1. Melléklet a 13/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
Településképi jelentőségű meghatározó területek
1.1

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek
A
I.

II

III.

IV.

V.
VI.

B
C
Jele
Megnevezése
Városközponti területek
I.1
Városközpont
I.2
Telep központ
I.2.1.
Móricz Zsigmond utca – Köztársaság utca
Lakóterületek
II.1.
Hagyományos kertes lakóterület
II.2.
Kolónia
II.2.1.
Engels telep
II.2.2.
Alsó kolónia
II.2.3.
Felső kolónia
II.2.4.
Úri kolónia
II.2.5.
Faragó telep
II.2.6.
Községi kolónia
II.2.7.
Hasznos telep
II.3.
Telepszerű többszintes lakóterület
II.3.1.
Köztársaság út – Egyetértés út
II.3.2.
Eötvös Lóránd út
II.3.3.
Vörösmarty Mihály út
II.3.4.
Táncsics Mihály út
Ipari‐gazdasági terület
III.1.
Telepi városrész
III.2.
Városközponti terület
Különleges zöldterületi intézményterületek
IV.1.
Tavak és környezetük, rekreációs területek
IV.1.1.
Felső tó
IV.1.2.
Alsó tó
IV.1.3.
Népkert
IV.2.
Pincés terület
IV.3.
Sportpályák
IV.3.1
Teniszpálya
IV.3.2.
Városközponti sportpálya
IV.3.3.
Futballpálya
IV.4.
Temetők
IV.4.1.
Temető úti temető
IV.4.2.
Telepi temető
Belterületi erdős, fás területek
Mezőgazdasági területek

D
Lehatárolása

TÉRKÉP SZERINT

1.

Melléklet 1. ábra: Településképi jelentőségű meghatározó területek elhelyezkedésének térképvázlata

1.2

I.

II.2. Kolónia
1.

Településképi jelentőségű meghatározó városközponti területek és lakóterületek

Városközponti területek

II.1. Hagyományos kertes lakóterület

II.3. Telepszerű többszintes lakóterület

Melléklet 2. ábra: Településképi jelentőségű meghatározó településközponti területek és lakóterületek
elhelyezkedésének térképvázlatai

1.3 Településképi jelentőségű meghatározó ipari‐gazdasági területek, különleges
intézményterülete, belterületi erdős, fás területek és mezőgazdasági területek

2.

III.

Ipari‐gazdasági területek

IV.

Különleges
intézményterületek

V.

Belterületi erdős, fás területek

VI.

Mezőgazdasági területek

zöldterületi

zöldterületi

Melléklet 3. ábra: Településképi jelentőségű meghatározó ipari‐gazdasági területek, különleges zöldterületi
intézményterülete, belterületi erdős, fás területek és mezőgazdasági területek elhelyezkedésének
térképvázlatai

2. Melléklet a 13/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
Helyi egyedi építészeti értékvédelemmel védett épületek
A
Sorszám

C
Helyrajzi szám

1.
2.

1211
1284

3.
4.
5.

6.
7.

1180
989/10
1029/1
1028
1026/1
1011
989/25

8.
9.

541
535

D
Utcanév

Köztársaság út
Móricz Zsigmond
utca
Petőfi tér
Petőfi tér
Táncsics Mihály út

Táncsics Mihály út
Volt lemezgyár
terület
Köztársaság út
Köztársaság út

E
Házszá
m

D
Leírás

114
4

Evangélikus templom
Volt lemezgyári kórház

3
1
1‐3

Volt Tiszti Kaszinó
Lemezgyár főbejárat és iroda épület
Helytörténeti gyűjtemény (volt
igazgatói lak)

11

Főmérnöki lakások
Trafóház

15
11

Jegyzői lak
Borsodnádasdi

2. Melléklet 4 ‐ 5. ábra: Helyi egyedi építészeti értékvédelemmel védett épületek elhelyezkedésének
térképvázlata

2. Melléklet 6 ‐ 7. ábra: Helyi egyedi építészeti értékvédelemmel védett épületek elhelyezkedésének
bemutatása légifotó segítségével

3. Melléklet a 13/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
Helyi értékvédelemmel védett műalkotások
A
Név

B

C

Pontos helyszín

Főbb jellemzők

1 Feszület

Engels utca mentén

2 Feszület

Kossuth Lajos utca

3 Jézus szobor

Kossuth Lajos utca

4 I. világháborús
emlékmű

Köztársaság utca

5 Kopjafa –
Trianon
emlékmű
6 Kopjafa –
Millenniumi
emlékmű
7 I. és II.
világháborús
emlékmű
8 Balatoni
kereszt
9 Petőfi Sándor
szobor

Eötvös Lóránd utca

Egyszerű fa feszület, rajta festett pléh‐krisztussal, fölötte
INRI felirattal. A kereszt fölött bádogboltozat található.
Szent István római katolikus templom udvarán álló műkő
kereszt, melyet 1980‐ban felújították.
Szent István római katolikus templom udvarán található
csonkagúla betontalapzaton álló, kb. 1,5 m magas műkő
Jézus‐szobor, melyet kovácsoltvas kerítés vesz körbe.
A Polgármesteri Hivatal előtt található, Íves, lépcsős
alapzaton álló oszlop emlékmű, melyet két szárnyfal fog
közre, három márványtáblával. Az oszlopon bronz
koszorúba foglalt kard dombormű található. Az emlékmű
csak az egykori falu áldozatainak nevét sorolja fel.
Az Eötvös Lóránd utca mentén, zöldsávban található a kő
talapzaton álló míves kopjafa Trianon emlékéül állítva

10 Zsilipház

11 Feszület

Köztársaság utca

Körülbelül 2,5 m magas faragott kopjafa, Borsodnádasd
címerével, „Jelfa a jövőnek” felirattal.

