meg kell szüntetni  
 
2.Az üzemelő hulladéklerakók teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat nélkül nem 
tarthatók fenn. 
 
3.A  település területén, a gazdasági övezetek jó megközelítési lehetőségű részén a 
különleges bánásmódot igénylő lakossági hulladékok szelektív gyűjtésére és 
szervezett elszállítására alkalmas „lakossági hulladékszigeteket” kell létesíteni.  
 
4.A területen keletkező kommunális hulladékot és azzal együtt kezelhető termelési 
hulladékot a szervezett hulladékgyűjtés és szállítás keretei között kell 
ártalmatlanítani. Azokon a területeken, amelyek a szervezett szemétszállításba 
nincsenek bekapcsolva, ott a hulladék környezetkímélő ártalmatlanításáról a 
tulajdonos köteles gondoskodni.  
 
5.Ahol a szelektív hulladékgyűjtés feltételei biztosítottak, a háztartásokban és 
intézményekben keletkező hulladék szelektív gyűjtéséről, illetve tároló edényzetbe 
helyezéséről a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell gondoskodni. 
 
6.Az ellenőrzött összetételű és minőségű építési törmelék - a talajvédelmi hatóság 
engedélyével - az építéshatóság által kijelölt területek feltöltéses tereprendezéséhez, 
rekultivációjához hasznosítható. 
 
7.A veszélyes hulladékok gyűjtéséről, biztonságos átmeneti tárolásáról, 
elszállíttatásáról, illetőleg ártalmatlanításáról a hulladéktermelőnek a vonatkozó 
jogszabályok szerint kell gondoskodni. 
 
8.A különleges kezelést igénylő lakossági hulladékok gyűjtése a szükséges hatósági 
engedélyek megléte esetén, a gazdasági- és különleges övezetekben kialakítható 
lakossági hulladékudvar területén történhet. 
 
9.A zöldfelületeken keletkező zöldhulladékot külön jogszabályban foglaltak szerint 
kell ártalmatlanítani. A zöldhulladékot a komposztálhatóság érdekében az egyéb 
hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni és tárolni, a hulladékot az 
újrahasznosíthatóságnak megfelelően kell kezelni. Zöldhulladékot elégetni csak 
abban az esetben lehet, ha olyan kártevők támadták meg, melyeket csak így lehet 
megsemmisíteni.  
 
f.)A természeti értékek védelme, tájvédelem 
1.Az országos és helyi védelemmel védett és védelemre tervezett területeken csak 
olyan – a területfelhasználási terv szerinti - területfelhasználási mód, illetve tényleges 
területhasználat engedélyezhető, ami a természeti értékek megőrzését, védelmét 
lehetővé teszi. 
 
2.Az országos védelemmel védett „ex lege” védett területeken, valamint az Ökölógiai 
Hálózat, az Érzékeny Természeti Területek, Natura 2000 stb. tartozó területein, 
valamint minden helyi védett és helyi védelemre tervezett területen a 
területhasználatot és az építést az értékvédelem érdekeinek alá kell rendelni 
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3.Természetvédelmi Szakhatóság jogkörgyakorlásának segítésével lehet 
gondoskodni. 
A természetközeli állapotú területeken (természeti terület) - az ember által csekély 
mértékben befolyásolt élőhelyek, tájrészletek – a területhasználat módosítása, 
építéssel összefüggő tevékenységek csak a természet védelméről szóló törvény 
előírásai szerint, a Természetvédelmi Szakhatóság hozzájárulásával végezhető. 
A természeti értékeket kataszterizáló szakértői tanulmányok, szakhatósági adatbázis 
helyi adati, valamint a kiegészítő helyszíni vizsgálatok és további szakértői 
egyeztetések alapján a terv távlatában védelemre javasolt területek használatát a 
természetvédelem érdekeinek megfelelően kell meghatározni. 
 

4.A település mindennemű terület-felhasználása során biztosítani kell a védett 
növények és állatok értékes élőhelyeit, az élőhelyek kapcsolatát, az ökológiai 
folyosók megmaradását. A táji-környezeti adottságokban nagyléptékű, maradandó 
változást okozó közúthálózat-fejlesztés és a felszíni vízlevezető-rendszer átalakítása, 
valamint egyéb műszaki beavatkozás esetén a természeti értékek védelmét 
hangsúlyozó komplex környezeti hatástanulmányt (vonatkozó rendelet szerint), illetve 
környezeti hatáselemzést (a vonatkozó rendelet hatálya alá nem tartozó esetekben) 
kell készíttetni. 
 
5.A tájfásítás mezőgazdasági területeket tagoló, valamint a meglévő vonalas 
létesítményeket kísérő fasorjait, erdősávjait védeni és a karbantartásukról 
gondoskodni kell. Építéshatósági engedélykérelem (pl. területhasználat módosítás, 
építés, telekalakítás, stb.) esetén - a tájfásítás meglévő elemeinek fenntartása mellett 
- a szabályozási terven jelölt helyeken az engedélykérőt, a terület(ek) tulajdonos(ait), 
illetve kezelő(it) kötelezni kell a védelmi célú fásítás elvégzésére. 
 
g.)A  Bükki Nemzeti Park  területére vonatkozó előírásai 
 
-Kiemelt oltalomban részesül védett természeti területek övezete: 
 
-Országos jelentőségű védett természeti területek és értékek övezete: 
 
-Források – Az 1996. évi LIII. törvény 23. § értelmében valamennyi forrás, amelynek 
vízhozama tartósan meghaladja az 5 liter/percet országos jelentőségű természeti 
értékként kiemelt oltalomban részül. (A tervezési területen forráskataszter készítendő 
-Ökológiai hálózat övezete 
 
-A BNP és térsége ökológiai hálózata a védett természeti területek, védőövezeteik, a 
tőlük elkülönülő természeti területek és megóvandó természetközeli élőhelyek, 
valamint ezek között kapcsolatokat biztosító ökológiai folyosók rendszere. Országos 
jelentőségű elemei az országos területrendezési tervben kerülnek meghatározásra 
Térségi jelentőségű elemeit az országos hálózat kijelölését elemeit a települések 
követően, ahhoz kapcsolódóan kell  megállapítani. A hálózat helyi jelentőségű eleme 
a Kánya-patak. 
 
-Érzékeny természeti területek övezet 
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-Az 1996. évi LIII. törvény 53. § (3) bek. c) pontban foglaltak alapján érzékeny 
természeti területeket lehet kijelölni. A térségben érzékeny természeti területként kell 
kezelni a BNP területén belül fekvő valamennyi mezőgazdasági termesztő felületet, 
művelési ágtól független /országos viszonylatban jelentős, fontos kategóriában/, 
valamint a BNP -n kívül fekvő valamennyi gyepgazdálkodási területet és a 
hagyományos, kisparcellás, extenzív művelésű gyümölcsös ültetvényeket. A 
természetvédelmi támogatások rendszerében támogatni kell ezen területeken a 
természetkímélő gazdálkodást. 
 
-Védett természeti területek védőövezetének övezete 
 
-Az 1996. évi LIII. törvény 30. §-ban foglaltak alapján a vonatkozó országos 
jogszabály megszületéséig ideiglenes védőövezetként kell kezelni a  BNP határától 
mért 500 méteres területsávot, az egyéb országos jelentőségű természetvédelmi 
területek határától mért 300 méteres területsávot, valamint a helyi jelentőségű 
természetvédelmi területek határától mért 100 méteres sávot. 
 
-A védőövezetekben a természetvédelmi hatóság engedélyezéséhez vagy 
hozzájárulásához kötött tevékenységek körét az országos jelentőségű védett 
természeti területek esetében miniszteri, helyi jelentőségű védett természeti területek 
estében települési önkormányzati rendelet szabályozza. 
 
-Az ideiglenes védőövezet kijelölése a mezőgazdasági és az erdő 
területfelhasználási egységekben nem jelenti a területhasználat korlátozását. 
 
-Tájkép- és hagyományos tájszerkezet védelem övezete 
 
-Különleges tájképi értéke továbbá kultúrtörténeti és idegenforgalmi jelentőségű, 
hagyományőrző tájszerkezete miatt védendő tájrészletek övezetébe tartozik: 
A BNP-n belül, azaz kiemelt oltalom alatt álló védett természeti területen.  
Ezekben a tájrészletekben a beépítésre szánt területet növelni nem szabad. A 
településrendezési tervekben meg kell határozni az adott település építészeti 
karakterétől függően az engedélyezhető épületek jellemző paramétereit. 
 
-A kiemelt oltalom alatt álló területeken kívül: 
 
Az övezetben a jelenlegi tájkaraktert meg kell őrizni, azt jelentősen megváltoztatni 
vagy a településképet és a település sziluettet zavaró létesítményeket elhelyezni 
tilos.  
 
-Egyedi tájérték védelme 
 
-Az 1996. évi LIII. törvény 6. § 3-5. bekezdések értelmében védelemben kell 
részesíteni az „egyedi tájértékeket”. (Az egyedi tájértékeket megállapítása és 
nyilvántartásba vétele az illetékes természetvédelmi hatóság feladata. A terv 
lezárásáig a ZTK térsége az egyedi tájértékek nyilvántartásba vétele nem történt 
meg). Az egyedi tájértékek jegyzékét az illetékes természetvédelmi hatóság 
nyilvántartása alapján a településrendezési tervben kell szerepeltetni. A védelmükre 
vonatkozó előírásokat a helyi értékvédelmi rendeletekben kell magadni. 
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h. Egyéb általános természetvédelmi- tájvédelmi előírások 
 
-A védelmi rendeltetésű erdő területeken épületet elhelyezni nem lehet (OTÉK, 28. § 
(3) bek.) 
-A vadon élővilág védelmében az 1996. évi LIII. törvény 8-14 §-ok előírásait kell 
alkalmazni. 
-Az élőhelyek általános védelmében az 1996. évi LIII. törvény 16-18. §-ok előírásait 
kell alkalmazni. 
-A természeti területek védelmével kapcsolatos eljárási szabályokat az 1996. évi LIII. 
törvény 21. §-ának előírásai szerint kell alkalmazni. 
-A kiemelt oltalomban részesülő – fentebb felsorolt természeti területekre vonatkozó 
egyéb szabályokat az 1996. évi LIII. törvény 31-52. §-ban foglaltak szerint kell 
alkalmazni. 
-A védett természeti területekre a 1996. évi LIII. törvény előírásai értelmében kezelési 
(fenntartási) tervet kell készíteni. A védett területeken megengedett tevékenységeket, 
területhasználatokat, azok korlátozását illetve szabályozást a kezelési (fenntartási) 
tervek tartalmazzák. Az országos jelentőségű védett területek kezelési tervét az 
illetékes természetvédelmi hatóság, helyi jelentőségű védett területek fenntartási 
tervét a települési önkormányzat készíti és hagyja jóvá. 
 
 

38.§ 
  

(1)A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és az esztétikai adottságok 
megóvása érdekében a 166/1999. (XI. 19.) Korm. rendeletben meghatározott 
tevékenységek esetében a fent említett Korm. rendelet szerint kell eljárni. A 
tájvédelem érdekeit az Bükki Nemzeti Park Igazgatósága szakhatósági állásfoglalása 
alapján kell elbírálni. 
 
(2)A  természeti értékek védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény és Az erdők 
védelméről szóló 1996. évi LIV. Törvény előírásai betartandók. 
 
(3)Az általános tájvédelem érdekében a külterületi utak menti fasorok, mezsgyék, 
vízfolyások, csatornák menti galérianövényzet védelméről gondoskodni kell. 
  
(4)Külterületi közutak és jelentősebb külterületi dűlőutak mentén a hiányzó 
fasorokat pótolni kell. 
 
(5)A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 37. §-a alapján az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett, mezőgazdasági termelés számára kedvezőtlen 
termőhelyi adottságú területeken a természetes növényállományt (mocsár, láp, rét, 
legelő) meg kell őrizni. 
 
(6)Védett természeti területen, adótorony, távközlési magasépítmény, 
magasfeszültségű villamos távvezeték nem létesíthető. 
  
(7)Új közutak, utcák kialakításánál legalább egyoldali fasor telepítéséhez területet 
kell biztosítani.  
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(8)Ahol a szabályozási szélességek és a közműadottságok lehetővé teszik, a 
meglévő utcákban is fasorokat kell telepíteni. 
 
(9)Fasor telepítésénél a gyorsan öregedő, szemetelő vagy allergiakeltő pollenű és 
termésű fafajok (pl. nyárfák) telepítését kerülni kell. A fafajok kiválasztásánál 
előnyben kell részesíteni a levegőszennyezést tűrő fafajokat. 
  
(10)Gyümölcsfák utcai fasorként csak a kis forgalmú lakóutcákban ültethetők. 
Légvezeték alatt csak olyan kis növésű fák, cserjék ültethetők, amelyek rendszeres 
csonkolása nem szükséges. 

 
 

Az épített környezet védelme 
 

39. § 
 
(1)Az épített környezet védelme (kiterjed a településre, az egyedi építményekre és 
műszaki létesítményekre) célja, hogy az ember egészségét védje, a jövő 
nemzedékek életfeltételeit javítsa és ennek érdekében alapvető szabályokat 
állapítson meg 
 
(2)Biztosítani kell az épített környezetben élők (tartózkodók) egészségének 
védelmét, életfeltételeik folyamatos javítását, törekedni kell (el kell érni) a különböző 
tevékenységek káros hatásainak megszüntetésére vagy a hatályos előírások szerinti 
visszavonására. 
 
(3)Fejlesztéseknél, beavatkozásoknál meg kell követelni a funkciókból adódó 
védőtávolságokat és a szükséges védőterület-kialakításokat. 
 
(4)A szabályozási terven meghatározott zöldterületek, védőerdők kialakításáról és 
fenntartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Védő zöldsávok, véderdősávok 
telepítésénél többszintű növényállományt kell kialakítani. A telepítéshez csak a tájra 
jellemző őshonos fa- és cserjefajok használhatók. 

 
 

Építészeti értékvédelem 
       

40.§ 

  
(1) A műemlékek és a  helyi értékvédelmi rendelet megalkotásáig és 
jóváhagyásáig – átmenetileg –  helyi védelem alá vonandó épületek felsorolását a  
a függelék tartalmazza.  
  
(2) A  műemlékek telkét érintő építési munkák ill. telekalakítási eljárások esetében 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal építésügyi hatóságként jár el az alábbi 
jogszabályok alapján: 
a.      2001. évi LXIV. Évi törvény a kulturális örökség védelméről 
b.      16/2001.(X.18.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
eljárására vonatkozó szabályokról 
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 (3) A  műemlék épületek  műemléki környezetébe tartozó telkeket érintő építési 
munkák  engedélyezése során a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
szakhatóságként jár el. 
  
(4)A védett közterületek közterület rendezési terveinek készítésekor az alábbi 
szempontok szerint kell eljárni: 
 

-  A mikroarchitektúra elemei és az utcabútorok egy tárgyegyüttest 
alkossanak, egyedi tervezésű, iparművészeti minőségű, időtálló kivitelű 
legyen. 
  
-  A védett területeken el kell kerülni a stíluskeveredést, az épített 
környezethez és a terek, közterületek karakteréhez nem illő tárgyak 
elhelyezését. 
  
-  A védett közterületekre került tárgy önmagában is a tér, közterület 
karakteréhez illeszkedő legyen, összhangban legyen a mikroarchitektúra 
elemeivel és a többi tárggyal. 
  
-  A közterületre kihelyezett tárgyegyüttes, utcabútor család terveinek része 
kell legyen az egyes épületekre elhelyezett feliratok, reklámhordozók, 
arculatterve is. 
  
-  A közterület rendezési terv készítésébe városrendezőkön túl 
szaktervezőket, iparművészeket, zöldterület rendezőket, közműtervezőket is 
be kell vonni. 

 
(5) A műemlékvédelmi környezetben az egyes épületek kialakításánál (védett és  
nem védett épületek esetében is) az alábbi szempontokat szükséges kötelező  
jelleggel figyelembe venni, és az építtető tudomására hozni: 
a)    Építési anyaghasználat 
  

1.  Lábazatképzés 
-      Kő, műkő, vagy egyéb igényes anyag, fém kivételével. 
2.  Falfelületek 
-     Vakolt, vagy falburkolattal ellátott (tégla, mészhomok tégla, kőburkolat, 
vagy ezek kombinációja, plasztikus, igényes, tagolt homlokzatképzéssel, a 
helyi építési hagyományok szerint. 
-    Nem alkalmazható fém homlokzatburkolat, eternit jellegű homlokzat-
burkolat, mázas kerámiaburkolat (csempe), függönyfalszerűen alkalmazott 
üveg és fémszerkezet. 
3.  Tető 
-      A tetőfedés anyaga cserép, pala, eternit pala (amennyiben a meglévő 
környezethez illeszkedik) legyen. 
-     Csak kivételesen alkalmazható fém tetőhéjalás, (kivételt képez a nem teljes 
felületen alkalmazott rézlemez, horgany, cink az egyes tetőrészletek kiegészítő 
fedéseként). Nem alkalmazható hullámpala, műanyag hullámlemez, műanyag 
síklemez, TEGOLA. 
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b)    Homlokzati arányrendszer és építészeti térarányok, utcaképek védelme 
 
-     A műemléki környezetben és műemléki jelentőségű területeken az egyes 
épületek homlokzatain nagy, összefüggő nyílásfelületek nem jelenhetnek meg 
pl. szalagablak, erkélysor 
-     A nyílás és falfelületek aránya a műemléki épületekhez és védett 
értékekhez hasonló arányrendszerrel és tagozati gazdagsággal jelenjen meg, a 
földszinten is a portálok esetében. 
-     A meglévő kortörténeti dokumentumok alapján az egyes épületek eredeti 
homlokzat kialakítása rekonstruálandó legalább jellegében, 
anyaghasználatában, tetőformájában. 

 
(6.) Az építészeti örökségnek azok az elemei, amelyek értékük alapján  nem 
részesülnek országos védelemben, de a sajátos megjelenésüknél, 
jellegzetességüknél, településképi vagy településszerkezeti értéküknél fogva a 
térség, illetőleg a település szempontjából kiemelkedőek, hagyományt őriznek, az 
ott élt emberek és közösségek munkáját és kultúráját híven tükrözik, a helyi 
építészeti örökség részét képezik.  
  
(7) A helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté 
nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a települési 
önkormányzat feladata.  
  
(8) A helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetéséről, továbbá a 
védettséggel összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről a települési 
önkormányzat  dönt.  
 
(9) A helyi művi, táji és természetvédelmi értékek védelmét az Önkormányzat 
külön helyi értékvédelmi rendelet keretében szabályozza. 
  
(10) A helyi védelem alá tartozó épületek sajátos építési szabályai: 
-   A helyi védelem alá tartozó épületek esetében elhelyezkedésétől  függően -  

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

  
-   A helyi védelem alatt álló épületek esetében bármilyen külső változtatást érintő 

építési tevékenység, bővítés, átépítés pl. homlokzatvakolás, színezés, 
nyílászáró csere, tető felújítás, tetőtér beépítés – csak részletes 
értékvizsgálaton alapuló engedélyezési terv alapján lehetséges. Az átalakítás 
során az épület tömegét, homlokzatát, anyaghasználatát, jellegzetes formai 
kialakítását a falfelületek és nyílászárók arányát megváltoztatni nem lehet. A 
homlokzati díszítőelemeket (gipszek, tagozatok, mozaikok, festett díszítések, 
szobrok, egyéb értékek) meg kell őrizni. Meg kell őrizni az eredeti 
épületkiegészítőket, korlátok, belső nyílászárók, kapuk, stb. 

 
-  A műszaki okokból szükségessé váló bontás esetén az épületről felmérési 

dokumentációt és fotókat kell készíteni, ennek archiválásáról gondoskodni kell 
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A régészeti értékek védelme 
 

41.§ 
 

(1)A régészeti lelőhelyek védelméről a 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség 
védelméről  rendelkezik. A még beépítetlen területeken el kell készíteni a régészeti 
lelőhelyek topográfiáját, a veszélyeztetett régészeti lelőhelyek feltárását, és 
biztosítani azok anyagának megfelelő elhelyezését. 

  
(2)A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen nem lehet olyan tevékenységet 
folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti.  
a.      A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyeket el kell kerülni, ha ez nem lehetséges, előzetes feltárást kell végezni. 
(2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről  22. . §. (3). 

  
(3)A régészeti feltárás költségeit – a mentő feltárások kivételével – annak kell 
fedeznie, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált. 

  
 

V. Fejezet 
 

Egyes sajátos jogintézmények  
 

Tilalmakkal, korlátozásokkal érintett területek 
 

42. § 
 
Településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények 
 
(1)Jelen rendelethez tartozó szabályozási tervben foglaltak megvalósítása érdekében 
a rendezési terv módosítása nélkül a  település Képviselő-testülete az alábbi sajátos 
jogintézményekkel él: tilalmak, kisajátítások, elővásárlási jogok, helyi közút céljára 
történo lejegyzések, útépítési és közművesítési hozzájárulások, településrendezési 
kötelezések, amely lehet: beépítési kötelezettség, helyrehozatali kötelezettség, 
beültetési kötelezettség. 
(2) a) Tilalmak a településrendezései feladatok megvalósítására és a természeti, 
környezeti veszélyezettség megelőzésére határozhatók meg. 
aa) Változtatási tilalom rendelhető el a szabályozási terv által megváltoztatott 
felhasználású területeken az új felhasználásra vonatkozó részletes szabályozási terv 
elkészültéig vagy egyéb a beépítés szempontjából fontos feltétel (pl. 
infrastruktúrafejlesztés) teljesítéséig. 
ab) Telekalakítási és építési tilalom rendelhető el azokon a jelenleg beépített vagy 
beépíthető területeken, amelyek beépítését a szabályozási terv nem teszi lehetővé.  
b) Kisajátításra a közérdekű településrendezési feladatok megvalósításához 
szükséges a ingatlanok kerülhetnek. 
c) Elővásárlási jog a nem önkormányzati tulajdonú telkekre az alábbi 
településrendezési célok megvalósítására írható elő: 
ca) infrastruktúrafejlesztés, 
cb) művi (települési, építészeti) és természeti értékvédelem, 
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cc) beépítésre szánt területek fejlesztése. 
d) Közút céljára történő lejegyzés a helyi közutak létesítése illetve az utak 
szabályozási szélességének biztosítása és a szabályozási vonal által lehatárolt 
telekrészre írható elő. 
e)Útépítési és közművesítési hozzájárulás az önkormányzati 
infrastruktúrafejlesztésekkel és a nem önkormányzati telekalakítással 
összefüggésben határozható meg. 
f) Beépítési kötelezettségek telekgazdálkodási és városképi szempontból 
határozhatók meg. 
g) Beültetési kötelezettségek a szabályozási terv szerint városképi, környezeti 
minőség javítása érdekében határozhatók meg.  
(3) E rendelet elfogadásával egyidejűleg Szomolya Község Képviselő-testülete a 
rendelet melléklete szerinti sajátos jogintézményekkel él és rendelkezik azokról. 
 
 

43. § 
 

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

44. § 
 
 

(1)Ez a rendelet 2005. ………..napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 
2005………. napjától kell alkalmazni.  
 
(2)A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg ………………számú rendeletet, 
(3)Jelen rendelet mellékletét képezi: 
 

  a./ Szabályozási Terv belterületre M= 1:4.000 (Sz-1) 
  b./ Szabályozási Terv külterületre M= 1:10.000 (Sz-2) 

       c./          Függelékek /1-9-ig / 
  
1.A HÉSZ-ben használt sajátos fogalmak magyarázata: 
2.Legfontosabb csatlakozó jogszabályok 
3.Közegészségügyi érdekek miatt betartandó védőtávolságok 
méterben 
4.Allergizáló növényfajtáktól származó pollen koncentráció 
megengedhető legmagasabb értékei 
5.Állattartására szolgáló épületek védőtávolságai 
6.Sajátos jogintézmények 
7.Pinceszinten tiltott tevékenységek kódjai 
8.Közlekedési területek besorolása 
9.Szőlő területek termőhelyi besorolása  

  

Jegyző polgármester 
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1. SZÁMÚ FÜGGELÉK 
 
A HÉSZ-ben használt sajátos fogalmak magyarázata:  
 
„fő funkció”  
az övezetre jellemző építmény használat 
 
 „hajlított ház”  
az oldalhatáron álló beépítésnek az a formája, ahol az utcai homlokzat nem 
véghomlokzatként jelenik meg, hanem utcára fordított fedélsíkkal.  
 
„kiegészítő mellék funkció”: 
a megnevezett funkciók számára önálló építési telek nem alakítható, de a 
telephelyen belül (vegyes rendeltetésű épületben is) elhelyezhetők.  
 
„szabályozási szélesség” 
belterületen a közterületet és a közterületeket elválasztó határvonal 
  
„tömb” 
szabályozási vonalakkal, területegység határral, illetve egyéb egységhatárral  
körbehatárolt  terület , melyen belül „sarok telek" az építési övezet  telekre vonatkozó 
előírásait  kell értelmezni. 
 
„sarok telek" 
az a telek, amely  a közterülettel egynél több  szöget bezáró határvonallal érintkezik. 
 
 „védőterület, védőtávolság”  
védőterület: a környezeti hatást okozó birtokában lévő olyan terület, amelynek 
határán a környezetterhelési határértékek megfelelnek a település egészére 
vonatkozó előírásoknak.  
védőtávolság: nem saját terület – tulajdonhoz kötött olyan távolság, amelyen belül 
bizonyos funkciók nem telepíthetők. (Etikai, egészségügyi, élet-és vagyonvédelmi, 
szubjektív érzékelési. pld. bűz, látvány stb., szempontok miatt.)  

(Védőtávolság beléptetése előzetes eljárás alapján történhet, az érdekelteket 
terhelő jogi következmények feltárásával.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szomolya község településrendezési terve 

 
 

 

Provincia-Táj Bt. 
 

74 

2.SZÁMÚ  FÜGGELÉK:  
Legfontosabb csatlakozó jogszabályok 
Törvények 
 
1976. évi 24. tvr. a kisajátításról 
1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről 
1994. évi LV. tv. a termőföldről 
1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól 
1995. évi LVII tv. a vízgazdálkodásról 
1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 
1996. évi LIV. tv. az erdőről és az erdő védelméről 
2000. évi XXXV. tv. a növényvédelemről 
2001. évi XL tv. a hírközlésről 
2001. évi XCVII. tv. a kulturális örökség védelméről 
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3. SZÁMÚ FÜGGELÉK 
 
Közegészségügyi érdekek miatt betartandó védőtávolságok méterben 
 

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

1. 
 

