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4. POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 
 

 

Tisztelt Kazincbarcikaiak! 

 

Kazincbarcika városa 2006-ban egy olyan átfogó megújulási folyamatot indított el, amely a városfejlesztési 

beruházásokon túlmenően a település megjelenésének, arculatának, hangulatának változását is célozta. 

Az 1954-ben városi rangra emelt település képes volt arra, hogy az elmúlt évtizedben kitörjön a 

szürkeségből: a meglévő építészeti, képzőművészeti értékei és példaértékűen gondozott zöldfelületei 

mellett új, izgalmas terek, parkok, köztéri műalkotások, egyedi falfestések, különleges utcabútorok teszik 

szerethetővé Kazincbarcikát. 

 

A Kolorcity városmárka számos hazai és külföldi elismerésben részesült, s ebben óriási szerepe volt annak, 

hogy az új imázshoz a város lakói pozitívan viszonyulnak, tudnak azonosulni vele. Teszik ezt azért, mert ez 

az otthonuk.  

 

Aki felelősen gondolkodik, annak fontos, hogy milyen az a ház, tér, utca, ahol él; és tisztában van vele, mi 

az, amit értéknek és követendő példának gondol a város közössége. Az arculati kézikönyv ehhez nyújt 

segítséget, hiszen közérthető módon mutatja be a település környezetalakítással kapcsolatos elvárásait 

és ajánlásait. 

 

A több mint egy évtizede elkezdett közös gondolkodás jegyében szeretnénk folytatni azt a városfejlesztési 

munkát, ami Kazincbarcikát napjainkban jellemzi. Továbbra is nyitottak vagyunk minden olyan ötletre, 

amely szeretett városunk épülését, fejlődését, arculatának modernizációját szolgálja. Továbbra is 

színezzük együtt otthonunkat, Kazincbarcikát! 

 

Szitka Péter 

polgármester 

 



 

 

5. BEVEZETÉS  
 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján minden településnek el kell készíteni a 

teljes közigazgatási területére kiterjedő új településképi rendeletét, illetve az azt alátámasztó 

munkarészét, a Településképi Arculati Kézikönyvet. A Településképi Arculati Kézikönyvet (továbbiakban: 

Kézikönyv) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (IX.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) szerinti tartalmi követelménnyel 

kell elkészíteni meghatározva a településképi jellemzőket, településrészek arculati jellemzőit és értékeit, 

a minőségi formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket. 

 

A települések fejlesztésekor már nem csupán egyes műemléképületek, épületegyüttesek, utcák, terek 

védelme a cél, hanem az egész épített települési környezet és az azt befogadó táji környezet integrált 

védelme, azaz a településkép védelme. 

 

A társadalmi-gazdasági változások, a környezetünket alkotó elemek átépítésével, pusztulásával, 

lebontásával járhat, ez az élet természetes velejárója. Fontos ezért megnevezni a meglévő épített, illetve 

táji és természeti környezet azon részét, melyet meg kívánunk őrizni. A megőrzés akkor hatékony, ha a 

helyi közösség felé kellően meg tudjuk indokolni annak szükségességét, hogy a védelem nem csak 

történeti szempontból fontos, hanem azért is, mert a meglévő települési környezet az identitástudatot 

erősíti. 

 

A kézikönyv elkészítésének célja az, hogy Kazincbarcika települési értékeinek bemutatásán keresztül tárja 

fel a város szépségeit és értékeit, továbbá felhívja lakosságának figyelmét az épített és természetes táji 

környezet kiemelkedő értékeire. 

 

A városban nagyon változatos, néha egymástól léptékben, illetve környezeti kultúrában nagyon távol álló 

településrészek élnek együtt, egymás mellett. A városban együtt él az ’50-es években keletkezett, a kor 

központi ízlését tükröző egységes kialakítású városközpont, amely jelentős zöldfelülettel rendelkezik; a 

paneles technológiával készült lakótelepek; az elmúlt 30 év családi házas lakóházépítésének teljes tárháza; 

az őstelepülések falusias lakókörnyezete. Ez a tarkaság azonban azt eredményezi, hogy a város eleven, élő 

szövetként él. 

 

A településkép vagy az utcakép az oda tervezett épületektől lesz szép, harmonikus. Az épület ne csak 

önmagában legyen szép, hanem a környezetével együtt, azzal összhangot alkotva. 

 

A kézikönyv szemléletformáló jellegű dokumentum, mely a környezetünkben található értékeket a 

teljesség igényére törekedve foglalja össze, egyúttal felhívja az értékek általános jelenlétére és várost 

alkotó, településképi jelentőségére, szerepére a figyelmet. A bemutatott értékeken keresztül tudunk a 

jövő számára utat mutatni a városi környezet fejlődéséhez. 

 

A Kézikönyv elkészítésével, annak ajánlásaival a városban élők számára szeretnénk iránymutatást adni 

személyes álmaik és építési szándékuk minél jobb színvonalú megvalósításához. 

 

A kézikönyvben meghatározzuk – és a település építészettörténeti múltján keresztül bemutatjuk – 

városunk jellemző, a jövőbeni tervek készítésének alapjául szolgáló arculatát, az eltérő karakterű 

településrészek kijelölésével. 

 

Ebből levezetve a kézikönyv ajánlásokat tesz az építtetők, tervezők számára az illeszkedés szabályaira, s 

teszi mindezt a város közösségének bevonásával, remélhetőleg aktív közreműködésével. 

 

 



 

 

6. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA, ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER 
 

6.1. KAZINCBARCIKA BEMUTATÁSA  
 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye harmadik legnagyobb városa a mai formájában nem tekint vissza hosszú 

múltra, ugyanakkor területe évszázadok óta lakott. A város nagyon fiatal, Sajókazinc és Barcika egyesülése 

(1947) után egy évvel kapta mai nevét, 1954-ben pedig a városi rangot is elnyerte. Ekkor csatolták 

Kazincbarcikához Berente községet, amely 1999-ig tartozott városunkhoz.  
 

1947-ben egyesítéssel létrejött a három régi település: Sajókazinc és Barcika (Alsó- és Felső Barcika) 

területén az 5000 lakosú város, amely 1948-ban a Kazincbarcika nevet kapta. A szocialista iparosítás és 

városfejlesztés közös eredményéből született Kazincbarcika fontos központja lett a Sajó-menti 

iparvidéknek. A környéken található szénkészlet meggyorsította az ipar fejlődését, amely a 

barnaszénbázisra települt Borsodi Hőerőmű építésével kezdődött.  
 

A diósgyőri és ózdi vaskohászat fejlődése keresletet támasztott a Sajó-völgye ásványkincseire, amelynek 

eredményeként az itt lakók télen a bányában, tavasztól őszig a mezőgazdaságban és erdőgazdaságban 

dolgoztak. A vasútvonal az 1870-es években épült ki, ami bekapcsolta a térséget az ország vérkeringésébe. 
 

Az I. világháborút követően 1921-ben a Sajókazinchoz közeli Berentén alapította Kandó Kálmán az 

Imperiál petrolkémiai alapon működő szénlepárlót, amely a nehézipar első jelentős beruházása volt a 

régióban. Erre az időszakra tehető a kiserőmű megépítése is, amely elektromos árammal látta el a 

környező településeket, bányákat és ipari üzemeket.  
 

Barcika Alsó- és Felső-Barcika összeolvadásával alakult ki. A 19. században már jómódú agrártelepülés, 

amelynek hangulatos, tornácos lakóépületei még ma is láthatóak a történelmi városrészekben. 
 

Sajókazinc ugyanakkor legkésőbb 1240-ben már létezett, ám Barcikához (ekkor még Alsó- és Felső-

Barcika) hasonlóan sokáig agrártelepülés volt.  

A városnak nevet adó települések közül Sajókazincot 1240-ben említik először a források Cozonch néven. 

1576-ban már önálló egyházközség, amelynek fíliái Barcika, Berente, majd a közeli Szuhakálló is. A 19. 

század közepén Sajókazinc már jelentős agrártelepülés volt, ahol a falu birtokosai az 1850-es években 

bányát nyitottak. A település neves szülötte Egressy Béni, a Szózat zeneszerzője. 
 