Petőfi tér

Kő talapzaton álló trombitát fújó és zászlót tartó katona
ábrázolása látható, a márványtáblákon a két világháború
alatt elesett lemezgyár telepi hősök névsorát olvasható.
Táncsics Mihály út első kanyarulatában egyszerű faragott
fakereszt
Impozáns lépcsősoron keresztül megközelíthető, kő
talapzaton álló Petőfi Sándort ábrázoló réz mellszobor

Táncsics Mihály út
Petőfi tér – Petőfi
Művelődés ház
mellett
Felső tó

Köztársaság utca 31.
előkertje

Szép kivitelezésű fehérre mázolt zsilipház a Felső‐tó
északi végében található, megközelítése fém hídon
lehetséges, mely a körül járást is lehetővé teszi
Lakóház előkertjében található egyszerű kőből készült feszület,
rajta festett pléh‐krisztussal, fölötte INRI felirattal.

3. Melléklet 8. ábra: Helyi értékvédelemmel védett műalkotások elhelyezkedésének térképvázlata

3. Melléklet 9. ábra: Helyi értékvédelemmel védettműalkotások elhelyezkedésének bemutatása
légifotó segítségével

4. Melléklet a 13/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
Egyedi tájértékek
A
Alkotás megnevezése
1.
2.
3.

Evangélikus templom
Jézus Szíve római katolikus
templom
Szent István római katolikus
templom
Volt szivattyúház

4.
5.
6.

Plébánia
Volt Tiszti Kaszinó
Helytörténeti gyűjtemény épülete

7.
Felső‐tó
8.
Pincék
9.
Alsó‐tó
10.
Hagyásfás‐legelő
11.

Kerti pavilon
12.

13.

Szabadtéri színpad
Móricz Zsigmond utca

14.
Vörösmarty utca
15.

16.

Trafóház
Feszület

17.
Jézus‐szobor
18.

B

Köztársaság út 114.
Petőfi tér 7.

D
A védelem
fajtája
HV
M

Kossuth Lajos utca 22.

M

Köztársaség utca ‐ Az épület egyszerű,
szögletes, lapostetővel, a patak fölé
építve.
Petőfi tér 7.
Kossuth út 22.
Táncsics Mihály utca ‐ neoklasszicista
stílusban épült egykori villa épület az
egykori igazgatói lak. Előtte kopjafa
található.
Kölcsey Ferenc utca ‐ Tározótó, ami a
lemezgyár és a település ipari
vízszükségletét fedezte.
Felső tó partján kőbe vájt pincék
találhatók. A bejáratok általában
elöregedett fa kiépítésűek, némelyik kővel
kirakott.
Móricz Zsigmond utca vége ‐ Szabálytalan
négyszög alakú tározótó, ami a lemezgyár
és a település ipari vízszükségletét
fedezte.
Mocsolyáson és a Máté‐hegyen ‐ Az
Engels‐telep előtt található az úgynevezett
Hagyásfás legelő, melyen jelenleg is
legeltetnek. A terület felső része teljesen
beerdősül. Idős mezei juharok találhatók
itt
Petőfi tér mögött ‐ az egykori szabadtéri
színpad kerti pavilonja volt. A kerti pavilon
a
századelő
klasszicista‐szecessziós
pavilonépítészetének tipikus darabja,
melyet élénk színűre festettek.
Petőfi tér mögött ‐ A színpadot jelenleg
befalazták.
Alsó kolónia, földszintes ikres illetve
sorházas kolónia lakások találhatók itt, az
épületek a népi szecesszió Kós vonalát
követik.
A házak szintén az 1930‐as években
megszokott, Kós Károly stílusát követő
népi szecessziós jegyeket hordozzák
magukon.
A volt lemezgyár területe ‐ hajdani
áramfejlesztő és trafóház épülete.
Kossuth utca ‐ található, a római katolikus
templom udvarán állóm űkő kereszt,
melyet 1980‐ban felújították.
Kossuth utca – Szent István római
katolikus templom udvarán található
csonkagúla betontalapzaton álló, kb. 1,5
m magas műkő Jézus‐szobor, melyet
kovácsoltvas kerítés vesz körbe.

ET

Pontos helyszín

M
HV
HV

TSZM

TSZM

TSZM

ET

ET

ET
TSZM

TSZM

HV
HV

HV

Feszület
19.

20.
21.

Balatoni kereszt
I. és II. világháborús emlékmű
I. világháborús emlékmű

22.

Kopjafa ‐ Millenniumi emlékmű
23.

Engels utca, egyszerű fa feszület, rajta
festett pléh‐krisztussal, fölötte INRI
felirattal. A kereszt fölött bádogboltozat
található.
Balatoni‐út első kanyarulatában egyszerű
faragott fakereszt
Petőfi tér ‐ Lemezgyár telepi hősök
névsorát sorolja fel
Köztársaság utca eleje ‐ a Polgármesteri
Hivatal előtt található, Íves, lépcsős
alapzaton álló oszlop emlékmű, melyet két
szárnyfal fog közre, három
márványtáblával. Az oszlopon bronz
koszorúba foglalt kard dombormű
található. Az emlékmű csak az egykori falu
áldozatainak nevét sorolja fel.
A Köztársaság utca ‐ kb. 2,5 m magas
faragott kopjafa, Borsodnádasd címerével,
„Jelfa a jövőnek” felirattal.

HV

HV
HV
HV

HV

Jelzések:
ET: egyedi tájérték + egyéb védelem:
M: műemlék
HV: helyi egyedi védelem (épület+műalkotás)
TSZM: településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

4.

Melléklet 10. ábra: Egyedi tájértékek elhelyezkedésének térképvázlata

5. Melléklet a 13/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
A településképi véleményezési eljárás lefolytatásának megindításához szükséges kérelem
Kérelmező tölti ki

Kérelem ‐ Településképi véleményezési eljárás lefolytatásához

A Kérelem az ..../2017.(.. . .. .) Ö.r. ............6. mellékletének ..................pontja alapján kerül benyújtásra
I. Építtető adatai (kötelező)

Tervező adatai

Név:

Tervező:

Lakcím vagy székhely:
Levelezési cím:

Levelezési cím:

Kapcsolattartó:

Tervezői jogosultság sz.:

Tel./e‐mail:

Tel./e‐mail:

Kérelmező:

Építtető; Ingatlan tulajdonosa

II. Építési helyszín adatai ‐ az ingatlan adatai
Ingatlan címe:

Hrsz.:
Igen

Nem

Igen

Nem

Területi védelem





Közterület





Helyi egyedi védelem





Önk. tul. v. kezelés





ba) telken létesítendő épületek száma:

db

be) tervezett építménymagasság:

m

bb) telek területe:

m2

bf) tervezett szintterületi mutató:

m2/m2

bc) telek tervezett beépítettsége:

%

bg) parkolóhelyek, garázsok száma:

bd) zöldfelület tervezett mértéke:

%

bh) közművesítettség:

III. Építési tevékenység
a) rövid leírása:
b)a tervezett épület(ek) részletes adatai:

db

bi) az épület(ek) rendeltetése (több rendeltetési egység esetén az egyes rendeltetési egységek elnevezései
/lakások, üdülő, szállás, stb./ és darabszámuk felsorolása):
IV. Az ÉTDR tárhelyre feltöltött építészeti‐műszaki tervdokumentáció
Az ÉTDR tárhelyre feltöltött építészeti‐műszaki
tervdokumentáció tartalma
a) helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása, védettség

lehatárolása, terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal
b) településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés

ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is)
ÉTDR azonosítója:

c) reklámelhelyezés ábrázolása



d) rendeltetés meghatározása



e) rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti
kialakításról



f) egyéb (nem kötelező):
Alulírott, az I. pontban megjelölt kérelmező a II. pontban megjelölt ingatlanon a III. pont szerinti ‐ építésügyi
hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység településképi követelményének tisztázása céljából kérem a
településképi véleményezési eljárás lefolytatását.
Borsodnádasd , 20.... ...................... hónap ...... nap

……………………………………
Kérelmező aláírása

6.
Melléklet a 13/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
Településképi véleményezési eljárás alá eső tevékenységek
Településképi véleményezési eljárás
ESETEI ‐ építmény építésére, bővítésére irányuló építési, összevont, fennmaradási,
bontási engedélyezési eljárásokat megelőzően, amennyiben az építési tevékenység
településképet érint ‐

TERÜLET
A
1.

2

3.
4.
5.

6.
7

B

LÉTESÍTMÉNY

A polgármesteri VÉLEMÉNY
megalapozásának

MÓDJA:

I.
II.
III.
A város egyes‐ alábbiakban felsorolt ‐ területeihez kötődő településképi véleményezési eljárás
Védett helyi művi értékkel érintett
vagy azzal szomszédos ingatlan
esetén, helyi értékvédelemmel
érintett
területen,
műemléki
környezetben,
műemléki
jelentőségű területen
A
településképi
szempontból
jelentős útvonalak és a mellettük
fekvő, az úthoz csatlakozó teleksor
területén.
Településképi
jelentőségű
meghatározó területek esetében
A SZT szerinti településközpont
építmények
‐ önkormányzati főépítész
vegyes területen
közreműködésével.
Az országos közutak mentén
elhelyezkedő ‐ SZT ‐ben ‐
közlekedési,
közműépítési
területnek jelölt telkeken és a vele
szomszédos
telkeken/építési
telkeken
A SZT szerinti különleges területen
A SZT szerinti gazdasági területen
településképi szempontból jelentős
utak melletti, ahhoz csatlakozó
teleksor területén

Az egész város területén egyes ‐ alábbiakban felsorolt ‐ építményekhez kötődő településképi eljárás
a./ kettő vagy annál több
rendeltetési egységet magába
foglaló épület, továbbá ikerház,
csoportház (sorház, láncház,
átriumház) ‐ településképet érintő
‐ homlokzatának megváltoztatása
b./ az OTÉK vagy a HÉSz szerint csak
kivételesen engedélyezhető
építmények
c./ szobor, emlékmű, kereszt,
önkormányzati
főépítész
emlékjel ha annak a talapzatával
közreműködésével
együtt mért magassága
meghaladja a 6,0 m‐t.
d./ Emlékfal építése, amelynek
talapzatával együtt mért
magassága meghaladja a 3,0 m‐t.
e./

10 méternél nagyobb teljes
magasságú, önálló antennatartó
szerkezet és csatlakozó műtárgy

C

A város egyes területein, egyes építményekhez kötődő településképi véleményezési eljárás

1.

A kertes mezőgazdasági jelű
övezetek területén

a./
b./

2.

A város látványvédelemmel érintett
kiemelt térségi övezeteiben

a./
b./

3.

A város beépítésre nem szánt
területein

a./
b./

.

A vasútvonal mentén

a./

‐ 90 m² szintterület fölötti
építmények és
a lakó funkciót is magukba foglaló
épületek
90 m² szintterület fölötti
építmények és
a lakó funkciót is magukba foglaló
épületek
10 méternél nagyobb beépítési
magasságú építmények
250 m2‐nél nagyobb beépített
alapterületű építmények
zajgátló építmények

önkormányzati főépítész
közreműködésével

önkormányzati főépítész
közreműködésével

7. Melléklet a 13/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
A településképi bejelentési eljárás lefolytatásának megindításához szükséges
formanyomtatványa
Kérelmező tölti ki

bejelentés

Kérelem, Településképi bejelentési eljárás lefolytatásához

relem az ..../2017.(.. . .. .) Ö.r.8. mellékletének ..................pontja alapján kerül benyújtásra
1. Bejelentő adatai (kötelező)

Tervevező adatai (értelem szerűen)

Név:

Tervező:

Lakcím vagy székhely:

Tervező szervezet:

Levelezési cím:

Levelezési cím:

Kapcsolattartó:

Tervezői jogosultság sz.:

Tel./e‐mail:

Tel./e‐mail:

2. A bejelentés tárgyának helye ‐ az ingatlan adatai
Ingatlan címe:

Hrsz.:
Igen

Nem

Területi védelem





Helyi egyedi védelem





3. A bejelentés tárgya

Igen

Nem

Közterület





Önk. tul. v. kezelés





4. A bejelentéssel kérelmezett időtartam

Építési tevékenység



Építési tevékenység

Reklámelhelyezés



Hirdető berendezés

Rendeltetés változás



Rendeltetés változás

Rövid leírása:
5. A bejelentéshez mellékelt dokumentáció tartalma

2 pld‐ban

Műszaki leírás (telepítésről, építészeti kialakításról)



Helyszínrajz szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével:



Alaprajzok:



Homlokzatok:



Utcaképi vázlat, színterv, látványterv (Fotó dokumentáció):



Egyéb (nem kötelező)
Alulírott, az 1. pontban megjelölt kérelmező a 2. pontban megjelölt ingatlanon a 3. pont szerinti hatósági
engedélyhez nem kötött ‐ építési tevékenységet /reklám elhelyezést/ rendeltetés változtatás
tevékenységet településképi követelmények tisztázása céljából településképi eljárásra a mai napon
bejelentem.