100 100 200 500 200 500 500 500 1000
x 

1000
x 

500 500 200 

2. 
100 

- 
 

- 100 200 100 300 500 50 1000
x 

1000
x 

100 100 100 

3. 
100 

- - 200 100 100 200 200 100 1000
x 

1000
x 

100 100 100 

4. 
200 

100 200 - 50 100 100 100 200 1000
x 

1000
x 

200 100 100 

5. 
500 

200 100 50 - 100 50 100 50 1000
x 

1000
x 

200 100 100 

6. 
200 

100 100 100 100 - 50 50 100 1000
x 

1000
x 

50 50 50 

7. 
500 

100 200 100 50 50 - - 50 1000
x 

1000
x 

50 50 100 

8. 
500 

500 200 100 100 50 - - 100 1000
x 

1000
x 

50 50 100 

9. 
500 

50 100 200 50 100 50 100 - 1000
x 

1000
x 

100 100 200 

10. 
100
0 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

- - 50 500 100 

11. 
100
0 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

1000
x 

- - 50 500 500 

12. 
500 

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

13. 
500 

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

14. 
200 

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

x   Környezeti hatástanulmány támogató véleménye esetén legfeljebb  
    500 méterre csökkenthető 
 
Jelmagyarázat: 
 

1.Kóház, szanatórium  8.Járműtelep és javítóműhely  
2. Lakó és szállás épület  9.Vendéglátó lét./italbolt,diszkó 
3. Üdülő     10.Fertőzésveszélyes kockázatot jelentő létesítmény 
4.Oktatási és nevelési létesítmény     11.Bűz és porkibocsátókockázatot jelentő létesítmény 
5.Sportlétesítmények    12.Elsőrendű főközlekedési út 
6.Menőállomás, tűzoltóság     13.Üzemanyag töltő állomás 
7.Tömegközl.eszköz pályaudvara   14.Temető 
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4. SZÁMÚ FÜGGELÉK 
 
Allergizáló növényfajtáktól származó pollen koncentráció 
megengedhető legmagasabb értékei 
 
                      

Növényfajta Pollenszám/m3 
 

Fák, bokrok 100 

 

Fűfélék (parlagfű és egyéb  
fűfélék) 

 

30 
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5. SZÁMÚ FÜGGELÉK 
 
 Állattartására szolgáló épületek védőtávolságai 
 

Védőtávolság 

Állattartásra 
szolgáló 
épületek 

A telek 
utcai 

telekhatárá
-tól 

lakóépülettől 

ásott fúrott csatlakozó 
vízvezeték 

től 
 

vezetéki 
csaptól 

kúttól 

Nagy 
haszonállat 

esetén 
 

      

1-2 állatig 
3-5 állatig 
6-10 állatig 

10 fölött 

15 5 15 5 2 3 

20 10 20 10 5 5 

25 10 20 15 5 5 

30 15 30 20 10 10 

Haszonállat 
esetén 

 

      

1-5 állatig 
6-10 állatig 

11-15 állatig 
15 fölött 

15 5 15 5 2 3 

20 10 15 5 2 3 

25 20 15 10 3 5 

30 15 20 15 10 10 

Kis haszonállat 
esetén 

 

 

prémes állat 
10 állatig 

11-30 állatig 
30 fölött 

15 5 10 5 1 - 

20 10 15 10 2 - 

25 15 20 15 10 10 

Baromfi félék 
 

      

20 állatig 
21-50 állatig 

50-200 állatig 
200 fölött 

15 0 10 5 1 - 

15 10 10 5 1 - 

25 15 15 10 5 - 

30 20 20 15 10 10 
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6. SZÁMÚ FÜGGELÉK 
(Sajátos jogintézmények ) 

HRSZ Ingatlan felhasználás célja Bejegyzés jogcíme 

 Önkormányzati Elővásárlási jog 
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7.SZÁMÚ FÜGGELÉK 
Pinceszinten tiltott tevékenységeg kódjai 
 
17 Textilia gyártása 
18 Ruházati termékek gyártása, szőrmekészítés, konfekcionálás, kivéve a 18.2 
Textilruházat gyártása 
19 Bőrkészítés, táskafélék, szíjazat, lábbeli gyártása 
20 Fafeldolgozás, fonottárugyártás, kivéve a 20.3 Épületasztalos-ipari termék, 20.40   
Tároló fatermék gyártása 20.5 Egyéb fa, fonottáru, de a nyers parafa feldolgozása 
tilos 
21 Papír, papírtermék gyártása 
22. Nyomdai tevékenység 
23 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, nukleáris fűtőanyaggyártása 
24 Vegyi anyag termék gyártása 
25 Gumi, műanyag termék gyártása 
26 Egyéb nemfém ásványi termék gyártása 
27 Fém alapanyag gyártása 
28 Fémfeldolgozási termék gyártása, kivéve összeszerelést és a 28. 52 
Fémmegmunkálás 
29 Gép, berendezés gyártása, kivéve összeszerelés 
30 Iroda-, számítógépgyártás, kivéve összeszerelés 
31 Máshova nem sorolt villamos gép, készülék gyártása, kivéve összeszerelés 
32 híradástechnikai termék, készülék gyártása, kivéve összeszerelés 
33 Műszergyártás, kivéve összeszerelés 
34. Közúti járműgyártás, kivéve összeszerelés 
35 Egyéb jármű gyártása, kivéve összeszerelés 
36 Bútorgyártás, máshova nem sorolt feldolgozóipari termék gyártása, kivéve 
összeszerelés 
37 Nyersanyag visszanyerése hulladékból 
40 Villamosenergia-, gáz-, gőz, melegvízellátás 
41 Víztermelés, kezelés, -elosztás 
45 Építőipar 
50.20 Gépjárműjavítás 
50.50 Üzemanyag-kiskereskedelem 
51.12. Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelem 
51.18 Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelme tevékenységek közül 
a hulladékkal való kereskedés, kivéve papír 
51.4 Fogyasztási cikk nagykereskedelme 
51.5 Nem mezőgazdasági eredetű anyag, hulladék nagykereskedelme 
51.6 Gép-, berendezés-nagykereskedelem 
52.22. Hús-, húskészítmény kiskereskedelem 
52.23. Hal-, rák-kiskereskedelem 
52.31. Gyógyszer-kiskereskedelem 
52.32. Gyógyászati termék-kiskereskedelme 
60 Szárazföldi, csővezetékes szállítás 
90 Szennyvíz-, hulladékkezelés, településtisztasági szolgáltatás 
93.01. Mosás, tisztítás 
93.03. Temetkezés 
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8. SZÁMÚ  FÜGGELÉK 
 
SZOMOLYA község Képviselőtestületének 
…………………………./……………………….. 
Számú rendeletéhez  HÉSZ 
 
Közlekedési területek besorolása 

 

 
3.)Köu-3 –országos mellékút, települési főút, forgalmi út  
 
2509-es számú összekötő út települési átkelési szakasza 
Kossuth utca, Széchenyi utca 
 
4.)Köu-4 települési mellékút, gyűjtő út 
Belterületi szabályozási terv szerint 

 
5.)Köu-5 kiszolgáló út 
Belterületi szabályozási terv szerint 

 
6.)Köu-6  önálló gyalogút, kerékpárút 
Belterületi szabályozási terv szerint 
 
7.)Köu-7 kiemelt külterületi kiszolgáló út 
 külterületi szabályozási terv szerint 
 
Fogalom meghatározások: 
 
Külterületen 
Az út szabályozási szélessége: az út szabályozási területén belül csak az út  és az 
út  vízelvezető műtárgyai helyezhetők el. 
Az út építési területe: Az út építési területén belül csak a közlekedésit kiszolgáló 
Közlekedési építmények 
Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület 
Igazgatási épület 
A gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a 
személyzet számára szolgáló lakás helyezhető el. 
Az út védőtávolsága: Az út védőtávolságán belül  funkció korlátozás nélkül  
bármilyen épület és építmény elhelyezhető, de csak a közút kezelőjének 
hozzájárulása  feltételeinek, előírásainak betartása mellett. 
 
Belterületen 
Szabályozási szélesség: 
A közterületeket és a nem közterületeket elválasztó vonal 
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Építészeti értékek védelme 

 
Az építészeti örökség védelme 

 
1.§ 

SZOMOLYA község önkormányzati testülete az 1997. évi LXXVIII az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló törvény, illetve annak módosításáról szóló 
1999. évi CXV. törvény, továbbá a  Műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény 
30 §-ában biztosított jogkörében – valamint  a  Kulturális örökség védelméről szóló., 
2001. LXIV. tv.illetve Az építészeti örökség  helyi védelmének szakmai szabályairól 
szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet a védelem országos rendelkezéseinek 
megtartása mellett a település és a táj kapcsolatának, a település sajátos 
arculatának, karaktert teremtő  értékeinek megóvása, a kultúrtörténeti, régészeti, 
történeti, városépítészeti és építészeti értékek helyi védelme érdekében a 
következőket rendeli el: 

 
 

A helyi védelem tárgyai 
 

2.§. 
 
(1)A helyi védelem – a mellékletben felsorolt következő területekre terjed ki: 
 
1. Településképi jelentőségű területek 
2.védendő látvány pontokra (panoráma pontok) 
( A szabályozási tervlapon  jelölt pontokról, vagy útvonalakról feltáruló látvány, vagy 
település sziluett a település látványának értékes része, megőrzéséről gondoskodni 
kell.) 
3.A helyi régészeti (történeti) jelentőségű területekre. 
A régészeti védelemről a többszörösen módosított 1963. évi 9. törvényerejű rendelet 
18. ( (2) bekezdése intézkedik. 
Ezidáig nem ismert és nem nyilvántartott területekre vonatkozóan az 1997. évi CXL. 
Törvény 35 §-ában foglaltakat kell figyelembe venni és betartani. 
4.A  helyi településszerkezeti jelentőségű területek. 
(E területek a település, illetve a településhez csatolt önálló településrészek 
történelmük során folyamatosan kialakult területek. A jellemző út és utcaszerkezet, 
azokat határoló beépítési vonalak, a telekszerkezet, telkek beépítésének módja 
mértéke értéket képvisel. 
5.A karakteradó épületek és csoportos előfordulások területeire, valamint a  
karakteres utcaképekre. 
6.Az értékes utcaképek általában a helyi településszerkezeti védelem alatt álló 
területek egységes beépítéséből és a karakteradó épületek csoportos 
előfordulásából adódnak. Történeti üzenetet, esztétikai és hangulati értéket 
képviselnek. 
7.Az egyedi helyi védettségű épületekre 
Azok az épületek tartoznak ide, amelyek kifejezik a település egyedi kultúráját, 
hagyományait, de esztétikai értéküket az országos védelem nem indokolja. 
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Helyi védettségű közterületekre (burkolat, szobrok, parkok, világító terek, 
zöldterületek, utcai fasorok) 
A település sajátos hangulatú közterei, értékes zöldfelületei és természeti értékei, 
valamint jellegzetes utcai fasorok, a megőrzendő városképek, látványok 
meghatározó elemei 
 
 

A helyi védelem személyi hatálya 
 

3 §. 
 
A rendelet személyi hatálya a helyi védelem alá vont területek az építészeti értékek 
tulajdonosaira és kezelőire (üzemelőire, bérlőire, használóra terjed ki. 
 
 

4.§ 
 
(1)A helyi  településszerkezeti védettségű területen szigorúan védendő: 
 -a szabályozási vonal (utcahálózat) 
 -a beépítés módja 
 -a telekszerkezet jellege 
 
Védendő a teleknagyság 
 
-a telek rendszere 
-a telkek beépítettsége 
 
(2) A védendő látványok és a látványban megjelenő új építmény esztétikai 
minőségének biztosítása érdekében az építési hatóság az építési hatóság az építési 
engedélyezési tervhez látványterv készítését írhatja elő. 
 
(3) A helyi régészeti jelentőségű területek védelme érdekében az építést 
megelőzően kötelező a feltárás. A régészeti örökség védelmére vonatkozóan a 
„kulturális örökség védelméről„ szóló 2001. Évi LXIV. Tv. (Kötv.) vonatkozó 
paragrafusai szerint kell eljárni. A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal 
a KÖH (kulturális Örökségvédelmi Hivatal) által nyilvántartott régészeti lelőhelyeket el 
kell kerülni, ilyen területen bolygatásra – e terv vonatkozásában építési 
engedélyköteles tevékenységre – csak máshol meg nem valósítható beruházások 
esetében és csak megelőző régészeti feltárás nyomán kerülhet sor. A Kötv 66. §  2) 
bekezdésében, valamint az „örökségvédelmi hatástanulmányról „ szóló 4/2003. (II. 
20.) HKÖM rendeletében a településrendezési tervek engedélyezésekor kötelezően 
előírt örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni, melyben fel kell sorolni a 
közismert régészeti lelőhelyeket 
 
Az építés alatt építési és mélyépítési megfigyelést kell végezni leletmentés, esetleg 
építési módosítás céljából 
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(4) A helyi településszerkezeti jelentőségű területeken a 
 
megőrzendő az utcák és közök rendszere, nem nyithatók új utcák és közök 
megőrzendő a telekszerkezet, a telkek tovább nem oszthatók, illetve összevonással 
a jellemzőtől eltérő telkek, tömbtelkek nem alakítható ki. 
a telkek jellegzetes beépítésének megőrzésére a tömbbelsők nem építhetők be, a 
telkeken épület csak a már kialakult beépítési módnak megfelelően helyezhető el, a 
terület szabályozási tervének és a helyi előírásoknak megfelelően 
 
(5) Karakteradó épületek és csoportos előfordulások területein, valamint a 
karakteres utcaképek esetében: 
 
az egyes épületek utcai traktusát csak igen indokolt esetben szabad elbontani. 
Homlokzatát felújítani, átalakítani csak a teljes épülethomlokzatra kiterjedően és 
annak eredeti formavilágának megfelelően szabad. A tetőtér – utólagos hasznosítás 
esetén – csak az utca felé illeszkedően nyitható meg. 
 
a földszinten portál kialakítás, átalakítás csak az épület teljes földszintjére kiterjedő, 
egységes megformálással engedélyezhető. 
 
cégér, cégtábla csak az épület architectúrájához, formavilágához illeszkedő módon 
és igényes kivitelben helyezhető el. 
 
a közmű csatlakozás, vezetékek, vonalas létesítmények, reklámhordozók 
megjelenését kerülni kell. Ha ez nem lehetséges, akkor csak az épület 
architectúrájának sérelme nélkül, minőségi és esztétikus kivitelben és megjelenéssel 
létesíthetők 
 
az épületek az építési övezet előírásának megengedte mértékig bővíthetők. A 
homlokzatot csak a jelen rendelet szerint megengedett helyreállítás és védelem 
mértékéig bővíthetők. 
 
(6)Utcaképi védelem területein 

 
Elsősorban a homlokzatok és kerítések megtartása, illetve rekonstrukciója 
szükséges. A harsány színekre történő színezés nem engedhető meg. 
Az utcaképi védelem a jelölt utcaszakaszok épületeinek beépítési módját, az 
épületek építészeti arculatának, tömegének, jellemző paramétereinek megőrzését 
jelenti. A védett utcaszakaszon lévő, a védett értékeket hordozó épület lebontása 
csak az önkormányzati képviselő testület hozzájárulásával engedélyezhető. Az 
épületek felújítása illetve új építése csak a meglévő értékekhez szigorúan igazodó 
módon történhet. 
 
(7)Hagyományőrző építészeti karaktervédelem 

 
A beépítés hagyományos jellegzetességeit viszonylag egységesen megőrző 
településrészek, utcák hangulatának, építészeti értékeinek megőrzése, valamint a 
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folyamatos átépítések során megvalósítható még egységesebb, összefüggő utcaképi 
megjelenés, illetve a  főútvonal felőli látványvédelem megvalósulása érdekében  
A védett területen az épületek csak oldalhatáronállóan, (előkert nélkül is) helyezhetők 
el. Az épületek meghatározó építészeti jellegzetességeit a helyi védelem alatt álló 
épületeket alapulvéve kell meghatározni. Ennek megfelelően az utcára merőleges 
tetőgerincű épületeket, a helyben jellegzetes oldaltornácos, utcai homlokzaton 
könyöklőtornáccal is megjelenített módon kell építeni, kontyolás, az oromfalban 
tetőtéri erkély-loggia nem tervezhető. Egyéb építészeti kiselemek alkalmazása, pl. 
ablak körüli vakolatdíszítés alkalmazása szükséges. 
 A tetőtéri beépítéskor szükséges ablakokat csak tetősíkban szabad elhelyezni. A 
homlokzatokon, kerítéseken alkalmazásra kerülő anyagokat, színeket 
hagyománytisztelő módon kell megválasztani. 
 
(8)Építészeti karaktervédelem 
 
Annak érdekében, hogy az értékes épületek, utcarészek lehetőség szerint egy 
folyamatában is „átélhető”, megszemlélhető egységet alkossanak, a helyi védettségű 
épületeket is tartalmazó, de össz építészeti értékét tekintve kevésbé értékes néhány 
utcában építészeti karaktervédelem kerül bevezetésre. 
 
A védett területen az épületek többnyire oldalhatáronállóan helyezhetők el. Az 
épületek meghatározó építészeti jellegzetességeit a helyi védelem alatt álló 
épületeket alapulvéve kell meghatározni. Az építészeti kiselemek, pl. nyílászárók, 
vakolatdíszítések és egyéb apró helyi jellegzetességek alkalmazása ajánlott. 
 
(9)Az egyedi helyi védettségű épületrész védelmében 
 
-az épület vagy épületrész csak indokolt, a gazdaságossági indokokat is meghaladó, 
megalapozott esetben bontható el, 
-az épület bontási kérelmének elbírálásánál a hatóság a döntés megalapozására 
szakértőket vonhat be. Ez az eljárás rendjét nem változtatja mg. 
-az épületek bontása esetén felmérési tervet és fotódokumentációt kell készíteni és 
azt archiválni kell. 
-az épületeken végzett bármely építési tevékenység csak települési főépítész 
bevonásával történhet 
-homlokzat felújítás, átalakítás, portál ki, vagy átalakítás csak a teljes 
épülethomlokzat figyelembevételével történhet. 
-felújítás, átalakítás esetén az építési hatóság az önkormányzat költségére 
értékelemző, állapotrögzítő tanulmány készítését írhatja elő. E kötelezettséget a 
tulajdonos a felújítást, átalakítást megelőzően, de legkésőbb 3 hónapon belül köteles 
végrehajtani. 
-a védett épületek, épületrészek szerkezeti, homlokzati részletei, tartozékai 
megőrzendők, hiány esetén pótlandók. 
felújítást, átalakítást az épület eredeti formavilágához illeszkedő módon szabad 
végezni 
 
(10) A helyi védettségű köztereken, zöldterületeken a felszín  feletti és alatti 
épületek létesítése nem engedélyezhető. A terek átalakítását, fejlesztését csak 
kertépítési tervekkel megalapozott építési engedély szerint szabad végezni. 
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A helyi védelem tárgyainak nyilvántartása 
 

5. § 
 
(1)A helyi védelem alá helyezést, vagy annak megszüntetését minden jogi, vagy 
természeti személy kezdeményezheti. Ennek során a kezdeményezést indokolni kell, 
az indoklás fényképes és leíró részből áll, a kezdeményezést nyilvánosságra kell 
hozni és az érintett tulajdonost (tulajdonosokat) a kezdeményezésről külön értesíteni 
kell. 
 
A kezdeményezéstől a testületi döntésig terjedő időszakban az építményt védettnek 
kell tekinteni, és átmeneti szabályozásként a helyi védelemre vonatkozó előírásokat 
kell alkalmazni 
 
(2) A védelem, vagy annak megszüntetése  a 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet 
szerint történhet. 
 
(3) A helyi védettségű értékekről katasztert kell vezetni, amelynek alátámasztó 
anyagát fényképes és leíró törzslapok képezik. A katasztert évente felül kell vizsgálni 
és annak alapján a jelen rendelet mellékleteit szükség szerint módosítani kell. 
 
(4) Védett, működő temetőben  fel kell mérni és a temető kataszteren fel kell tüntetni 
a védett sírokat, sírjeleket, illetve a védett növényzetet. Új sírhelyek kijelölése, illetve 
rátemetés csak a védett sírok, illetve védett növényzet megtartása és megóvása 
mellett engedélyezhető. 
       
(5) Amennyiben a védelemre javasolt érték nem éri el a területi, vagy helyi védettség 
szintjét, vagy egyéb oknál nem helyezhető a tényleges helyi védelem alá, attól még 
nyilvántartásba vehető. A nyilvántartás ténye a tulajdonosra nézve, sem az 
önkormányzatra kötelezettséget nem ró, de a nyilvántartásba vételről ki kell értesíteni 
a tulajdonost.  
      
 

            Záró rendelkezések 
 
       6. § 
      
(1)A helyi védelem alá eső épületek felújításához, jó karbantartásának biztosításához 
a tulajdonos kérheti az önkormányzat támogatását. 
 
(2)Szabálysértést követ el és ……..Ft-tól ………….Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható az, aki jelen rendelet előírásait megszegi, tilalmait megsérti. 
 
 
SZOMOLYA , 200……………….. 
 

…………………………….  ………………………………………. 
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Polgármester    Jegyző 
 

I.számú melléklet 
 
Műemléki védelem alatt áll - Barlanglakás 
 ( Hrsz.: 277, 278, 279 ) 

 
Műemléki környezet a Barlanglakások körül 
Helyrajzi szám      Megnevezés 
 
 493       telek 
 413/3       telek 
 275       lakóterület 
 276       lakóterület 
 280       telek 
 281       telek 
 282       telek 
 283       telek 
 284       telek 
 285       telek 
 288       telek 
 314/1       lakóterület 
 
e.) Helyi védelem alatt álló épületek esetén: 

A homlokzati megjelenés megtartandó, vagy rekonstruálandó. 
 
f.) Hagyományos építészeti karakter védelemre javasolt terület: 
 

Kossuth Lajos út és Széchenyi utca környezete környezete 
 
 
g.) Építészeti karaktervédelem területe 

 
Egyes építészeti részletelemek, pl. színezés, ablakforma, díszítés 
megjelenítendők az újonnan építendő, vagy átépítendő lakóházakon 
 

h.) Helyi, önkormányzati védelemre javasolt építmények: 
 
Védett pinceutak közterülete 

a Novaji út menti, az Üttörő út 37 – Jókai út 8-ig, 
pincebobokor 

Pincelakás utak közterülete  
Zrinyi út 1-25-ig /hrsz.: 243-434/ 

    Toldi út, 
Pincelakás bokor:  Alkotmány úti, Toldi út /Tájmúzeum fölött hrsz.: 278-310/ 
 
Védett egyedi pincék:  ÁFÉSZ /hrsz.: 570/ 
        Kláva út /hrsz.:524/, Kossuth út 20, 48 /hrsz.: 0136 és 1333/ 
        Juhhodály /hrsz.: 3830/, Toldi út 1. sz.. /hrsz.: 346/ 
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        Úttörő út 1/a 
 
Védett házak: Kossuth út 2, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 30, 36, 42, 47, söröző  
                        47, 55, 63, 70, 78,           
    Petőfi tér 6, 
    Zrínyi út 15, 
    Május 1 út 6, 8 
    Árpád út 6, 12 
    Hunyadi út 2, 11, 18, 23, 25, 29, 35, 39, 40, 42, 46 
    Kinizsi út 4, 7 
    Szondi út 4 
    Rózsa F. út 6 
    Kláva út 8 
    Széchenyi út 30, 34, 35, 36, 38 
    Toldi út 1, 3 
    Alkotmány út 4 
    Szent László út 5, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 29, 31, 32, 40, 43, 46, 47,  
                       48, 49, 55, 56, 60, 64,  
    Rákóczi út 3, 7, 12, 14 
    Jókai út 2, 4, 22, 24 
    Úttörő út 1, 8, 2 
    Faluház, Napközi, Polgármesteri Hivatal kőkerítés, I. Világháborús  

  emlékmű + kerítése, templom és temető kerítése 
 
Védett kovácsoltvas kapuk:  Kossuth út 2, 14, 19, 24, 38, 40, 47, 58, 68 
       Szent László út 7, 15, 19, 46, 
       Hunyadi út 41 
 
Védett kő, síremlék: Nepomuki Szent János szobor, kőkeresztek 
 
Védett kőkerítések: Hunyadi út 23 
   Petőfi tér 6 
   Szent László út 7, 11, 13, 48 
   Úttörő út 1 
   Rákóczi út 1, 3 
   Széchenyi út 35 
   Május 1 út 4 
   Zrínyi út 33 
   Kossuth 13, 35, 41, 62 
   Jókai út 2, 4, 8, 12, 14 
  
Védett kutak: Úttörő út 6 előtt 
  Kossuth 6, 9, 12, 45 
 
Híd: Május 1 út 
 
SZOMOLYA, 200.………………… 
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       jegyző     polgármester 
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A./A TELEPÜLÉSRENDEZÉST MEGALAPOZÓ KONCEPCIÓ 
ÖSSZEFOGLALÁSA 
 
1./ A településfejlesztési koncepció irányelvei 
a.) A település múltja és jelene , mint a stratégia alkotás kiinduló pontja. 

 
 

Mezőkövesdtől 11 kilométernyire északnyugatra találjuk a Kányapatak völgyében. A 
község B-A-Z. és Heves megye határán fekszik. Csak közúton érhető el: a 3-as 
számú főútról Mezőkövesdnél lekanyarodva, vagy Egerből, Síkfőkút és Noszvaj 
érintésével. A Budapest-Miskolc vasútvonal a községtől több, mint 10 kilométernyire 
húzódik, a legközelebbi állomás Mezőkövesden van. Szomszédos települései: 
Noszvaj és Mezőkövesd. 
 
A község a Bükkalján, az úgynevezett szoknyán települt. Itt a különböző földtörténeti 
korokban komoly felszínalakító erők működtek. Észak felől, a Bükk déli peremén a 
mészkőre annak idején vulkáni hamu és por rakódott. Ez az évezredek során puha, 
könnyen faragható kőzetté, riolittufává alakult. Az erózió felszínalakító hatására a 
kőzet különféle formákat vett fel. Ezek közül a legérdekesebbek és legismertebbek a 
süveg és kúp alakú kövek, az úgynevezett kaptárkövek, amelyek kedvelt úti céljai a 
kirándulóknak. 
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Dél felé, ahol a táj ellaposodik, a jégkorszak idején a hegységből lefutó folyók, 
patakok a pannon tengeri üledékre folyami kavicsot, homokot és iszapot raktak. Az 
üledékek északról dél felé finomodnak, vastagságuk is változik: 20 és 250 méter 
közötti. A kavicsrétegre az idők folyamán termőföld rakódott, ami lehetővé teszi a 
mezőgazdálkodást. 
 
A község helyén már több mint egy évezreddel ezelőtt is emberek éltek. A falu 
határában álló kaptárkövekről bebizonyosodott, hogy már a IX., XIV. században 
méhészkedésre használták őket. A honfoglaló magyarok is letelepedtek a tájon, és 
az egyház megerősödésével már az Árpád-korban templomot építettek. A falunak 
több birtokosa is volt, köztük hosszú ideig az egri káptalan. Még 1935-ben is 1208 
kataszteri hold volt a tulajdonában. 
 
A törökök a községet feldúlták, és adófizetésre kötelezték. Földrajzi helyzete miatt 
azonban sem a török, sem a kuruc kor harcai nem tettek nagy kárt a faluban. 
 
A lakosság alapvetően az erdő- és mezőgazdaságból élt. A gyűjtögetés és a 
termelés régóta egymás mellett élt, kiegészítette egyik a másikat. A 
növénytermesztés mellett állattenyésztéssel is foglalkoztak, de a gyér fűvű legelők 
nem tartottak el nagyszámú állatot. Az egyházi birtokon főleg juhokat tenyésztettek. 

Maga a település árpádkori eredetű , melynek elsõ említését egy 1269-es oklevélben 
találjuk Egyházasszomolya néven, de mivel ekkor már volt Alsó- és Felsõszomolya, 
feltételezhetõ, hogy a község eredetileg jóval korábban jöhetett létre és ekkor már 
bizonyos kirajzás eredménye volt a település kettéválása. A 13. században világi 
birtokosa volt, Bódi Cyriakus fia Mihály, aki nõvérének, Pál mester feleségének adta 
leánynegyedbe. A család Szomolyainak nevezte magát, de a 14-15. században más 
családok is birtokjogot szereznek, a 16. századtól pedig a legnagyobb birtokos az 
egri káptalan lesz. A 18. századtól kezdve a káptalan válik lassan az egyedüli 
birtokossá, s birtokát a 20. században is megtartja. 

Az 1848-as jobbágyfelszabadításkor a parasztok többségének féltelke, vagy 
töredéktelke volt. A magyar paraszti örökösödési rend következtében ezek a birtokok 
még tovább aprózódtak. Még a 20. században is több mint 150 barlanglakás volt a 
községben.  
 
A lakosság többsége már a század elején áttért a szõlõ és gyümölcstermelésre. A 
szomolyai feketeszárú cseresznyének és más gyümölcsöknek is messze földön volt 
piaca. A legszegényebbeknek az erdõgazdaság és a helyi kõbánya biztosított némi 
megélhetést. 

 
A település a Mátra-Bükk kiemelt üdülõkörzetbe tartozik. Szomolya napjainkban 
fejlõdõ lélekszámú település. A községben lévõ közel 700 lakás 60 %-a 1945 után 
épült. Az egykori pincelaqkások megszûntek, s az utóbbi években épült lakások 
többsége komfortos, vagy összkomfortos. Szomolya kiépült kábeltelevíziós hálózattal 
is rendelkezik. 

 
Hasznosítható ásványi nyersanyagai között említésre méltó a térségében vakolási 
célra is alkalmas homok, az építési riolittufa, valamint a keményebb dácittufa, 
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amelybõl elsõsorban épületek lábazatai, lépcsõk nem utolsósorban síremlékek, 
szobrok készülnek. 
A település az egri borvidékhez tartozik, talajadottsága a gyümölcstermelés mellett 
szõlõtermelésre is kiválóan alkalmas, napjainkban mind nagyobb területek telepítése 
történik, fõleg vörös szõlõvel. 

 

Aki május-június hónapban erre vetődik, ne feledje megkóstolni a híres szomolyai 
fekete cseresznyét, a miskolci és az egri piacok kedvenc gyümölcsét. 
  
A település határában, a Bükki Nemzeti Park területén, igazi különlegességekre 
bukkanhat az ide látogató, a kaptárkövekre. A kaptárkövek eredetére vonatkozóan 
többféle vélemény született. Bartha Gyula történész-régész szerint a Bükkalján élt 
kelta származású néptörzsek vésték az elégetett halottaikat tároló urnák 
elhelyezéséhez, mások szerint honfoglaláskori nomád törzsek (agriánusok) 
bálványtartó fülkéi voltak. Dr. Saád Andor kutatásait Bartalos Gyula véleményére 
alapozva az urnás temetkezést valószínûsítette. Feltevésének alapjaként a kövek 
környékén takált cseréptöredékéket jelölte meg. Lehetségesnek tartotta azonban azt 
is, hogy a fülkék egy már feledésbe merült méhészeti eljárás maradványai 
 
Igen jellegzetesek a Szomolyai tufába vájt tornácos pincelakások, a falu határát, 
utcaképét meghatározó rakott kõfalak, kõkeresztek, ámbitus oszlopok, melyek a helyi 
kõfaragók munkáját dícsérik. 

Szomolyai út menti homokbánya a várostól északra, mintegy 7 km-re található. A 
bánya leszedett falában évek óta gyurgyalagok és partifecskék fészkelnek. Évente 
átlagosan 50-60 gyurgyalagfészek és kb. 45-50 partifecskefészekben van költés. A 
felnyitott fal egyben jól jelzi a pliocénkori és a pleisztocén, na meg a holocénben 
történt talajképzõdést, alapkõzetek váltakozását (Fluviális és eolikus eredet).  

 
Az alkalmas területeken tehát ősidők óta szőlőt és gyümölcsöt termesztettek, 
mely Szomolya község virág korát hosszú ideig megalapozta. 
 
Korabeli feljegyzések szerint a szőlőművelés a Bükkalja egyes településein már az 
1300-as években is jelentős volt. Általánossá a XVI. század végétől, a XVII., XVIII. 
században vált. 
 
A fellendülésnek a növekvő kereslet mellett más oka is volt. Ebben az időben kezdett 
el terjedni a földesúri birtokon a majorsági gazdálkodás, ami a robotterhek 
nagyarányú megnövekedésével járt együtt. A jobbágyok, mivel nem maradt kellő 
idejük saját földjeik megművelésére, az önellátás helyett az árutermelés felé 
fordultak. 
 
A bort mind belföldi, mind a külföldi piacon jól el lehetett adni. Az északkeleti 
országrészből szekereken szállították a lengyelországi piacokra a Hegyalján és a 
Bükkalján megtermelt bort. 
 
A múlt század utolsó harmadában bekövetkezett filoxéravész után Szomolyán 
megindult az ültetvények újratelepítése, és a szőlő- és bortermelés arányaiban, de 
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színvonalában is meghaladta a korábbi mértéket. Napjainkban elég egyértelműnek 
látszik a törekvés a bükkaljai szőlő- és bortermelés hírnevének és piaci tekintélyének 
visszaállítására. 
 
A szőlő mellett nagy hagyományokra tekint vissza a gyümölcstermesztés is. 
Országszerte, de külföldön is ismert a szomolyai rövidszárú, fekete cseresznye. 
Kereskedői feljegyzések szerint a gyümölcs az 1880-as években a bécsi, és 
németországi piacokra is eljutott. Ma is az egyik legkedveltebb fajta. 
 