 



 

 

Sajókazinci képeslap 1939-ből 
 

A változás az 1850-es években indult meg, amikor szenet találtak a környéken, a bánya megnyitása pedig 

magával hozta az iparosodást és a lakosságszám növekedését. Nagyobb mértékben az 1890-es évek 

közepén indult meg a szénbányászat, mely eredményeként a Tardona-völgyben, Sajókazincon, majd 

Herbolya-telepen több tucat akna jött létre. 
 

Az egyik legfontosabb a Terv-táró volt, amely 1922 és 1928 között Radvánszky-táró néven volt ismert. Az 

1950-ben újranyitott üzem hamarosan a kazincbarcikai szénbányászat központja lett; egészen a '60-as 

évekig sorra nyíltak az új aknák, 1966-ban pedig átadták a Berentére vezető kötélpályát, amely 

feleslegessé tette a korábban épített kisvasutat. A helyzet az 1970-es évek közepétől folyamatosan 

romlott: 1979-ben kimerültek a Terv-táró I. készletei. Az egységet végül 1986-ban zárták be, és ezzel 

megszűnt a Tardona-völgy szénbányászata is. A Borsodi Szénbányák Rt. végül 2004 elején szüntette be 

működését, amellyel egy 218 éves történet végére is pont került. 
 

 

Terv-táró, a kötélpálya felrakodó állomása, 1970 
 

A másik nagy ugrás a barcikai erőmű 1920-as megnyitása volt, az üzem látta el elektromossággal teljes 

Dél-Borsodot. Mellette működött az úgynevezett kiserőmű, ami az üzemek áramellátását biztosította. A 

második világháborúban mind az erőmű, mind a szénbányák súlyos károkat szenvedtek, de hamar sikerült 

újraindítani a termelést, sőt a községek rövidesen ugrásszerű fejlődésnek indultak. Ezt az is segítette, hogy 

mind a pályaudvar, mind pedig a hőerőmű Sajókazinc és Barcika közös határán helyezkedett el, így a 

települések egymás felé kezdtek terjeszkedni.  

 

A mai modern városközpont az 1950-es évek elejétől épült ki. A Békevárosban első körben betűkkel jelölt 

nagyobb házakat húztak fel, amelyek mellé óvodát, iskolákat, egészségügyi létesítményeket építettek; 

Berentén pedig a négyemeletes házak mellett hőerőmű is épült. Az új központ létrehozása nem tekinthető 

egyedinek. Az okok között a népességrobbanás és a települések jellegének megváltozása mellett talán 



 

 

arra is gondoltak, hogy ez csökkenti a korábbi községek ellentéteit és erősíti az új városi identitást. Az 

építkezés több ütemben zajlott, 1959-ben már a T és U épületeket adták át; abból, hogy ekkor már 

igencsak az ABC vége felé jártak, jól látható, hogy mennyire sürgős volt elsősorban lakóépületek létesítése. 

Az elképesztő iramú fejlődés kiválóan megfigyelhető az alábbi képeken is, amelyek mindössze 18 év 

eltéréssel készültek.  

 

 

 

 

Képeslap a 20 éves Kazincbarcikáról (Képi Demokrácia Kazincbarcika) 

 

 

 



 

 

 

„Új időknek új dalaival”, a város 1958 körül 

 

Kazincbarcika 1968-ban (Képi Demokrácia Kazincbarcika) 
 

A város építésében rabok – főleg feketézők vagy a beszolgáltatást nem teljesítők - és volt hadifoglyok, 

valamint internáltak is részt vettek. Városunk építésén dolgozott Hamvas Béla író is.  
 



 

 

A gazdaságpolitikai elképzelések a borsodi kooperációban öltöttek testet, amely hőerőmű, 

szénosztályozó, kokszolóüzem, bányagépjavító és műtrágyagyár építését foglalta magában, kiegészítve a 

bányák korszerűsítésével és új tárnák nyitásával. Nyilvánvaló volt, hogy ennyi ipari üzem munkaerő-

igényét a környék településeinek lakossága nem képes kielégíteni, ezért határozat született egy új város 

felépítéséről. 

 

1951-ben indult meg a város építése, két év múlva adták át az első lakásokat. A város lakóinak nagy része 

évekig ideiglenes szállásokon élt (barakkokban, felvonulási épületekben), mivel a lakások építésének 

üteme nem tudta követni a népesség növekedését. 
 

Az első vegyi üzem, az Imperiál Vegyészeti Művek Rt. 1921-ben kezdte meg a termelést (szénlepárlást) 

Berentén. A gyár létrehozását nem más, mint a mozdonyairól ismert Kandó Kálmán szorgalmazta és 

irányította, aki a Ganz mérnökeként bányavasutak fejlesztése során került kapcsolatba a térséggel. Az 

Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt. jól startolt, a kedvező feltételek (jó minőségű szén, száraz bánya 

Alacskán) és jelentős magánadományok miatt úgy tűnt, sikerül egy jól működő üzemet létrehozni, amely 

szénből benzolt és más anyagokat állít elő. Az üzem átvészelte a gazdasági válságot, azonban Kandó 1931-

es halála, amelyet két tulajdonostársának rövid időn belüli elhalálozása is követett, komoly változásokat 

okozott. A cég nehéz helyzetét kihasználva versenytársai perbe fogták az Imperiált, amely hosszas 

huzavona után 1939-ben végleg lehúzta a redőnyt. A bánya és a vegyi üzem azonban továbbra is 

működött, feltehetőleg 1944 közepe-végéig a Salgótarjáni Szénbányászati Rt. leányvállalataként. 
 

1954-ben jött létre a Borsodi Vegyi Kombinát (továbbiakban BVK), Kazincbarcika város mind a mai napig 

legnagyobb gyára, amely a foglalkoztatottak számát tekintve sokáig az ország 6. legnagyobb vállalata volt. 

1960-ban 2332, 1970-ben pedig már 4668 fő dolgozott itt, többnyire barcikaiak, illetve a környékbeli 

falvakból bejárók. 

A cég 1963-ban egyesült a Berentei Vegyi Művekkel.  

A BVK jelentőségét jól mutatja, hogy 1964. április 6-án Nyikita Szergejevics Hruscsov szovjet pártfőtitkár 

is meglátogatta a gyárat. Az üzemben műtrágya, PVC, ipari gázok, vegyi anyagok és egyéb műanyagipari 

segédanyagok készültek, illetve készülnek ma is, ugyanis bár csökkentett kapacitással, de a vállalat ma is 

működik, 1991 óta BorsodChem Rt., jelenleg BorsodChem Zrt. néven. 

 



 

 

 
A Borsodi Vegyi Kombinát főbejárata 1970 november elején: november 7. mellett az MSZMP X. kongresszusa is okot 

adott a díszítésre (Képi Demokrácia Kazincbarcika) 

 

 
A szénosztályozó hatalmas épülete (Képi Demokrácia Kazincbarcika) 
 

Az 1956-os forradalom időszaka komolyabb esemény nélkül telt el Kazincbarcikán: a fegyelmezett, 

szervezett munkások ugyan megalakították forradalmi szervezeteiket, de arra szigorúan ügyeltek, hogy 

rendbontás, erőszakoskodás ne fordulhasson elő. A nyugalomhoz hozzájárult, hogy a város ekkor még 

igencsak félkész állapotban volt, és lakossága is még csak pár ezer főt tett ki.  

November 4-én Szlovákia felől, a 26. úton beözönlő orosz tankok dübörgését lehetett hallani, a várost 

elkerülték. 
 



 

 

 
Az Irinyi János Vegyipari Technikum képeslapon 
 

Kazincbarcika kiépítése egészen az 1980-as évekig elhúzódott; a népességszám is ekkor, 1980-ban tetőzött 

mintegy 37 000 fővel. Az egyes településrészek emiatt jól elkülöníthetőek egymástól; az építés mellett 

ugyanakkor átépítésekre is sor került, amire jó példa a Vörös Csillag-lakótelep 1955-ös lebontása. Helyére 

a BVK készenléti lakótelepe került - a kombinát és a hozzá kapcsolódó létesítmények egy teljes 

városnegyed szerkezetét határozták meg. A szocreál épületek, majd a panelházak mellett 1957 és 1960 

között épültek kertes bányászházak is, amelyek ritkaságnak számítanak a korszakban. 
 