A bejelentési kérelem kitöltésével tudomásul veszem, hogy a tervezett tevékenység a bejelentés alapján
megkezdhető, amennyiben ahhoz más hatósági engedély nem szükséges és a polgármester a bejelentés
megérkezésétől számított 15 napon belül hatósági határozatban – feltétel meghatározásával vagy
anélkül – tudomásul veszi.
A polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül hatósági határozatban
megtilthatja az építési tevékenységet, reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatás
megkezdését és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység
bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire.
…………, 20.... ...................... hónap ...... nap
................................................
a kérelmező aláírása

8. Melléklet a 13/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
Településképi bejelentési eljárás alá eső tevékenységek
Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni
I.
II.
az alábbi engedély nélkül végezhető
az alábbi
ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK közül
TERÜLETEKEN, illetve. ESETEKBEN:
A

Bontási tevékenységek esetében

1.

Építményt, építményrészt érintő
engedély
nélkül
végezhető
tevékenység esetén

B

1.

2.

3.

4.

5.

bontási
bontási

a./

védett helyi művi értékkel érintett ingatlanon
minden esetben,
b./ településképi meghatározó területen,
ha a tervezett építési tevékenység utcaképet,
településképet érint.
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló jogszabályban meghatározott alábbi építési engedély nélkül végezhető
építési tevékenységek esetén
‐ amennyiben a tervezett építési tevékenység utcaképet, településképet érint ‐
Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, a./ védett helyi művi értékkel érintett ingatlanon, és
korszerűsítése,
homlokzatának
műemléki környezetben
megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres b./ településképi
jelentőségű
meghatározó
beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek
területek esetében
a csatlakozó építmény alapozását vagy c./ kettő vagy annál több rendeltetési egységet
tartószerkezetét is érintik
magába foglaló épület, továbbá ikerház,
csoportház (sorház, láncház, átriumház) ‐
közterület felőli homlokzata ‐ esetében az egész
település területén
Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, a./ védett helyi művi értékkel érintett ingatlanon, és
homlokzati
nyílászáró–
cseréje,
a
műemléki környezetben,
homlokzatfelület színezése, a homlokzat b./ településképi
jelentőségű
meghatározó
felületképzésének megváltoztatása
területek esetében,
c./ kettő vagy annál több rendeltetési egységet
magába foglaló épület, továbbá ikerház,
csoportház (sorház, láncház, átriumház) ‐
közterület felőli homlokzata ‐ esetében az egész
település területén
Az épület homlokzatához illesztett előtető, a./ védett helyi művi értékkel érintett ingatlanon, és
védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő
műemléki környezetben,
felújítása,
helyreállítása,
átalakítása,
b./ településképi
jelentőségű
meghatározó
korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása
területek esetében,
c./ kettő vagy annál több rendeltetési egységet
magába foglaló épület, továbbá ikerház,
csoportház (sorház, láncház, átriumház) ‐
közterület felőli homlokzata ‐ esetében az egész
település területén
A 312/2012.(XI. 8) Korm. rendelet 1. melléklet a./ védett helyi művi értékkel érintett ingatlanon,
és műemléki környezetben,
14.pont e) alpontjában és a 29. pontban
foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi, b./ településképi
jelentőségű
meghatározó
vendéglátó rendeltetésű épület építése,
területek esetében,
bővítése, amelynek mérete az építési c./ az országos közutak mentén elhelyezkedő ‐ a
tevékenység után sem haladja meg a nettó
SZT‐ben ‐ közlekedési, közműépítési területnek
20,0 m2 alapterületet
jelölt telkeken és a vele szomszédos
telkeken/építési telkeken
Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény a./ védett helyi művi értékkel érintett ingatlanon,
építése, átalakítása, felújítása, valamint
és műemléki környezetben
bővítése, amelynek mérete az építési b./ településképi
jelentőségű
meghatározó
tevékenység után sem haladja meg a nettó 100
területek esetében
m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot

6.

7.

8.

9.

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni
I.
II.
az alábbi engedély nélkül végezhető
az alábbi
ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK közül
TERÜLETEKEN, illetve. ESETEKBEN:
Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő a./ az országos vagy helyi védettség alatt álló
felújítása,
helyreállítása,
átalakítása,
építményeken, illetve területeken, valamint
korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása
azok környezetében
b./ településképi jelentőségű területek esetében
c./ az országos közutak mentén elhelyezkedő ‐ a
SZT‐ben ‐ közlekedési, közműépítési területnek
jelölt telkeken és a vele szomszédos
telkeken/építési telkeken
Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és a./ védett helyi művi értékkel érintett ingatlanon és
lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő,
műemléki környezetben
jégverem, valamint zöldségverem építése,
építménynek minősülő növénytámasz, növényt
b./ településképi jelentőségű területek esetében
felfuttató rács építése, meglévő felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése,
bővítése
Napenergia‐kollektor,
szellőző‐,
klíma‐, a./ védett helyi művi értékkel érintett ingatlanon és
riasztóberendezés,
villámhárító‐berendezés,
műemléki környezetben
áru‐
és
pénzautomata,
kerékpártartó, b./ településképi
jelentőségű
meghatározó
zászlótartó (továbbá egyéb műszaki berendezés,
területek esetében
mint pl.: parabolaantenna, légkondicionáló c./ kettő vagy annál több rendeltetési egységet
egység,
napelem)
építményen
vagy
magába foglaló épület, továbbá ikerház,
építményben való elhelyezése
csoportház (sorház, láncház, átriumház) ‐
közterület felőli homlokzata ‐ esetében az egész
település területén
Építménynek minősülő, háztartási hulladék a./ védett helyi művi értékkel érintett ingatlanon és
elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és ‐tároló,
műemléki környezetben
sorompó, árnyékoló elhelyezése.
Utasváró fülke építése.
a./ a város egész közigazgatási területén.