A cseresznye mellett almából és körtéből is sokat termesztenek. Mezőkövesd, Eger, 
de Miskolc is jó felvevőpiacnak bizonyul a gyümölcsök számárra. 
 
A föld rossz minősége és a kedvezőtlen birtokeloszlás miatt a lakosság többsége 
helyben nem tudta megtermelni az egész évre szükséges élelmet. A birtokkal nem 
rendelkezők csapatostul szegődtek el a mezőgazdasági idényre tavasztól késő őszig 
bérmunkásnak, summásnak. 
 
A Bükkalján nem volt kivételes ez a kenyérkereseti forma, a környékbeli 
településekről ugyancsak sok mezőgazdasági bérmunkás járt le az alföldre egy-egy 
nagy uradalomba. Szomolyáról mentek a legtöbben. A munkaadó birtokosok, 
helyzetüket kihasználva rendkívül rossz körülmények között dolgoztatták őket, és a 
bérük is alacsony volt a végzett munkához képest. 
 
A summás jövedelem kiegészítésére az őszi, téli időszakban a férfi lakosság egy 
része kőfaragással foglalkozott. Ez később néhány családnál főfoglalkozássá vált, 
kőfaragó dinasztiák alakultak ki. A szomolyai kőfaragókat tartották a környéken a 
legjobbaknak. 
 
Az alapanyagot a község határában bányászták. A miocénkori riolittufának itt két 
változata található: egy keményebb és egy puhább fajta. Mindkettőről azt tartották, 
hogy jobb minőségű, mint a környékbeliek. A követ először kibányászták, azután 
megfaragták. A munkafázisok nem különültek el mesterségek szerint. Nem alakult ki 
külön a bányászmesterség és külön a kőfaragó. Minden csapat maga végezte 
mindkét műveletet. 
 
A kőbányászat megindulásának kezdetére utal, hogy amikor a község Árpád-kori 
templomát átépítették, a kövek nagy része a környékről került ki. A munkák többsége 
egyházi megrendelésre készült, és ebből következően biblikus témájú volt: Krisztus, 
szentek, keresztek stb. 
 
Különösen sok megrendelést adott a XVIII. századtól kezdve az egri püspökség. 
Templomok építéséhez, de gazdasági épületeknél is sok szomolyai követ használtak 
fel, és kőfaragókat is alkalmaztak. 
 
A mesterek szükség szerint faragtak alakos, vagy bármilyen más mintás követ, de az 
alakokat vagy figurákat többnyire nem ők találták ki, hanem minta vagy rajz alapján 
dolgoztak. 
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A munkák másik csoportja a mindennapi élettel kapcsolatos: épületek ajtófélfái, 
tornácoszlopai, áthidalók, sírkövek, kapuoszlopok, itatóvályuk és más eszközök. A 
legnagyobb volumenű munkák a pincék és a pince- vagy barlanglakások voltak. Egy 
20 méteres pince kivágása 4-5 évig tartott, egy 4x4 méteres pincelakásé 3-4 
hónapig. 
 
A kereslet visszaesésével, az igények módosulásával 1980-ban befejeződött a 
kőbányászat Szomolyán. Annak ellenére, hogy a kőfaragók és munkáik a község 
határain túl sokfelé eljutottak, az egész tevékenység a háziipar szintjén maradt. 
 
A pincelakások, vagy barlanglakások egyedülálló „építményei” hazánknak. Eredetileg 
a szőlőművelő, bortermelő parasztok vágtak ki maguknak szálláshelyet a sziklában, 
de később a zsellére, nincstelenek általános lakóhelyévé vált, szerte a Bükkalján. 
 
A lakások beosztása hasonló volt a hagyományos parasztházakéhoz, tartozott hozzá 
istálló és takarmánytároló is. A puha kőzetet az erózió kívülről fokozatosan 
pusztította, ezért befelé ennek megfelelően bővítették. 
 
A lakásokban hallatlan nyomorúságban, szegénységben élt a nép, bár Szomolyán a 
módosabb parasztok közül is laktak a pincelakásokban. Volt idő, amikor a 
lakosságnak több mint a fele ilyen körülmények között élt. 
 
Egy 1862-es összeírás szerint a faluban 82 pincelakás volt, a két világháború között: 
172. 1939-ben 1459 személy élt pincelakásban. Még 1971-ben is 39 ilyen lakás volt 
a községben, ebből 27-ben összesen 68 fő lakott. 
 
A lakók a II. világháború után a pincelakások elé fokozatosan különálló házakat 
építettek, és átköltöztek az új lakásba. A régit sem adták fel teljesen, kamrának, 
istállónak használták. 
 
A századforduló után a lakosságnak csak egy része maradt meg a 
mezőgazdaságban. Sokan helyezkedtek el az iparban, amely gyors fejlődésnek 
indult. Munkahelyet nemcsak Borsodban, hanem a szomszédos Heves megyében is 
találtak. Az utóbbi évek gazdasági visszaesése miatt az elhelyezkedési és 
munkalehetőségek beszűkültek, megnőtt a munkanélküliek száma. 
 
Szomolya ma 
 
A település a Mátra-Bükk kiemelt üdülõkörzetbe tartozik. Szomolya napjainkban 
fejlõdõ lélekszámú település. A községben lévõ közel 700 lakás 60 %-a 1945 után 
épült. Az egykori pincelaqkások megszûntek, s az utóbbi években épült lakások 
többsége komfortos, vagy összkomfortos. Szomolya kiépült kábeltelevíziós hálózattal 
is rendelkezik. 
 
Hasznosítható ásványi nyersanyagai között említésre méltó a térségében vakolási 
célra is alkalmas homok, az építési riolittufa, valamint a keményebb dácittufa, 
amelybõl elsõsorban épületek lábazatai, lépcsõk nem utolsósorban síremlékek, 
szobrok készülnek. 
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A település az egri borvidékhez tartozik, talajadottsága a gyümölcstermelés mellett 
szõlõtermelésre is kiválóan alkalmas, napjainkban mind nagyobb területek telepítése 
történik, fõleg vörös szõlõvel. 
 

 
 
A település fejlődése szembeötlő az öt évvel korábbi állapotokhoz képest. A 
lakosság közel 200 fővel gyarapodott, a lakásállomány alig változott. Az 
infrastrukturális ellátottság jónak mondható. A községben automata-kapcsolású 
telefonhálózat működik, bevezették a gázt is. A lakások több mint fele be van 
kapcsolva a helyi kábeltelevíziós hálózatba. A környezet megóvása érdekében 
szervezetten gyűjtik a kommunális hulladékot. 
 
A Szomolyára utazók kellemes kirándulásokat tehetnek a környéken. A falu 
határában található a Bükkalja legnagyobb tufakúpja, a szomolyai Nagykaptárkő, 
amely a kirándulások, túrák gyakori célpontja. Sokáig még tudományos kutatók is azt 
hitték, hogy a köveknek kultikus szerepük volt, pogány áldozati oltárnak használták 
őket. A kutatások ezt nem igazolták, azt viszont igen, hogy méhészkedésre valóban 
használták a köveket, a kaptárkő elnevezés tehát helytálló. 
 
Érdemes még megtekinteni a barlanglakásokat, a kőbányákat és a kőfaragók 
munkájának falubeli emlékeit. A faluból könnyen elérhető a szomszédos völgyben 
fekvő Bogács, melegvizű strandjával, vagy az egriek kedvelt kirándulóhelye, Síkfőkút. 
 
Program lehetőségek: 

Június elsõ vasárnapja: Cseresznyefesztivál 
Szeptember elsõ vasárnapja: Kisasszony-napi búcsú, falunap 
A falu nevezetességeinek megtekintése (tájház, római katolikus templom, kaptárkõ) 
Borkóstolási lehetõség a falu pincéiben 
Gyalogtúra: Bükki Nemzeti Park, Bogács, Eger 
Mûemlékek megtekintése (Eger, Noszvajon a De la Motte kastély) 
Városnézés (Eger, Mezõkövesd) 
Horgászati lehetõség (Bogács, Mezõkövesd) 
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b.)A fejlesztés főbb irányvonalai 
 
A településfejlesztési koncepció irányelvei összhangban vannak a B-A-Z megye 
területfejlesztési koncepciójával. 
 
 A kistérség fejlesztési céljai és a prioritások között szerepel a mezőgazdasági 
struktúra átalakítása, illetve az idegenforgalom fejlesztése. 
 
Az ökológikus vidékfejlesztés fontosabb részterületei az alábbiak: 
 
- Környezetileg Érzékeny Természeti Területek és az Ökológiai Hálózatok védelme, 
illetve az ezen alapuló terület használat 
- Extenzív gazdálkodás 
- Erdősítési programok 
- Az ökológiai gazdálkodás kialakítása 
- Extenzív és integrált gyümölcstermesztés és feldolgozás, még fellelhető régi fajták 
génbankjának létrehozása A GYÜMÖLCSFÉLÉK MÁRKANEVÉNEK megtartására. 
 
- Legelők, kaszálók fenntartása 
- Vízfolyások, a patak néhány szakaszának revitalizációja 
- Alternatív, megújuló energia programok 
- Fenntartható turizmus (ökoturizmus, gyógyturizmus) 
- Fenntartható vadgazdálkodás, élőhely védelem. 
- Bemutató és oktató központ, pl. minta autonóm (ökoház)ház telepítése,  
- Falukép rehabilitáció építészeti hagyományok védelme 
 
Összefoglalva 
 
Cél: valahogy eladni a települést. 
 
Imázs: a helyi attrakciók és vonzerőkre építve. Lehetséges tartalma: 
 
- kulturális örökség 
- tiszta környezet 
- falusi életforma 
- folklór/etnikum/ 
- népi építészet 
 
A falusi és a városi térségek fokozatos értékváltása lassanként itt is kitapinthatóvá 
válik. 
 
 (Európa, sőt világszerte tapasztalható jelenséggé vált a dezurbanizáció, azaz a 
városi népesség fokozatos kiáramlása a környező falvas térségekbe, akár lakóhely- 
keresés, netán a rekreáció igényének fokozódása következtében) 
 
Napjaink postindustriális társadalma új, illetve megújított értékeket keres, s ez az új 
érték a természet közelsége, a közös emlékezet, a helyi identitás, a gyökerek 
keresése. 
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SZOMOLYA község tehát a  rendezési tervben tudja rögzíteni fejlesztési 
szándékainak jelentős részét, melynek segítségével el tudja majd indítani a 
humánerőforrás fejlesztési programjait, a munkahely teremtő beruházásokat, javítja a 
környezeti állapotot, erősíti a térségi kapcsolatokat határon innen és túl, továbbá 
fejleszti az infrastruktúrát és mindezek által jelentős mértékben javítja az 
életminőséget. 
 
Az életminőség három legfőbb összetevője a településben magasszinten és 
teljeskörűen biztosítható, éspedig: 
 
- a biztonság 
- az ép környezet 
- a jólét 
 
 
2./ A mező és erdőgazdálkodás fejlesztésének javaslata: 
 
A mező- és erdőgazdaság úgynevezett több funkciós térhasználatának 
kifejlesztése új kihívást jelent.  
 
- A szerkezetátalakítással érintett településekben fontos válságkezelő eszköz 
- A népességmegtartó erő és a munkanélküliség csökkentésére is szolgál 
- A turisztikailag értékes tájak fenntartására, a tájak gondozásának fontos tényezője. 
- A falun élő lakosság azonosság tudata, önérzete, a hagyományok ápolása és 
tisztelete, a helyi kezdeményezések felkarolásának szükségessége 
- Az infrastruktúra fejlesztése 
- Az építészeti örökség védelme 
- A kultúra és általában a szellemi élet előtérbe helyezése 
- A természet és az ember együttélésének szükségessége 
- Újabban különösen erős hangsúllyal jelenik meg az energia politika. 
/energia növények telepítése, biomassza feldolgozás/ 
 
3./ Az ipar és szolgáltatás fejlesztésének javaslata.  
 
A környezet és tájvédelem nem indokol nagyobb volumenű iparfejlesztéseket. A 
leginkább számításba vehető tevékenységek a mezőgazdasági majorságok 
telephelyein a szolgáltatói tevékenység, a fafeldolgozás illetve a kézműipari 
tevékenység az ami a hagyományos falusi miliő újra teremtésében sokat segíthetne.  
 
A legjellemzőbb kézműipari tevékenységek: 
 
Élelmiszer-előállítás, malmok 
 
Fémművesség 
 
Bőr- és lábbeli készítés 

 
Szíjgyártók 
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A kender, len és gyapjú feldolgozása 
 
Kékfestés 
 
Fafeldolgozás 

 
Bútorművesség 
 
Egyéb mesterségek 

 
Az érték turizmus és a településfejlesztés egymással szintén szorosan 
összefüggő lehetőségeket rejt. 
 
 A kistérség kulturális öröksége és számos értéke mai napig sem ismert, vagy alig 
ismert a hazai és a külföldi érdeklődők előtt. A hozzáférhetőség, a megőrzés, a 
felújítás és megvédés elképzelhetetlen a helyi és a külső anyagi erőforrások 
feltárása, összehangolása és felhasználása nélkül. Településfejlesztési tervek 
célszerűen csak a turisztikai fejlesztéssel és a kulturális örökség tárgyi és szellemi 
eszközeinek fejlesztésével összhangban készíthetők 
 
Az örökség és a regionalitás a régiók fejlesztésének kulcskérdése, hogyan 
tudjuk összehangolni a modernizációs törekvéseket az értékek megőrzésével kell 
párosítani. A kulturális turizmus kibontakozásának is alapfeltétele. Az M3-as 
autópálya lehetővé teszi a regionális kapcsolatok erősödését és kiszélesedését a 
határon kívülrekedt természetes régiós kapcsolatok feléledését és a világörökségi 
területek beintegrálódását is. 
 
4./ Az idegenforgalom fejlesztése 
 
A Nemzeti Fejlesztési Terv is kiemelten kezeli a turizmust, melyben prioritást élvez a 
falusi turizmus fejlesztése, illetve a kulturális örökség védelme. 
 
A legfőbb természeti alapok: 
 
A Bükk hegység szelíd domb vonulatai 
az ember léptékű táj, nyugtató klíma  
 
 
Kulturális Alapok 
 
-    műemlékiek 
-    a község értékes településszerkezete 
- népi építészeti értékek, építészet hagyományai, archaikus porták. 
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Infrastrukturális adottságok 
 
- teljes közművesítés, fejlődő kommunikáció, teleház igény stb. 
 
A turizmus fejlesztésének lehetséges formái a falusi turizmusban teljesedhetnek ki, 
mely az alábbi speciális lehetőségekben valósítható meg:  
- vadász turizmus 
- ökoturizmus és természetjáró turizmus 
- kerékpáros turizmus 
- lovas turizmus 
- bor turizmus 
- falusi turizmus 
  
Ökoturizmus 
 
A követelménynek megfelelő „érintetlen természeti környezetet tár elénk az egész 
kistérség is biztosítja a természet közeliséget. A kínálat nemzetközi vonzerővel bír. A 
nyugat-európai és hazai vendégkör egyaránt megjelenik a területen. E téma kiemelt 
figyelmet igényel. 
 
Kis csoportokban szervezett formában bemutathatók a sérülékeny karsztos területek 
és a madár élőhelyek is. Fényképezhetők a területek. A bejutás és a megközelítés 
módja ellenőrizendő.  
 
Folyamatban van az IUCN II. kategóriás kezelési terv kidolgozása, azaz a 
zónabeosztási terv készítése. 
 
E szerint három zóna kerül kijelölésre, éspedig: 
 
-teljesen elzárt területek 
-korlátozottan látogatható területek 
-szabadon látogatható területek 
 
A természetvédelmi területek iránti kereslet menedzselése és ellenőrzése fontos 
feladat. Meg kell keresni azt a turisztikai réteget, amely kellő tiszteletet érez a 
természet iránt. 
 
A látogató a helyszínen jól jelzett ösvényeken közlekedhet. Az információs 
központoknak is olyan kódolt utakat kell bemutatni, hogy a látogatók is 
megtanulhassák a helyszín használatát. 
 
Természetjáró turizmus 
 
Majdnem azonos az ökoturizmussal, de annál kötetlenebb. A hegyvidék, a jó levegő, 
az erdei séta a természetjárást kedvelőknek és a vadászoknak is célpontot jelent 
Jellemzője a természet iránti érdeklődés, a természeti környezetben végzett fizikai 
aktivitás, ami kötődhet vízi adottságokhoz (vízi turizmus), ill. egyéb természeti 
vonzerőhöz, természeti tájhoz, pl. a kerékpáros turizmus. A turistákra jellemző a 
környezettudatos gondolkodás, viselkedés; 
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Hagyományos csatornák alakultak ki a gyalogos turizmus számára, s ezek között 
SZOMOLYA is fontos célpont. 
 
Fontos az indító helyeken a parkolók kiépítése 
 
A kisgyermekesek, a nagycsaládosak és az idősebb korosztályban különösen 
kedvelt az ún. sétáló turizmusa. Egy átlagos városi család legfeljebb 5-6 km 
távolságú útra vállalkozik. Mivel nincs túrafelszerelésük, csak a kiépített utakon 
tudnak sétálni, gyalogolni. A gyalogutak, pihenőhelyek kialakítása rendben tartása  
nélkülözhetetlen feltétele a sétálóturizmusnak 
 
Kerékpáros turizmus 
 
A lehetőségek adottak és kitűnőek, csupán a kiépített kerékpárutak hiányoznak.  
 
Lovas turizmus 
 
 A térségben kialakulóban van a lovas turizmus 
Jellemzője, hogy a turisták hosszabb időt, kb. két hetet töltenek a fogadóhelyen, 
szeretik az állatokat és a természetet. A lovaglás egyre népszerűbbé válik 
hazánkban is, amelyet történelmi gyökere, a hagyományok erősödése is magyaráz. 
A lovas turizmus népszerűsége, támogatottsága várhatóan tovább növekszik, 
feltételrendszere javul. Kisebb lovaspályák már vannak a kistérségben. 
Évente megrendezett lovasversenyek vannak. A sétakocsikázás kialakulóban van. 
Kellene lovas oktatás, akadály és tereplovaglás, fogathajtás. 
 

Borturizmus 
 
A borturizmus: lényege, hogy egy meghatározott útvonalon több-kevesebb időt 
töltenek el a turisták. Ezalatt megismerkednek a szőlő- és borkultúrával, speciális 
tájjellegű ételekkel és borokkal, és közben megtekintik a vidék kulturális és 
természeti nevezetességeit. A borturizmus fontos feltétele az infrastruktúra: a 
színvonalas szálláshelyek, éttermek, borozók, járható utak, a szőlő- és 
borszakmában jártas idegenvezető. 
E célra a pincék is jó alapot szolgálnak 
 
Falusi turizmus 

Összkomfortos szobák teljes ellátással. 

A szállás egy népi lakóházban vagy farmon van, lehetőséget kínálnak az étkezésre 
és vendégprogramokra: a helyi tevékenységek megfigyelése vagy a bennük való 
részvételre. Lehet horgászni, lovagolni, gyalogtúrázni a birtok területén, általában 
sokmindennel párosítható. A kistérség egyik legnagyobb lehetőségeket magában 
hordozó fejlesztési lehetősége, mert szinte mindennel harmonizáltatható 
 
Nagy kincs az építészeti örökség. Jó lehetőségek vannak a SAPARD programokban.  
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Cél a település fejlesztésével és felújításával a jövedelemtermelő tevékenységet 
érintő intézkedések alapfeltételeinek megteremtése, a vidéki térségek 
népességmegtartó képességének fokozása. 
 
Támogatható fejlesztés az utcák, közterületek felújítása, az egységes falukép 
kialakítása, az idegenforgalmi vonzerő javítása, a történelmi és építészeti emlékek és 
értékek helyrehozatala, védelme, a községhez tartozó táji elemek (fasorok, 
vízfolyások, tavak, csatornák stb.) revitalizálása, védelme, ökológiai és 
jövedelemtermelési pl. turisztikai céllal. 
 
A tájadottságokhoz igazodó, épített környezet fejlesztése, a hagyományok és helyi 
értékek megőrzése cél. 
 
A település imázsának idegenforgalmi és lakóhelyi vonzerejének megteremtésében 
tehát egyaránt fontos a természeti és épített környezet. 
 
Elérhetővé válik a helyi hagyományok megőrzése, a népesség megtartása és a 
többfunkciós, fenntartható térhasználat. Mindez kapcsolódik a vállalkozások 
fejlesztéséhez, a tevékenységek diverzifikációjának, a humán erőforrásnak a 
fejlesztéséhez szükséges célkitűzésekhez is. Ezáltal a település függősége csökken 
a mindenkori külső döntéshozataloktól. 
 
A község helyi értékein túlmenően TÉRSÉGI KÍNÁLATTAL is számolni lehet. 
 
Az építészeti örökség önmagába véve is értékkel bíró tényező tehát, hasznos 
erőforrás a fenntartható fejlődés eszköztárában, mivel reprezentálja az adott 
népesség összes emlékét éppúgy, mint ahogy a jövőbeli fejlődés érdekében 
mozgósítható erőforrásokat is hűen tükrözi. 
 
Ha az építészeti örökséggel rendelkező települések fejlesztése megfelelő módon 
történik, akkor nem kerül konfliktusba az éppen kurrens igényekkel, hanem éppen 
pozitív tendencia érvényesül. Megtartásra, fontosnak minősülnek. Integrált védelmük, 
hasznosításuk kihívást és nagy lehetőségeket jelent. 
 
Általános elv, hogy az épületeknek archaikusnak és szépnek kell lennie, a funkció 
változhat. A belül korszerűsített lakásokban, falusi vendéglátás intézményei is 
megtelepülhetnek. 
 
A helyi örökség több vonatkozásban összhangba hozható a kulturális 
turizmussal, a turista útvonalak megfelelő kialakítása, vagy adott témához 
kapcsolódó körutak megszervezése kapcsán, mivel sajátos módon bemutathatók 
egy-egy kistérség történelme. 
 
Az építészeti örökség védelmezői legtöbbször külső emberek, de a helyi fejlesztés 
szereplőinek partnerei kell, hogy legyenek. Célszerű a helyi programokba 
mindjobban bevonni a helyi lakosságot, hogy a személyes felelősség vállalása 
erősödjön annak érdekében, hogy az építészeti és kulturális örökség, melyet elődeik 
hagytak rájuk, hosszú távon is legyenek megőrizve. 
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Az érték turizmus és a településfejlesztés egymással tehát szorosan összefüggő 
lehetőségeket rejt. 
 
 A kistérség kulturális öröksége és számos értéke mai napig sem ismert, vagy alig 
ismert a hazai és a külföldi érdeklődők előtt. A hozzáférhetőség, a megőrzés, a 
felújítás és megvédés elképzelhetetlen a helyi és a külső anyagi erőforrások 
feltárása, összehangolása és felhasználása nélkül. Településfejlesztési tervek 
célszerűen csak a turisztikai fejlesztéssel és a kulturális örökség tárgyi és szellemi 
eszközeinek fejlesztésével összhangban készíthetők 
 
Az örökség és a regionalitás a régiók fejlesztésének kulcskérdése, hogyan 
tudjuk összehangolni a modernizációs törekvéseket az értékek megőrzésével kell 
párosítani. A kulturális turizmus kibontakozásának is alapfeltétele. Az M3-as 
autópálya lehetővé teszi a regionális kapcsolatok erősödését és kiszélesedését a 
határon kívülrekedt természetes régiós kapcsolatok feléledését és a világörökségi 
területek beintegrálódását is. 
 
A turizmust mindenképpen térségi kínálatra kell építeni! 
 

SZOMOLYA  csendes falusi környezetben a Bükki Nemzeti Park déli határán, a 
Cseresznyés patak völgyében. A Bükk-hegység látnivalókban bővelkedő természeti 
adottságinak köszönhetően a kirándulások mellett a téli sportok kedvelőinek is 
számos lehetőséget kínál.  
 
 
5./ A népességszám alakulása, humán erőforrás 
 
Közigazgatási terület: Lakónépesség:  

Születések száma:  

Halálozások száma:  

Természetes szaporodás illetve fogyás:  

Vándorlási különbözet: 23 fő 

 
2003. évi adatok 

Korszerinti megoszlása: 

0 - 19: 439 fô. 
20 - 39: 506 fô. 
40 - 59: 440 fô. 
60 - : 426 fô. 
Nem szerinti megoszlása:  
Férfi: 859 fô. 
Nô: 952 fô. 
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A korosbítási számításból látható, hogy a település népessége a terv 
távlatában stagnáló. Az országosan csökkenő lélekszámú tendencia mellett a 
minimálisan enyhe növekmény pozitív jelenség, ugyanakkor ez a növekmény a 
cigányság megtelepedésével is magyarázható. 
 
 
B/. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JAVASLATAI 
 
1./ A beépítésre szánt területek (központi belterület rendezésének javaslata) 
 
1.1./ Az épített környezet történelmi és kulturális értékei: 
 
A táj, a településszerkezet és a kulturális, valamint az építészeti örökség 
védelme 
 
A tájfejlődési folyamatot legkorábban az első három katonai felvétel alapján tudjuk 
elemezni, éspedig 
 
I. katonai felmérés (1782-85) 
II. katonai felmérés (1829-66) 
III. katonai felmérés (1872-1889) 
 
További forrásmunka az 1850-60-as évek táján készült úrbéri felmérés, illetve a 
századfordulós kataszteri térképek. A tájhasználat múltjára engednek következtetni a 
régészeti leletek is. 
 
A tájhasználat a térképek alapján az alábbiak szerint változott. 
 
A település egész területét valamikor erdő borította. A folyamatos betelepítések után 
az erdő területek egyre fogytak, miközben a dimbes-dombos területeken szántóföldi 
gazdálkodás jelent meg. A gyümölcsösök kisebb foltokban nagyrészt a kertvégekhez 
csatlakoztak. 
 
A kulturális örökség, településszerkezet és az építészet értékei 
 
A dimbes - dombos és hegyvidéki környezet nagyon sok szép látvány feltárulást és 
látvány sorozatot rejt, ami azt jelenti, hogy igen érzékeny tájképvédelmi övezetet 
alkot az egész települési környezet. A védendő látvány pontok meghatározása a 
szabályozási terv feladata lesz. 
 
 
Műemléki védettség alatt áll a barlanglakás 
( Hrsz.: 277, 278, 279 ) 
 

Településszerkezeti értékek 
SZOMOLYA településszerkezetét alapvetően a természeti elemek határozták meg 
régen. (víz, domborzat, illetve a védelem, stb.)A vizek járásához alkalmazkodott a 
beépítés, és a vizeket az utcák vezették le. Későbbi fejlődések s0rán az utcák 
szerkezete eltért a természetes vizek járásától. 
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c.)Fő látvány pontok. 
 
A faluképet a templomtorony fókuszálja. 
 
d.) Népi építészet 
 
A község népi építészete jellegzetes átmenetet képez az Alföld és a Felvidék között. 
KŐHÁZ építő kultúrtáj. Jellegzetes példa e tényre a Népi Építészeti Archívum  
 
A lakóházak többnyire egymenetes, háromosztatúak voltak. 
   
A tetőidom általában kontyolt, de oromzatos nyeregtetők is előfordulnak az 
utcaképben.   Különleges érték a csaknem kisvárosi hangulatot idéző földszintes  
zártsorú, utcafronti  beépítés.  
 
A beépítési módok különleges módon képesek voltak alkalmazkodni a vizek 
járásához. 
 
Különleges értékek hordozója a barlanglakások és a pince bokrok területe. 
 

Szomolya községben a barlanglakások nem a szegénységet szimbolizálták, hanem 
éppen az ellenkezőjét, mivel több tornácos barlanglakás épült és a gazdák a 
lakóhelyükön tárolták a borkészletet. 
 
Szomolya községben egykor tufába vájt barlangistállók is voltak. 
 
A barlanglakásokból és üregekből kikerülő követ a helyi kőfaragók csaknem művészi 
szinten megmunkálták, így az útszéli feszületek, kerítések kis padok, tornác oszlopok 
is a helyi kőfaragók munkáját dicsérték. (Az egri bazilika építésénél is szomolyai 
kőfaragók munkálkodtak.) Az egyházi jellegű építkezések hatásaként gyakran 
korinthoszi oszlopfő utánzatok is megjelentek a népi és polgári lakóházakon. 
 
 
1.2./ A tervezett településszerkezet 
 
A tervezett településszerkezet a meglévő adottságok továbbfejlesztésével 
rendezhető 
 
Helyi jelentőségű műemléki környezet kijelölését javasoljuk az ősi faluközpont 
területére az előzőek alapján, melyet egy komplex és integrált falumegújítással 
javasolunk végrehajtani. A barlanglakások környezetét javasoljuk világörökségi 
területté nyilvánítani. 
 
Védendő a vizek járásához alkalmazkodó beépítés, illetve a még ehhez szervesen 
kapcsolódó szalagtelkes falu rész területe. 
 
Szomolya településközpontjában a régi térképek bizonysága szerint vízimalmok is 
működtek, melyek az árvizekkel szemben is védelmet nyújtottak. 
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1.3./ A tervezett terület felhasználás 
 
A belterület/beépítésre szánt terület / 
 
A belterület az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódik: 
 
- lakóterület 
 falusias, kertes lakóterület  

falusias, hagyományőrző hosszú szalagtelkes jellegű lakóterület 
 falusias, hagyományőrző apró telkes egyedi lakóterület 
 
- vegyes terület 
 településközpont vegyes terület 
 
- különleges terület 
 temető 
 sport telep 

camping 
pincés területek, ezenbelül a barlanglakások területe 

 
-üdülő terület 

      üdülőházas terület 
   

- zöldterület 
 közpark 
 védőerdő 
 
 
A külterület/beépítésre nem szánt terület/ egységei: 
 
- mezőgazdasági terület 
 
 extenzív gazdálkodásra szánt terület   
 kertgazdasági terület 
 
- védelmi célú terület/természetvédelmi oltalomra javasolt terület/ 
 
- erdő terület 
 
- egyéb terület (pincesorok) 
 
- tartalék terület 
 
 
1.3.1./ A belterület/beépítésre szánt terület/ 
 
1.3.1.1./ Lakóterületek 
SZOMOLYA alapfokú ellátásra berendezkedett település, mindemellett erősödő 
mikrotérségi szerepkörrel rendelkezik. A belterület több mint 90 %-a lakófunkciójú 
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terület. A szerkezeti terv feladata feltárni a lakásépítés területi fejlesztési 
lehetőségeit, meghatározni a meglévő lakóterületek mennyiségi és minőségi 
átépülési lehetőségeit, feltételeit. 
 