 
Az új bányászházak 

Rendszeresen súlyos károkat okoztak a Sajón levonuló árhullámok, amelyek az amúgy is magasan álló 

talajvízzel együtt teljes városrészeket veszélyeztettek. A legkomolyabb árvíz 1974 októberében volt: az 



 

 

árvízi védekezés október 21-én kezdődött, 23-án a víz elmosta a Szuhakállóra vezető vasútvonal hídját. Az 

apadás végül 25-én kezdődött meg, másnap pedig már valóban fellélegezhettek a mentésben résztvevők.  
 

 

Barcikai utcakép a '70-es évekből (Képi Demokrácia Kazincbarcika) 
 

Az ipari létesítmények - elsősorban a bányák és a Borsodi Vegyi Kombinát - mellett a település a kulturális 

és infrastrukturális fejlesztéseket is fontosnak tartotta; emiatt nevezték a várost tiszta, virágos városnak, 

a szobrok városának és a fiatalok városának is. A lakosság száma 1949 és 1980 között meghétszereződött, 

1962-ben például a 21 000 lakosú városban több mint 5000 gyerek élt, az átlagéletkor pedig 29 év volt! 
 

A színházi és zenei élet is igen aktív volt, az 1970-es évektől Kazincbarcikán rendezték meg az ifj. Horváth 

István amatőr színjátszó fesztivált, olyan résztvevőkkel, mint a kaposvári színház, Ascher Tamás és a 

Szkéné. Játszottak Örkényt, Spirót és Ionescót (A kopasz énekesnő) is, nem csak az Egressy Béni 

Művelődési Házban, hanem tornatermekben és szabadtéren is. A „művházat” ekkoriban egy lelkes fiatal 

csapat vezette, akiket ráadásul a pártvezetés is hagyott tevékenykedni, így fordulhatott elő, hogy a több 

megyéből kitiltott Beatrice rendszeres fellépő volt a „szocialista mintavárosban”. 
 

A rendszerváltás környéki időszakot, a többi iparvároshoz hasonlóan, Kazincbarcika is megsínylette, de 

jelenleg úgy tűnik, sikerült talpra állnia; a településen a BorsodChem Zrt. mellett ma is több kisebb ipari 

üzem működik, illetve továbbra is jelentős a város kulturális és sportélete is. 
 

Szitka Péter 2006-os polgármesterré történő megválasztása után - a képviselő-testület egyöntetű 

támogatásával - a település szinte teljeskörű városközpont-rekonstrukcióba kezdett, amely az egész 

Újváros területét felölelte. Első lépésben az Egressy út tehermentesítésének biztosítására megépült az 

úgynevezett „Keleti gyűjtőút”; utána kezdődött az Egressy út és a hozzá tartozó meanderes térrendszer 

megújítása; az épületek földszintjének megközelítését biztosító rámparendszer megújítása és ezzel 

egyidőben a „Nyugati gyűjtőút”, ma Gönc Árpád út megépítésére is sor került. 

 



 

 

 
A Szabadság tér ma 
 

2012-ben a város sikeresen pályázott a Svájci Alap forrásaira. Ezek a pénzforrások az egyes konkrét – 

elsősorban munkahelyteremtő – feladatok megvalósításán túl új lendületet adtak a városnak, ennek az 

eredménye lett a hazai és nemzetközi díjak sorát elnyerő Kolorcity városmárka, illetve az ország egyik 

legkedveltebb összművészeti fesztiválja, a Kolorfesztivál. 
 

Ezzel párhuzamosan került sor új műalkotások elhelyezésére is, amelyek Szőke Gábor Miklós alkotásai: a 

Színes unikornis és a kínai-magyar barátság jegyében a BorsodChem Zrt. által a városnak ajándékozott 

sárkányszobor is, melyek az új városimázs jelképei lettek. 
 

Forrás: Köztérkép 

 

A svájci projekt keretében került sor 2013 és 2016 között a város homlokzatainak színesítésére. Pályázatok 

jóvoltából 32 műalkotást festettek fel a falakra, melyek szintén a Kolorcity jelképeivé váltak. 

 

Megkezdődött 2014-ben a város legnagyobb parkegyüttesének, a Völgy parknak és a Liget parknak a 

rekonstrukciója is, melyet a környező települések lakói is látogatnak, olyan népszerűvé vált. 

 



 

 

 
 

 

 

 
A történelmi összefoglaló forrásai: Napi Történelmi Forrás Magyar Iparvárosok VI.: Kazincbarcika, Kazincbarcika 

Örökségvédelmi hatástanulmánya 



 

 

6.1.1 A településszerkezet történeti kialakulása 
 

Az ipari üzemek létesítésekor jelentős bronz- és vaskori leletek kerültek felszínre. A későbbi ásatások 

eredményei azt bizonyították, hogy a honfoglaló magyarság korán birtokába vette a Sajó-völgyi 

területet. Az Árpád-kor végétől felbukkanó oklevelekben Kazinc, Alsó-Barcika, Felső-Barcika külön-külön 

településként szerepel. A települések a dédesi vár tartozékai voltak. A folyót követő postaút kedvező 

forgalmi helyzetet biztosított a három községnek.  
 

 

I. katonai felmérés /1763-1787/ 

II. katonai felmérés /1806‐1869/ 
 

(Sajó) Kazinc 
 



 

 

A katonai felmérések alapján a település egykori eredeti településszerkezete - patak és út mellé települt 

egyutcás település volt. Kazinc helységről tudjuk, hogy 1240-ben várnépek lakták. Később 1385-ig Dédes 

várához tartozott, majd a XV. században a Lorántffyaké. Vámszedőhely volt a valószínűleg mezővárosi 

rangú helység.   

Sajókazinc település jelentős agrártelepülés volt, a termékeny talaj, a Sajó árterének dús legelői és a 

községet érintő postaút kedveztek fejlődésének. A szőlőművelés, a zöldség- és gyümölcstermesztés 

bolgárkertész jellegű intenzív kertkultúrává fejlődött az 1930-as évekre.  

A sajókazinc-herbolyai szénlelőhelyeket már a XIX. század elején ismerték, de csak az 1850-es években 

nyitottak bányát a falu birtokosai, melynek barnaszenét uradalmaik használták fel. Az ipartelepek, illetve 

az új város építésének Sajókazinc jórészt áldozatul esett. 
 

 
Kazincz településközpontja a I. katonai felmérésen 

 

 
Kazincz településközpontja a II. katonai felmérésen 

Barcika 
 

A katonai felmérések alapján Alsó- és Felső-Barcika egykori eredeti településszerkezete – út mellé 

települt egyutcás település volt. Az egyutcás, szalagtelkes településrészek az árvízjárta terület 

magasabb, védettebb térszínére húzódtak. Jómódú agrártelepülés volt. Nem sokan dolgoztak a 

sajókazinci és a berentei bányákban. A Borsodi Szénbányák Rt. 1922-23-ban erőművet épített Barcikán 

a vasút mellett a kitermelt szén helyi felhasználása érdekében. 1940-ben indult újra a bányászat a 

Barcikai Kőszénbánya Vállalat révén. A volt településmag sokat megőrzött az 1950 előtti állapotokból. 

Nem változott a településrész szerkezete, a telekosztások, a lakóház állomány is csak lassan épült át. A 

településkép, a lakásviszonyok ma is falusias jellegűek, őrzik az eredeti településképet. 
 



 

 

 
Alsó Barczika, Felső Barczika településközpontja a I. katonai felmérésen 
 

 
Alsó Barczika, felső Barczika településközpontja a II. katonai felmérésen 
 

Mind Sajókazinc, mind Barcika az 1930-

40-es évekre polgárosodottabb képet 

mutatott a környező településekhez 

képest. Az ipari üzemek vonzották a 

munkaerőt, felbomlott a hagyományos 

paraszti gazdálkodás rendje. A falvak 

nehézipari jellegét az 1873-ban megépült 

Sajó-völgyi vasútvonal tovább növelte. A 

két világháború között felépült a Barcikai 

Erőmű (ún. „kiserőmű”), Berentén 1921-

ben Kandó Kálmán létrehozta az 

„Imperial” petrolkémiai alapon működő 

szénlepároló üzemet, a későbbi vegyigyár 

ősét. A bányászat és a vasút növekvő 

munkaerőigénye miatt egyre többen 

költöztek be a környékbeli községekből az iparosodó falvakba, ahol kisvárosi szintű ellátást biztosító 

kereskedelmi és szolgáltató hálózat épült ki az 1930-as évek végére. A háborút követően a környező 

bányákban ismét fellendült a szénkitermelés, és hamarosan újraindult a kiserőmű is. Egyre nagyobb 

figyelem összpontosult az egymáshoz közel fekvő két községre – Barcikára és Sajókazincra. 