10. Épületben az önálló rendeltetési egységek
számának változása

a./

a település egész közigazgatási területén.

11. Megfelelőség‐igazolással – vagy 2013. július 1‐je a./ védett helyi művi értékkel érintett ingatlanon és
után
gyártott
szerkezetek
esetében
műemléki környezetben
teljesítménynyilatkozattal
–
rendelkező b./ településképi
jelentőségű
meghatározó
építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig
területek esetében
fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi
tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató,
vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás
tartására szolgáló építmény,
b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
c) levegővel felfújt vagy feszített fedések
(sátorszerkezetek),
d) ideiglenes fedett lovarda,
e) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására
alkalmas – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
szerinti – állvány jellegű építmény
építése.
C
Építési engedélyezési eljáráshoz nem kötött, építési tevékenységnek minősülő egyéb tevékenység
1. Közterületen bérleti szerződés keretében a./ fokozott védelmet élvező közterületeken.
végzett, építési tevékenységnek minősülő
vendéglátó ipari üzleti előkert létesítése
2. Zajgátló építmények
a./ a vasút‐ és a főútvonalak mentén.
3. Utasváró fülke építése
a./ a település egész közigazgatási területén.

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni
I.
az alábbi engedély nélkül végezhető
ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK közül

II.
az alábbi
TERÜLETEKEN, illetve. ESETEKBEN:

D

Építési engedélyhez nem kötött ‐ reklámok elhelyezése tekintetében:

1.

A településképi jelentőségű területek esetében valamint az országos vagy helyi védettség alatt álló
építmények, illetve területek környezetében az 1 m2‐nél nagyobb hirdető‐berendezések elhelyezése
reklámhordozó berendezés, reklámfelület létesítése (kivéve a címtáblák, megállító táblák,
reklámhordozó berendezésre kihelyezett cserélhető hirdetmények, a reklámberendezéshez nem
kötött reklámozási tevékenységek és a kirakat‐belső berendezések létesítése) esetében;
a település táj és természetvédelemmel érintett kiemelt térségi övezeteiben állandó vagy mobil
tartószerkezettel rendelkező, önálló megjelenésű hirdető felület létesítése esetében

2.
E

Építmények rendeltetésének (rendeltetés módjának) megváltoztatása esetében:

1.

Építési
engedélyhez
nem
kötött
tevékenységgel
megvalósuló,
meglévő
építmények rendeltetésének (rendeltetés
módjának) megváltoztatása esetében

a./

a település egész közigazgatási területén.

9. melléklet a 13/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Pályázati felhívás minta

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Borsodnádasd város Önkormányzatának Képviselő‐testülete a …………./2017…… önkormányzati
rendelet alapján pályázatot hirdet a helyi építészeti értékek felújításának/helyreállításának
anyagi támogatásra.

A támogatás célja a helyi védett épületek, építmények, épületrészek és szobrok megfelelő színvonalú
felújításához és építészeti megjelenésének kialakításához való, közérdekből történő önkormányzati
hozzájárulás biztosítása.
Pályázati előírások:
(1) Pályázati feltételek:
– Csak a védelem alá helyezett, és az ingatlan‐nyilvántartásba bejegyzett ingatlanok esetében
lehet pályázni. (Az ingatlan nyilvántartásba történő bevezetés türelmi ideje 2017.december
31.)
– Pályázhat olyan természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint a
polgári jog szabályai szerint egyéb jogalanyisággal rendelkező, akinek/amelynek a helyi
védett érték (épület, épületrész, szobor) a tulajdonában van.
– A pályázathoz egy ’PÁLYÁZATI KÉRELEM’ című formanyomtatványt kell kitölteni, mely az
Önkormányzat hivatalos honlapjáról letölthető
– A pályázati kérelem elérhetőségének helye:
Borsodnádasd város honlapja, ezen belül a …….., ezen belül a helyi védelem alatt álló
építészeti értékek fenntartásának támogatásáról szóló …../2017. önkormányzati rendelet
…melléklete
– A pályázati kérelmet Borsodnádasd város Önkormányzat címére kell benyújtani
– A formailag, vagy tartalmilag nem megfelelő pályázati kérelmek hiánypótlására lehetőség
van. A hiánypótlásra a hiánypótlási felhívástól számított 15 napon belül van lehetőség. Ezen
lehetőség elmulasztása a hiánypótlási határidő lejártával a kérelem elutasítását vonhatja
maga után.
– A meghirdetett határidőn túl érkezett kérelmek elutasításra kerülnek.
– Egy épület egy elemére újabb támogatás csak a 15 éves együttműködési szerződés lejárta
után adható.
Az érintett épület újabb homlokzati elemeire adható újabb támogatás az együttműködési
szerződés megújításával.
– A pályázó nem a felújítási munkára, hanem az értékmegőrzés miatti, helyi értékhez méltó
helyreállítás többletköltségének finanszírozására kaphat támogatást.
– A Képviselő‐testület az adott költségvetési évre vonatkozóan kiemelt támogatási célokat
határozhat meg.
(2) A pályázat tartalmi követelményei:
– A pályázó (tulajdonos) és az építmény/emlékmű adatai (név, lakcím, elérhetőség,
építmény/emlékmű elhelyezkedése, megnevezése, az érintett ingatlan helyrajzi száma).
– Mellékletek:
a) az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolata;
b) építési engedélyhez kötött munka esetén az építési engedélyezési tervdokumentáció és
a jogerős építési engedély;
c) építési engedélyhez nem kötött munka esetén az építési engedélyezési
tervdokumentációnak megfelelő tartalmú tervek, és az elvégzendő munka leírása;
d) A településképi vélemény, vagy a településképi bejelentés igazolása
e) fénykép dokumentáció az építmény állapotáról, és/vagy a felújítandó homlokzatokról.

f)

g)
h)
i)

a felújítás költségeit tartalmazó részletes költségvetés, elkülönítve azzal a
többletköltség‐igénnyel, mely a homlokzati díszek eredeti formában történő
helyreállítása, (pl. díszesebb kapuzatok, oromzatok, lábazatok, stb.) miatt szükséges;
a megpályázott pénzösszeg megjelölése, felhasználásának tervezett módja és a munka
elkészülésének határideje;
a pályázó költségvállalási nyilatkozata arról, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott
összeget a pályázati feltételek szerint használja fel.
Társasház esetén a tulajdonostársak, illetőleg a közös képviselő hozzájáruló nyilatkozata.