A lakásépítés azonban jelenleg kizárólag családiházas építési formában történik 
Később, ha igény lesz rá a terv fázis II. ütemében kertvárosi villanegyedek építésére 
is lesz lehetőség. 
 
Megkezdődött a régi lakóházak átépítése, vagy a foghíjak beépítése. A lakások 
komfortfokozata, kényelme, a korszerűség fokozható és csak gazdasági kérdés. 
 
Törekedni kell arra, hogy a település karaktere megmaradjon, a községképileg 
illeszkedő, hagyománytisztelő, de minőségében magas életkörülményeket teremtő 
lakóhely alakulhasson ki. 
A népességszám stagnál, de a távlat szerepkör, az autópálya és a gyorsforgalmi út 
hálózat megvalósulása e folyamatot visszafordíthatja,  
 
Az övezeti rendszer alapján homogén karakterű területeket javasolunk lehatárolni a 
művi és a természeti környezet alapján. 
 
Szempontok: 
 -a beépítés típusa 
 -a beépítés magassága 
 -a beépítés funkciója 

- telek nagyság telek morfológia 
- környezet és növényzet 

 
Törekedni kell arra, hogy a település karaktere megmaradjon, a községképileg 
illeszkedő, hagyománytisztelő, de minőségében magas életkörülményeket teremtő 
lakóhely alakulhasson ki. 
 
Javasolt övezettípusok: 
 
a.) Falusias hagyományőrző apró telkes, halmazos lakóterület /Lf-1 / 
 
Közvetlenül az ősi faluközpont fölötti területen alakultak ki organikus fejlődéssel az 
szalagtelkes és aprótelkes lakóterületek. Ezek egy részét részét javasoljuk üdülő 
hasznosítási funkcióra, pl. kisvendéglő, panzió kialakítására. Az épület állomány egy 
része magán hordozza az ősi gyökerek archaikus építészeti stílus jegyeit, ezért 
megmaradásuk egyik módja az üdülőként történő hasznosítás, mely az állag 
megóvást garantálja. A terület egyedi övezet kialakítását indokolja, mely az OTÉK 
előírásaihoz képest könnyítéseket indokol. 
 
A lakóházak építésénél javasoljuk az ökológikus szemléletben környezettudatosan, 
külső megjelenésében archaikus jellegű házak építését. 
 
Az OTÉK előírásainak megfelelően alakítandó ki. Nagy állattartásra is alkalmas 
övezettípus 
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b.) Falusias hagyományőrző hosszú szalagtelkes lakóterület /Lf-2/ 
 
Szintén a faluközpont környezetében alakult ki a szalag telkes övezet, melynek 
szabályozásánál az egyedi előírások szigorítást javasolnak majd a szerkezet 
megóvása érdekében. A hosszú telkeken kialakult hosszú lakóházak a generációs 
együttélést biztosították régen. Új befogadható funkció lehet ezen övezetben is az 
üdülési célú hasznosítás. A tisztaszoba kiadható, míg a hátsó, lakrész a család 
lakótere, illetve fordítva is működtethető. (A falusi turizmus 10 fő szálláshelyig 
értendő) 
 
Az lakóházak építésénél javasoljuk az ökológikus szemléletben környezettudatosan, 
külső megjelenésében archaikus jellegű házak építését. 
 
 
c.)Falusias kertes lakóövezet / LF-3./ 
 
A megváltozott életkörülményeknek megfelően a falusi lakosság már nem homogén 
kultúrájú, sokan szeretnének viszonylag kisebb telken nagyobb házat építeni, erre az 
Lf-3. övezet ad lehetőséget. 
 
 
1.3.1.2./ Vegyes terület 
 
 Településközpont vegyes terület 
 
Az újonnan létesült és a történelmi faluközpont területe tartozik ide. A 
településközpont vegyes területen a hosszú szalagtelkes lakóterülettel vegyes 
szerkezetet alkot. Az ősi faluközpont legszervesebb településszövet, Az egész 
község egyéni arculatának, karakterének hordozója. A kulturális turizmus számára a 
legfőbb vonzerővé válhat 
 
A közintézmény ellátás jelenlegi helyzete és a legfontosabb munkahelyek, 
munkalehetőségek 

 
a.)Igazgatási intézmények 
 
Községi önkormányzat 
Szabadság tér 1. 
Önálló jegyzőséggel rendelkezik a település.  

A helyi önkormányzat 9 fős választott testülettel működik (+1 fő polgármester). 

A hivatali teendőket 9 fő köztisztviselő látja el. 

A közszolgáltatások elvégzésére társulásokat hoztak létre. 

A legfontosabb társulások a következők: 

Építésigazgatási társulás központja  Szomolya, átalakítása folyamatban van. 
Oktatási Társulás központja Mezőkövesd 
Családsegítő Szolgálat teendőit Szomolyán látják el 
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Gazdaságfejlesztési Társulások 
Mezőkövesd és Vidéke Kistérségi Fejlesztési Társulás  
Központja- Mezőkövesd. 
  

Rendőrség 

 a rendőrörs Bogácson található 

 a községben járőrözés van.  

 a közbiztonság kielégítő.  

 
Banki szolgálat 

 
Az önkormányzat számlavezetője az OTP mezőkövesdi hivatala. 
Hitel felvétel, betét állomány kezelése, terminálos szerencsejáték, értékpapír 
forgalmazás biztosított. 

 
Takarékszövetkezet: Bogácson található, de van helyi kirendeltség is. 

 
Posta:  Széchenyi út 42. 
Teljeskörű szolgáltatás biztosított.  
 
Egyházi intézmények 

 
A községben katolikus, református és baptista egyházi felekezet van.  Helyben 
lelkész nincs. 
A rk pap Bogácsról, a református lelkész Noszvajról jár át 
Az Új hit gyülekezet és a Szent Ferenc rendház található a községben a Mária tér 
9.szám alatt. 

A Szent Ferenc Kis Nővérei rend  

A nővérek 1991 januárjában Budapestről Szomolyára költöztek egy plébánia 
épületbe. 1992 nyarán megalapították második házukat Bükkszentkereszten. 
Lelkipásztori kisegítő szolgálatuk mellett alkalmanként lelkigyakorlatoknak illetve 
elcsendesedni vágyóknak is helyet adnak. 1993-ban két pap vezetésével a testvérek 
megalapították első önálló házukat a Miskolc - Vasgyári plébánián. 1994 őszén Arló 
község fogadott be öt nővért. A családokkal való kapcsolat 1994-ben, Szentcsalád 
vasárnapján, a "Család évében" egy jegyespárral új irányt vett. 1996 nyarán 
családosok és egyedülállók köteleződtek el. Kirajzolódik a teljes közösségről alkotott 
eredeti kép: "Egyház kicsiben", ami 1999 nyarától a BETLEHEM közösség nevet 
viseli. Ez a közösség két fő életmódot foglal magába: a szerzetesit (Szent Ferenc 
Kistestvérei és Kisnővérei) és a világi életmódot (családosok, egyedülállók 
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b.)Oktatási és művelődésügyi intézmények 
Óvoda 

 
Széchenyi út 1/A. Szent László út  u. 1. 
75 férőhelyes, 3 csoportos, de a gyermeklétszám csak 63 fő. 
6 fő óvodai pedagógus és 3 dajka látja el az intézményt. 
Az óvodában melegítő konyha van. 
Általános iskola 

 
Széchenyi út 1/A 
Szent László út 1. 

  
Gyermek létszám 190 fő 
Pedagógusok létszáma 20  fő + 
Egyműszakos oktatás van 
A tantermek száma 13 tt 
Menzai ellátás van       
Az étkeztetés a központi konyháról történik, ami a Petőfi u. 12 alatt van 
Készül a számítástechnikai terem 
Internet hozzáférési lehetőség van 
Tornaterem van 
A menzai ellátást 27 fő veszi igénybe 
A napközit igénybevevők száma 65 fő 
Speciális , különleges képzés a zenei oktatás. 
 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására kis létszámú kis 
csoportos oktatást biztosítanak 2 évfolyam számára. 
 
A fejlesztési elképzelések között szerepel 4 ttbővítés, födém csere, sportpálya 
felújítás. 

 
 Művelődési ház-  
Szabadság tér 7. 
5 0 fh-es + 3 iroda helyiség található az épületben. 
Rendezvények re, alkalmi árusítás céljaira egyaránt használják 
A községben van egy külön fenntartott Sapard iroda a Szent László u. 9. szám alatt 

 
Könyvtár 
Az iskola épületében van. 

 
Múzeumok, tájházak 
Toldi u. 28. Szám alatt van egy szépen berendezett barlanglakás. 

 
Teleház  
        A volt jegyzői lakásban található. 

Működő egyesületek: 
Kicsi virág roma egyesület 
Polgárőrség 
RECE Hagyományőrző egyesület 
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Somalja Hagyományőrző Népművészeti Egyesület 
Rézfúvós Alapítvány 
Búzavirág Néptánc kör 
Vöröskereszt 
Szomolyáért Alapítvány 
Vízuális Kultúráért Alapítvány 
Kinder Alapítvány 
Gézen gúzok Alapítvány 

 
c.)Egészségügyi ellátás 
 
Körzeti orvosi rendelő 
Széchenyi út 1. Szám alatt található 
A vállalkozó háziorvos látja el a körorvosi teendőket.  
A fogorvos Bogácsról jár át. 
Védőnői szolgálat van a Szabadság tér 15. szám alatt 
 

 
Gyógyszertár 

Szabadság tér 15. 
Fogorvos  

Szabadság tér 15. 
Mentőszolgálat 

Mezőkövesden található. 
 
Idős ellátás 

A szociális étkeztetést 36 fő veszi igénybe. 
 

c.)Kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás 
 
Élelmiszer boltok : Kossuth Lajos u. 24. 
   Széchenyi út 43. 
   Széchenyi út 28. 
   Kossuth u. 3. 
   Árpád u. 1. 
   Dobó u. 2. 
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italboltok, presszók: Árpád u. 1. 
   Kossuth u. 80. 
   Kossuth u. 50. 
   Kossuth u. 5. 
   Széchenyi út u. 36. 
Virágüzlet:  Kossuth u. 59. 
Zöldségbolt.  Széchenyi út 28 
Helyi pékség: van 
 
Falusi turizmus magán szállás helyei: 
   Zrínyi u. 32. 
   Árpád u. 43. 
   Táncsics u. 18. 
   Szent lászló u. 54. 
   Árpád u. 45. 
   Gárdonyi út 8. 
   Széchenyi út 75. 
   Széchenyi út 75. 
   Szent László út 23. 
   Szent lászló út 34.. 
   Kossuth u. 60. 
   Szent stván út 19. 
 
Panzió: Árpád u. 45. 
 

 

A falu kulturális élete, hagyományőrzők A község hagyományőrzői a Rece 
Együttes, kinek tagjai jeles ünnepeken népviseletüket felöltve szebbnél-szebb 
népdalokkal szórakoztatják a falubelieket és az ide látogató vendégeket. A zenei 
életet, a néptáncot a Góbé Együttes képviseli a településen, a falu Közösségi 
Házában pedig már az "utánpótlás" próbál és gyakorol. 

Pihenés falusi környezetben Gondozott házak, virágos udvarok várják az ide 
látogató pihenésre vágyókat!  
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Kikapcsolódás, túrázás- Gyalogtúra a Bükki Nemzeti Park területén (Bogács Eger) 
- Városlátogatás (Eger, Mezőkövesd) 
- Gyógyfürdőzés és strandolás a közeli településeken (Bogács, Zsóri fürdő, Eger)  
- Horgászati lehetőség (Bogács, Mezőkövesd) 

Séta a falu hangulatos utcáin,... a római katolikus templom, a Tájház, a 
juhhodály megtekintése, közben a Hegyközség pincéiben borkóstolás. 

Táborok, táborozási lehetőség- Kézműves táborok a Tájházban 
  
- Csoportos táborozási lehetőség a nyári szünetben az Általános Iskola épületében. 

Eseménynaptár 
 
Húsvéti hagyományok... - Szomolya 
felelevenítése a Tájház udvarán - gasztronómiai programok - folklór műsor - gyermek 
programok - nosztalgia est<BR 

 

Cseresznyefesztivál – Szomolya 
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Szeptember 6. Kisasszony-napi búcsú és Szüreti Fesztivál – Szomolya 
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Legfontosabb munkahelyek: 
 A legjelentősebb foglalkoztatási egység a helyi önkormányzat. 

 Néhányan naponta ingáznak a környező kisvárosokba: Mezőkövesdre, illetve 
Egerbe. Van egy csökkent munkanélkülieket foglalkoztató üzem is  a Kossuth 
u. 1. szám alatt, ahol 30 főt foglalkoztatnak. Néhányan szőlészettel is 
foglalkoztatnak és a cseresznye-telepítés is perspektívikusnak látszik. 
Az erdőgazdálkodáshoz, fakitermeléshez kapcsolódó kisebb vállalkozások 
találhatók még a községben, pl. fűrész telep. 

Szomolya község mezôgazdasági jellegû. Mezôgazdasági termékek közül 
határainkon túl is ismerik a szomolyai rövidszárú fekete cseresznyét, mely a 
községet övezô lankákon, hegyoldalon terem. Hírét a finom izének, magas 
cukortartalmának, kiváló festékanyagának köszönheti. 

A talaj és éghajlati adottsága kiválóan alkalmas szôlôtermesztésre is. 

SZOMOLYA ismét az egri borvidék tagja 
Állami támogatás jár az ajánlott és kiegészítõ szõlõfajtákhoz 

- A januárban életbe lépett új bortörvény és a módosított hegyközségi törvény 
lehetõvé tette, hogy ajánlott és kiegészítõ szõlõfajtalistát állítsanak össze -. Ezt 
a nemzeti tanács is elfogadta az egri és a debrõi körzetre. 

EGER - A titkár azt is ki^emelte: az úgynevezett ültetvényes fajta kategóriában több 
mint 25 szõlõ szerepel. Ezek termelésével ugyan foglalkozhatnak a gazdák, de 
telepíteni már nem lehet, mert hazánk európai uniós tagsága után fel kell számolni 
õket. Ám az ajánlott és a kiegészítõ fajtákat az új jegyzékbõl az egri borvidék 
tizennégy hegyközsége - az adottságai alapján - választhatja ki. Ez azért lényeges, 
mert idén tavasszal és õsszel az egri borvidéken is sokan telepítenek szõlõt állami 
támogatással, amelyet az ajánlott és a kiegészítõ fajtákra egyenlõ mértékben 
igényelhetnek. Az új bortörvény lehetõvé tette, hogy a Borsod megyei SZOMOLYA 
ismét az egri borvidék tagja legyen. A jogszabály elõrevetíti a borok eredetvédelmi 
rendszerének kialakítását is. A minõségi kategóriában a már meghatározott 
termõhelyen termelt borokat említi. Erre szolgál például az Egri Bikavér szabályzata, 
amelyet az Európai Unió elõírásai szerint készítettek. A tanács azt tervezi, hogy a 
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legfontosabb fajtákról további termékleírást és szabályzatokat ad ki, segítve a helyi 
borházasításokat.  

SZOMOLYA Borsod-Abaúj-Zemplén megyeEgri borvidék  

Termesztésh
ez 

Fekvés Talaj 
Termelésbi

ztonság 
Terület [ha] 

Kiválóan 
alkalmas 

Kiváló Jó nagy 713 

Kiválóan 
alkalmas 

Jó Jó nagy 310 

Alkalmas Közepes Jó nagy 0 

Alkalmas Közepes Jó változó 0 

Alkalmas Közepes Jó gyenge 0 

Alkalmas Közepes közepes változó 0 

Feltételesen 
alkalmas 

Gyenge közepes gyenge 0 

Összesen: 1023 

Az Egri borvidék jellemzése 

A Bükk-hegység előhegyein terül el az Egri borvidék, amely két körzetből, az egri és 
a debrői körzetből áll. Az egri körzetbe tartozik Andornaktálya, Demjén, Eger, 
Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, 
Noszvaj, Novaj, Ostoros, SZOMOLYA, míg a debrői körzetbe Aldebrő, Feldebrő és 
Verpelét. Az egri körzetben a fehér és a vörös borszőlők aránya 50-50 %, míg a 
debrői körzetben a fehér fajták vannak többségben. 

A szőlőültetvények telepítési rendszerére jellemző a 3-3,5 méteres sortávolság, a 
művelésmódra pedig a magaskordon és ernyőművelés. Ezek a jellegzetességek, 
valamint a nagyüzemi táblarendszer kedvezőek az űrfelvételezésen alapuló terület-
meghatározáshoz. 

A rendszerváltozás során a korábbi nagyüzemi szőlőtelepítések 95 %-a 
magántulajdonba került, az átlagos birtok nagyság 1 ha-os. A házikert jellegű -szőlő, 
gyümölcsös, kert, tanya, stb.- vegyes művelésű területek becsült aránya 25 % körül 
van. 

Arról is nevezetes az Egri Borvidék, hogy már a XVIII. század elején gondoskodtak a 
szőlő és bortermelés ellenőrzéséről. 1748-ban Eger város tanácsa az addigi 
szokásjogot összefoglalva statútumban szabályozta a hegy rendészetet. A XIX. 
század végén kialakult a hegyközségi szervezet, amely 1950-ig működött és 1990-
ben újjá szerveződött. Az Egri borvidék hegyközségei 1997-ben kihirdették az Egri 
Bikavér kódexét, mely szerint Magyarországon elsőként az Egri Bikavér kapott 
eredet védelmet. 

Az igazi kitörési pont mégis a turizmus lehetne. 
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Programlehetôségek: 

/ Ld! Előzőek alapján / 

- Gyalogtúra - a Cserépváralja - Bogács – Szomolya - Eger turistaúton a   
Bükkhegység déli oldalán. 

- Gyógyfürdôzés a környéken Bogács, Mezôkövesd, Eger 

- Történelmi nevezetességek megtekintése - Eger, Mezôkövesd, Noszvaj 

- Vadászat 

- Bortúrák 

- Tájház. 

ELLÁTOTTSÁGI ADATOK 
 

Tárgy- 
év 

Egész- 
ségügy 

Óvoda Általános Iskola 

Egy  
háziorvosi 
körzetre  

jutó  
lakosok 

Férőhely 
kihasz- 
náltság 

 (%) 

Egy  
pedagó- 

gusra jutó 
gyermek 

Egy  
pedagó- 

gusra jutó 
tanuló 

Egy  
tanteremre 

jutó 
tanuló 

1995 1825 80.00 10 9 18 

1996 1843 90.77 12 9 17 

1997 1826 89.23 12 11 17 

1998 1827 117.33 15 9 16 

1999 1825 109.33 14 10 18 

2000 1801 106.67 13 10 18 

2001 1774 86.67 11 10 17 

 

Tárgy- 
év 

Lakások közműellátott- 
sága az összes lakás 

%-ában 

Önkormányzati 
belterületi út 

Ivóvíz- 
hálózatba 
bekapcsolt 

lakások 

Csatorna- 
hálózatba 
bekapcsolt 

lakások 

Vezetékes 
telefon 

előfizetők 

Kiépített belterületi  
út az összes %-ában 

1995 71.83 .00 .00 58.33 

1996 72.75 .00 .00 58.33 

1997 72.93 .00 .00 58.33 

1998 73.50 .00 .00 58.33 

1999 74.31 .00 69.86 58.33 
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2000 74.93 .00 .00 58.33 

2001 81.33 .00 .00 58.33 

 

HELYI ADÓ MÉRTÉKEK 

Díjtipus, 
bevallás dátuma 

Díj 

Magánszemélyek 
kommunális adója / 

1998.01.01 
1000-5500 Ft/év 

Helyi iparűzési adó 
nettó árbevétel 

szerint / 1998.01.01 
1 % 

Helyi iparűzési adó 
napi átalány szerint / 

1998.01.01 
600 Ft/nap 

 

ILLETÉKESSÉG ADATOK 

Illetékesség típusa Székhely település 

Okmányiroda: Mezőkövesd 

Kistérség: Mezőkövesd 

Polgári Védelmi Parancsnokság: Miskolc 

Rendőrkapitányság: Mezőkövesd 

Tűzoltó Parancsnokság:  Mezőkövesd 

 
 
1.3.2./ Beépítésre nem szánt területek (külterületek) 
 
1.3.2.1./ Mezőgazdasági területek 
 
a.) Extenzív gazdálkodásra szánt területek (Má-E) 
 
Az ökológiai programok szintén extenzifikáció irányába hatnak. 
A kisparcellás művelés megtartandó. A rétek, legelők védendők. 
 
b.) Intenzív gazdálkodásra szánt területek  
 
Elsősorban a  egyes szántók és  telepített gyümölcsösök területe 
 
 
 
c.) Kertgazdasági terület (volt zártkertek területe) /Mk/ 
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A kertségekben max.  30 m2-es szintterületű építmények helyezhetők el, de csak a 
720 m2-nél nagyobb földrészleteken (építési telkeken). A 750 m2-nél kisebb telkeken 
legfeljebb lyukpince, terepszint alatti létesítmény építhető eseti elbírálás alapján. 
 
c.) Mezőgazdasági üzemi terület- birtoktest központ 
Az OTÉK szerint létesíthető 
 
A mezőgazdasági üzemi területek a mezőgazdasági termelés céljára szolgáló 
területtől elkülönített olyan területek, melyen a termeléssel kapcsolatos építmények 
helyezhetők el. 
 
Az építmények elhelyezésére telket kell kialakítani. 
 
Alapvetően a jelenlegi szövetkezeti majorságok területe, illetve az intenzív 
gazdálkodásra szánt területen kijelölhető mezőgazdasági rendeltetésű területek 
tartoznak ide. A mezőgazdasági üzemi területeken a mezőgazdasági 
tevékenységhez kapcsolódó és a feldolgozói ipari tevékenység megengedhető. 
 
 
1.3.2.3./ Egyéb területek 
 
A vízgazdálkodási területek tartoznak ide, a –patak, illetve az egyéb vízügyi 
létesítmények 
 
1.3.3./ Környezetvédelmi és tájrendezési javaslat 
 
Vízvédelmi szempontból a karsztvíz védelmének prioritása van. Ennek érdekében 
komplex vízvédelmi terv kidolgozása szükséges, annál inkább, mivel az elmúlt 
évtizedben jelentős karsztvíz nívó csökkenés volt megfigyelhető. A teljes felszín 
érzékenység is fokozott odafigyelést igényel. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése 
után szorgalmazni kell a rákötéseket 
 
A 20 /2001 (II.14.) számú Korm. Rendelet 7. §.a előírja, hogy a légszennyezettség 
alapján  zónákba kell besorolni a településeket. 
 
A zónabeosztás alapját a légszennyezettség mértéke határozza meg. 
 
 A levegőtisztaság-védelmi zóna az egészségvédelmi és fenntartandó 
levegőminőségi célállapotot határozza meg. 
 
A település és a tervezett iparterület egészét az ÁLTALÁNOS LEVEGŐTISZTASÁG 
VÉDELMI TERÜLETBE kell besorolni, mely lehetővé teszi a huzamosabb emberi 
tartózkodást, az élelmiszer termelés előállítását és feldolgozását egyaránt. 
 
A BÜKKI NEMZETI PARK területe az ökológiailag érzékeny levegőtisztaság-védelmi 
övezetbe tartozik. 
 
Enyhe háttér szennyezés kedvezőtlen légköri viszonyok esetén Miskolc felől érkezik, 
alapvetően azonban a település levegője jó minőségű. 
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Kisebb helyi szennyező források a mezőgazdasági gépek által felvert por  
 
A környezetminőség javítása, illetve megóvása érdekében a szennyező technológiák 
betelepítését kerülni kell. 
 
A földvédelem szorosan összefügg a vízvédelem téma körével. A lezúduló 
csapadékvizek elsősorban a települési környezetre nézve jelentenek gondokat, mivel 
a nemzeti parki területek nagyrészt erdősültek. 
 
a.) levegőtisztaság-védelem 

A település levegőminősége kiváló, mivel számottevő légszennyező forrás nincs sem 
a településben, sem annak környékén 
 
A település belterülete az ÁLTALÁNOS LEVEGŐTISZTASÁGVÉDELMI ÖVEZETBE 
tartozik, míg a BNP területe az ÖKOLÓGIAILAG ÉRZÉKENY ÖVEZETBE 
SOROLHATÓ. 
 

b.)vízvédelem 

Földtani, hidrogeológiai viszonyok 
SZOMOLYA a Bükk-hegység déli peremén található. A Déli Bükk fő tömegét adó 
mezozoós képződmények a községtől É-ra (200-300 m-re) a felszínen találhatók. 
Uralkodó kőzet a triászi korú szürke, sötétszürke agyagpala. A palaösszleletet 
szürke, néhol sárgásbarna mészkőbetelepülések szakítják meg. A fekű pala és fedő 
tűzköves mészkő határát általában vörös színű kovásodott szint jelzi. 
A község É-i szegélyén eocén üledékösszlet található, amely a Bükk mélyebb 
völgyeiben is jelentkezik. 
 
A völgytalpon az eocén összlet felett néhány méter vastagságú negyedkori összlet 
található, anyaga kavics alapkőzettörmelék. 
Ivóvízbeszerzés szempontjából a következő felszínközeli képződmények jöhetnek 
számításba: 

 völgytalpi negyedkori alluvium 

 triászi mészkő felszínközeli repedezett víztároló zónája- vízkivételi 
A területen talajvízszint észlelő kút nincs, összefüggő talajvízről csak a patak 
közelében beszélhetünk. 
 
Felszíni vízviszonyok 
A településen felszíni vízkészletet hasznosító vízhasználatról nincs tudomásunk. 
a külterületen sem öntözőtelepet, sem tározót vagy tározási lehetőséget nem tartunk 
nyilván. 
 
 
 
 
 
c.)Termőföld és ásványvagyon védelem, földtani értékek: 
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A település közigazgatási területén az Országos Ásványvagyon Mérlegben az alábbi 
megkutatott, ipari készlettel rendelkező ásványi nyersanyaglelőhelyeket tartjuk 
nyílván: 
 
-05-04-110-02-5322 kódszámon, Szomolya, Ispán-oldal, 093, 0117, (Szomolya I.) 
elnevezéssel, faragható dácittufa, a Miskolci Bányakapitányság 843/1998. számú 
határozata alapján „Szomolya Il-dácittufa” védőnevű bányatelekkel lefedve, kezelője 
a Kis-dácit Kőtermelő, Feldolgozó és Kereskedelmi Kft., Mezőkövesd. 
  
05-04-110-01-4253 és 05-04-110-01-4119 kódszámon, Szomolya, Diós 041 hrsz. 
elnevezéssel, falazó homok és közlekedésépítési agyag, a Miskolci 
Bányakapitányság 5834/2000. számú határozata alapján „Szomolya II.-homok, 
agyag” védőnevű bányatelekkel lefedve, kezelője a HOMOKKŐTERV BT, Miskolc. 

 
Továbbá megjegyezzük, hogy a község közigazgatási területén a Miskolci 
Bányakapitányság 502/1998. számú határozatával engedélyezett kavics- és 
homokkutatás van érvényben (érv.: 2002. nov. 3.), melynek befejezésétől számított 
egy éven belül a bányavállalkozó kezdeményezheti bányatelek megállapítását. 

 
A fentiek miatt a tervkészítés során a bányavállalkozók és a Miskolci 
Bányakapitányság egyeztetésbe történő bevonását, valamint a nyersanyaglelőhelyek 
telkeinek feltüntetését a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 24.§.(3).8. pontja alapján 
szükségesnek tartjuk. 

 
A nyersanyaglelőhelyek beépíthetőségét a 3/1998. (II.11.) KTM rendelet szabályozza 
és ennek értelmében érintettség esetén a készlet akkori kezelőjével szükséges az 
egyeztetés. 
 
A 0107 hrsz-ú területen található felhagyott homokbánya rekultivációjára 2001-ben 
tájrendezési pályázatot adtak be. 
 
Építésföldtani szempontból célszerű figyelembe venni, hogy a belterület DNY-i 
részén (Üttörő u., Szent László u.) meredek partfalak találhatók, melyek 
helyreállítására több alkalommal adta be pályázatot. A település közigazgatási 
területének földtani felépítése ismeretében a lejtős térszínen történő beavatkozások 
(bevágás, építés stb.) felszínmozgás kialakulásával járhatnak. Erre a tényre a 
rendezési tervben célszerű a figyelmet felhívni. 
 
 Különleges földtani értéket képvisel a község mellett húzódó Kaptárkő-völgyben 
található, országos védettséget élvező, Királyszéke elnevezésű riolittömb és egy 
másik, kisebb kúp. A riolittömb tetejét lebányászták ugyan, de az épen maradt 
részeken még mindig megtalálható 90 ún. emberi kéz által létrehozott „kaptárfülke”. 
A terület turisztikai, ismeretterjesztő és oktatási célú hasznosítását javasoljuk, mely 
jól tükrözi a geológiai és az ott élő ember közel ezer éves kapcsolatát. 
 
 
 
Országos védelem alatt álló terület 
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Szomolyán a különböző földtörténeti korokban komoly felszínalakító erők működtek. 
Észak felől, a Bükk déli peremén a mészkőre vulkáni hamu és por rakódott. Ez az 
évezredek során puha, könnyen faragható kőzetté, riolittá alakult. Az erózió 
hatására a kőzet különféle kúp és süveg alakzatokat vett fel. Dél felé, ahol a táj 
ellaposodik, a jégkorszak idején a hegységből lefutó folyók, patakok a pannon 
tengeri üledékre folyami kavicsot, homokot és iszapot raktak le. Erre az üledékre 
rakódott a termőtalaj, mely lehetővé teszi a vidéken a mezőgazdálkodást. A falu 
környékének száraz és nedves rétjei, a Kaptár-rét, Leány-tó és környéke, a gazdag 
és változatos. Védett növények közül a tavaszi héricsnek és a fekete kökörcsinnek 
van nagyobb állománya, de található itt szártalan bábakalács, sárga és lila 
ökörfarkkóró, hússzínű ujjas kosbor, magyar szegfű, orvosi salamonpecsét is. 
Gerinctelen állatok közül a szongáriai cselőpók, szitakötők, boglárkalepkék, nagy 
szarvasbogarak, gerincesek közül a kecskebéka és barnavarangy, foltos 
szalamandra, fürgegyík, vízi sikló, nagy fakopáncs, zöldküllő, búbos banka, szarka, 
egerészölyv, barna réti héja, sün, róka, őz, szarvas, vaddisznó jellemző. Mezőkövesd 
felé, a falu déli részén lévő homokbányában parti fecske kolónia él. 