 

 



 

 

Az ötvenes évek derekán a 

városrészek már általános rendezési 

terv szerint, átgondolt koncepció 

alapján, komplex városépítési 

szemlélettel épültek. Az ezekben az 

években megkezdett építkezések 

során a fokozott figyelem nemcsak 

gyors paneles építkezést, de magas 

szintű infrastruktúrát, nagy, 

gondozott parkfelületeket, 

szobrokkal gazdagított 

közterületeket jelentett. 

Kazincbarcika így lett a szobrok 

városa, hiszen közterületein közel 

hatvan szobor és installáció található. 

Az ötvenes évek elején az új iparvárosok építése egybeesett az úgynevezett szocialista realista építészeti 

módszer alkalmazásával.  
 

A szerkezet elemei annak ellenére, hogy tervezett városról van szó, élő szövetként élnek együtt, 

elevenen és sokszínűen a környezetükkel. A legutóbbi városszerkezeti jelentőségű beavatkozások, a 

Keleti és Nyugati gyűjtőutak megépítése lehetővé tette a városközpont főutcájának és tereinek 

humanizálását, csillapított vegyes forgalmú kialakítását, mely elsőbbséget ad a gyalogosforgalomnak, és 

kiemelt lehetőséget biztosított a terek rekonstrukciójának. A létrehozott környezet rehabilitált 

környezet, az épületek párhuzamos megújításával igazán a város központjává vált. 

A hajdani „Békeváros” területén a beépítés laza, a legkorábban épült utcákat közpark zóna választja el 

egymástól, az épületek udvarain is jelentős zöldfelületek jelennek meg. A hajdani csak lakó funkciójú 

épületekkel beépített területhez északkeleten csatlakozott az annak idején tervezett igazgatási központ 

„zöldbeágyazott” intézményterületekkel az 1960-1970-es években. A hajdani tervezett városszerkezet 

fő szerkezeti elemei csak a terület északi és a déli oldalán egészültek ki új elemekkel, a középső szakasz 

szinte változatlan maradt. Az északi és déli területen a nagy helyigényű, a mai kor intézményellátására 

jellemző új típusú intézményterületek egészítik ki a városközpont hajdani területét. 
 

 

Az 1960-as években Kazincbarcika tovább fejlődött, a BVK vonzotta a munkaerőt és aktívan részt vett a 

város fejlesztésében. 

Az 1970-es években tovább bővült a város ipara, a lakosságszám elérte a 30 ezer főt, új lakóterület épült 

házgyári technológiával. Új városközpont épült (Fő tér), elkészültek a hiányzó középületek, a város 

intézményei kialakították vonzáskörzetüket. 
 

Az Újvárosban felépült lakóépületektől keletre elkezdődött a paneles lakótelepek építése, főleg a terület 

délkeleti részén. Kialakult a Kertváros, társasház-sorházas városrészek épülnek.  
 

Újkazinc panelből épült 12 emeletes házait többségükben 1970-1979 között építették fel. Ez utóbbi 

terület közvetlenül kapcsolódik a városközponthoz.  



 

 

Kazincbarcika nyugati részén a családi házas beépítésű kertváros dominál, melyhez csatlakozik az 

átalakuló zártkerti terület, mely szintén kertvárosi beépítést tükröz. 
 

 
 

Összefoglalva a város kialakult telekszerkezet- és telekhasználatát, megállapítható, hogy: a történeti 

mag telekszerkezete a kialakult utcahálózatot követi, a falusias területhasználatot mutatja. A tervezett 

város utcanyomvonalai között adott építési korszakonként, egységes épület-elhelyezésű telkek alakultak 

ki. A tervezett telkek mérete változó. Az aprótelkes bányászkolóniák és a tágasabb kertes családi házak 

telekmérete mellett a lakótelepekre jellemző tömbtelkek és úszótelkek is jelen vannak a településen. 

Belterületi telekhasználatot lakóterületi túlsúly jellemzi. Vegyes területein is döntően lakó funkció 

található. Tömbszerű foltokban helyezkednek el gazdasági területei, míg a különleges területek nagyobb 

részekre, de egymástól elkülönülve találhatók. A településen jelentős a kiskertes és pincés területek 

aránya, ami a szőlő- és kertkultúra fennmaradását biztosítják. 
 

Kazincbarcika, 1982-ben, a megyében első városként 

kapott Hild-érmet, elsősorban a kiemelten kezelt 

zöldfelületi rendszere miatt. 

Az 1984-ben felavatott Hild-emlékoszlop a Fő téren kapott 

helyett, melynek tervezője Mezey István grafikusművész 

volt. 

A hat különböző magasságú hasáb szimbolikus tartalma a 

fejlődést, a mindig feljebbre való törekvést kívánja 

illusztrálni.  

  
 

6.1.2. Táj, tájhasználat 
 

Kazincbarcika a Bükk hegységtől északra elterülő dombvidékre épült, ott, ahol a dombságot széles 

völggyel átszelő Sajóba beleömlik a kis Tardona-patak. Ezt a vidéket már hosszabb idő óta Borsodi-

medence néven tartja számon a földtani és földrajzi szakirodalom. A Borsodi-medence nem tartozik a 

Kárpát-medence évszázadok óta ismert népi elnevezésű tájai közé, mint például a Bükk hegység. Az 

évszázados barnaszénbányászat alapja adta meg a táj elnevezését.  

 

A medence kifejezés tükrözi a táj viszonylagos alacsony fekvését a szomszédos hegységekhez - a Bükkhöz 

és az Aggteleki-karszthoz - képest, hiszen Kazincbarcika csaknem a medence közepén helyezkedik el; de 



 

 

utal a földtani viszonyaira is. A földrajzi elhelyezkedés meghatározza Kazincbarcika flóráját és faunáját. 

Kazincbarcika és környéke a növényföldrajzi beosztás szerint a flóravidék bükki flórajárásába tartozik. 

Nem beszélhetünk a város közigazgatási területén természetes ősi vegetációról, az erdők egy része 

félkultúr erdő, nagyobb része pedig telepített kultúrerdő. 
 

Kazincbarcika éghajlatáról elmondható - földrajzi elhelyezkedéséből adódóan - az ország alacsony évi 

középhőmérsékletű vidékei közé tartozik; csak a hegységekben fordulnak elő az itteninél alacsonyabb 

középhőmérsékletek, nyara is mérsékelten meleg. 

Kazincbarcika város Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Bükk hegység északkeleti lábánál, a Sajó 

teraszos folyóvölgyében, a Tardona-patak völgyében benyúlóan és az enyhén emelkedő kistáji Tardona-

dombság lábfelszínre települt.  
 

A Sajó-völgy kistáj szerkezeti árokban kialakult aszimmetrikus, teraszos folyóvölgy. A felszín fele ártér, 

fele pedig a közepes magasságú tagolt síksági domborzattípusba sorolható. Az abszolút tengerszint 

feletti magasság 123 és 260 m között változik, az átlagos relatív relief 34 m/km2. 

 

A Tardonai-dombság kistáj a Bükk hegység északi hegylábfelszíne, mely nem emelkedik 350 m fölé a 

vizsgált térségben. A dombság északkeleti irányba lejt, a keleti részen gyengén, nyugati oldalán viszont 

erősen tagolt.  
 

A város éghajlata mérsékelten hűvös – mérsékelten száraz, de közelíti a mérsékelten nedves éghajlati 

típust.  
 

 
 

A terület fő vízgyűjtője a Tardona-patak, mely északon még a város közigazgatási területén a Sajóba 

ömlik. 

Kazincbarcika településszerkezetét meghatározza a Sajó völgye, a Tardona-patak völgye és a déli 

dombvidék. A Tardona-völgy belakható, betelepült az utóbbi két évszázad folyamán, míg a Sajó-völgy és 

a dombvidék továbbra is az ember alkotta művi elemek terjeszkedésének természetes gátja. 
 