A pályázat benyújtásának határideje:
Általános esetben: a naptári évet megelőző év szeptember hó 30.
Rendkívüli esetben: a naptári év aktuális negyedévének utolsó napjáig

A pályázatokat a települési főépítész javaslata alapján a Képviselő‐testület bírálja el és dönt a
támogatás mértékéről, elsősorban műszaki és városképi indokok alapján.
A pályázat befogadásáról a pályázó a benyújtás határidejét követő 30 napon belül, a döntésről
további 30 napon belül értesítést kap.

Dátum: Borsodnádasd , 20…………………….

…………………………………………..
települési főépítész

10. melléklet a 13/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Támogatási kérelem minta
PÁLYÁZATI KÉRELEM
Borsodnádasd város Önkormányzatának……./2014 (………..) önkormányzati rendelete alapján
meghirdetett helyi építészeti értékek felújításának, helyreállításának anyagi támogatásra
benyújtandó pályázathoz
1. Pályázó (magánszemély, gazdasági szereplő, társasházkezelő) adatai:
Név:

Cím:
Levelezési
cím:
2. A megpályázott felújítandó épület/építmény/emlékmű adatai:
Cím:

Borsodnádasd
,………………...……..út/utca/tér,……...házszám,……emelet
…………ajtó……..helyrajzi szám

3. A támogatás megszerzésének célja:
Az elvégezni kívánt felújítási
munkálatok rövid leírása

Az épület / építmény /
emlékmű jelen állapotának
rövid építészeti bemutatása
az és az elvégezni kívánt
munka indoklása

4. Megvalósítás
A kivitelezés kezdésének
tervezett időpontja:
A kivitelezés befejezésének
tervezett időpontja:
A
tervezett
munka
megvalósításához szükséges
teljes bruttó összeg:
Az igényelt támogatás bruttó
összege:
Borsodnádasd
,
20…....,.hó,……nap

……………….év,………………………….hó,………………………….nap
……………….év,………………………….hó,………………………….nap
………………………………………………Ft

………………………………………………Ft

………………………………………..
Pályázó aláírása

1. Függelék a 15/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
Külön jogszabályban megállapított műemlék épület, műemlék épület telke, műemléki környezet
1. Külön jogszabályban megállapított műemlék épület, műemlék épület telke
A

B

C

D

E

Megnevezés

Cím

Helyrajzi szám

Műemléki
törzsszám

Műemléki
azonosító szám

Petőfi S. u. 8.

Lemezgyári r. k.
templom

1190/7

11180

12532

Petőfi S. u. 8.

Templomkert

1190/7

11180

16342

Petőfi S. u. 8.

Lemezgyári
plébániaépület

1190/6

11180

2694

Kossuth tér

R. k. templom

228

1228

2697

Petőfi Sándor utca 8.

Lemezgyári római
katolikus templom,
plébánia és templomkert

1190/7,
1190/2,
1190/6

11180

2695

1.
2.
3.
4.

5.

2. Külön jogszabályban megállapított műemlék műemléki környezete
A

Megnevezés

1

Lemezgyári
római
katolikus
templom
plébánia
és
templomkert
műemléki környezete

C

D

E

Érintett helyrajzi szám

Műemléki
törzsszám

Műemléki
azonosító
szám

1183/2, 1180, 1178, 1179, 1031, 1032, 11180
1190/3, 1183/3, 1183/4, 1190/5,
1183/1, 1190/4, 1191, 1033/1, 1033/2,
1033/3, 1190/2, 1034/6, 1034/5,
1034/4

12729

Kölcsey Ferenc utca 2.

2

R. k. templom ex‐lege 481, 480, 478, 477, 475, 474/2, 474/1, 1228
műemléki környezete
287, 230, 229, 227, 226, 221, 215, 213,
212, 1787, 1781, 1779

22610

1.

Függelék 1. ábra: A Lemezgyári római katolikus templom és műemléki környezetének térképvázlata

1. Függelék 1. ábra: A római katolikus templom és műemléki környezetének térképvázlata

2. Függelék a 13/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
Külön jogszabályban meghatározott régészeti érdekű területek
A

B

C

D

E

Azonosító

Település

Lelőhely
szám

Név

HRSZ

1 15922

Borsodnádasd 1

Bánberke

1901/20, 1901/19, 1901/21, 1901/22, 1901/27,
1901/24, 1901/23, 1901/26, 1901/25, 1901/28,
1901/29, 1901/30, 1901/32, 1901/33, 1901/31,
1901/34, 098/1, 0115/2