1./ Országos védelem alatt álló terület 
Szomolya község határában ilyen terület az Országos Természetvédelmi Tanács 
855/1960. számú határozata által védetté nyilvánított „Szomolyai Kaptárkövek 
Természetvédelmi Terület”. Ennek területe (31 ha) a következő hrsz.-ú 
földrészleteket érinti: 0140 b (műv. ág: kivett – vízmosás). 
 
Szomolyai kaptárkövek Természetvédelmi Terület 
A központi Bükk mészkőfennsíkjától délre puha riolittufa vonulat húzódik, melynek 
kialakulásához a miocén közepén a Visegrádi-hegységtől a Tokaji-hegységig terjedő 
vulkáni koszorú krátereinek töméntelen mennyiségű hamuszórása járult hozzá. Ebből 
alakultak ki a Bükkalja terjedelmes riolittufa takarói. A tűzhányó kitöréseket kísérő 
forróvizes, kovás oldatok a riolittufa rétegek közé nyomulva helyenként ellenállóbbá, 
keményebbé tették az egyébként puha kőzetet. Ezek a szilárdabb 
tufaképződmények, tufakúpok váltak alkalmassá ún. "kaptárfülkék" (vakablakos 
kövek) kialakítására. A bükkaljai riolittufa területen Kács, Tibolddaróc, Cserépváralja, 
Bogács, Szomolya, Noszvaj, Eger, Egerszalók, Demjén, Egerbakta, Sirok határában 
jelenleg 73 kaptárkövet ismerünk 471 fülkével. A legtöbb kaptárkő és fülke 
Cserépváralja és Szomolya határában található. A fülkék átlagos méretei: 60 cm 
magas, 30 cm körüli széles és 25-30 cm mély. Peremükön, több lelőhelyen - így 
például a noszvaji Pipis-hegyen is - körbefutó keret található, amelyekbe valószínű a 
fülke fedelét helyezték. A kaptárfülkék nagy százalékát süvegcukor alakú, 
méreteikben teljesen eltérő (1 m-től akár 15 m is lehet) tufa kúpokba vágták. Ez a 
körülmény téveszt meg sokakat, s nevezik a fülke nélküli riolittufa kúpokat is 
kaptárköveknek. A kaptárkövek nemcsak a riolittufa kőzetű Bükkalja sajátossága. 
Előfordulnak fülkék andezittufában (Pilis-hegység), mészkőben, sőt dolomitban is 
(Budai-hegység). Ismertek a Balkán-félsziget több pontján, főleg Bulgáriában. A 
geológusok a törökországi Göreme vidékéről tufakúp erdőkről tájékoztatnak. A 
kaptárkő kutatók között lassan a lakott helyektől távol, az erdők legmélyén a 
legeldugottabb keskeny, bozóttól áthatolhatatlan mély völgyekben levő fülkék is 
ismertté válnak.  
Jelenleg sokkal nagyobb gondot okoz koruk és kultúrtörténeti funkciójuk 
meghatározása, mint felfedezésük. Eddigi feltevések szerint a kaptárfülkék a XI-XIV. 
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században a riolittufába vájt barlanglakásokkal és pincékkel egyidőben jelentek meg. 
Kutatásaik során környezetükben feltárt cserépedény maradványok is erre a korra 
utalnak. Használatuk tekintetében igen különbözőek a feltételezések. A népi 
szájhagyomány is többféle rendeltetésre utal. Egymástól távol eső helyen 
Demjénben, az egri Cakó tanyán és a Borsod megyei Cserépváralján jegyezték fel, 
miszerint: Szent István korabeli forradalom elesett kapitányainak holttestét 
hamvasztás után ezekbe a fülkékbe temették. Másik feltételezés szerint szolgálhatott 
pogány oltárkő gyanánt is. (I. Szent László király 1. számmal jelölt törvénykönyvében 
- 1092. Szabolcs - fellép a pogány szertartások ellen, megtiltja a fáknál, köveknél 
történő pogány áldozatokat.) A kaptár szó etimológiai eredetét vizsgálva is több 
feltevés alakult ki. Legvalószínűbb, mint a kaptár szóból következtetni is lehet, 
méhkaptár céljait szolgálták. A legtöbb fülke alkalmas méhcsalád fejlődésére, 
telelésére. A külföldi adatokkal való összehasonlítás is emellett szól. A kutatások 
során volt fülke, amelyben méhviasz (lép) maradványokat találtak. Ez is bizonyíték 
lehet arra vonatkozóan, hogy a feltételezések közül a fülkék méhkaptár céljaira való 
felhasználása a legvalószínűbb.  

Látogathatóság: szabadon látogatható  
Megközelíthetőség: az M3-as, 3-as úton Mezőkövesdnél Szomolya felé kell fordulni. 
Eger felől Noszvajon át is elérhető a település. A falu szélén, a feszületnél kezdődik 
az a földút, mely érinti a védett területet is.  
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SZOMOLYA KÖZSÉG KÜLÖNLEGES ÉRTÉKEI A KAPTÁRKÖVEK 
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A KAPTÁRKÖVEK KULTÚRTÖRTÉNETE 
 
 
A kaptárkövek – más elnevezés szerint köpűskövek, vakablakoskövek, 
bálványkövek – különlegesen szép természeti értékek, egyben érdekes 
kultúrtörténeti emlékek. Egyes sziklák Ördögtorony, Nagybábaszék, Nyerges, 
Kecskekő, Ablakoskő, Királyszéke, Kősárkány néven ismertek. 
 
A Bükkalja területén, a siroki Vár-hegytől a kácsi Kecske-kőig több nagy csoportban 
láthatók olyan sziklavonulatok vagy kúp alakú kőtornyok, amelyek oldalaiba a régmúlt 
korok emberei átlagosan 60 cm magas, 30 cm széles és 25-30 cm mély fülkéket 
faragtak. Az erdők mélyén rejtőző vagy a napsütötte dombhátakon meredező 
kaptárkövek – különösen a szabályos kúpformájúak – impozáns méreteikkel, sötétlő 
üregeikkel mitikus hangulatot árasztanak. Érthető, hogy a múlt század neves egri 
régész-történésze, a kaptárkövek első kutatója – Bartalos Gyula a tudós pap – is 
csodálattal tekintett az általa sziklalobroknak nevezett képződményekre, melyeket 
egy „emelkedett szellemű nép emlékszerű műveinek, síremlékeinek” tartott. 
 
A kaptárkövek fülkéinek rendeltetéséről, készítőik kilétéről számos hagyomány, 
feltételezés, tudományos feltevés született. Az Eger környékén megőrződött 
hagyománykincs egyik változata egy Szent István korabeli pogánylázadás emlékét 
idézi fel; eszerint az elesett vezérek hamvait helyezték a fülkékbe. 
 
Egy másik igen elterjedt szájhagyomány pedig arról szól, hogy a török időkben 
méhészkedésre használták a fülkéket. A készítők kiléte, valamint a rendeltetés körül 
zajló viták, találgatások végigkísérték a kaptárkőkutatás történetét. Voltak akik a 
„hun-magyar” hősök vagy nagyobb nemzetségek síremlékeinek, kelta néptörzsek 
urnatemetkezési helyeinek vélték a vakablakos sziklákat, mások pedig 
bálványtartóknak, áldozóhelyeknek gondolták azokat. 
 
Saád Andor 1966-ban, a Természettudományi Közlönyben megjelent 
ismeretterjesztő cikkének a Megoldott rejtély címet adta. Azóta az az általános 
felfogás, hogy a kaptárkövek a 11-14. századi erdei sziklaméhészet emlékei s a 
fülkékben méhcsaládokat tartottak. 
 
Egy tanulmányban a topográfiai adatok, tipológiai jellemzők összesítése révén újra 
megvizsgáltuk a fülkék rendeltetését az eddig kialakult feltevések tükrében. 
következtetéseink alapján sem tudtuk teljes bizonyossággal meghatározni a fülkék 
kifaragásának okát, de az adatok kiértékelése nyomán rendelkezésünkre álló 
statisztikai valószínűség birtokában kimondhatjuk, hogy legtöbb negatív bizonyíték a 
méhészeti rendeltetés, valamint az urnatemetkezés és egyéb temetkezés mellett 
sorakozik. A kultikus, áldozati célú fülkehasználatot illetően nem fogalmazódott meg 
kizáró ok! 
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Tehát Saád Andor tanulmányait olvasva úgy tűnt, hogy az eddigi kutatások 
megnyugtatóan tisztázták a kaptárfülkék rendeltetését. De a számtalan megoldatlan 
probléma láttán újra és újra felvetődött a kérdés: vajon valóban feltárult a 
kaptárkövek titka? 
 
Tudományos munkájuk során sokan kerültek közvetve vagy közvetlenül kapcsolatba 
ezekkel a természeti és kultúrtörténeti szempontból egyaránt értékes 
képződményekkel, de csak kevesen mélyedtek bele igazán vizsgálatukba. E téma 
első alapos kutatója, ismerője a már említett Bartalos Gyula volt, aki az 
emlékkövekről 1885-ben és 1891-ben két tanulmányt jelentetett meg, lerakva ezzel a 
kaptárkő-kutatás alapjait. A kőfülkék topográfiai feldolgozását Saád Andor miskolci 
orvos kezdte meg, aki Korek József régésszel az 1960-as évek elején ásatásokat is 
végzett néhány fülkés szikla előterében, Cserépváralja és Szomolya határában. 
Kutatásait 1972-ben lezárta s eredményeit a Herman Ottó Múzeum Évkönyvében 
foglalta össze. Amíg Saád elsősorban a bükkaljai lelőhelyekkel foglalkozott, addit 
Mihály Péter Magyarország összes kaptárkő-lelőhelyét felkutatta, felkereste és egy 
sok szempontú, egységes módszer alapján, meghatározott időn belül felmérte. Az 
akkori – 1963 és 1968 közötti – állapotokat hűen dokumentáló topográfiai 
eredményeit az érintett megyék múzeumi közlönyeiben publikálta. 
 
 

1. Topográfia 
 
Legnagyobb számban itt a Bükkalján találkozunk kaptárkövekkel: 72 sziklaalakzatba 
473 fülkét faragtak a régmúlt korok emberei. Ezen a nagy kiterjedésű 
„kaptárkőmezőn” Heves és Borsod megye osztozik. Egy kisebb csoportjuk viszont 
Pest megyében – Érd környékén, illetve a Pilisben – lelhető fel (28 kaptárkövön 80 
fülke). Valamint meg kell említeni két szórványlelőhelyet: az Abaújszántó melletti 
Hömpörgő-völgy Ördög-szikláját és a Tihanyi-félszigeten a barátlakások kőfülkéjét. 
(Hazánkban eddig összesen 101 kaptárkövet, rajtuk 558 fülkét ismerünk: részletes 
felsorolásukat a Magyarországi kaptárkövek listája című táblázatban mutatom be.) 
 
A több mint félezer nyilvántartott magyarországi fülke tulajdonságait a 
következőképpen foglalhatjuk össze. A téglány alakú vakablakok alapja általában 
vízszintes, de néha kifelé lejt, ritkán kávája is van. Oldalai fölfelé kissé összetartanak, 
tehát a fülkenyílások fölfelé elkeskenyednek, felül enyhén lekerekítettek, boltozottak, 
néhány esetben csúcsívesen záródnak. Boltozatuk, mennyezetük legtöbbször 
hátrafelé lejt. Sokszor a hátsó fal szélesebb, mint a nyílásperem. Az átlagosan 60 cm 
magas, 30 cm széles és 25-30 cm mélyfülkék peremén – az épségben lévőknél még 
jól láthatóan – bemélyedő keret fut körbe. A fülkék keretelésére már Bartalos is 
felfigyelt: „mindegyik fülke körül, ahol csak a sziklaoldal el nem mállott, világosan 
kivehető a keretek nyoma és a széleken három centiméternyi ékelt lyukak vannak, a 
keret közepe táján pedig závárnak helye.” Mindez arra utal, hogy a fülkéket lefedték. 
Kaptárfülkének tehát a befaragott keretnyommal rendelkező mesterséges 
sziklaüregeket tekintjük, amelyeket valamilyen fedőlappal lezárva használtak. 
 
A topográfiai felmérések adatai alapján a fülkék mérete a következő szélső értékek 
közt van: 
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  nyílásmagasság középen:   30 - 100 cm 
  nyílásszélesség alul:           15 -    60 cm 
  alapmélység középen:          5 -    50 cm 
 
 

2. Feltevések a kaptárkövek rendeltetéséről 
 
Tehát a fülkék kifaragásának okáról számos feltevés, elmélet született. Bartalos 
Gyula úgy vélte, hogy a kaptárkövek („sziklalobrok”) síremlékek lehettek. Az 
Archaeologiai Értesítőben a fülkéket készítő népcsoport említése nélkül fogalmazza 
meg véleményét: „én azt hiszem, hogy nem vetem messzire a sulykot, ha e fülkéket 
hamvedertartóknak gondolom.” Minden korábbi és későbbi írásában ugyanennek a 
véleményének adott hangot, miszerint elhunytak hamvait rejtő urnákat helyeztek a 
kőfülkékbe, amelyek kifaragását hol a hun-magyarokhoz kötötte, hol pedig a 
korábban élt keltáknak illetve szkítáknak tulajdonította. (Hozzátéve, hogy egyik-másik 
vakablakos emlékszikla aligha lehet régebbi a középkornál.) 
 
Klein Gáspár Borsod megye szociográfiája című könyvben megjelent tanulmányában 
a fülkéknek bálványtartó, áldozat-bemutató rendeltetést valószínűsített. Honfoglalás 
kori emlékeknek tekintette a kaptárköveket, szerinte a fülkék „istentiszteletre szánt 
faragások voltak, az itt élő őspogányok az egyes bevágásokba áldozatot tettek ki az 
isteneiknek.” „Ezekbe a rekeszekbe tették azután az Isten képét, bálványát s mellé 
az ételt vagy ajándékot.” Hasonlóképpen vélekedett Sashegyi Sándor is a Pilisben 
található Holdvilágárok faragott kőszikláinak fülkéiről. 
 
Már Bartalos megemlítette a ma leginkább ismert és elfogadott teóriát, miszerint a 
kőfülkékben hajdan méhészkedtek, de azt kritikával illette. A kaptárfülkék 
sziklaméhészeti rendeltetését vallók legmeghatározóbb képviselője Saád Andor volt. 
Összegyűjtött adatait és aggályait egy méhészeti szaktekintéllyel, Örös Pál Zoltánnal, 
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem tanárával közölte, aki viszontválaszában a 
fülkékkel kapcsolatosan a méhtartás mellett foglalt állást s e feltevés támogatására 
külföldi – mediterrán – analógiákat is felsorolt. 
 
Gazdag gyűjtemény áll rendelkezésünkre arról, hogy a szomolyai lakosok miként 
vélekednek a kaptárkövek eredetéről, a fülkék rendeltetéséről. Kubinyi Ferenc 1865-
ben szomolyai úti beszámolójában ezt írta: „A népmonda szerint Szomolya területén 
egykor csehek tanyázván, a kérdéses fülkékben méheket tartottak. innen a fülkék 
kaptár neve.” De ezt „értekező mesének” vélte. „A husziták vagy kelyhesek eleinte 
barlangokban és rejtekhelyeken, sűrű erdőkben, titokban tartották istentiszteletöket. 
A szomolyai Kaptár-völgy is rengetek erdőkkel levén egykor körülvéve, ily titkos 
helyül szolgálhatott. Mások szerint a fülkéket egyes remetét készítették, egyes 
pártfogók emlékezetére. Hogy a fülkék rendeltetése egyházi volt, az egyik fülkéből 
lerajzolt kereszt mutatja." Kolacskovszky Lajos is lejegyzett két hagyományt: „Oroszi, 
cserépváraljai gazdaember szerint a hegyeskövek (azaz kaptárkövek) még a török 
időkből valól; méhesek voltak valaha. A köpűket a vakablakokba illesztették belé. 
Sütő János, szomolyai lakos, ugyanígy gondolkodik azzal a különbséggel, hogy a 
kaptárkövek nem a törökök, de a latorvári csehek méhesei voltak.” Saád Andord 
1972-ben ezt írta: „Az 1930-as években több öreg szomolyai lakos szerint a 
fülkékben méhészkedtek.” 
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A szomolyai népi hagyomány tehát leginkább a török időkben történő méhészkedést 
emlegeti. Viga Gyula is lejegyzi, hogy 1984. évi gyűjtéseik során hogyan vélekedtek 
a falubeli idős emberek a kaptárkövekről. Általában a törökökkel hozzák kapcsolatba 
azokat, akik a fülkéket különféle eszközök, fegyverek tárolására használták vagy 
imádkoztak a köveknél. „Csak kevesen gondolják, hogy a fülkéknek kapcsolatuk 
lehetett a méhészettel, holott általános a kaptár, kaptárkő elnevezésük.” Fontos 
megállapítása, hogy a kaptárkövek a lakosság életmódjában az emlékezetben nem 
játszanak igazán szerepet, nem hozhatók kapcsolatba a település kontinuus 
népességével. Igaz egészen nem is vonatkoztathatók el a vidék újkori kőfaragó 
kultúrájának tradícióitól. 
 
A 11. századtól számtalan adat, írásos feljegyzés tanúskodik a méhészet meglétéről 
a Kárpát-medencében. Történeti feljegyzésekben olvashatunk méhvadászokról, erdei 
méhészekről, de a sziklaméhészetről az oklevelek hallgatnak. Megválaszolatlan az a 
kérdés is, hogy miért szűnt meg a sziklaméhészet, ha volt. Egy feltételezett 
etnikumcsere, egy népesség elvándorlása nem ad erre kielégítő magyarázatot. 
 
A bükkaljai fülkés sziklák előterében végzett két régészeti feltárás szerény 
leletanyaga sem teszi lehetővé a rendeltetés meghatározását. Konkrétan 
sziklaméhészetre, „kaptárkövet méhészkedésre” semmilyen írásos adatunk nincs. 
Kaptár szavunk etimológiája sem megnyugtatóan tisztázott, ráadásul a névadás 
keltezése is bizonytalan. Hiányos a külföldi analógiák ismerete. Mint láttuk a 
szájhagyományok pedig megoszlanak a kultikus és a gazdasági rendeltetés közt. 
 
A kaptárkövek fülkéinek méhészkedésre történő felhasználásával kapcsolatban tehát 
felmerül némi kétely, ezért is vizsgáltuk meg a fülkék tipológiai jellemzőit! Egyelőre 
ugyanis a feltett kérdés megválaszolására legtöbb segítséget közvetlenül a fülkék 
topográfiai adataiból – azaz az egyes fülkék jellemzőiből, paramétereiből, a fülkék 
egymáshoz való viszonyából, a sziklafelületen való elhelyezkedésükből – levont 
következtetések adnak. A tipológiai vizsgálatokba a viszonylag ép fülkéket vontuk be, 
amelyek nyílása mentén megfigyelhető keretnyomból, éklyukakból az eredeti méretre 
és formára még következtetni tudtunk. A kaptárfülkéket tehát minden esetben 
lefedték, valamilyen fedőlappal lezárták. Méhészeti rendeltetés esetében ha kast, 
köpűt vagy bodont helyeztek volna a kőfülkékbe, akkor szükségtelen lett volna 
azokat lefedni, tehát a fülkék maguk lehettek a méhlakások. Urnatemetkezéssel 
kapcsolatos, valamint osszáriumtartó fülkeanalógiáknál tudomásunk szerint nem 
használtak zárólapot, de ennek itteni megléte nem zárja ki a fülkékbe történő 
temetkezés lehetőségét. Ami viszont leginkább igényli a lefedést, az a kultikus 
rendeltetés, valamilyen áldozati szertartás, vallási rítus. 
Igen elgondolkodtató a fülkék égtájak szerinti változatos elhelyezkedése. Erről a 
méhészeti szaktekintély véleménye az, hogy „a fülkék iránya égtájak szerint nem 
döntő”. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy fontos lehetett a fülkék délkeleti-déli-
délnyugati tájolása, mert ez a jellemző! Előfordul viszont, hogy a rendelkezésre álló 
déli felületet nem használják ki teljesen. Érthetetlen – ha van kitüntetett irány -, hogy 
a kedvező égtáj felé néző sziklafal ellenére északi, északnyugati oldalakra is véstek 
fülkéket, sőt árnyékos, hűvös sziklahasadékokba, vízmosások falába is! 
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Gazdasági hasznosítás esetében az is ésszerűtlennek tűnik, hogy a fülkék 
rendszertelenül vannak elhelyezve a sziklafalakon, rendkívüli formagazdagságuk 
pedig megkövetelte, hogy mindegyikhez egyedi fedőlapot készítsenek. 
 
Egy másik probléma az úgynevezett sekély és keskeny fülkék megléte. A szakértő 
szerint legalább 17 cm mélységű fülke szükséges ahhoz, hogy a méhcsalád 
közepesen fejlődjön, hogy egyáltalán átteleljen. Például a Nyerges-hegyen lévő 
nyugati kaptárkő néhány fülkéjének alapmélysége annyira kicsi (5, 6 és 8 cm) és a 
boltozataik mélysége sem sokkal több (10, 16 és 20 cm), hogy bennük a méhtartás 
kockázatos lett volna. Sőt vannak olyan fülkék – az előzőek között – amelyeknek 
nemcsak a hátlapja, de a keretes pereme is túlhajlik, előrebukok: 15 illetve 35 fokkal 
is eltérnek a függőlegestől! Az ilyen előredőlő, ferde fülkékben lehetetlen a méhek 
számára a lépépítés. 
 
Szólni kell egy jellegzetességről, ami a méhészeti teóriát erősítette. Néhány fülkénél 
még ma is jól láthatóan a függőleges keretrész egy vagy két helyen át van vágva 
(B.7.a.II/10, 19;IV/27,30;V/6,9,14,18;VII/4,6;H.1.c/1,2.- stb. A kódjelzések A 
magyarországi kaptárkövek listája című táblázatban feltüntetett kaptárkő-lelőhelyek 
azonosítását könnyítik meg. A nagybetű a megyék kezdőbetűjét, az arab szám és a 
kisbetű a kaptárkő-lelőhelyeket, a római szám a sziklát, a törtjel utáni arab szám a 
fülkét jelöli.) 
 
Az ilyen vízszintes vagy ferde vájat révén a fedőlap feltétele után is rés nyílt a 
fülkébe. A méhészeti rendeltetés esetében ezek a bevágások lennének a 
röpnyílások, a méhek közlekedő járatai (ahol ilyennek nincs nyoma, ott valószínűleg 
a fedőlapon képezték ki). Méhtartás esetén ugyanis elengedhetetlen feltétel a 
röpnyílás megléte.   
 
Vajon kultikus rendeltetés esetében lehetett-e valamilyen szerepük ezeknek az 
átvágásoknak? A válasz: igen. 
 
Az egész világon általánosan elterjedt lélekfelfogás szerint a halottak szellemei a 
túlvilágon a földihez hasonló érzéki életet élnek. A halottkultusz lényege az elhunytak 
szertartásos tisztelete. Ennek rítusai közé tartozik a szelle-mekről/lélekről való 
gondoskodás, etetés, megvendégelés, kiengesztelés. Mivel a hitük szerint a halott 
lelke beköltözik egy erre a célra készített tárgyba, bábuba, faragott képbe stb., ezért 
azok tartóalkalmatosságán lyuknak kell lenni a lélek számára, amelyen az 
zavartalanul ki-be közlekedhet. 
 
Tehát kultikus szertartás, különösen temetkezési rendeltetés esetén, az ilyen 
keretátvágások „léleklyuknak” tekinthetők. Csak utalok a Bükkalján – Sálytól északra 
– található Léleklyuk-barlang nevű kürtős sziklahelyiségre, amelyhez mindig is 
kultikus képzetek fűződtek Bartalos Gyula, Szendrei János, Mesterházy Károly 
révén. 
 

3. Áldozati, kultikus szertartás emlékei 
 

Érdemes a kaptárkövek – a fülkék, valamint a sziklák felületébe faragott lyukak, 
tálalakú mélyedések, csatornák – mibenlétét a „pogány” vallás, egyáltalán a keleti 
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„nomád” társadalmak hitvilágának sajátosságai felől megközelíteni! Ipolyi Arnold 
Magyar Mythológiájában az áldozati szertartásokhoz kapcsolódó bélnézésről – 
amikor az áldozati céllal leölt állat (ló, ökör, kisebb négylábú háziállat, kakas stb.) 
belét felboncolják, hogy abból jósoljanak – így ír: „… mint már a hun mondákból Attila 
hadjárata előtti áldozatokról felemlítve találjuk: magához hívatta az összes béljóst és 
látnokot, kiket … magával szokott vinni abban a reményben, hogy azok majd 
megmondják neki a jövendő dolgokat… Ezek pedig – ahogy a barbároknál dívott – 
megvizsgálták a barmok beleit. Jordanesnél még határozottabban: majd a barmok 
zsigereit vizsgálva. majd bizonyos ereket, a levakart csontokon a hunok számára 
kedvezőtlen dolgokat jósoltak. Tehát az izmokból és a csontokoni erekből jósoltak, 
mire már fentebb a különös papi, boncosi, bélnézői hivatalt is véleményeztem.” 
 
Az áldozati szertatásról a következőket írja: „A leölött áldozati állat vére az 
áldozathelyen készített verembe eresztetett, mire már az említett honti oltárkövek 
között lévő verem nálunk is mutatna, s talán ama bakonybéli odvas kövek, hol 
magába az oltárkőbe lehetett e célra üreg, odu vájva; majd ismét edényekben 
fogatott fel a vér, vele az oltárok, a jelenlevők megfeccsentettek, nálunk valószínűleg 
a hadistenség képe a kard leöntetett: mucro sanguinis aspergine tinctus (Thurüczi 
krónika: vérfoltos kard)… A leölött állatt húsa valószínűleg katlanokban főzetett, mint 
a skytháknál … mit az áldozati állat elköltése az áldomásban feltételez… A megfőzött 
állat legjobb részlete a pulpa az istenségnek áldoztatott fel, talán szobra elébe 
tétetett vagy csak az oltáron hagyatott.." Vagy – teszem hozzá – az oltárkövek 
oldalába vésebb fülkékbe helyezték az áldozati étket. 
 
Tehát az áldozati szertartás során a leölt állatok belsőségeit jóslás céljából a 
bélnézők, oltáron nézők, azaz a táltosok felboncolták, a kaptárkövek tetején lévő, 
csatornával ellátott kőbe vájt mélyedésekben, üstökben megvizsgálták. A siroki 
Törökasztal, az egri Nyerges, a demjéni Bányaél, Hegyeskő-tető és a többi tufakúp 
csúcsába faragott lyukakra, tálszerű mélyedésekre, lefolyókkal kiképzett kőüstökre 
tekintve mintegy megelevenednek a régmúlt idők kultikus szertartásai. 
 
A cserépváraljai Mangó-tető Nagykúpja alatt, a riolittufa alapzatba vágott csatorna és 
gödrök is ilyen céllal készülhettek, nem pedig csupán csapadékvíz elvezetésére, 
tárolására szolgáltak. 
 
Az Ipolyi Arnold által ismertetett vallási cselekmények, áldozatbemutatások 
véleményem szerint ha nem is bizonyítékot, de kielégítő magyarázatot szolgáltatnak 
ezen mélyedések rendeltetésére és közelebb vihetnek a kaptárkövek rejtélyének 
megoldásához. Annál is inkább, mert a fülkék készítésének idejét bizonyos 
megfontolások – régészeti ásatások, fülkeperiodizációs kísérletek – alapján a kora-
középkor (népvándorlás kora – Árpád-kor) idejére valószínűsíthetjük. 
 

4. Kik faragták ki a kaptárfülkéket? 
 

Kérdés az is, hogy melyik népesség alakította ki a fülkés sziklákat. Mert a 
kaptárkövek létrehozása minden valószínűség szerint egy népcsoporthoz, 
etnikumhoz (vagy néprajzi csoporthoz) köthető, hiszen a két szórványlelőhelyet és a 
Pest megyei kisebb csoportot leszámítva, nagy számban, összefüggő területen csak 
a Bükkalján találhatók meg. Itteni előfordulásukat pedig nem tekinthetjük pusztán 
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természetföldrajzi adottság függvényének, nem magyarázhatjuk a könnyen faragható 
kőzetek elterjedésével, mert ha csak ez határozná meg a kaptárkövek jelenlétét, 
akkor a Bükk-vidék más részein, az Északmagyarországi-középhegység egyéb tájain 
vagy a Dunántúlon máshol is kellene, hogy legyenek! 
 
Saád Andor – aki tehát bizonyossággal állította a fülkékről, hogy azok „a mindennapi 
élettel, a termeléssel összefüggő gyakorlati célt szolgáltak: méhlakások voltak” s a 
készítési idejük alsó  határát a 11. századra helyezte – a kaptárfülkéket használó 
népességet a honfoglalókhoz csatlakozott kabarokban jelölte meg. Véleményét két 
tényre alapozta; az egyik, hogy a kabarok egy része itt, a Bükkalján telepedett le és a 
törzsi szervezet felbomlása után ugyanitt asszimilálódtak, a másik, hogy a Kazár 
Birodalomból kiszakadt kabarok  értettek a méhészkedéshez, hiszen Gardízi azt írja 
róluk, hogy méheik is vannak, s italuk mézből készült. 
 