Az elérhető földrészlet-statisztika alapján egyértelmű, hogy a tájhasználatot elsősorban a művi elemek 

(kivett terület: 34,69%) és az erdőterületek (42,64%) határozzák meg. A mezőgazdasági termelés a 

művelés szempontjából kedvezőtlen adottságú domborzaton és a tápanyagban szegély talajokon nem 

jelentős (szántó: 9,98%). A legeltetésre alkalmas területek aránya viszonylag kedvező (rét és legelő: 

6,19%), a szőlőterületek aránya azonban a történeti hagyományok ellenére csekély (2,44%). 

 

A város jelentős mértékben iparosodott, a belakható területek évszázadok alatt betelepültek. A jelentős 

reliefű dombság nehezen művelhető, így természetes, vagy természetközeli állapotú terület északon 

csak a Sajó mentén fordul elő. 

Kazincbarcika külterületének keleti részén nagy kiterjedésű természetközeli állapotú terület található a 

változatos domborzati viszonyok között. A védett társulások a Bükk északi hegylábának vonulatairól 



 

 

húzódtak egészen a Tardona-völgyig. A város közigazgatási területének külterületi részét gyakorlatilag 

lefedik ezek a területek. A széles sáv befordul nyugatra, keresztezi a Tardona-patakot és a belterületet, 

ezt követően a külterület nyugati oldalán fut ki. 
 

Kazincbarcika területe nemzetközi és országos jelentőségű természeti értékekkel egyaránt érintett. 

Natura 2000 területek, országos ökológiai hálózat elemei határolják északkeletről és délkeletről a város 

lakott részeit. 
 

Régészeti lelőhelyek elszórva találhatóak a településen összesen 11 területet érintve. Ezek közül a 

Várdomb egyedileg védett régészeti lelőhely. 

7. ÖRÖKSÉGÜNK, A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI, 

MŰEMLÉKI, TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK 
 

Az épített és környezeti elemek megőrzésének fontos feltétele, hogy azok a település életének, 

vérkeringésének továbbra is szerves részei legyenek: funkcióikat megőrizzük, vagy a revitalizálás során 

minél kevesebb változtatást igénylő új szerepeket találjunk nekik. 
 

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi rendeletet alkotott a Kazincbarcika 

város építészeti, városképi értékeinek védelme és igényes alakításának elősegítése érdekében, melynek 

célja az volt, hogy a helyi adottságok figyelembevételével a városképi illeszkedés követelményeinek 

érvényesítése, valamint a helyi védelemmel ellátott épületek értékmegőrző, értékmegújító 

rekonstrukciójának támogatása biztosított legyen.  
 

Helyi védelemmel majdnem 60 db épületet vagy épületegységet látott el az önkormányzat. Legfőbb 

szabálya ezeknek a védelemmel ellátott építményekre vonatkozóan, hogy helyi egyedi védettségű 

építmény nem bontható, vagy csak részlegesen bontható, ha a bontani kívánt építményrész (az 

építmény egy bizonyos hányada) építészeti értéket nem hordoz, a beavatkozás a helyi védelem alatt álló 

építmény használata érdekében, a védelem alá helyezését megalapozó építészeti értékek sérelme nélkül 

megvalósítható. Fontos tudni, hogy a helyi védettségű építészeti örökség korszerűsítését, átalakítását, 

bővítését vagy részleges bontását a védelem ténye nem zárja ki, amennyiben az építmény védelmére 

okot adó jellegzetességei nem változnak meg, azok eredeti helyükön megtarthatók. Tehát a tervezett 

építési munkát nem akadályozva, hanem beletervezve kell az értéket megtartani.  
 

Ezeknek az értékeknek a megóvása érdekében és az érték fenntartási kötelezettségének - a védettséggel 

összefüggésben felmerülő munkálatok - teljesítéséhez az önkormányzat pályázat útján támogatást nyújt 

az ingatlan tulajdonosainak. 
 

7.1 MŰEMLÉK ÉS HELYI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKEINK 
 

7.1.1 Műemlék 
A várossá alakulás előtti legrégibb műemlék a XV. században épített sajókazinci református templom, 

környezete műemléki környezet. A templom szomszédságában áll az Avilai Nagy Szent Teréz-templom 

is. 
 

AZONOSÍTÓ / 

TÖRZSSZÁM 
HRSZ. CÍM Védelem VÉDETT ÉRTÉK NEVE 

2830/916 1953, 1958, 1960 Kazincbarcika, 

 Dózsa György u. 
műemlék Sajókazinci református 

templom 

22853/916 2230/94, 2230/65, 

2230/85, 2230/88, 

2230/40, 2230/44, 

2230/22, 2230/46, 

2357/2, 2360,  

Kazincbarcika, 

 Dózsa Gy u. 

műemléki környezet Sajókazinci református 

templom ex-lege műemléki 

környezete 

 



 

 

 

 
 

  



 

 

 
Műemlék és környezete 
 

7.1.2 Régészeti területek 
 

 

Régészeti lelőhelyek térképvázlata 



 

 

A régészeti lelőhelyek felsorolása  
 

AZONOSÍTÓ LELŐHELY-SZÁM NÉV VÉDELEM HRSZ. 

15970 1 Vécsetal-dűlő szakmai 0327/16, 0327/17, 0327/18, 0327/19, 

0327/20, 0327/21, 0327/22, 0327/23, 

0328 

15972 2 Libalegelő szakmai 1134/8 

15973 3 Tardona-patak partja szakmai 576/1, 577, 585, 586, 587, 588, 589, 

590, 591, 592/2, 0257/3, 0256/7, 

0256/8, 0256/9, 0256/10, 0256/11, 

0256/12, 0256/13, 0256/14, 0256/15, 

0256/16, 0256/17, 0256/18, 0256/19, 

175/2, 566/5, 566/6, 566/7, 567/1, 568, 

175/3 

15974 4 Kakas tanya szakmai 59, 169, 170, 171, 172, 173/3, 173/4, 

173/1, 0264/1, 0279, 11540/1, 

11540/2, 11541/1, 11541/2, 11542, 

11539, 11538/15, 11538/16, 11538/17, 

11538/18, 11538/19, 11538/20, 

11538/21, 11538/22, 11538/23, 

11538/24, 11538/25, 11538/26, 

11538/27, 11538/1, 11538/3, 11538/4, 

11538/5, 11538/6, 11538/7, 11538/8, 

11538/9, 11538/10, 11538/11, 

11538/12, 11538/13, 11538/35, 

11538/36, 11538/37, 11538/38, 

11538/39, 11538/40, 11538/41, 

11538/42, 11538/43, 168 

15975 5 Sajó-part szakmai 053/2, 053/3, 064, 044/2, 044/3, 062/1, 

0140/1, 0137/3, 0140/15, 0140/16 

15976 6 Várdomb kiemelten 

védett 

0252/1, 11266/1 

15977 7 Berentei hőerőmű szakmai 3322/3 

39143 11 Felső-rétek szakmai 0381/34, 0381/35, 3348, 3349, 3350/9, 

3350/5, 3350/7, 0373/65 

58613 12 Felső-Barcika, ref. 

templom 

nyilvántartott 1932, 1902 

61578 13 Felső-rétek II. szakmai 0382/48, 0382/49, 0385/30, 0385/31, 

0385/32, 0385/33, 0385/34, 0385/35, 

0385/36, 0385/37, 0385/38, 0385/39, 

0385/40, 0385/41, 0385/42, 0385/43, 

0385/44, 0385/45, 0385/46, 0385/47, 

0385/48, 0385/49, 0385/50, 0385/51, 

0385/52, 0385/53, 0385/54, 0385/55, 

0385/56, 0385/57, 0385/58, 0385/59, 

0385/60, 0385/61, 0385/62, 0385/63, 

0385/64, 0385/65, 0385/66, 0385/67, 

0385/68, 0385/69, 0383, 0382/34, 

0382/35, 0382/36, 0382/37, 0382/38, 

0382/39, 0382/40, 0382/41, 0382/42, 

0382/43, 0382/44, 0382/45, 0382/46, 

0382/47 

61580 14 Felső-rétek III. szakmai 0382/49, 0382/50, 0382/51, 0382/54, 

0382/55, 0382/57, 0382/58, 0381/22, 

0381/23, 0381/2, 0381/3, 0381/4, 

0381/5, 0381/6, 0381/7, 0381/8, 

0381/9, 0381/10, 0381/11, 0381/12, 

0381/13, 0381/14, 0381/15, 0381/16, 

0381/17, 0381/18, 0381/19, 0381/30, 

0381/31, 0381/32, 0384 



 

 

7.1.3 Helyi védett épületek 
 

A helyi egyedi építészeti védelem olyan épületre, építményre, az építmény egészére vagy részeire és 

annak földrészletére, továbbá az épületen lévő műalkotásokra, szobrokra, emléktáblákra, 

domborművekre és egyéb építészeti elemekre terjedhet ki, amelyeknek településtörténeti, 

településképi értékük van. 
 