2 15923

Borsodnádasd 2

Csurgó

0128/6, 0126/1, 893, 896, 897, 898, 892, 891, 890

3 16344

Borsodnádasd 3

Vajdavár

0176, 0165, 0155

4 84125

Borsodnádasd 4

Történeti
településmag

287, 1901/34, 1788, 206, 207, 204, 1781, 1611, 498,
1779, 228, 230, 1778, 1774/2, 1769, 1770, 1618, 1617,
1614, 1615, 1612, 1613, 1773, 205, 1774/1, 1772,
1771, 1619, 1616, 221, 213, 227, 215, 214, 1775, 217,
218, 219, 212, 229, 226, 1777, 1776, 232, 231, 233,
234, 216, 220, 484, 480, 481, 491/1, 488, 487, 490/2,
483, 479, 478, 1787, 485, 491/2, 492, 497, 490/1, 489,
486, 477, 482, 1599, 496, 495, 535, 1786, 1785, 1598,
1782, 1780, 536, 1604, 1584, 1583, 1579, 1582, 1580,
1783, 1600, 1601, 1602, 1586, 1607, 1606, 1605/2,
170, 179, 176, 177, 178, 185, 175, 1636, 1680/2, 1645,
1649, 1650, 1653, 1637, 1737/2, 1737/3, 1642/2,
1642/1, 1644, 1655, 1654, 1643/1, 1656, 1640, 1657,
1643/2, 1652, 1651, 1716, 1718/1, 1718/2, 1746,
1749, 1745, 1741, 1742, 1737/6, 1740, 1739, 1743,
1744, 1738, 1737/5, 1747, 1717, 1719, 1723, 1730/3,
1734, 1731, 1735, 1729, 1728/2, 1748, 1730/4, 1639,
1638, 1737/1, 1733, 1732, 1720, 1736, 1737/4, 182,
180, 181, 150/2, 150/3, 151, 152, 153, 155, 159, 174,
154, 165, 166, 167, 168, 150/1, 164, 163, 162, 141,
1727, 1728/1, 145, 144, 146, 169, 158/2, 157, 158/1,
149, 150/4, 147, 148, 150/5, 160, 156, 225, 222, 223,
224, 053/9, 61, 118, 1692, 1682, 1901/1, 1901/2,
1901/3, 1691, 1608, 1603, 1585/1, 540, 541, 1784,
476, 1609, 474/2, 475, 494, 493, 1610, 209, 208, 202,
210, 211, 1724, 1725, 1763, 190, 173, 189, 1768, 188,
187, 186, 183/1, 183/2, 201, 203, 1760, 1756, 1755,
1757, 1754/1, 1726, 1764, 1759, 1767, 172, 171, 1578,
1577, 471, 466, 467, 470, 472, 469, 468, 474/1, 473,
1765/1, 1766, 1621, 1622, 1628, 1629, 1624, 1752,
1753, 1758, 1754/3, 1762, 1765/2, 1754/2, 1761,
1751, 1750, 1623, 1620, 1681, 1684, 1686, 1683,
1689, 63, 62, 66, 65, 64, 138/1, 139, 71, 138/2, 69, 68,
70, 73, 72, 142, 67, 137, 136, 75, 77, 76, 78, 1901/18,
1680/1, 1648, 140, 138/3, 143, 1605/1, 1901/19,
1901/20

2. Függelék 2. ábra: Külön jogszabályban meghatározott régészeti érdekű területek térképvázlata

2. Függelék 3. ábra: Külön jogszabályban meghatározott régészeti érdekű területek bemutatása
légifotó segítségével.

3. Függelék a 13/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
Természetvédelemmel érintett területek
3.1

Országos jelentőségű természeti emlék:

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 23.§ (2) bekezdésében foglaltak
értelmében a törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes
tó, kunhalom és földvár. A Tvt. 28. § (5) bekezdése értelmében a védett források, víznyelők, földvárak,
kunhalmok országos jelentőségű természeti emléknek minősülnek. Az e bekezdés alapján védett
természeti területek országos jelentőségűnek minősülnek.

3

Függelék 4. ábra: Országos jelentőségű természeti emlékek, források

3

Függelék 5. ábra: Országos jelentőségű természeti emlékek, források

3
3.2

Függelék 5. ábra: Országos jelentőségű természeti emlékek, földvár
Országos ökológiai hálózatra és annak a magterület, az ökológiai folyosó és a pufferterület övezet:

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) 13., 17‐19. §‐ai
szabályozzák az országos ökológiai hálózatra és annak a magterület, az ökológiai folyosó és a
pufferterület övezetekre vonatkozó előírásokat.
Borsodnádasd közigazgatási területén az országos ökológiai hálózat övezetei közül a magterület, a
ökológiai folyosó és a pufferterület övezetek megtalálhatók.

3 Függelék 6. ábra: Országos ökológiai hálózatra és annak a magterület, az ökológiai folyosó és a
pufferterület övezet

3.3
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezetére vonatkozó szakmai
előírásokat az OTrT 14/A. §‐a tartalmazza. Az övezet a település teljes közigazgatási területét lefedi.

3 Függelék 6. ábra: Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezet
3.4
Természeti Területek:
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Ttv) 15.§ és 4.§ d) alapján természeti
területnek minősül minden
a) erdő , gyep, nádas, művelési ágú termőföld
b) művelés alól kivettként nyilvántartott földterület, ha nem építmény elhelyezésére szolgál, vagy
ha e törvény hatálybalépésekor, jogerősen jóváhagyott bányászati műszaki üzemi terv alapján
nem áll bányaművelés alatt;
c) mező‐és erdő gazdasági hasznosításra alkalmatlan földterület,
mely elsősorban a Tvt. 4§ d)‐ben definiált természetközeli állapotot jellemeznek.
Ezeken a területeken kiemelt figyelmet kell fordítani a tájékép, a természetes életközösségek
(növénytársulások) és élőhelyek megóvására.
3.6

Természetközeli területek:

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet
(továbbiakban OTÉK) 30/A. § (1) bekezdése értelmében a mocsár, a nádas és a sziklás területek
természetközeli területnek minősülnek. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése értelmében a
természetközeli területeken épületet elhelyezni nem lehet.

4. Függelék a 13/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
Telepítésre javasolt és telepítésre nem javasolt növényfajták
A TELEPÍTÉSRE JAVASOLT NÖVÉNYFAJTÁK FELSOROLÁSA
FÁSÍTÁSRA, NÖVÉNYTELEPÍTÉSRE JAVASOLT ŐSHONOS NÖVÉNYEK JEGYZÉKE
Lombos fafajok
tudományos (latin) elnevezés
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer tataricum
Alnus glutinosa (allergén)
Alnus incana
Betula pendula (allergén)
Betula pubescens
Carpinus betulus
Cerasus avium (Prunus avium)
Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb)
Fagus sylvatica
Fraxinus angustifolia ssp. pannonica
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Juglans regia
Malus sylvestris
Padus avium
Populus alba *
Populus canescens *
Populus nigra *
Populus tremula
Pyrus pyraster
Quercus cerris
Quercus petraea (Q. sessiliflora)
Quercus pubescens
Quercus robur (Q. pedunculata)
Salix alba (allergén)
Salix fragilis
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Tilia cordata (T. parviflora)
Tilia platyphyllos (T. grandifolia)
Ulmus glabra (U. montana, U. scabra)
Ulmus laevis
Ulmus minor (Ulmus campestris)