A Bükkalja településtörténetének ma még nem megnyugtatóan tisztázott kérdése, 
hogy a magyar törzsszövetség mely része telepedett le vidékünkön, a későbbi 
Borsod és Újvár (Hevesújvár, 1323-tól önálló Heves) vármegyék területén.  Viták 
ellenére általánosan elfogadott vélemény, hogy a Mátra és a Bükkalját, illetve a 
Hernád völgyének vidékét a honfoglalást követően a kabarok három törzse szállta 
meg. A legtöbb kutató Anonymus kumánjait (cumanus) a kabarokkal 
(Bíborbanszületett Konstantinos művében kavarok-Kabaroi szerepelnek) azonosítja 
és a kunnak mondott kabaroktól származtatja a mai palóc néprajzi csoportot. 
 
Néhány történész azonban Anonymus kumánjait az avarok északkeletre szorult 
részének gondolja, akiket a környező szlávok neveztek polovcoknak. szerintük Aba, 
Bors és Őrsur avar nemzetségek voltak s vezéreik nem csatlakoztak, hanem elébe 
mentek a közeledő honfoglalóknak, küldöttségileg üdvözölték azokat. 
 
Ha elfogadjuk a kaptárfülkék készítési és használati idejének a népvándorlás, a 
honfoglalás és az államalapítás korát, akkor megalkotásuk minden bizonnyal az itt 
élő s Árpád magyarjait fogadó avar töredék vagy a honfoglalókhoz csatlakozott, majd 
e tájon megtelepedő lázadó kazár törzsek, a kabarok népének tulajdonítható. Minden 
bizonnyal egyugyanazon népességről van szó, akiket hajdanán kumánoknak, 
latroknak, később kun-palócoknak neveztek! 
 
Ezt a vélekedést erősíti, hogy a bükkaljai kaptárkő-mező a Palóc centrumnak 
nevezett terület délkeleti határát – a palóc és matyó néprajzi csoport érintkezési 
övezetét – jelöli ki és a hajdani Aba és Örsur nemzetség birtokain húzódik. (Ezekkel 
a kérdésekkel és problémákkal az 1999-ben megjelent Kaptárkövek a Bükkalján. 
Sziklaméhészettől a magyar ősvallásig (Debrecen, Főnix Könyvek), valamint a 
megjelenés előtt álló A Tarna völgye. Úton Palócország felé című munkáimban 
részletesen foglalkozom.) 
 
Úgy tűnik tehát, hogy a fülkéket valamilyen vallási célzattal faragták a sziklák 
oldalába s a kaptárkövekhez fűződhetett valamiféle szakralitás! Ugyanerre a 
következtetésre jutottunk a kaptár szó etimológiájával kapcsolatban is, amit itt most 
hosszadalmas volna ismertetni – azt megtettük tanulmányunkban. Annyit viszont 
szükséges megjegyezni, hogy kaptár  kompozitum két gyökszavát külön-külön 
megvizsgálva (kap, käp – szobor, idolum szentkép a bolgár-török nyelvben; kép – 



Szomolya község településrendezési terve 

 
 

 

Provincia-Táj Bt. 
 

134 

forma, alak értelmű a magyarban; tar – honfoglalás előtti török „jövevényszó” tor, 
törvény, döntés, szokás jelentéssel) arra az eredményre jutunk  - a német kis kamra, 
rekesz értelmű käfer-ből történő eredeztetéssel szemben – hogy a kaptár szavunk 
törvénnyel, szokással, rítussal kapcsolatos valamilyen készítmény, faragvány 
(bálvány) megjelölésére szolgáló ősműveltségi fogalom! Akkor pedig az 
ősmagyar, avar mitológia örökségét kell benne látnunk, s a kaptárköveket 
kapcsolatba hozhatjuk e népek ősi hitvilágával, a halott ősök tiszteletével. A 
bükkaljai fülkés sziklák tehát valóban szakrális elemei a vidéknek! 
 

 
I. Kaptárkő-túrák 
 
Ebben a részben három kirándulási útvonalat vázolok fel, amelyeken barangolva 
szinte teljes áttekintést kapunk a fülkés sziklákról. Az első két útvonalra felfűzött 
kaptárkövek gyalogosan egynapos túrák keretében is felkereshetők, míg az Egertől 
nyugatra található lelőhelyeket inkább külön-külön – esetleg egy autós kirándulás 
során – közelíthetjük meg. Útitársként ajánlom a Cartographia által kiadott 
turistatérképek közül A Bükk (Déli rész) térképét (30-as), melyen kaptárköveink – a 
kisebb pontatlanságokat és hiányosságokat leszámítva – fel vannak tüntetve, 
valamint a Kaptárkövek a Bükkalján. Sziklaméhészettől a magyar ősvallásig 
(Debrecen, 1999) című könyvemet, amelyben a bükkaljai kaptárkő-lelőhelyeket 
részletesen is bemutatom. 

 
1. Eger – Szomolya 
 

Egert a sárga jelzésű turistaúton hagyjuk el. A vár alatti Dózsa György térről indulva 
az Almagyar utcán, Szervas téren, Maklári úton haladva, a Merengő utcán át a 
Rozália temető és a Wind-féle téglagyár agyagbányája (geológiai alapszelvény) 
mellett, a volt apácazárda alatti völgyben kapaszkodunk fel az Almagyar-dűlő és a 
Kőporos-tető közti dombhátra. Innen a szőlők közt ereszkedünk le az Ostoros-patak 
völgyébe. 
 
A Kaptár-völgy aljából közelítve a sziklacsoport felé az I. sziklát pillantjuk meg 
először, ami egy kisebb méretű kúp, melyen egy fülke van. Maga a sziklavonulat ettől 
felfelé 50 méterre kezdődik: a II. szikla egy szfinxszerű kőzetborda, amelyen 20 fülke 
sorakozik. A déli oldal már nagyon lekopott, az északnyugati oldalon viszont nagyon 
szép fülkék láthatók. Némelyiken a kert és a keretátvágás is jól kivehető (pl. a 16. és 
19. számú fülkék). 
 
A völgyoldal peremén egykor legmagasabbra emelkedő sziklatömb (III. szikla) felső 
részét a kőbányászat teljesen elpusztította. A megmaradt alsó szinten 8 fülke 
menekült meg. Ehhez a tömbhöz kapcsolódik a völgyet uraló, legimpozánsabb IV. 
sziklavonulat (Királyszéke). A búboskemencéhez hasonlító nagyobb kúpra és több 
kisebb kúpra tagolódó tömbön 48 db fülke van. A sziklát átszelő hasékban 
(Kutyaszorító) is találunk fülkéket. A 11. számú fülkének csak a hátlapja maradt meg, 
de annak 112 cm-es magassága alapján kiérdemelte a legnagyobb ismert 
kaptárfülke címet. Feltűnően sok a nagyméretű fülke: a nyílásmagasságuk általában 
60 cm fölött van,  nem egy meghaladja a 80 cm-t, sőt a 90 cm-t is (a IV. sziklán 64,5 
cm az átlagmagasságuk), a hátlap magassága általában 10 cm-rel kisebb, mint a 



Szomolya község településrendezési terve 

 
 

 

Provincia-Táj Bt. 
 

135 

nyílásperem magassága (54,7 cm); nyílásszélességük pedig alul átlag 32,2 cm, felül 
26,5 cm. 
 
Bartos Gyula és Kolacskovszky Lajos cikkeikben erről a IV. számú kúpról közöltek 
fényképet, amit Királyszékének neveznek. Ez annak bizonyítéka, hogy már azokban 
az időkben is – a kőbányászatot megelőzően – ez volt a legsajátosabb, legszebb 
kaptárkő! A kúpok csúcsaiba itt is egy-egy kerek lyukat faragtak, amelyek esetleg 
rendeltetését fentebb vázoltam. 
 
Az V. sziklavonulaton 20 fülke és egy természetes hasadék mentén kialakult, 
embernagyságú üreg látható. 1961-ben itt végzett ásatást Saád Andor. Az üreg 
feltöltésében és az előtérben kitűzött szelvényben 36 db 14-15. századi 
kerámiatöredéket találtak. (Ezek és a cserépváraljai leletek alapján határozták meg a 
fülkék használatának alsó és felső határát!) 
 
A VI. sziklakibúvás tulajdonképpen az elbányászott III. vonulat folytatása, de attól 
bányaterek választják el és közelebb is esik az V. vonulathoz, ezért kapta a VI. 
sorszámot. A sziklacsúcson mindössze 1 fülke látható. 
 
A VII. sziklavonulat egy törésekkel, hasadékokkal átjárt hatalmas tömb. A 16 fülke 
között több viszonylag épségben megmaradt. Itt kitűnően tanulmányozhatók a 
keretes fülkék hosszanti oldalát metsző bevágások, amelyek az üreget lezáró fedőlap 
beillesztése után is nyílást biztosítottak a fülke belsejébe. Ezeket többen  
röpnyílásoknak, a méhek közlekedését biztosító vájatoknak tartják, de másféle 
szerepük is lehetett (lásd: léleklyuk). 
 
A VIII. kúp formájában a cserépváraljai tufatornyokat idézi. Rajta 3 db fülke van, 
amelyek közül az 1. számú hossztengelye annyira ferde, hogy megkérdőjelezi a 
méhtartás lehetőségét. 
 
A Szomolyától nyugatra emelkedő Ispánberki-tető (B-8-b-) peremén és nyugati 
oldalában, a falutól keletre található Gyűr-hegyen (B.7.c.), valamint az 
északnyugatra lévő Csobánkán (B.7.d.) szintén találhatók kaptárkövek. (Ez utóbbi 
lelőhelyet az ELTE Földrajzi Tanszékének munkatársai fedezték fel 1978-ban egy 
terepbejárás során. Az alacsony, négyfülkés ignombrit sziklapadot helytelenül Eger 
határába helyezték.) 
Itt kell megemlítenünk, hogy a kaptárkő népi elnevezése azoknak a szikláknak, 
amelyeken fülkék találhatók, de csak Szomolyán hívták így a vakablakos köveket – 
tudjuk meg Bartalos Hampel Józsefhez címzett,.1891. január 26-án kelt leveléből. 
 
Szomolya hagyományos gazdálkodási rendjében fontos szerepet kapott a kőfaragás 
és a kőből készült tárgyak, eszközök kereskedelme. A kőbányászat, a kőfaragás a 
földműves népesség mezőgazdálkodást kiegészítő tevékenységi formájaként 
jelentkezett. A mesterségét hivatalosan is tanult iparos kőfaragók mellett szinte 
minden család foglalkozott kőfaragással. A kőfaragók legfontosabb termékei a 
sírkövek, temetői és út menti feszületek, fogadalmi keresztek, határkövek, 
kapuoszlopok még ma is ott láthatók a falu utcáin, a település határában. 
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Híres kőfaragó család volt a Szalóki, neves tagja a családnak Szalóki Márton, akinek 
alkotásait a naív művészet kategóriájába sorolják. Rohamosan pusztuló alkotásai – 
kőből faragott oroszlánok, melyek egy utcai kapu oszlopain láthatók, a bibliai 
jelenetet ábrázoló kőlapja vagy a pincéje külső falán látható relief-sor – az 1920-as 
években készültek. 
 
A kő a népi építészetben is nagy szerepet kapott. A szomolyai kőépítkezés fennálló 
falú építményeket, barlanglakásokat és pincéket foglal magába. Bakó Ferenc szerint 
a barlanglakások Szomolya 1862-es beltelektérképén már fel vannak tüntetve. 
Kőbefaragott hodályt is találunk a település szélén.   
 
2./ Természeti területek 

 A mellékelt helyrajziszámos listán és térképvázlaton feltüntetett, 
természetközeli állapotokkal jellemezhető, erdő, gyep, nádas művelési ágú 
földrészletek. Kataszterük a 1996. évi LIII. tv. 15. §-ában foglaltak alapján 
elkészült, feldolgozásuk és kihirdetésük folyamatban van. Ezeken a 
területeken nem kívánatos semmi olyan tevékenység, ami a tájképben, a 
természetes életközösségekben (növénytársulásokban) és élőhelyekben 
maradandó károsodást vagy átalakulást eredményezne. Kérjük ezen területek 
beépítését a készülő rendezési tervbe, és figyelembe vételét a külterületi 
fejlesztések tervezésénél. (Amennyiben a térkép és a lista között eltérés 
mutatkozik, akkor utóbbi a mérvadó.) 

 
3./ Érzékeny természeti területek (ESA vagy ÉTT) 

 A 2/2002. (I. 23.) Köm-FVM együttes rendelet 2. számú mellékletében 
foglaltak alapján Szomolya község határa a Bükki Nemzeti Park védőzónája – 
mint kiemelten fontos ÉTT térség – által érintett terület. Ez az övezet a BNP 
védett területét fogja körbe. A Bükkalján a riolittufára települt löszös hegylábi 
területeket foglalja magába, az ottani települések (közöttük Szomolya) 
községhatárait is érintve. Ez a terület mintegy átmenetet képez az alföldi, 
pusztai élőhelyek felé. Leírását, elhelyezkedését és határát a mellékletek 
mutatják be. 

 
4./ Különleges madárvédelmi területek (SPA) 
 A település közigazgatási területét nem érintik. 
 
5./ Ökológiai Hálózat területei 

 Szomolya község határának ÉNy-i része védőövezet (pufferzóna) besorolást 
kapott, míg a külterület többi megjelölt földrészlete megszakított ökológiai 
folyosóként funkcionál (lásd a mellékelt térképvázlaton). 

 
6./ Egyéb védettségi kategóriák 
 Szomolya község határában ilyen területekről nincs tudomásunk. 
 
 
A Rendezési Tervhez a fentieken kívül az alábbi kiegészítő információkat és 
javaslatokat adjuk: 
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 A Bükki Nemzeti Park védett területét övező védőövezetben (vagy más 
néven pufferzónában), és az egyéb védettségi kategóriákba eső, egymást 
jórészt átfedő területeken (a Természeti Területeken, az Ökológiai Hálózat 
területein és az Érzékeny Természeti Területeken) nem tartunk kívánatosnak 
jelentős fejlesztéseket, kiváltképp ún. zöldmezős beruházásokat. 

 
Felhívjuk figyelmüket a Nemzeti Park védett területén kívüli védett és védendő 
természeti értékekre. Ezek megóvását nehezíti, hogy a külterületi 
gyepfeltörések és égetések értékes élőhelyeket és fajokat károsíthatnak vagy 
veszélyeztethetnek. Mindkét tevékenység engedélyköteles. A 
természetvédelmi szempontból értékes külterületi földrészleteken a 
művelésiág-váltás kerülendő. 

 
Bel- és külterületen egyaránt javasoljuk a zöldfelületek növelését. Támogatjuk 
a belterületi parkosításokat, külterületen pedig – különösen a nagy, homogén 
szántóterületek között, illetve utak mentén – őshonos fajokból álló mezővédő 
erdősávok kialakítását. 

 
1.3.4./ Közlekedésfejlesztési és rendezési javaslat 
 

 

Szomolya a Bükkalján, a Kánya-patak völgyében, Egertől keletre található település. 
A Bükki Nemzeti Park előterében található. Megközelíthető Budapest irányából az 
M3-as autópályán Füzesabonyig, majd a 3-as számú főúton tovább haladva, 
Mezőkövesdnél lekanyarodva; illetve az M3-as autópályáról a kerecsendi 
leágazásnál Egeren át, Noszvajon keresztül. Rendszeres autóbuszjáratok kötik 
össze Mezőkövesddel és Egerrel. Vasúton a Budapest-Miskolc vonalon érhető el 
Mezőkövesd állomásig, majd onnan autóbusszal. 
 
A település közlekedéshálózatát a 2509-es számú Mezőkövesd–Szomolya 
összekötőút határozza meg. 
 
SZOMOLYA idegenforgalmi fejlesztését a jövőben meghatározza továbbá az ún Dél-
Bükk tervezett összekötő út hálózata, valamint a tervezett kerékpárutak.  
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Az M3-as  autópálya a jelenlegi kistérség fő ütőere. Szomolya község  eléggé közel, 
illetve megfelelő távolságban található e magistrális tengelyhez, vagyis a település 
viszonylag könnyen és gyorsan elérhető az autó pályán Mezőkövesden keresztül, de 
kellő távolságban ahhoz, hogy annak környezeti ártalmai negatív hatást keltenének. 
 
A 2509-es számú úton keresztül kapcsolódóan a forgalomnak a gyorsforgalmi útra 
történő rávezetése céljából szükséges új hálózati kapcsolatok kiépítése. Ennek része 
az ún D-Bükki úthálózat hiányzó láncszemeinek kiépítése. 
 
Integrált mezőgazdasági út kiépítése szükséges az alábbi viszonylatokban: 
-Szomolya- Bogács 
-Szomolya- Eger 
-Szomolya- Novaj 
 
Utóbbiaknak igen nagy szerepe van az ún. településközi forgalom lebonyolításában, 
mely messze nem csak közlekedési kérdés. Annak érdekében, hogy ezen utak a 
helyi és országos gazdaságba-társadalomba is jól illeszkedjenek bele, úgy 
komplexen kezelendő a mennyiségi és a minőségi kérdéskör egyaránt. Fontos a 
„legrövidebb vonal” fogalma, jog az ősi településszerkezethez, a természetvédelmi 
területekhez való viszony stb. A „faluközi utak” ügye tipikus kelet-európai probléma. 
Általában kis forgalmúak, a helyi önkormányzat(ok) mégis szívesen hoznának 
áldozatot érte, mert ezt nem pénzügyi, sokkal inkább a humángazdaság, vagyis a 
vidék megmaradása indokolja.(A faluközi utak egyben turisztikai célú kerékpárutak is 
lehetnek. ) 
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Ezen kívül – az M3-as autópályától függetlenül is – szükség van a vizsgált terület 
alsóbbrendű úthálózatán a burkolatok elhasználódása, illetve a forgalom növekedése 
következtében burkolat megerősítési, rehabilitációs jellegű beavatkozások 
elvégzésére. Ez azonban elsősorban az érintett utak állapotától függő, és nem a 
gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó folyamat. 
 
 
Az új úthálózat kiépítésénél figyelembe veendő körülmények: 

 
SZOMOLYA KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE TEHÁT KÖZÚT-HÁLÓZAT 
FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT TERÜLET (Ld! elkerülő utak, tömbfeltárás stb.), 
EZÉRT AZ ALÁBBI SZEMPONTOKAT FIGYELEMBE KELL VENNI : 
 
A közlekedési létesítmények védelme 

 
A közútnak mint műszaki létesítménynek az állagvédelmét biztosítani kell, ennek 
összhangban kell lennie az út környezetének védelmi igényeivel is: 

 
 Vízelvezetés környezeti szempontjai 
      
Víztelenítési rendszer kialakításánál figyelembe kell venni a környezetvédelmi 
szempontokat. Vízfüggő értékes élőhelyek közelében, ha az útépítés a hidrológiai 
viszonyok megváltozásához vezet vezetne, olyan műszaki megoldás szükséges, 
amellyel biztosítható az élőhelyek eredetivel azonos értékű vízellátása. Meg kell 
oldani a közutak területére hulló és a környező területről a csapadékvíz elvezetését 
 
Felszíni állandó vagy időszakos vízfolyások elvezetése 
       
Állandó vízfolyások – patak, árok, belvíz – keresztezését a vízügyi előírások szerint 
méretezett átfolyási szelvényű hidakkal, átereszekkel kell megoldani. Az útárok 
öntözőcsatornaként vagy víztározóként történő felhasználása tilos, a belvízcsatorna 
szerepét nem töltheti be. 
 
A közút használójának védelme 
 
A közlekedés biztonsága érdekében az összes közlekedő szempontjait a lehetséges 
veszélyeztetés függvényében figyelembe kell venni: 

 
Vakítás elleni védelem 
Hófúvás elleni védelem 
Széllökés elleni védelem 
Közvilágítás 
Nem kívánt átjárás elleni védelem 
Egyéb hatások elleni védelem (omlás, kőhullás, sárfelhordás, napfény,    szaghatás) 
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A közút környezetének védelme 
 

A közutakat övező területsávokban gondoskodni kell a környezeti elemek és 
rendszerek védelméről, egyrészt nyomvonal kijelöléssel, másrészt – ha szükséges – 
környezetei berendezéssel. A kiválasztott nyomvonal környezetvédelmi szemléletű 
tervezésének fel kell tárni az érintett hatásviselőket, hatásterületeket, a várható 
hatásokat, és meg kell jelölni a vonatkozó törvényekben, szabványokban, 
rendeletekben lévő előírásokat és az azok eléréséhez szükséges intézkedéseket. 

 
A természetes környezet védelme 

  
A föld, mint környezeti elem védelme: az alapállapot feltárása, a föld mint környezeti 
elem minőségének és tulajdonságainak meghatározása (termőhelyi adottságok 
vizsgálata, értékes mezőgazdasági területek elkerülése) 
A víz védelme: a felszíni és felszín alatti vízbázisok, védőidomok, természetes és 
mesterséges, időszakos és állandó, folyó és állóvizek, tározók, vízgyűjtő területek. 
A levegő védelme: egyenletes haladást lehetővé tevő nyomvonalvezetéssel és 
forgalom szervezéssel, a jó átszellőzés biztosításával, az érzékeny területeknél 
nagyobb védőtávolság tartásával, véderősáv telepítésével csökkenteni kell a közúti 
légszennyezés hatását. 
 
Az élővilág védelme 
 
A környezetvédelmi program kidolgozásánál a közlekedési fejezetnél az alábbi 
környezeti körülményeket kell meghatározni az úthálózat besorolásakor 
 
Külterületi közutak esetén a környezeti körülményeket három kategóriába kell 
besorolni: 
 
„A” jelű környezet: 
síkvidék, természeti és/vagy épített környezet korlátozások nélkül 
 
„B” jelű környezet: 
dombvidék, természeti és/vagy épített környezet korlátozások nélkül 
síkvidék oly mértékű természeti és/vagy épített korlátozásokkal, amelyek még 
lehetővé teszik a „B’ kategóriához előírt tervezési sebességekhez kapcsolt 
paraméterek gazdaságos alkalmazását. 
 
„C” jelű környezet: 
hegyvidék, 
sík és dombvidék oly mértékű természeti és/vagy épített korlátozásokkal, amelyek 
csak hegyvi8déki tervezési paraméterek alkalmazását teszik lehetővé. 
        
E szerint SZOMOLYA Bés C jelű környezetbe sorolható 
 
Belterületen a környezeti körülményeket az alábbi négy csoportba kell besorolni: 
 
 
 



Szomolya község településrendezési terve 

 
 

 

Provincia-Táj Bt. 
 

141 

„A” jelű környezet: 
beépítetlen, vagy lazán beépített  terület, 
nem érzékeny környezet 

 
„B” jelű környezet: 

beépítetlen, vagy lazán beépített terület 
érzékeny környezet 

 
„C” jelű környezet: 

sűrűn beépített terület, 
nem érzékeny környezet 

 
„D” jelű környezet: 

sűrűn beépített terület 
érzékeny környezet 
        

E szerint     SZOMOLYA A, B , illetve C jelű környezetbe egyaránt  sorolható 
 
A topográfiai adottságokat belterületen a környezeti körülményeket módosító 
tényezőként, az alábbiak szerint kell figyelembe venni: 
 
Főutaknál: 
  dombvidéken a „B” környezeti körülmény 
   hegyvidéken a „C” környezeti körülmény 
 
Mellékutaknál 

dombvidéken a „C” környezeti körülmény, 
hegyvidéken a „D” környezeti körülmény 
 

A tervezés során e körülmények szerinti tervezési sebességet kell alapul 
venni, amennyiben ez alacsonyabb, mint a tényleges környezeti körülmények 
miatt alkalmazható érték. 
A közutak tervezése, építése és fenntartása során törekedni kell arra, hogy a 
környezeti kár minél kisebb legyen. Elsődlegesen az út vonalvezetésének és 
keresztszelvényeinek kialakításánál, környezetbe illesztésével kell törekedni a 
várható káros hatások csökkentésére. 

 
 Új utak építésénél fázisonként szükséges részletességgel fel kell tárni a védendő 
környezeti elemeket és rendszereket, (hatásviselők) az ezeket érő káros környezeti 
hatásokat a környezetvédelmi és természetvédelmi törvény alapján. 
A közlekedési létesítmények környezetében fel kell tárni és minősíteni kell a 
természetszerű élőhelyeket, a növény és állatvilág állapotát a védett fajok száma és 
ritkasága szerint. 
 
Részletes hatásvizsgálatot kell készíteni, szükséges lehet ennek függvényében teljes 
vegetációs periódust felölelő (márciustól novemberig) vizsgálatra szakértő 
bevonásával. 
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Törekedni kell a védett területek elkerülésére, megfelelő védőtávolság  tartására, a 
természetes élőhelyek területi csökkenésének és feldarabolásának minimalizálására. 
A vadon élő állatok biztonságos áthaladását elősegítő műszaki létesítményekkel kell 
elősegíteni. 
 
Tájvédelem 

 
Törekedni kell a tájhoz illeszkedő vonalvezetés kialakítására, a töltéseknek, 
bevágásoknak harmonikusan kell illeszkedniük a domborzathoz. 
A meglévő táji adottságok kihasználásával csökkenteni kell a vizuális és  
zajhatásokat. 
 
Megfelelő növényzet telepítésével biztosítani kell a közút melletti területek zöldfelületi 
kapcsolatait, a kedvező kilátásokat és rálátásokat biztosítani kell. Őshonos és a 
különleges igénybevételnek ellenálló, magas esztétikai értékeket nyújtó növényzetet 
kell előnyben részesíteni. 
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1.3.5./ Közművek 
 
Vízellátás 
 

Szomolya község közigazgatási területén felszín alatti vízre telepített vízhasználat 
nincs. A település ivóvízellátását a Heves megyei Vízmű Rt. üzemeltetésében lévő 
rendszerről biztosítják. 
 
A rendezési tervkészítésénél figyelembe kell venni a vonatkozó törvényeket, 
rendeleteket: 

- 123/1997.(VII.18.) Kormányrendelet; 
- OTÉK, Heves Megyei Szennyvízelhelyezési Koncepció; 
- 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet, valamint az ezt módosító 

36/2002.(III.7.) Kormányrendelet. 
 
Szomolya község ivóvízellátó rendszerének üzemeltetésére Igazgatóságunk 1997. 
augusztus 8-án H-1325-38/1997. hatósági számon vízjogi üzemeltetési engedélyt 
adott (ezzel együtt vízvezetései szolgalmat alapított), amelyet 2001. december 10-én 
H-1325-49/2001. szám alatt módosított (az üzemeltetési engedélyt határidőhöz 
kötötte). 
A községi ivóvízellátó rendszer üzemeltetője a Heves megyei Vízmű Rt. 
A községi elosztóhálózat az Eger és környéke vízműrendszer részét képezi. A 
település vízigényeinek kielégítéséhez szükséges vízmennyiséget részben a 20.981-
2/1980. számú üzemeltetési engedély alapján működő Noszvaj – Forrókúti 
vízműtelepről, részben pedig a 23.131-8/1990. számú üzemeltetési engedély alapján 
üzemelő Novaj-Szomolya távvezetéken keresztül biztosítják az Eger Déli vízmezőről. 
A Noszvaj felől, az Eger Déli vízmezőről érkező vizet átemelés után a községi 
elosztóhálózatba továbbítják, amelynek nyomásviszonyait a Szomolya és Noszvaj 
között lévő 50 m3-es ivóvíztároló medence határozza meg (248,00 mBf.-i 
túlfolyószinttel, 21,0 x 20,5 m-es védőterülettel). A medence Noszvaj irányából 
történő vízszállítás esetén nyomáscsökkentőként működik. 
A Noszvaj nyomásfokozó és a Szomolyai 50 m3-es medence között 700 fm DN-200 
KMPVC távvezeték épült ki, Szomolya felé haladva az úttest jobb oldalán. Az 
ivóvíztároló medencétől a községi elosztóhálózatig 2744 fm NA-225 KMPVC 
gravitációs távvezeték szállítja a vizet. 
 
A község ivóvízfogyasztását két fővízmérő méri: 

- a Noszvaj irányából érkező vízmennyiséget a gerincvezeték 1919. 
szelvényében (a településnév-tábla mellett) lévő aknában; 

- az Ostoros – Novaj irányából érkező vizeket pedig a Szomolya község 
területén, a Rákóczi és Jókai utcák kereszteződésében lévő aknában 
mérik. 

 
A település vegyes rendszerű elosztó-hálózattal rendelkezik (ág- és körvezetékek), 
amely 2000 évi adatok szerint 46100 fm KMPVC csőhálózat. A település rákötési 
aránya 87,5 %, azaz 708 db. ingatlanból 619 db. csatlakozik a községi 
elosztóhálózatra. Az elosztásra átvett víz összesen: 56000 m3/év. A  hálózat 
technológiai vízigénye 9900 m3/év, így ténylegesen 46100 m3 ivóvíz áll 
rendelkezésre. 
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A H-1325-38/1997. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély felsorolja a 
szolgalommal terhelt ingatlanokat és meghatározza a szolgalom gyakorlásával 
kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. 
 
A község ivóvíz-ellátottságát 100 %-osra kell kialakítani, azaz lehetőség szerint 
minden lakóépületet és közintézményt rá kell kötni a községi ivóvízellátó hálózatra. 
Egyedi vízbeszerző létesítmények kialakítását meg kell tiltani. 
A vízellátó rendszert az esetlegesen megnövekedő vízigényeket alapul véve felül ell 
vizsgálni és az esetleges rekonstrukciókat előirányozni. Ennek tárgyában egyeztetés 
szükséges az ivóvízellátó hálózat üzemeltetéséért felelősséggel tartozó Heves 
megyei Vízmű Rt-vel. 
További egyeztetés szükséges az OTSz-ben meghatározott tűzivíz-mennyiséget 
biztosító tűzcsapok megfelelő számát illetően. Az előírt tűzcsap-mennyiséget a 
lehető legrövidebb határidőn belül be kell építeni a hálózatba. 
A község ivóvízellátását biztosító vízvezeték-hálózat, valamint az 50 m3-es 
ivóvíztároló medence védőterületét, védősávját a 123/1997. (VIII.18.) 
Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően kell kialakítani és fenntartani. 
 