Kazincbarcika városában már 2014 óta hatályos a helyi építészeti értékek védelméről szóló 

önkormányzati rendelet, mely több mint ötven épület helyi védelméről gondoskodik. 

Külön védelem alá esnek a város képzőművészeti alkotásai, melyek szintén e rendeletben kerültek 

védelem alá. 

Kazincbarcikán az alábbi helyi védett épületek találhatóak: 
 

Sorszám Helyrajzi szám Utcanév Házszám Leírás 

1 1898/1 Budai Nagy Antal utca 48 lakóépület 

2 1933 Budai Nagy Antal utca 63 lakóépület 

3 1932 Budai Nagy Antal utca 41 Kazincbarcika-felsői Református 

Egyházközség temploma 

4 1905 Budai Nagy Antal Utca 19 lakóépület 

5 1873 Táncsics Mihály utca ? közösségi épület 

6 1134/8 Május 1. út 56 kórház 

7 1394/47 Móricz Zsigmond tér 9 Szent János Görögkatolikus 

Templom 

8 1132/13 Szent Erzsébet sétány 1 Szent Család római katolikus 

templom 

9 1132/5 Fő tér 4 polgármesteri hivatal 

10 1132/19 Fő tér 5 Egressy Béni Művelődési Központ 

11 1096 Jószerencsét út 2 Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 

12 1480 Jószerencsét út 1/A KolorLAB Innovációs Központ 

13 1136/3 Szabó Ervin utca 2-8 lakóépület 

14 1136/25 Építők Útja 36-46 lakóépület 

15 1136/17 Ifjúmunkás tér 14-16 lakóépület 

16 1136/9 Ifjúmunkás tér 10-12 lakóépület 

17 1136/11 Ifjúmunkás tér 6-8 lakóépület 

18 1136/13 Ifjúmunkás tér 2-4 lakóépület 

19 1136/15 Építők útja 26-34 lakóépület 

20 1129/13 Építők útja 31-39 lakóépület 

21 1129/21 Építők útja 21-29 lakóépület 

22 1129/23 Építők útja 11-19 lakóépület 

23 1136/23 Építők útja 16-24 lakóépület 

24 1136/27 Béke tér 14-18 lakóépület 

25 1138/1 Építők útja 4-14 lakóépület 

26 978/1 Lini István tér 1-2 Irinyi János Református 

Szakgimnázium, Szakközépiskola 

és Diákotthon 

27 626/6 Lini István tér 3 Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti 

Iskola 

28 626/14 Lini István tér 4 sportcsarnok 

29 1111/23 Egressy Béni út 2-6 lakóépület 

30 1111/24 Egressy Béni út 8-12 lakóépület 

31 1111/41 Egressy Béni út 14-20 lakóépület 

Jókai tér 2-8 lakóépület 

32 1111/37 Jókai tér 1-7 lakóépület 

Egressy Béni út 22-28 lakóépület 

Szabadság tér 2-8 lakóépület 

33 1111/26 Szabadság tér 1-7 lakóépület 

Egressy Béni út 28-32 lakóépület 

Egressy Béni tér 2-4 lakóépület 

34 1111/36 Egressy Béni út 34-38 lakóépület 

Egressy Béni tér 1-3 lakóépület 

35 1111/45 Egressy Béni tér 5 közösségi épület 



 

 

36 1128/4 Egressy Béni út 1-7 lakóépület 

37 1128/3 Egressy Béni út 9-19 lakóépület 

Rákóczi tér  1-7 lakóépület 

38 1129/8 Rákóczi tér  2-6 lakóépület 

Egressy Béni út 21-25 lakóépület 

Ságvári tér 1 lakóépület 

39 1128/2 Rákóczi tér  9 Mezey István Művészeti Központ 

40 1129/10 Ságvári tér 3-7 lakóépület 

41 1129/11 Ságvári tér 2 lakóépület 

Egressy Béni út 33-37 lakóépület 

Liget utca 1 lakóépület 

42 1132/11 Fő tér 1 1-es posta 

43 1128/12 Építők útja 1 lakóépület 

44 1128/6 Építők útja 3 lakóépület 

45 1128/8 Építők útja 5 lakóépület 

46 1128/10 Építők útja 7 lakóépület 

47 1128/14 Építők útja 9 lakóépület 

48 2137 Kossuth Lajos utca 14 lakóépület 

49 2139 Kossuth Lajos utca 18 lakóépület 

50 2620/2 Irinyi János út 1 Surányi középiskola 

51 2456 Jószerencsét út ? ravatalozó és torony, 

kapuépítmények és kapu, 

kiszolgáló épületek 

52 3952 Bólyai tér  1 BorsodChem főbejárati épület és 

étterem 

53 3923 Bólyai tér 1 raktárépület 

54 2595/2 Készenléti ltp. mögött ?  volt légópince 

55 81/1 Illyés Gyula út  közösségi épület 

56 60 Illyés Gyula út  közösségi épület 
 

BorsodChem Zrt. főporta Surányi középiskola 

Görögkatolikus templom Felső-barcikai református templom 
 



 

 

 
Helyi védelemmel érintett épületek térképvázlata 

 
Helyi védelemmel érintett épületek bemutatása légifotó segítségével 

  



 

 

 

8. KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL ELTÉRŐ KARAKTERŰ 

TERÜLETEI ARCULATI JELLEMZŐK ÉS TELEPÜLÉSKARAKTER BEMUTATÁSÁVAL 
 

Kazincbarcika városa Magyarország északkeleti részén, az Észak-magyarországi régióban, azon belül is 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, mintegy 25 kilométerre északnyugatra a megyeszékhelytől, 

Miskolctól.  

Miskolc után a harmadik legnépesebb város a megyében, ezért mind gazdasági, mind társadalmi 

valamint településképi szempontból is kiemelkedő szerepkörrel bír.  

Kazincbarcika gyönyörű természeti környezetben fekvő település. A város az erdőkkel borított Tardonai 

dombság ölelésében a Tardona-patak völgyében fekszik. A szűk völgy a Sajó-folyó felé kiteresedik és 

észak felé a folyó völgyének morotvákkal szabdalt ártéri tája keretezi a várost. 
 

Morfológiai képe változatos, városszerkezetét jelentősen determinálja. Vízrajza tekintetében a 

városképet a területén futó Tardona-patak és a központi területen elterülő két tó, a Minivadon és a 

Csónakázó-tó gazdagítja, domborzatát tekintve dombok és völgyek párbeszéde alakítja ki az egyedi, a 

Sajó folyó felé kitárulkozó völgyi városszerkezetet.  

A karaktervizsgálat alapja nem az építészeti stílus megállapítása, hanem a területek elrendezéséből, a 

területszerkezet és térszerkezet, úthálózati és térrendszerek kapcsolataiból kiinduló, az egyes területek 

beépítési módjából, az egyes funkcionális zónákat egyidejűleg elválasztó és összekapcsoló elemek 

vizsgálatából összegzett és az épületek sajátos megjelenésével, illetve a települési környezet egyéb 

elemeivel kiegészített elemzések sora. 

A település egyes területein lévő épületek, telekszerkezetek, beépítési módok azonosságára jellemző 

sajátosságok jelentik az eltérő karakterű területeket. Az eltérő települési karakterek a történelem során 

folyamatosan, az adott kor igényei szerint és építési technikáinak megfelelően alakultak ki. 
 