magyar elnevezés
mezei juhar
korai juhar
hegyi juhar, jávorfa
tatár juhar, feketegyűrű juhar
enyves éger, mézgás éger, berekfa
hamvas éger
közönséges nyír, bibircses nyír
szőrös nyír, pelyhes nyír
közönséges gyertyán
vadcseresznye, madárcseresznye
sarjmeggy, török meggy
közönséges bükk
magyar kőris
magas kőris
virágos kőris, mannakőris
közönséges dió
vadalma
zelnicemeggy, májusfa
fehér nyár, ezüst nyár
szürke nyár
fekete nyár, topolyafa, csomoros nyár
rezgő nyár
vadkörte, vackor
csertölgy, cserfa
kocsánytalan tölgy
molyhos tölgy
kocsányos tölgy, mocsártölgy
fehér fűz, ezüst fűz
törékeny fűz, csörege fűz
lisztes berkenye
madárberkenye
házi berkenye, fojtóska
barkóca berkenye, barkócafa
kislevelű hárs
nagylevelű hárs
hegyi szil
vénic szil, lobogós szil, vénicfa
mezei szil, simalevelű mezei szil

Tűlevelű fajok (fenyők)
tudományos (latin) név
Juniperus communis

magyar elnevezés
közönséges boróka, gyalogfenyő

Lombos cserjék
tudományos (latin) név
Colutea arborescens
Cornus mas
Cornus sanguinea
Crataegus laevigata (C. oxyacantha)
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Euonymus verrucosus
Frangula alnus (Rhamnus frangula)
Hippophae rhamnoides
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Rhamnus catharticus
Ribes uva‐crispa
Rosa canina
Salix caprea
Salix cinerea
Salix purpurea
Salix viminalis
Sambucus nigra
Sambucus racemosa**
Spirea salicifolia
Staphylea pinnata
Viburnum lantana
Viburnum opulus

magyar elnevezés
pukkanó dudafürt
húsos som
veresgyűrű som
kétbibés galagonya
egybibés galagonya
csíkos kecskerágó
bibircses kecskerágó
kutyabenge
homoktövis
ükörke lonc, ükörke
kökény
varjútövis (benge)
‐
gyepűrózsa
kecskefűz
rekettyefűz, hamvas fűz
csigolyafűz
kosárkötő fűz
fekete bodza
fürtös bodza
fűzlevelű gyöngyvessző
mogyorós hólyagfa
ostorménfa
kányabangita

* nem „szöszös”, hím egyedek telepítése javasolt csak
** 500 m felett javasolható a telepítése
NEM TELEPÍTHETŐ NÖVÉNYFAJTÁK FELSOROLÁSA
1143/2014. EU rendelet
az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről
és kezeléséről
A rendelet alapján a tagországok képviselőiből álló inváziós fajok elleni védelemért felelős bizottság
elfogadta azt a növény‐ és állatfajlistát, mely az Unió számára veszélyt jelentő inváziós idegenhonos
fajok jegyzékét alkotja. A listán szereplő fajok egyedeire vonatkozó szigorú szabályok szerint tilos az
egész EU területén forgalomba hozni és a természetbe kibocsátani akár egyetlen példányt is, de a
behozatalra, tartásra, tenyésztésre, szaporításra, szállításra, kereskedelemre és felhasználásra is
hasonlóan szigorú szabályok vonatkoznak.
A listában szereplő növényfajok:
Magyar név
Borfa, tengerparti seprűcserje
Kaliforniai tündérhínár
Vízijácint
Perzsa medvetalp
Sosnowsky‐medvetalp
Hévízi gázló
Fodros átokhínár
Nagyvirágú tóalma
Sárgavirágú tóalma
Sárga lápbuzogány
Közönséges süllőhínár
Keserű hamisüröm
Ördögfarok keserűfű
Kudzu nyílgyökér

Tudományos név
Baccharis halimifolia
Cabomba caroliniana
Eichhornia crassipes
Heracleum persicum
Heracleum sosnowskyi
Hydrocotyle ranunculoides
Lagarosiphon major
Ludwigia grandiflora
Ludwigia peploides
Lysichiton americanus
Myriophyllum aquaticum
Parthenium hysterophorus
Persicaria perfoliata
Pueraria montana var. lobata

Várhatóan 2017‐ben az alábbi fajokkal fog bővülni a lista:
Magyar név
Közönséges selyemkóró
Vékonylevelű átokhínár
Bíbor nebáncsvirág
Felemáslevelű süllőhínár
Kaukázusi medvetalp
Óriásrebarbara
Tollborzfű

Tudományos név
Asclepias syriaca
Elodea nuttallii
Impatiens glandulifera
Myriophyllum heterophyllum
Heracleum mantegazzianum
Gunnera tinctoria
Pennisetum setaceum
Alternanthera philoxeroides
Microstegium vimineum

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet
a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól
A kormányrendelet melléklete meghatározza azoknak a fajoknak a listáját, melyek inváziós és
termőhely‐idegen növényfajoknak tekinthetők, így az 5. § (2) bekezdés értelmében a Natura 2000
gyepterületeken ezek megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk
visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer‐
kijuttatással.
Az érintett növényfajok:
1. Fásszárú inváziós és termőhely‐idegen növényfajok:
Magyar név
akác
amerikai kőris
bálványfa
keskenylevelű ezüstfa
fekete fenyő
erdei fenyő
gyalogakác
kései meggy
zöld juhar

Tudományos név
Robinia pseudo‐acacia
Fraxinus americana
Ailanthus altissima
Elaeagnus angustifolia
Pinus nigra
Pinus silvestris
Amorpha fruticosa
Prunus serotina
Acer negundo

2. Lágyszárú inváziós növényfajok:
Magyar név
alkörmös
japánkeserűfű fajok
kanadai aranyvessző
magas aranyvessző
parlagfű
selyemkóró
süntök

Tudományos név
Phytolacca americana
Fallopia spp.
Solidago canadensis
Solidago gigantea
Ambrosia artemisifolia
Asclepias syriaca
Echinocystis lobata

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
a növényvédelmi tevékenységről
A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó és a termelő köteles védekezni az alábbi
növények ellen: parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), keserű csucsor (Solanum dulcamara), selyemkóró
(Asclepias syriaca), aranka fajok (Cuscuta spp.).