A vezetékes ivóvíz az alábbi utcákban van kiépítve: 
-Alkotmány utca 
-Ady Endre utca 
-Árpád u. 
-Arany János utca 
-Bercsényi utca 
-Béke tér 
-Bem utca 
-Mária tér 
-Deák Ferenc utca 
-Dobó út 
-Dózsa György út 
-Gárdonyi út 
-Hunyadi út 
-Jókai út 
-Prímás út 
-József Attila út 
-Kinizsi út 
-Kossuth utca 
-Május 1 út 
-Petőfi  tér 
-Radnóti út 
-Rákóczi út 
-Rózsa Ferenc út 
-Szabadság tér 
-Szent István út 
-Szent László út 
-Széchenyi út 
-Táncsics út 
-Toldi út részlegesen 
-Zrínyi út 
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Szennyvíz-elvezetés 
 
A Heves Megyei Szennyvízelhelyezési Keretterv szerint a Szomolya község területén 
keletkező szennyvizeket a település területén a későbbiekben kiépülő egységes 
csatornahálózat gyűjti össze és átemelés útján továbbítja a már üzemelő Noszvaj 
községi szennyvíztisztító telepre. 
 
Az egységes csatornahálózat kiépüléséig, kizárólag átmeneti megoldásként, 
szigorúan ellenőrzött, közműpótló rendszer kiépítését javasoljuk, amely lehetővé 
teszi a keletkező szennyvizek rendezett körülmények között történő gyűjtését és 
elszállítását. 
A szennyvizek elszállítását és kezelését csak arra engedéllyel rendelkező szervezet 
végezheti. A keletkező szennyvizek felhagyott kutakba, csapadékcsatornába való 
bevezetését, helyi elszikkasztását szigorúan meg kell tiltani. 
 
Az egységes közműves szennyvízelvezetés kiépítésénél törekedni kell minden 
ingatlan csatornahálózatba való bekötésére, ezzel egyidejűleg az egyedi 
szennyvízgyűjtők, szikkasztók felszámolására. A községben elválasztó rendszerű 
csatornahálózat építendő ki, azaz a szennyvíz, valamint a felszíni- és csapadék vizek 
külön hálózaton vezetendők. 
 
Ipari szennyvíz keletkezésével járó tevékenység esetén kötelezővé kell tenni a 
szükséges előtisztító beépítését és üzemeltetését. 
A község területén végzett tevékenységek sem a felszíni, sem a felszín alatti 
vízkészletek vízminőségét nem veszélyeztethetik. 
 
A közcsatornába vezetendő szennyvizek minőségének ki kell elégítenie a 204/2001. 
(X.26.) Kormányrendeletben meghatározottakat. 
Tervezett új lakó- és ipari épületek csak a 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 
(OTÉK) 8.§-ában, valamint az ezt módosító 36/2002. (III.7.) Kormányrendeletben 
meghatározott teljes közművesítettséggel irányozhatók elő. 
Tervező köteles az OTÉK 47. 0. 6. pontjában előírtak figyelembevételével tiltást 
elrendelni. 
 
A szennyvíz-elvezetés megvalósítása előkészületben van. A gesztor település 
Noszvaj. A tisztító mű szintén Noszvajon fog megvalósulni. 
 

Vízrendezés 
 

A községen folyik keresztül a Kánya-patak ÉNy-DK-i irányban. A község belterületén 
található még a Kánya-pataknak egy baloldali mellékága is. 
A terv készítése során fel kell mérni a község felszíni vízelvezetésének jelenlegi 
helyzetét, a meglévő műtárgyak, valamint a Kánya-patak és mellékágának állapottá. 
Ennek függvényében meg kell határozni a vízrendezési szempontból szükséges 
intézkedéseket,, fejlesztéseket. Javasoljuk a község területére egy átfogó 
vízrendezési terv elkészítését. A csapadékvizek potenciális befogadóiként ezeket a 
vízfolyásokat kell figyelembe venni. 
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Fel kell tárni még a beépítési terv elkészítése előtt a mélyfekvésű, vízjárta, valamint a 
magas talajvízállásos területeket. Ezeknek a területeknek a beépítését nem 
javasoljuk. 
 
Az új beépítésre szánt területeknél a közművesítéssel együtt a csapadékvíz 
elvezetést is meg kell oldani. A vízrendezési terveket vízjogi engedélyeztetésre be 
kell nyújtani. 
A vízelvezető létesítményeket még a tényleges beépítés előtt ki kell építeni. 
 
A rendezési terv készítésénél a Kánya-patak és mellékága, valamint a vízfolyásokat 
övező területekre vonatkozóan a 46/1999. (III. 18.) Kormányrendelet előírásait kell 
alkalmazni. A rendelet szerint a vízfolyások mentén a partélektől mért 6,0 – 6,0 m-es 
kezelői sávot mind a két oldalon szabadon kell hagyni. 
 
A rendezési tervben elő kell irányozni a már beépített területek felszabadítását, illetve 
az új beépítéseknél a kezelői sáv kötelező szabadon hagyását. 
 
A Kánya-patak a Bükkalja – Délborsod Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat 
kezelésében van. A mellékág tulajdoni, kezelői viszonyait nem ismerjük. 
 
 
Villamosenergia ellátás 
 
A községben 3 db 20/0,4 kV-os transzformátor található, melyek kiterheltsége kb. 
70 %-os. A közvilágítás korszerűsítése időszerű. 
 

A település közvilágítási helyzete változó. A vezérlés alkonykapcsolással történik, 
kapaszkodó rendszerben. A fejlesztés során törekedni kell a lámpatestek 
egységesítésére, korszerűsítésére és az energiatakarékos izzók felszerelésére, az 
útkategóriának megfelelő szabványban előírt megvilágítási értékek kielégítésére. 
Ezen munkálatokhoz megfelelő tanulmánytervek birtokában pályázati pénzek is 
igénybe vehetők. Az utak korszerűsítésénél az energiatakarékos lámpatesteket kell 
alkalmazni és a leszerelt lámpákkal ideiglenesen az elhanyagolt és nem megfelelő 
utcák világítása lámpasűrítéssel javítható 
 
Az ÉMÁSZ Rt-nél néhány éve bevezetett hangfrekvenciás körvezérléssel sikerült a 
napi csúcsidőszak fogyasztását kiegyenlíteni. 
 
Hosszú távon fel kell készülni az alternatív energia használatára is. A napenergia, a 
hőszivattyú alkalmazásának hiánya, hogy nálunk még nem kap elegendő támogatást 
az alternatív energia használat. 
 
Távközlés 
 

A távbeszélő állomás jelenlegi helyzete 
SZOMOLYA község az országos távbeszélő hálózati struktúrában a Mezőkövesdi 
primer körzetbe tartozik. 
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A községen belüli távbeszélő helyi hálózat vegyes rendszerű, a törzshálózat 
többnyire földalatti, az elosztó hálózat oszlopsorra szerelt légkábeles kiépítésű. 
 
A távbeszélő ellátás fejlesztése. 
 
A községben a helyi hálózat a távbeszélő, ISDN és bérelt vonali igények 
kielégítésére egyaránt alkalmas. 
A MATÁV rendszeresen vizsgálja a központ-, a hálózat telítettségét, valamint a 
területen várható újabb igényeket, és ennek megfelelően bővíti a központ kapacitását 
és fejleszti a távbeszélő hálózatot is. 
 
C./ VÁRHATÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK 
 
A társadalmi, gazdasági hatások annak függvényében vázolhatók, hogy a település 
hosszú távú fejlődésében a térségi kapcsolatok és a térségi együttműködés hogyan 
alakul. Függ továbbá a növekedési pálya időbeni alakulásától is, kiváltképpen attól, 
hogy a népességcsökkenés lassul-e? 
 
A település organikus fejlődése akkor fog bekövetkezni, ha a humánerőforrás 
fejlesztés sikerül, a növekedés üteme pedig mérsékelt lesz. A megyei fejlesztési 
koncepcióban felvázolt gyorsított fejlődés várhatóan ezt a térséget nem fogja 
érinteni. 
 
A várható eredmény: 
- A népesség összetétel kor és iskolázottságbeli mutatói javulnak. 
- A települési és táji értékek védelme biztosított lesz. 
- A környezet biztonság nő. 
- Az ökológiai programok a kistérségi tájhasználathoz illeszkednek. 
- Csökken a munkanélküliség. 
- Az ökoturizmus, a vadászat és falusi turizmus számára vonzóvá válik a település. 
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A 2001. évi LXIV. örökségvédelmi törvény előírja az örökségvédelmi hatástanulmány 
készítésének kötelezettségét 
 
A hatástanulmány feladata: 
 
1. Biztosítani, hogy a kulturális örökség a tervezett változtatás után 
  a) fennmaradjon, 
  b) jóvátehetetlen kárt ne szenvedjen, 
  c) továbbélési feltételei biztosítva legyenek, 

 d) megnyilvánulásának egysége, hitelessége, esztétikai minősége,  
    méltó környezete kárt ne szenvedjen, 

  e) használati, fenntartási feltételi javuljanak, 
  f) a környezet változtatási folyamatába szervesen illeszkedjen. 
 
2. Biztosítani, hogy a tervezett változások figyelembe vegyék 
  a) a kulturális örökségben rejlő fejlesztőerőt, 
  b) az örökség logikai rendszereinek elveit 
  - táj – és területhasználatban, 
  - történeti szerkezet vonatkozásában,  
  - társadalom, életmód, és kultúra vonatkozásában, 
  c) a megoldások változataiban a kulturális örökség érdekvédelmének  
                         prioritását, 
  d) az örökségben okozott károk ellentételezést, 
  e) a kockázati tényezők minimalizálását. 
 
Az örökségvédelmi hatástanulmány tartalma két alapvető részből áll: vizsgálatból és 
hatáselemzésből. 
 
A vizsgálat feltárja és megállapítja a terület történeti, régészeti, táji, 
településszerkezeti, településképi értékeit: 
 
  - a karakteralkotó jellemzőit, mint telekszerkezet, beépítés mód,  

  épülettípus, 
 

  - a védettségeket műemléki és régészeti, akár egyedi, akár területi  
  értelemben, 

   
- védettségi javaslatokat tesz műemléki, vagy helyi kategóriában. 

 
A hatáselemzés összeveti a tervezett rendezési, szabályozási szándékok és a 
megállapított értékek összefüggéseit: 
 
  - természeti, táji hatásokat, 
  - településképi, sziluett – és utcaképi hatásokat, 
  - régészeti értékek feltárhatóságát, megmaradását, bemutathatóságát, 
  - történet térbeli rendszerek alakulását, 
  - műemlékek, együttesek jövőjét a tájban, a szerkezetben, a település  

  életében, 
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  - megújulás, fenntarthatóság esélyeit, 
  - karaktererősödést, vagy változást, 
            - környezeti terhelések és az örökség műszaki állapotát, 
  - kárenyhítés lehetőségeit. 
 
Az örökségvédelmi hatástanulmány segíti az ÉRTÉKŐRZŐ megújulást, illetve az 
integrált műemlékvédelmet. A stratégiai területek kiválasztásában prioritást nyer az 
ún. „zászlóshajó” terület pl a kisvárosi karakterben megújítandó településközpont 
megújítása, illetve a település kapuk létesítése már nem csak az értékek 
megmaradását, de új értékek teremtését is szolgálhatják. 
 
A megváltozott fejlődési irányok, a kényszerű és a természetes változások egyre 
nagyobb lehetőségeket teremtenek általában, ugyanakkor a műemlékekre leselkedő 
veszélyek is megnőttek. Rohamosan nő a veszélyeztetett, vagy kilátástalan sorsú 
műemlékeink száma. 
 
Egy kis közösség számára jelentős helyi emlék mások világát is gazdagítja, ami épp 
oly fontos, mint egy országos hírű műemlék. De a védett műemléket is sokszor 
veszély fenyegeti. Gyakran tisztelet övezi, mégis előfordul, hogy környezetét 
pusztítják. Így elveszítheti az épület a kapcsolatát a környezetével, a tájjal, eltűnnek 
az összefüggései. Szép és érdekes marad az épület, de a lényege már nem látható.  
 
Az örökség védelme tehát nagyobb figyelmet érdemel, mivel szellemiséget is 
képvisel, ami környezetét is meghatározó történetiséget és kultúrát hirdető 
fogalommá is vált. 
 
A hagyományok ápolása rangot ad, tekintélyt sugároz, a hagyományt őrzi és örökíti, 
vagyis értéket képvisel. A megőrzés első lépése a megbecsülés, fontos hogy 
társadalmi üggyé váljon. Nem lehet gazdaságossági kérdés a védelem és a 
megőrzés módja. 
Az örökség és műemlékvédelem tehát befektetésre érdemes 
 
SZOMOLYA településképének és történelme szempontjából épített környezetének 
védelme, a település építészeti és természeti örökségének jellemző karakterének a 
jövő nemzedékek számára történő megóvása kiemelt célkitűzés tehát. 
 
A település épített és természeti értékei a nemzet kulturális kincsének része, ezért 
megóvásuk, fennmaradásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő 
bemutatásuk közérdek. 
 
Az építészeti értékek számbavétele jó alkalom arra, hogy észrevegyük azok 
sérülékenységét, mulandóságát és a megőrzés munkájának összetettségét is. Az 
értékőrzés nemcsak egy szűkebb szakma érdeke és feladata, hanem mindenkié, s a 
megvalósításhoz szükség van a település minden lakójának széleskörű össze-
fogására. Szükséges számba venni azon épületeket, melyek valamilyen módon 
szerepet játszottak a település történelmében. vizsgálni kell ezen épületeknek a 
településszerkezetben elfoglalt helyét, a későbbiek során a szabályozási  vonalakhoz 
viszonyított helyét, a szomszédságban lévő épületeket, a műszaki állapotot, továbbá 
az esetlegeges épület- felújítások nem okoztak-e visszafordíthatatlan károkat. 
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Általános alapelv, hogy míg a védett épületek, objektumok megóvása, fenntartása, 
jelentőségükhöz méltó használata minden lakó számára közérdek, addig a 
tulajdonosok számára bizonyos többletterhet jelent akár rendeltetési mód 
változtatásánál, épületfelújításnál, vagy akár épület megszüntetésének (bontásának) 
tekintetében.    
 
 
1.)TERMÉSZET, TÁJ, TÁJHASZNÁLAT – TELEPÜLÉSHÁLÓZAT ÉS 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK, TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉS 
KARAKTER, VÉDETTSÉGEK, AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉK, TERÜLETHASZNÁLAT ÉS 
TERÜLETI ÁLLAPOT. 

Árpádkori település, melynek elsõ említését egy 1269-es oklevélben találjuk 
Egyházasszomolya néven, de mivel ekkor már volt Alsó- és Felsõszomolya, 
feltételezhetõ, hogy a község eredetileg jóval korábban jöhetett létre és ekkor már 
bizonyos kirajzás eredménye volt a település kettéválása. A 13. században világi 
birtokosa volt, Bódi Cyriakus fia Mihály, aki nõvérének, Pál mester feleségének adta 
leánynegyedbe. A család Szomolyainak nevezte magát, de a 14-15. században más 
családok is birtokjogot szereznek, a 16. századtól pedig a legnagyobb birtokos az 
egri káptalan lesz. A 18. századtól kezdve a káptalan válik lassan az egyedüli 
birtokossá, s birtokát a 20. században is megtartja. 

Az 1848-as jobbágyfelszabadításkor a parasztok többségének féltelke, vagy 
töredéktelke volt. A magyar paraszti örökösödési rend következtében ezek a birtokok 
még tovább aprózódtak. Még a 20. században is több mint 150 barlanglakás volt a 
községben.  
 
A lakosság többsége már a század elején áttért a szõlõ és gyümölcstermelésre. A 
szomolyai feketeszárú cseresznyének és más gyümölcsöknek is messze földön volt 
piaca. A legszegényebbeknek az erdõgazdaság és a helyi kõbánya biztosított némi 
megélhetést. 

 
A település a Mátra-Bükk kiemelt üdülõkörzetbe tartozik. Szomolya napjainkban 
fejlõdõ lélekszámú település. A községben lévõ közel 700 lakás 60 %-a 1945 után 
épült. Az egykori pincelaqkások megszûntek, s az utóbbi években épült lakások 
többsége komfortos, vagy összkomfortos. Szomolya kiépült kábeltelevíziós hálózattal 
is rendelkezik. 
 
Hasznosítható ásványi nyersanyagai között említésre méltó a térségében vakolási 
célra is alkalmas homok, az építési riolittufa, valamint a keményebb dácittufa, 
amelybõl elsõsorban épületek lábazatai, lépcsõk nem utolsósorban síremlékek, 
szobrok készülnek. 
 
A település az egri borvidékhez tartozik, talajadottsága a gyümölcstermelés mellett 
szõlõtermelésre is kiválóan alkalmas, napjainkban mind nagyobb területek telepítése 
történik, fõleg vörös szõlõvel. 

 

Aki május-június hónapban erre vetődik, ne feledje megkóstolni a híres szomolyai fekete 

cseresznyét, a miskolci és az egri piacok kedvenc gyümölcsét.  
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A település határában, a Bükki Nemzeti Park területén, igazi különlegességekre 
bukkanhat az ide látogató, a kaptárkövekre. A kaptárkövek eredetére vonatkozóan 
többféle vélemény született. Bartha Gyula történész-régész szerint a Bükkalján élt 
kelta származású néptörzsek vésték az elégetett halottaikat tároló urnák 
elhelyezéséhez, mások szerint honfoglaláskori nomád törzsek (agriánusok) 
bálványtartó fülkéi voltak. Dr. Saád Andor kutatásait Bartalos Gyula véleményére 
alapozva az urnás temetkezést valószínûsítette. Feltevésének alapjaként a kövek 
környékén takált cseréptöredékéket jelölte meg. Lehetségesnek tartotta azonban azt 
is, hogy a fülkék egy már feledésbe merült méhészeti eljárás maradványai 
 
Igen jellegzetesek a Szomolyai tufába vájt tornácos pincelakások, a falu határát, 
utcaképét meghatározó rakott kõfalak, kõkeresztek, ámbitus oszlopok, melyek a helyi 
kõfaragók munkáját dícsérik. 
 

Szomolyai út menti homokbánya a várostól északra, mintegy 7 km-re található. A 
bánya leszedett falában évek óta gyurgyalagok és partifecskék fészkelnek. Évente 
átlagosan 50-60 gyurgyalagfészek és kb. 45-50 partifecskefészekben van költés. A 
felnyitott fal egyben jól jelzi a pliocénkori és a pleisztocén, na meg a holocénben 
történt talajképzõdést, alapkõzetek váltakozását (Fluviális és eolikus eredet).  

 

AMIT ÉRDEMES MEGNÉZNI 
 

 

Kaptárkövek A falu határában turisták kedvelt kirándulóhelye a kaptárkő.A 
kaptárkövek különlegesen szép természeti értékek, ugyanakkor rejtélyes 
kultúrtörténeti emlékek, amik a környező településeken is megtalálhatók. Ezek a 
tájképileg is megkapó földtani alakzatok egyúttal régészeti, történelmi, néprajzi 
értéket is képviselnek.A süveg formájú kúpokon emberkéz által formázott fülkéket 
találunk, melyek eredete a mai napig sem tisztázott, egyesek áldozati vagy 
bálványtartó szerepet tulajdonítanak ezeknek a bemélyedéseknek, más 
feltételezések szerint viszont méhészkedésre szolgáltak.Bartalos Gyula és 
Kolacskovszky Lajos egyöntetűen a szomolyai „Királyszékét” tartják a legsajátosabb, 
legmegragadóbb kaptárkőnek. A kaptárkövek alatt húzódó völgy a „Kaptárrét” 
túrázásra, kirándulásra, bográcsozásra, nyársalásra egyaránt alkalmas. 

Pinceházak A Bükk-hegység pinceházait a magyar néprajzi irodalom Szomolya 
község példáján keresztül ismeri, ugyanis Bátky Zsigmond a neves etnográfiai és 
földrajzi kutató 1906-ban írt róla egy rövid ismertetést.  
1862-ben készített térképen 82 pinceházat találhatunk. A zsellér lakossággal együtt 
azonban állandóan gyarapodtak és a két világháború között egy tudósítás 162-ről ad 
hírt, s ezekben 820 személy lakott. A pinceházak a falu lakásállományának 
egyharmadát képezik. 1971-ben Bakó Ferenc felmérése szerint 39 pincelakás volt, 
ebből 12 már lakatlan és csak pincének, kamrának használták őket. A 27 eredeti 
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rendeltetéssel használt pinceházban 68 személy lakott. A felvett adatok értelmében a 
39 lakáshoz 31 pince tartozott, 19 kamra és 5 istálló s e számok arról tanúskodnak, 
hogy a barlanglakók nagyobb részének valamilyen köze volt a szőlőműveléshez, az 
5 istálló viszont az állattartás szerényebb szerepét jelzi. Megállapítható továbbá, 
hogy 13 alkalommal a konyhából az egyik oldalról lakószoba a másik oldalról pince 
nyílik, vagyis az észak- és kelet-magyarországi nagytáj általános szoba-pitvar-kamra 
elrendezésben Szomolyán a kamra helyébe a borospince lép, mint a háromsejtű 
lakás szerves része. Az Eger völgyétől nyugatra eső terület jelenségeitől eltérően 
Szomolyán nemcsak a legszegényebb réteg lakott pinceházban, mert a 39 esetből 
mindössze 5 egyetlen lakóhelyiségből álló és 4 kétsejtű szoba-konyhás lakást 
ismerünk, a többi már magasabb gazdasági és társadalmi szintet feltételez. Ez a 
megállapítás egyébként megegyezik a falu véleményével is régen a 
barlanglakásokban nemcsak szegények, hanem „boros gazdák” is laktak, akiknek 
évente 40-50 hektoliter boruk volt 1-1,5 ha szőlővel. A Szomolyán megismerhető 
barlanglakás típus némileg eltérő a szomszédos helységekétől. Mivel a 
barlanglakások tulajdonosai jórészt szőlőgazdák voltak, akik igyekeztek elérni a föld 
felszínén álló házak műszaki és esztétikai színvonalát, így a hagyományos elemek, 
formák időnap előtt elavultak. Ezzel magyarázhatjuk a félköríves vagy kosáríves 
tufaformának sűrűbb megjelenését és a tüzelőberendezések viszonylagos 
korszerűségét, azt, hogy a pinceház mindig egy szinten van a fennálló házakkal. 
Ebből következik természetesen az is, hogy a pinceház elvesztette önálló sajátos 
jellegét és több tekintetben hasonult a falu többi lakóházához. A fennálló házak 
formavilágát elérni kívánó törekvések vezettek oda, hogy egyrészt a 
barlanglakásokban is kialakultak a homlokzatot védő kőoszlopos tornácok, másrészt 
megszülettek a kétszintes "emeletes" pinceházak. A pinceházakat vágó népi 
mesterek ez utóbbi formával már meg is kívánták haladni a falu korábban ismert 
lakóház típusait, mert az emeletes parasztház, mint tudjuk a barlanglakók építési 
korszakánál csak jóval későbbi időben vált elérhetővé. Tipikus példája ennek a Toldi 
út 13.sz.alatti ház, amit Bauer György kőfaragó készített a maga számára. Ez 
nemcsak Szomolyán, de Közép-Európában is egyedülálló és mind a lakóház, mind 
az udvar építményei a jómódú szőlősgazda életmódját, igényét tükrözik.  

Római katolikus templom  

A Bükk-hegység pinceházait a magyar néprajzi irodalom Szomolya község példáján 
keresztül ismeri, ugyanis Bátky Zsigmond a neves etnográfiai és földrajzi kutató 
1906-ban írt róla egy rövid ismertetést. 1862-ben készített térképen 82 pinceházat 
találhatunk. A zsellér lakossággal együtt azonban állandóan gyarapodtak és a két 
világháború között egy tudósítás 162-ről ad hírt, s ezekben 820 személy lakott. A 
pinceházak a falu lakásállományának egyharmadát képezik. 1971-ben Bakó Ferenc 
felmérése szerint 39 pincelakás volt, ebből 12 már lakatlan és csak pincének, 
kamrának használták őket. A 27 eredeti rendeltetéssel használt pinceházban 68 
személy lakott. A felvett adatok értelmében a 39 lakáshoz 31 pince tartozott, 19 
kamra és 5 istálló s e számok arról tanúskodnak, hogy a barlanglakók nagyobb 
részének valamilyen köze volt a szőlőműveléshez, az 5 istálló viszont az állattartás 
szerényebb szerepét jelzi. 

Megállapítható továbbá, hogy 13 alkalommal a konyhából az egyik oldalról lakószoba 
a másik oldalról pince nyílik, vagyis az észak- és kelet-magyarországi nagytáj 
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általános szoba-pitvar-kamra elrendezésben Szomolyán a kamra helyébe a 
borospince lép, mint a háromsejtű lakás szerves része. Az Eger völgyétől nyugatra 
eső terület jelenségeitől eltérően Szomolyán nemcsak a legszegényebb réteg lakott 
pinceházban, mert a 39 esetből mindössze 5 egyetlen lakóhelyiségből álló és 4 
kétsejtű szoba-konyhás lakást ismerünk, a többi már magasabb gazdasági és 
társadalmi szintet feltételez. Ez a megállapítás egyébként megegyezik a falu 
véleményével is régen a barlanglakásokban nemcsak szegények, hanem „boros 
gazdák” is laktak, akiknek évente 40-50 hektoliter boruk volt 1-1,5 ha szőlővel. A 
Szomolyán megismerhető barlanglakás típus némileg eltérő a szomszédos 
helységekétől. Mivel a barlanglakások tulajdonosai jórészt szőlőgazdák voltak, akik 
igyekeztek elérni a föld felszínén álló házak műszaki és esztétikai színvonalát, így a 
hagyományos elemek, formák időnap előtt elavultak. Ezzel magyarázhatjuk a 
félköríves vagy kosáríves tufaformának sűrűbb megjelenését és a 
tüzelőberendezések viszonylagos korszerűségét, azt, hogy a pinceház mindig egy 
szinten van a fennálló házakkal. Ebből következik természetesen az is, hogy a 
pinceház elvesztette önálló sajátos jellegét és több tekintetben hasonult a falu többi 
lakóházához. A fennálló házak formavilágát elérni kívánó törekvések vezettek oda, 
hogy egyrészt a barlanglakásokban is kialakultak a homlokzatot védő kőoszlopos 
tornácok, másrészt megszülettek a kétszintes "emeletes" pinceházak.  
A pinceházakat vágó népi mesterek ez utóbbi formával már meg is kívánták haladni 
a falu korábban ismert lakóház típusait, mert az emeletes parasztház, mint tudjuk a 
barlanglakók építési korszakánál csak jóval későbbi időben vált elérhetővé. Tipikus 
példája ennek a Toldi út 13.sz.alatti ház, amit Bauer György kőfaragó készített a 
maga számára.  
Ez nemcsak Szomolyán, de Közép-Európában is egyedülálló és mind a lakóház, 
mind az udvar építményei a jómódú szőlősgazda életmódját, igényét tükrözik.  
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ÉRTÉK KATASZTERI NYILVÁNTARTÁS 

Szomolya 
A 3-as útról Mezőkövesdnél lekanyarodva, vagy közvetlenül Egerből is eljuthatunk a 
településre. 

A község a XIII. században két részből állt. Egyházasszomolyát 1269-ben, 
Sárszomolyát 1275-ben említették először oklevelek. A XV. században keletkezett 
Felsőszomolya a XVII. században összenőtt a községgel.  

A környék kaptárköveinek tanúsága szerint a lakosság kezdetben főleg 
méhészkedéssel foglalkozott, később a szőlő- és gyümölcstermesztés került előtérbe. 
A múlt században, a szőlőtetűjárvány után cseresznyetermesztése vált híressé. A falu 
közelében található a szomolyai Nagy-kaptárkő. 

Nevesek voltak a falu kőfaragó mesterei, a település hangulatát, utcaképét ma is 
meghatározzák a rakott kőfalak, kőkeresztek, ámbitus oszlopok - mind a helybeli 
kőfaragók munkáját dicsérik.  

 
Település: 

Szomolya 
Település rangja: 

község 
Lakosok száma: 

1 700 
Telefon körzetszám: 

49 
Irányítószám: 

3411 
 

 

Barlanglakások, Szomolya 
 
A XVIII-XIX. században a puha tufába vájt barlanglakások száma itt volt a 
legmagasabb. Ezek az igényesen megmunkált tornácú, emeletes pinceházú lakások e 
sajátos kultúra kiemelkedő részét képezik. 

 
Megnevezés: 

Barlanglakások, Szomolya 
Cím: 

Szomolya, Toldi u. 28-30. 
Telefon: 

49/426-213 
Nyitva tartás: 

Bejelentkezéssel. 
Kapcsolattartó: 

Gondnok, Hunyadi u. 38 
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Épített örökség (műemlékek) 
 
Házak 
Tájház 
Múzeumok, kiállítóhelyek, galériák 
Történelmi/helytörténeti 
 
Művészeti stílusok 
Népi 
Jelentőség szerint 
Helyi 
 
 
 

 
Római katolikus templom (Kisboldogasszony) 
A falu XII. századi temploma helyén a XIX. században új épült, ám megmaradt az 
Árpád-kori keresztelőkút és szenteltvíztartó. A templom freskóit a neves mezőkövesdi 
templomfestő, Takács István készítette. 