Kazincbarcika az alábbi eltérő karakterű területekre osztható: 

 



 

 

8.1 A VÁROSKÖZPONT  
 

A városközponti területek településszövetben elfoglalt helyzete jól 

mutatja a településfejlődés különböző fázisait. Kazincbarcika város, 

Sajókazinc és Barcika egyesítésével jött létre. Az új város egy 

átgondolt koncepció alapján, városépítési szemlélettel, nem a régi 

városmag helyén, hanem egy beépítetlen területen épült fel, szinte 

egyik napról a másikra egy egységes város képét mutatva 

(Békeváros). 
 

Kazincbarcika városközpontja, a szocialista realista építészet 

jegyében, a hajdani Békeváros területét is magába foglaló 

területen épült, amit az 1950-es évek elején kezdtek építeni. 
 

A belváros az első, a városalapítást követően épült lakóterületeken 

alakult ki az ’50-es és a ’60-as években. Vannak ugyan újabb 

beépítésű területek is a belvárosban, de az igazi centrumot az 50 

éves lakóházak uralják, ezek határozták meg a jellegét is. A város központja szerkezetileg és 

funkcionálisan is a Békeváros, illetve a később mellé épült új épületekkel létrehozott új városközpont. A 

3-4 szintes épületekből álló Békevárost 1953-ban adták át, ami a mai napig a város központja. Az építés 

meggyorsítása érdekében a város első, 3-4 szintes épülettömb-terveinek egy részéhez Tatabánya már 

felépült házai alapját képző terveit adaptálták. Ezek az épületek Tatabányán lakóterületen helyezkedtek 

el, itt a város főutcájára kerültek. Ezzel magyarázható, hogy a főutcán csak kevés középület elhelyezésére 

került sor. 
 

Az ötvenes évek elején az új iparvárosok építése egybeesett az úgynevezett szocialista realista építészeti 

módszer alkalmazásával. A célul kitűzött „monumentalitás” eléréséhez a legfontosabb eszközök a 

szimmetria, a kontraszt, a kiemelt hangsúlyok és az építészeti ritmus alkalmazása voltak. A reformkor 

klasszicizmusát sugallta, mint követendő nemzeti hagyományt, de a többi korokban is találtak haladó 

elemeket. Ilyenek például a reneszánsz kompozíciós módszerei, a barokk dinamikus téralakítása és az 

eklektika korában keletkezett egységes főútvonalak rendszere. A főutca tudatosan, a reneszánsz 

városépítészeti elveknek megfelelően megkomponált útszakaszok és terek sorozatából áll. A terek 

arányai, a rajtuk elhelyezett építészeti jelek elhelyezése is a klasszikus szerkesztésmódot idézi. A főutca 

menti lakóépületek 4 szintes, megnyitott keretes beépítési formában, többnyire szimmetrikus 

elrendezésű tömbökben épültek fel.  
 

Az 1970-es években tovább bővült a város ipara, a lakosságszám elérte a 30 ezer főt, új lakóházak épültek 

házgyári technológiával. Új lakótelepek épültek és elkészültek a hiányzó középületek is. A város 

intézményei kialakították vonzáskörzetüket, melyeket a mai napig megőriztek és gyarapítottak. 
 

 
Forrás: Szemtanúk szavaival című könyv 
 

Az Egressy úton csak a közelmúltban jelentek meg az üzletfunkciók a lakóépületek földszintjén, az itteni 

lakások átépítésével. A belváros rehabilitációja során egységes teraszrendszer épült ki a földszinti 

üzletek megközelítésére. 



 

 

 
Mezey István Művészeti Központ 

A megújult teraszrendszer 
 

Az épülő Kazincbarcika új belvárosának egyik legfontosabb jellegzetessége: az utcáknak a tervezők nem 

adtak nevet, az épületeket pedig nem számozták be, hanem mindegyik egy betűjelet kapott. 1954-re állt 

már az A, a B, a C, az E, az F és a K épület, és készülőben volt az L, a H, az I és a J.  
 

  
Egressy Béni úti épület hátsó homlokzata Pollack Mihály úti pontház 



 

 

Az egyes lakóépületek tömbtelkeken belül kialakított úszótelkeken helyezkednek el szabadonálló 

beépítéssel. A jellemzően szocialista realista stílusú épületek között megtalálhatóak a paneles, illetve a 

blokkos és csúszózsalus technológiával megépült társas lakóházak is.  

Az épületek rizalitos homlokzatának nagy része művészi terrakotta dombormű-életképekkel díszített. 

Kevésbé hangsúlyosak, de díszítettek a hátsó bejáratok is.  

A város főbb intézményei, iskolák, óvodák, közintézmények, kórház, stb. itt találhatóak meg. 

 

 



 

 

 

8.2 LAKÓTELEPEK 
 

A 20. századi lakásépítési program Kazincbarcika településképére 

is hatással volt. Megjelentek a lakótelepek, az addig falusias 

beépítésű területek szanálása után, és a lakótelepekkel együtt a 

zöldfelületek és az ott élő embereket kiszolgáló intézményhálózat 

is.  
 

Az építés módja és anyaga egységes az egyes lakótelepi 

területeken belül. Megtalálhatóak a sávházak, pontházak, zárt 

udvaros tömbök és a csoportos beépítési mód is. A homlokzatok 

egyhangúak, az erkélyek, loggiák tagolják esetenként az 

épületeket. Váltakozik a F+4 és 10 emeletes magasság is. Az 

intézményi funkciók általában földszintes, szabadonálló 

beépítésűek. 
 

Az elmúlt időszakban kezdődött el a lakótelepi társasházak 

korszerűsítése, többek között a homlokzatok szigetelése, 

színezése. Jellemzően az ilyen homlokzatokon helyet kapnak a ,,színes városhoz” illő művészeti alkotások 

is. 
 

A kézikönyvben a lakótelep karakterű területek azonos besorolást kapnak függetlenül az építés idejére, 

technikájára, az épületszerkezet anyagára, beépítési módjára (tömbtelek-úszótelek).  
 



 

 

 

8.3 KISVÁROSIAS KARAKTERŰ TERÜLET 
 

Kazincbarcikán két területen található kisvárosias karakterű 

beépítési mód. Az egyik az Alsóvárosi körút (,,Libalegelő”), a másik 

a Kertváros és a városközpont között található terület. Mindkét 

esetben a nagy telken fekvő, csoportházas beépítésű társasházak 

dominálnak kevés intézménnyel a területen. 

Az Alsóvárosi körúton jellemzően a 4 lakásos F+1 emelet 

kialakítású, nyeregtetős társasházak találhatóak. A másik jellemző 

építési mód a földszintes vagy F+1 emeletes zártsorú beépítés. A 

hátsókertekben „összeérő” garázssorok alakultak ki, melyek 

szervizútról közelíthetők meg. Ehhez a területhez kapcsolódóan 

található egy különálló garázstelep is. 

A Munkás utca és Paál László út közötti területen leginkább a 

zártsorú F+1 és földszintes ikres beépítéssel találkozhatunk. A 

zártsorú beépítésnél jellemző leginkább a kisvárosias hangulat, 

mivel minimális előkert nincs elválasztva kerítéssel az úttól.  

Homlokzatuk egyszerű, csak az Alsóvárosi körúton jellemző kisebb 

mértékben a vakolatarchitektúra. Szabályos tömegük nyeregtetővel van fedve.  

Az 1970-es években épült úgynevezett korszerű csoportos beépítések jellemzője már az úgynevezett 

egyedi telek, mely egy épülethez egy nagyobb telket rendel, és nem közkertekben jelennek meg a 

lakóépületek. Ezek a lakóterületek Kazincbarcika zöldterületbe ágyazott kertvárosi részei. Az épületek jó 

része típustervek alapján valósult meg, melyek miatt a városkép egységesnek mondható, rendezett. 

 

 
Herbolyai út – zártsorú beépítés 



 

 

 
  Alsóvárosi körút 

 
Alsóvárosi körút 

 
Munkás utca 



 

 

 
Bartók Béla utca 

Alsóvárosi körút 

Csontváry utca 
 

 



 

 

8.4 KERTVÁROS KARAKTERŰ TERÜLET 
 

Az ún. „családi házas” beépítésű területek több építési 

időszakban alakultak ki, de nem nagy évkülönbséggel. 

Jellemzően az ,,ősi” kertségek felszámolása után, annak 

beépítésével jöttek létre. A Tardonai út dűlők felé eső 

oldalához kapcsolódó terület nagy része jelenleg is kertség, 

mely a folyamatos átalakulásnak köszönhetően kertvárosi 

képet mutat vegyesen a gazdasági épületek és a családi 

lakóházak váltakozásával.  