 
Megnevezés: 

Római katolikus templom (Kisboldogasszony) 
Cím: 

Szomolya, Béke tér 
Telefon: 

49/426-293 
Kapcsolattartó: 

Bogácsi plébániahivatal, 49/334-163 
Épített örökség (műemlékek) 
Templom 
Művészeti stílusok 
Klasszicista 
Vallások 

 Római katolikus 
Jelentőség szerint 
Helyi 
 
 

ÉRTÉK ÖSSZESÍTŐ 
 

Műemléki védelem alatt áll - Barlanglakás 
 ( Hrsz.: 277, 278, 279 ) 
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Műemléki környezet a Barlanglakások körül 

 
Helyrajzi szám      Megnevezés 
 
 493       telek 
 413/3       telek 
 275       lakóterület 
 276       lakóterület 
 280       telek 
 281       telek 
 282       telek 
 283       telek 
 284       telek 
 285       telek 
 288       telek 
        utca 
 314/1       lakóterület 

  

 
i.) Helyi védelem alatt álló épületek esetén: 

A homlokzati megjelenés megtartandó, vagy rekonstruálandó. 
 
j.) Hagyományos építészeti karakter védelemre javasolt terület: 
 

Kossuth Lajos út és Széchenyi utca környezete környezete 
 
 
k.) Építészeti karaktervédelem területe 

 
Egyes építészeti részletelemek, pl. színezés, ablakforma, díszítés 
megjelenítendők az újonnan építendő, vagy átépítendő lakóházakon 
 

l.) Helyi, önkormányzati védelemre javasolt építmények: 
 
Védett pinceutak közterülete 

a Novaji út menti, az Üttörő út 37 – Jókai út 8-ig, 
pincebobokor 

Pincelakás utak közterülete  
Zrinyi út 1-25-ig /hrsz.: 243-434/ 

    Toldi út, 
 
Pincelakás bokor:  Alkotmány úti, Toldi út /Tájmúzeum fölött hrsz.: 278-310/ 
 
Védett egyedi pincék:  ÁFÉSZ /hrsz.: 570/ 
        Kláva út /hrsz.:524/, Kossuth út 20, 48 /hrsz.: 0136 és 1333/ 
        Juhhodály /hrsz.: 3830/, Toldi út 1. sz.. /hrsz.: 346/ 
        Úttörő út 1/a 
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Védett házak: Kossuth út 2, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 30, 36, 42, 47, söröző  
                        47, 55, 63, 70, 78,           
    Petőfi tér 6, 
    Zrínyi út 15, 
    Május 1 út 6, 8 
    Árpád út 6, 12 
    Hunyadi út 2, 11, 18, 23, 25, 29, 35, 39, 40, 42, 46 
    Kinizsi út 4, 7 
    Szondi út 4 
    Rózsa F. út 6 
    Kláva út 8 
    Széchenyi út 30, 34, 35, 36, 38 
    Toldi út 1, 3 
    Alkotmány út 4 
    Szent László út 5, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 29, 31, 32, 40, 43, 46, 47,  
                       48, 49, 55, 56, 60, 64,  
    Rákóczi út 3, 7, 12, 14 
    Jókai út 2, 4, 22, 24 
    Úttörő út 1, 8, 2 
    Faluház, Napközi, Polgármesteri Hivatal kőkerítés, I. Világháborús  

  emlékmű + kerítése, templom és temető kerítése 
 
Védett kovácsoltvas kapuk:  Kossuth út 2, 14, 19, 24, 38, 40, 47, 58, 68 
       Szent László út 7, 15, 19, 46, 
       Hunyadi út 41 
 
Védett kő, síremlék: Nepomuki Szent János szobor, kőkeresztek 
 
Védett kőkerítések: Hunyadi út 23 
   Petőfi tér 6 
   Szent László út 7, 11, 13, 48 
   Úttörő út 1 
   Rákóczi út 1, 3 
   Széchenyi út 35 
   Május 1 út 4 
   Zrínyi út 33 
   Kossuth 13, 35, 41, 62 
   Jókai út 2, 4, 8, 12, 14 
  
Védett kutak: Úttörő út 6 előtt 
  Kossuth 6, 9, 12, 45 
 
 
Híd: Május 1 út 
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2.) A történeti múlt, mint a stratégia alkotás kiinduló eleme 
 

A régészeti területek vonatkozásában el kell végeztetni az ún. OSZTÁLYBA 
SOROLÁST, mely alapján eldönthető mely területek: 
 
 -veszélyeztetettek,  
 -kevésbé veszélyeztettek,  
 -védelmük hosszú távon is biztosított 
 
További értékelés szükséges olyan vonatkozásban, hogy mely régészeti területek 
tekintendők erőforrás területnek, melyek növelik a települési értéket integrált 
védelemmel, melyek azon területek melyek állaguk, vagy fennmaradásuk nem 
befolyásolják a településrendezést, illetve melyek a kevésbé értékes, vagy csak már 
csak elnevezésükben fennmaradt régészeti területek. 

 
 
3.)Változtatási szándékok:  
 
 
a.) Településhálózati és tájhasználati változás, 
 
Nem várható alapvető változás a településhálózatban ,sem a tájhasználatban. 
 
b.) Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás, 
 
A településközpont vegyes terület alapvetően falusias karakterű az ó-faluban , ahol a 
hajlított házak is megjelennek  
 
A  község külső övezete részben kertvárosi karakterben újul meg , de megmaradnak 
a falusi elemek is. 
 
c.) Infrastrukturális változás, 
 
Folyamatban van a teljes közművesítés 
 
d.) Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása. 
 
Javulnak az iskolázottságbeli mutatók. 
 
4.)Hatáselemzés történeti településhálózati következmények, 
 
a.)természeti, táji hatások, 
 
A település sziluettben megjelenő dombok látványa egyre inkább felértékelődik.  
 
településkép feltárulásának változásai 
 
A  községképet alapvetően a templom fókuszálja.   
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b.)régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, 
bemutathatóságának vagy pusztulásának lehetőségei, 

 
A terv távlatában nem várható 
 
c.)történeti térbeli rendszerek alakulása, 
 
A templomok kivételével a népi építészeti emlékek többsége századfordulós eredetű 
 
d.)műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai 
jelentőségének alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, 
a település életében, 
 
Folyamatosan felértékelődik. A község vezetősége kiemelt figyelmet fordít az értékek 
megőrzésére. 
 
e.)A műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei, 
 
A folyamatos pályázati rendszerek keretén belül lehetséges. A falu – és 
városfelújítási programok is lehetőséget biztosítanak erre az alábbi témakörben 
 
Falufejlesztés és – megújítás 
Intézkedés: Falufejlesztés, - megújítás a vidék tárgyi és szellemi örökségének 
védelme és megőrzése.(AVOP) 

 
Tevékenységek 

 
Leromlott állapotban lévő, építészeti értékeket hordozó településszerkezeti 
egységek, épületek (minimum három elemből álló egység) stílusjegyek 
megtartásával történő külső felújítása. Egységes, rendezett településkép kialakítása, 
 
Műemléki és egyéb kulturális értékeket hordozó, és helyi védettség alatt álló 
épületek, történelmi és régészeti értékek felújítása, 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 
A támogatás mértékének felső határa: 
közcélú (nem vállalkozás) fejlesztés estén: 75 % 
vállalkozás estén: amennyiben a fejlesztés nem jövedelemtermelő beruházás: 75 %, 
amennyiben a fejlesztés jelentős jövedelmet  
generál: 50 % 
A támogatás maximális összege projektenként: 60 millió Ft 
 
 A pályázatok készítésénél alapvető szempontok  
 
-„Partnerség elve”  
- partnerség a finanszírozásban: a sokféle forrás összefonódása  
- ennek (is) hatására: partnerség a projektek megtervezésében és végrehajtásában 
-Jól szervezett, interszektorális működés a közéletben - közös akciók 
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-Jól szervezett és aktív civil társadalom – hatékony, „jól támogatható”, újabb 
szervezetek alakítása 
-A trend: csökken a közpénzből való finanszírozás, ezért új módszereket kell találni a 
privát források bevonására 
-Állandóan bizonyítani kell az örökségbe fektetett pénz gazdasági hasznosságát 
- ehhez monitoringra, kutatásokra (közgazdasági vetület)   
- a vizsgálatok közzétételére van szükség 
-Jól kommunikált források 
-Jól strukturált források  
- a kisebb összegű, ezért több helyre elosztható források felé való eltolódás  
Támogatási prioritások: 

- veszélyeztetett műemlékek 
- más támogatásra nincs lehetőség 
- I, II* kategóriájú műemlékek, jegyzékbe vett műemlékek 
- helyreállítási, szerkezet-megerősítési munkák, időjárás ellen való biztonságossá 
tétel 
Támogatási feltétel 

 - a helyszín – legalább részben – legyen látogatható 

 
MI SEGÍTHETI ELŐ A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁSOK BŐVÜLÉSÉT? 
 
-kisebb és nagyobb szakmai, társadalmi és gazdasági sikerek 
-a társadalom tudatosítása 
-lobbizás, az örökség ügyének a politika síkján való megfelelő elhelyezése, 
pozíciójának állandó erősítése 
 
f.)A településkarakter változásának hatásai 
 
Az Ó-faluban az eredeti karakter visszaállítása a fő célkitűzés, mert az archaikus 
településkép a vonzó, és ez a települési identitás alapja, a hely szellemét is ez adja. 
A faluközpontban a kisvárosi karakter fejlesztendő.  
 
A régi épületeken látszik a maradandó tartalom, a használat hosszú távú célja. Az, 
hogy az építők a közvetlen és az újrakeletkező emberi igényekből, a körülvevő 
környezetből indultak ki.  Ma az anyag használat, a mérnöki munka és a rövidtávú 
gondolkodásra késztető kihasználtsági és megtérülési mutató a legfontosabb. 
 
Úgy látszik, hogy megbomlott az ember és a hely, vagyis a természet és a társadalmi 
környezet harmonikus kapcsolata. A kereslet- kínálat lokális egyensúlya is kibillent, 
ami régebben, pl. a századelőn még az összhang megvolt. Igaz az építőanyag 
kiválasztása, fizikai mozgatása korlátozott volt (a kő, fa, tégla) helyben adott volt. A 
szellemi mobilitás ekkor is jelen volt, mert pl a stílusok terjedtek, de ugyanakkor helyi 
értékűvé váltak. Pl. paraszt barokk, eklektika, secessio. 
 
Az anyag, az erőforrás és az életmód helyi volt, de a tendencia helyi. 
Igény volt a  hely, a környezet és a funkció egysége. Megmaradt az emberi lépték. 
Az ember és a közvetlen életfunkciók térhasználati tartalma napjainkig sem változott. 
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Európában  többször előfordult, hogy válság idején visszanyúltak a gyökerekhez, 
vagyis a korábbi társadalmak életfelfogásához, a látásmód, a kultúra újra 
felfedezése, s ezzel együtt a közösségi élet  ezáltal megújult. 
 
Általános tendencia, hogy a kereslet mindig személyesen és helyben keletkezik, míg 
a kínálat globális jellegű, s ez erőforrásra, anyagra, technológiára is egyaránt 
jellemző. 
 
 A helyi érték ma csak globálisan, azaz uniformisan tud csak érvényesülni, a helyben 
pedig  globális termékek jelennek meg. 
 
Szükség van tehát arra, hogy a helyi közélet és a helyi piac ismét megerősödjön, 
teret adva az egyéni és közösségi kifejeződésnek, akkor új építési módok, irányzatok 
is megjelenhetnek. 
 
Az emberi lokalitásból kell tehát építkezni, melynek szervező alapegysége lehet a 
helyi önkormányzat. 
 
Az ökológia és az ökonómia egymás ellen hatnak, s ennek a viszonynak a 
harmonizálásával lehet csak eredményt elérni. 
 
Hosszútávú tartós megoldás szükségképpen egyedi megoldások keresésével 
lehetséges. Az ember, a természet és a közösség szimbiózisa, a globális piac 
kezelhetősége csak szigorú szabályok szerint előállított termék által lehetséges. 

 
g.)környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának 
összefüggései, 
 
Nem jelentős   
 
h.)folyamatok iránya, visszafordíthatósága, 
 
Nem jelentős 
 
i.)kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei. 
 
Nem jelentős 
 
3.) Összefoglaló 
 
 Az örökségvédelmi hatások az alábbiakban foglalhatók össze:  
 

A javasolt értékvédelmi terület, illetve azok környezetében nagyobb változtatást a 
rendezési terv nem javasol. 
 
Az EU csatlakozás időszakában egyre nagyobb jelentőséget kap a helyi kultúra 
támogatása, melynek három fontos célterülete van, éspedig: 
 
-identitás és globalizáció 
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-érték turizmus 
-örökség és regionalitás témakörében 
 
A világ kulturális kínálata egyre gazdagabb, ugyanakkor fennáll annak a veszélye, 
hogy a globalizálódó folyamatok háttérbe szorítják, esetenként felszámolja a 
kisnépek, vagy kistérségek, régiók sajátos egyedi kulturális örökségét, vagy annak 
egy részét. A globalizáció nem jár törvényszerűen és kivédhetetlenül együtt adott 
térségek, régiók vagy nemzetek identitásának elvesztéséhez. Éppen ellenkezőleg 
esélyt kínál az egyedi, a hagyományos értékek korábbiaknál szélesebb körben való 
megismerésére. 
 
A településben ezért helyi értékvédelmi terület kijelölését javasoljuk. 
  
Több népi lakóház helyi védelmét javasoljuk. Tájház kialakítása is segít az értékek 
megőrzésében. 
 
Az örökség védelem hatásai az alábbiak szerint foglalható össze: 
 
- A szellemi kulturális örökség, valamint a helyi hagyományok, mely az évszázadok 
során felhalmozódott, valamint a jelenkor lakosságának az építészeti környezethez 
való viszonya harmonikussá válik. 
 
- Annak ellenére, hogy az építészeti és a tárgyi örökség általában kissé leromlott 
állapotban van, mégis a legfőbb feladattá válik az értékek kiemelése, hangsúlyozása. 
 
-A mindig újat akarás (az erőltetett, félreértett nóvum imádatot eredményező  
hozzáállás) az a magatartás mely  nem vesz tudomást a korábbi generációk  
tudásáról, tapasztalatairól és nem számol az önpusztító természetrombolás 
következményeivel  az utánunk jövőkkel elve- háttérbe szorul. 
 
- Megfogalmazódik a fenntarthatóság, mely egyformán magába foglal társadalmi, 
gazdasági valamint környezeti szempontokat is. 
 
- Az evolúciós fejlődés biztonsága a robbanásszerű fejlődéssel szemben kimutatható 
a hagyományos lakókörnyezeti kultúrák otthonossága érték hordozó Az arc nélküli 
uniformizált környezet viszont elidegenedéshez vezet.  
 
- A vízuális kultúra fontos alkotója a helyi építészet  
 
- A kulturális tőke a társadalmi tőke alkotó elemévé válik 
 
- Az autonóm fejlődés megerősödik 
  
- A településben értékőrző megújulás kezdődik, ahol az illeszkedés szabályai alapján 
az értékek, a hangsúlyok kiemelése gyakran semleges környezetben lehetséges. 
  
- A múltból való építkezés pozitív jövőképet eredményez 
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- Az idő csak a tér feltárulásához vezet. Komplex, a sokdimenziós környezet kultúra 
létrejöttének alapjai megteremtődnek. 
 
- A településen ismét kiegyensúlyozottá válnak a térkompozíciók, melyeknek a 
közösségi használat ad ismét vitalitást. 
 
- A település értékei ismertté válnak 
 
- A konvenciók, a hagyományápolás fontossá válik 
 
- Erősödik a helyi identitás, mely leginkább az építészeti kultúrához kötődik. 
 
- A hely szelleme (genius loci) mély nyomokat hagy az ide látogatókban 
 
- A kulturális turizmus számára fogadóképessé válik a település 
 
- Hagyományos díszítő művészet újra éled és kézműipari mesterségek újulnak meg 
pl. a vértelek díszes megmunkálását segítő asztalos ipar és  a fa művészi 
megmunkálása. 
 
- A település a szerves, fenntartható fejlődés útjára lép 
 
- Lokális, civil társadalmi csoportok szerveződnek, akik a szakmapolitikát képviselik 
 
- A hely szelleme és a helyi kis közösségek biztosítják a család, mint legkisebb 
közösség biztonságát, s így a társadalom számára is megfelelő alapok képződnek 
 
-  A szellemi örökség megóvása nagyobb hangsúlyt kap. 
 
- Az épített örökség pusztulásának gyakori oka a funkcióvesztés, vagy a nem 
megfelelő új funkció választása. 
 
- Az anyagi és tárgyi kultúra vonatkozásában néhány esetben az eredeti, vagy az 
eredetihez hasonló funkció helyre állítása is megoldhatóvá válik  
 
- A népi lakóházak üdülő funkciója szinte az egyedüli megmentési lehetősége a népi 
lakóházaknak, a legsikeresebb helyre állítások is e téren születtek. 
 
- A hagyományőrzés nem minden esetben kell, hogy jelentse a lemerevített 
konzerválást sem a műemlékileg védett, sem a helyileg védett objektumok esetén. 
 
- A helyi értékvédelmi rendelet által a hagyományok megőrzése hosszútávon 
biztosíthatóvá válik. 
 
- A területi védelem vonatkozhat a település szerkezetre, az utcaképre, az 
építészeti karakter védelemre (beépítési módok, ritmusok stb.) Ld. Helyi 
Önkormányzati védelem.) 
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- Egyedi védelem esetén érték hordozó és érték közvetítő lehet az épület 
homlokzat, épület részletek, de a tömeg arány, kerítés, vagy kerítés részlet, anyag 
használat stb. 
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Szomolya község Önkormányzatának megbízásából elkészítettük a településnek a 
PROVINCIA Területfejlesztési és Építészeti Tervező KFT által összeállított rendezési 
tervével kapcsolatosan a 4/2003. / II. 20. / NKÖM rendelet előírta régészeti 
hatástanulmányt. 
 
Az örökségvédelmi hatástanulmányt a 2001. évi LXIV. törvény 66. §-a, illetve e 
törvény 93. § ( 2 ) bekezdésének i ) pontja alapján a nemzeti kulturális örökség 
miniszterének 4 / 2003. ( II.) 20. ) rendelete szerint, a településfejlesztéseket 
megalapozó településrendezési eljárásokhoz kell készíteni. A hatástanulmány célja a 
régészeti örökség elemeinek számbavétele az ismert adatok alapján, az örökségi 
értékek védelme, a települések fejlesztéséről szóló hosszútávú döntések 
megalapozása.   
  
A rendezési tervek készítésének véleményezése során az Örökségvédelmi Hivatal 
az eddigi gyakorlat alapján előírta azon területek régészeti terepbejárásával történő 
vizsgálatát is, mely területeken művelési ág módosulás, belterületbe vonás, vagy 
olyan tevékenység várható, mely jellegénél fogva / pl. ipari parkok, gazdasági 
övezetek kijelölése / veszélyeztetheti a régészeti örökség elemeit. Az ismert 
régészeti lelőhelyek kiterjedését szintén régészeti terepbejárással kell tisztázni. 
 
 
A hatástanulmány magában foglalja a Herman Ottó Múzeum / HOM / Régészeti 
Osztálya adatállományának, azaz: 

 
a Régészeti Adattár dokumentumainak 
a Régészeti Gyűjtemény leltárkönyveinek 
a HOM évkönyveiben 1957-1990-ig megjelent éves kutatási jelentéseknek 
a területre vonatkozó történeti és földrajzi térképanyagnak 
a FŐMI Archívum 1964. Évi és 2000. Évi légifelvétel-sorozatának 
valamint a vonatkozó régészeti szakirodalomnak az áttekintését 
továbbá a szóban forgó területnek a régészeti terepbejárását. 

 
 
A hatástanulmány célja, hogy összegezze a területre vonatkozó jelenlegi régészeti 
ismereteket, és ennek alapján tájékoztassa a Megrendelőt, valamint az illetékes 
Szakhatóságot a rendezési terv megvalósítása során várható régészeti 
jelenségekről, továbbá felhívja a Megrendelő figyelmét az érvényben lévő 
Örökségvédelmi törvény /LXIV:/2001, tv. / vonatkozó rendelkezéseire. 
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A HERMAN OTTÓ MÚZEUM RÉGÉSZETI 
ADATTÁRÁNAK ADATAI 

 
 

A Szomolya község településrendezési terve által érintett területekre 
vonatkozóan a  

 
HOM Adattára a következő adatokkal rendelkezett: 
 
 
1966-ban Mezőkövesd és Szomolya között, Szomolyától 3 km-re, az út bal oldalán, 
sóderkitermelés közben  mammutcsontot találtak. A lelet 7-8 m mélyen volt, sajnos 
összetört, csak kis darabját sikerült megmenteni.  
A Vén-hegy és a Vásároshegy közötti területen, a községtől nyugatra a „Kaptárkő-
csoport” bejárását végezte el a múzeum munkatársa 1967-ben. 
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A TÖRTÉNETI ADATOK VIZSGÁLATA 
 

 
A községet már a XII. században említik források Egyházasszomolya-ként. Nevét 
egyesek a szláv smola = szurok névből származtatják. A tatárjárás előtt bizonyos 
Cyriák leányáé volt, az örökösödés „leánynegyed” címén, később ugyancsak 
leányágon öröklődött tovább. 
 
A tatárjárás alatt elpusztult a falu, a puszta birtokot a lövői nemesek ragadták 
magukhoz. Ez ellen az örökösök tiltakoztak, s a per folyamán Lambert püspök 1269-
ben visszaítélte a törvényes örökösöknek. Egyházasszomolya neve Ighazas Zumula 
alakban maradt fenn, 1269 után azonban már nem találunk rá ebben a formában 
adatot. A pápai tizedlajstromok Zomole /Monumenta Vaticana I. 348./ Zemolya /u.o. I. 
364./ néven említik.  
 
Temploma még a román korban épült, és a temetőben állott, de 1896-ban a hatóság 
veszélyesnek nyilváníttatta, és az értékes emléket lebontatta. Előzőleg már 1877-ben 
lebontották a csúcsíves, gótikus templomhajót, a románkori szentélyt pedig 
kápolnaként restaurálták. Eltűnt a román kori kapu is, még a rajzát sem ismerjük. A 
lebontott templom köveit a temető kerítésébe falazták be.  
 
Az új, neobarokk stílusú templom 1897-98-ban épült meg. Később a temető 
kerítéséből kiemelték az egykori templomkapu köveit, és az egri érseki líceum 
kőtárában helyezték el. A faragott kövek stílusjegyei a XII. század végére mutatnak, 
így ezekből a község keletkezésének idejére is következtethetünk. 
 
Birtokos családja az oklevelek tanúsága szerint Szomolyainak nevezte magát, a 
község XV. századi említése Zomolya. 1408-ban az egri káptalan és a Syeger család 
birtokolta. Ekkor egy új része is keletkezett, melyet megkülönböztetésül 
Felsőszomolyának/Felseuzomolya neveztek. Ez is a Szomolyai család birtoka volt, 
melyre Zsigmond király a csehországi hadjáratban szerzett érdemeikért új adományt 
adott 1421-ben Szomolyai Jánosnak és György fiának, továbbá Györgynek és 
Istvánnak, valamint atyai rokonainak, Szomolyai András fiainak Tamásnak, Jánosnak 
és Fábiánnak. Az említettek mellett ismerjük még a Patha és a Rebegeő/Rebegew 
családokat a birtokosok sorában.  
 
Felsőszomolyán birtokos volt még a Szomolyaiakkal rokon Daróczy és az 
egyházasarlói Füzesi/Fühesi/Fywzesy család, de ezek birtokaikat eladták a karthauzi 
szerzeteseknek. A beiktatásra mégsem került sor, a Szomolyai család ellenvetése 
miatt: a pernek egyezség vetett véget, aminek folytán a karthauziak 22 forintért 
eladták a birtokot a Szomolyaiaknak. 
A XVI. századi földesurak  között a Szomolyai család mellett az egri káptalant találjuk  
/Borsod megye levéltára II. 126,206,456./ majd a század végén a Becskereki, 
Karácsondi és Füzi birtokosokról történik említés. /Borsod megye levéltára II. 411, 
689./ 
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A XVII. században nagy valószínűséggel összeépült már a két szomolyai rész, 
Felsőszomolya helyett Feulegh Zomolia elnevezést találunk. /Borsod megye levéltára  
IV. 241./ 
 
A török adófizető községek sorában nem szerepel Szomolya, így nem tudjuk, hogy 
hódoltsági terület volt-e.      
 
 
A TÖRTÉNETI ÉS FÖLDRAJZI TÉRKÉPANYAG, ILLETVE A LÉGIFELVÉTELEK 
RÉGÉSZETI VONATKOZÁSÚ INFORMÁCIÓI 
 
A régészeti felmérés során fontos az adott területre vonatkozó földrajzi és történeti 
térképanyag, illetve a légifelvételek vizsgálata az esetleges régészeti lelőhelyekre, 
jelenségekre utaló földrajzi nevek, domborzati jellegzetességek vonatkozásában. A 
megfigyelések hozzásegíthetnek korábban föl nem ismert lelőhelyek / pl. őskori 
települési és temetkezési halmok, földvárak, elpusztult középkori települések, 
templomok, stb. /  
 
felfedezéséhez, továbbá az ismert régészeti lelőhelyek pontos földrajzi helyzetének 
meghatározásához. 

 
Abból a célból, hogy a történeti térképek adatai a mai állapotokkal összevethetőek 
legyenek, a térképen szereplő és a jelenleg is a terepen található közös illesztési 
pontok segítségével a felméréseket megfelelően pozicionáltuk, georeferáltuk. Így 
ezen korabeli térképeket alkalmassá tettük arra, hogy az EOV vetületi rendszerben 
értékelhetőek legyenek.  
 
/Szomolya község 1:10000 léptékű EOV vetületű térképe,  77-221 térképszelvény/ 
 
Jelen esetben a történeti térképek közül az I. Katonai felmérés / 1784 /  és a II. 
Katonai felmérés / 1856-60/ vonatkozó térképlapjait tanulmányoztuk át, de a 
térképlapokon nem figyeltünk meg régészeti lelőhelyre utaló földrajzi neveket, illetve 
domborzati jellegzetességeket. / Forrás: HM –Hadtörténeti Intézet Térképtára / 
 
Az I. Katonai felmérés /1784. XX-15/ SZOMOLYA községet a Kánya patak két 
partján elnyúló, kétutcás településnek ábrázolja, templomának jelölésével. 
 
A II. Katonai felmérés /1856-60 között, XXXVIII-46/ csak a „Kanya Fojas” egyik 
partján mutat két sor házat, az utca délnyugati irányban kissé elkanyarodik, mintegy 
követve a „Vén hegy” vonalát, illetve a patak egy kanyarulatában, az előbbi házsortól 
északkeletre egy kis házcsoportot. A patak túlsó partján mindössze a templom körül 
fedezhető fel házak ritkásabb csoportja.   
 
A FŐMI Archívum 2000. Évi 3240. számú légifelvételén a vizsgálatba bevont 
területekre nézve  régészeti jelenségre utaló nyomott nem tapasztaltunk. 
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ÖSSZEGZÉS 
 

A régészeti hatástanulmány eredményeit összegezve megállapítjuk, hogy a 
Szomolya község településrendezési tervével érintett területen régészeti lelőhely 
nem található. 
 
Figyelembe véve a községről elmondottakat, azt a tényt, hogy első temploma már a 
XII. század végén megépülhetett, különösen a temető és a templom környékén lehet 
számítani régészeti leletek előfordulására. 

  
 

Mindazonáltal elfordulhat, hogy a földmunkával járó tevékenység megkezdésekor a 
településrendezési terv által érintett területeken más, eddig nem ismert régészeti 
lelőhely /ek / kerül / nek / elő, ezért új régészeti lelőhely előkerülésének esetére 
vonatkozóan közöljük az Örökségvédelmi törvény / LXIV. 2001. Tv. / rendelkezéseit: 
 

 
„24. § / 1 / A régészeti emlékek és leletek előkerülése esetében is törekedni kell a 
régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. 
 
/ 2 / Ha régészeti feltárás esetén kívül régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a 
felfedező, a munka felelős vezetője köteles 
 
a) a tevékenységet azonnal abbahagyni, és az illetékes múzeum nyilatkozatának 
kézhezvételéig szüneteltetni, 
b) a helyszín és a lelet őrzéséről  - a felelős őrzés szabályai szerint -  a jegyző vagy 
az illetékes múzeum, vagy a Hivatal intézkedéséig gondoskodni. 
 
/ 3 / Az emléket vagy a leletet az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének 
haladéktalanul be kell jelenteni. E kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan 
tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli. 
 
/ 4 / A jegyző a bejelentés napján köteles az illetékes múzeumot és a tevékenység 
jellege szerint illetékes hatóságot haladéktalanul értesíteni. 
 
/ 5 / Az illetékes múzeum köteles a helyszínt, illetőleg a leleteket haladéktalanul 
megvizsgálni és a tevékenység folytatásának feltételeiről  - a hozzá érkezett 
bejelentéstől számított 24 órán belül írásban nyilatkozni, és a nyilatkozatot a 
Hivatalnak is megküldeni. 
 
/ 6 / Amennyiben az illetékes múzeum nyilatkozata alapján a további tevékenység a 
régészeti emléket, illetőleg az előkerült régészeti leletet nem veszélyezteti, az 
nyomban folytatható. 
 
/ 7 / Ha a múzeum nyilatkozata alapján a régészeti emlék vagy a lelet 
veszélyeztetése nélkül a tevékenység még részlegesen sem folytatható, a 
tevékenység jellege szerint illetékes hatóság köteles annak folytatását azonnali 
hatállyal megtiltani és legfeljebb 30 napra felfüggeszteni, és intézkedéséről a Hivatalt 
értesíteni. 
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/ 8 / A múzeum köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és 
folyamatosan  - az elvárható ütemben  - végezni, az előkerült régészeti leletet 
ideiglenesen elhelyezni. A mentő feltáráshoz engedély nem szükséges. 
 
/ 9 / Ha a mentő feltárást nem lehet 30 nap alatt elvégezni, a Hivatal ideiglenesen 
védetté nyilváníthatja a földterületet. Ennek hiányában a munka folytatható.” 

 
 

 
 
 
 
 

Miskolc, 2005. január 12.       Dr. Lovász Emese 
régész 
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Mellékletek 
 

 

 
SZOMOLYA község I. Katonai felmérése / 1784/  XX-15./ 

 
SZOMOLYA község II. Katonai felmérése / 1856-60 között / XXXVIII-46 / 
 
SZOMOLYA község légifelvétele FŐMI Archívuma 2000. évi felvétel 3240. 
 
SZOMOLYA község 1.10000 léptékű térképe, EOV 77.221 szelvény 
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SZOMOLYA 

 
VÁLTOZTATÁSI TILALOM ALÁ KERÜLŐ TERÜLETEK HELYRAJZISZÁMAI 
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