Az egy időben épülő utcák a mindenkori országosan 

általános építészeti szabályozási elveket és stílusjegyeket 

hordozzák teresedések nélkül. A tervezett lakóterületeken 

a szabadonálló beépítéstől az oldalhatáron álló, ikres 

beépítési mód is megtalálható. Jellemzően földszintes, 

legfeljebb F+1, illetve tetőtér-beépítésűek, egyszerű 

tömegkialakítással, sátor- vagy nyeregtetővel. Az előkert mérete egységes, kerítéssel határolt. 

Jellemzőek a melléképületek, illetve a garázsok is az ingatlanokon.  

Az építészeti részletek nem túl kidolgozottak, esetleg egy-egy vakolatarchitektúra jelenik meg a 

homlokzatokon. Kevés az igazán egyedi építészetileg kiemelkedő épület. Intézményi, szolgáltató 

épületek jellemzően a városközponthoz közel találhatóak. 
 

 
Kazinczy Ferenc Tagiskola 
 

 
BARCIKA PRÍMA Kft. épülete 

 



 

 

1983-tól kezdte el építeni társadalmi munkában a BVK KISZ-szervezete az Akácfa utca és Bartók Béla utca 

déli irányú folytatásában elterülő kertvárost, hogy a fiatal munkáscsaládok lakhatását biztosítani tudják 

a városban. 1987-ig épült. Ennek a területnek a kiépülésével összenőtt a város és Herbolya régi 

bányatelepe. 
 

 
 

 

8.5 ÖNÁLLÓ FALUSI KARAKTERŰ TERÜLET 
 

Kazincbarcikán a falusias karakter a volt Sajókazinc és 

Alsó- és Felső-Barcika területén található összefüggő 

lakóterületként. Intézmények jellemzően nincsenek, 

leginkább lakóházak találhatóak itt. A legérdekesebb 

részei a Kossuth utca és a Budai Nagy Antal út vége, ahol 

a műemléki református templom is áll. Itt a korai falu 

megmaradt tornácos házai állnak. A karakter jellemző 

eleme az oldalhatáron álló beépítési mód. A 

lakóépületek a hosszanti telek belseje felé nyúlnak be, 

több helyen találkozhatunk keskeny, hosszú telkekkel, 

melyek a korabeli parcellázás emlékét őrzik. Ezen 

hagyományos épületek közé épültek be a ma már 

klasszikusnak mondható kockaházak is, amik többnyire 

földszintes, oldalhatáron álló módon helyezkednek el, 

illeszkedve a korábban kialakult rendszerbe, a kornak 

megfelelő és jelenleg is fellelhető homlokzati elemekkel. 

Falusias karakterű terület a volt ,,tanyás” térség is, ami 

jelenleg a 2000-es évek elejétől beépülő Vadvirág utcára nyíló hosszú, keskeny telkeket foglalja magába 

laza beépítéssel. Jellemzője az oldalhatáron álló és szabadonálló beépítési mód nagy előkerttel.  



 

 

 

  

 



 

 

 

A falusias jellegű területekhez tartozik még a MÁV-lakótelep közvetlenül a vasútállomás mellett, melyet 

az állami lakásépítést megelőzően a MÁV épített a saját munkásai számára. Ezek az épületek típustervek 

alapján épültek. A telep 9 épületegységből áll, melyek között van két-, illetve négylakásos épület is. A 

vakolt homlokzaton tégladíszítések találhatók. 
 

8.6 PINCÉS KARAKTERŰ TERÜLET 
 

A régi sajókazinci pincék területe nem nyert el önálló 

városrészi besorolást, ám mégis önálló jellegzetességekkel 

megjelenő, falu méretű terület. Meredek hegyoldalakra 

épült, három szinten található pincék és a terepadottságokat 

követő szűk utcák jellemzik.  

A legrégebbi pincesorokat a város keleti, a Csónakázó-tó 

feletti dombvidékén találhatjuk, melyek a területet 

meghatározó jelentőséggel bírnak.  

A területre jellemző az úszótelkes beépítési mód, mely 

közhasználat számára megnyitott területen lévő természetes 

terepképződménynek támasztott, vagy szabadonálló 

beépítésű pincékből vagy felépítményekből áll. A pince előtti 

telek általában közterület, ritkán magánterület. A pincéknek sok esetben nincs saját helyrajzi számmal 

rendelkező telke, csak úszótelekként nyilvántartott. A löszfalba vájt pincékhez tartozó présházak vegyes 

formavilágúak, melyeket a legkülönbözőbb forma- és anyaghasználat jellemez. Gyakori a hagyományos 

formákat őrző, egy bejárati homlokzati ajtós; egy, illetve két ablakos présháztípus, amely közvetlenül a 

közterületről megközelíthető. 
 

 



 

 

Hasonló jelentőséggel bír, bár jóval kisebb területű az Egyházas dülői pincés terület. Itt is a pinceházak 

a jellemzőek, de mindkét területen megjelennek a pincegádorral rendelkező úgynevezett lyukpincék is, 

melyek előtt nincsen pinceház.  
 

 

 

 

Pincesor, Diófasor pince épületei 
 

8.7 TELEPÜLÉSKÉPI JELENTŐSÉGŰ ZÖLDFELÜLETEK ÉS 
ZÖLDFELÜLETI INTÉZMÉNYTERÜLETEK  

 

 

Jellemzően egybefüggő, viszonylag nagy kiterjedésű 

zöldfelületet alkotó területek, amelyek meghatározó 

karakterképet adnak a településnek. 

A városi jelentőségű zöldfelületek, a Csónakázó-tó és 

területe, a városi temető területe (beleértve a bővítésre 

szánt területét is), a Völgy park, valamint a Kazincbarcikai 

Sportközpont és a Herbolyán található Minivadon.  

Funkciójukat tekintve a legkülönbözőbb területhasználatok 

tömörülnek ebbe a karakterbe: városi szintű intézményi 

zöldfelület, temető, közpark. A karakterbe tartozik minden 

olyan zöldfelület, jól elkülöníthető részlet, amely biztosítja az elvárt funkciókat. A városi jelentőségű 

zöldfelületeknek jellegzetessége az is, hogy átlátható, ligetes növénytelepítésűek, így szerkezetük 

biztosítja a használhatóságot. Nyílt terek és facsoportok váltakoznak egy egységen belül, napos és 

árnyékos helyszíneket is kialakítva. Lényeges, hogy a pihenést és az aktív időtöltést kiszolgáló szabadtéri 

építészeti elemek jól használhatóak legyenek, több korosztály szabadidős szokásait szolgálják és 

biztosítsák az eltérő használatok elkülönítését (pl. külön futóút, kerékpáros út). 

A herbolyai városrészen a Sáros-völgyi út mentén található két horgásztavat és annak környezetét 

magába foglaló terület nevezzük Minivadonnak, mely a korábbi időszakokban jobb állapotban volt. A 

környezeti nevelés és környezetformálás jelentőségét próbálták az emberek mindennapjaiba beleszőni, 

így elindult a „Minivadon program”, melynek Herbolya ezen része szolgált helyszínéül. 2016-ban 

megkezdődött a horgásztavak felújítása. A terület jó adottságokkal rendelkezik egy természetközeli 

szabadidőpark létrehozásához, ahol a horgászaton túl egyéb kiegészítő funkciók is helyet kaphatnak. 

Jelenleg azonban ehhez az infrastrukturális adottságok hiányoznak. 
 



 

 

 
Csónakázó-tó 

Városi köztemető 

  
Völgy park  

  

Minivadon 
 



 

 

8.8 KOLÓNIA TERÜLETEK 
 

A bányászati tevékenységhez és annak fejlődéséhez köthetően az 1900-

as évek elején a bányászoknak kvázi lakótelepet alakítottak ki. A 

munkásoknak építették Herbolyán (Régi-telep) az első, még félig 

földbevájt lakásokat, melyek kolóniát alkottak már akkor. A 

lakótelepekhez hasonlóan „saját” intézményeket is létesítettek a 

területre. A lakásépítés Géza-völgyben folytatódott, ezzel egy időben 

(1896) építették meg a kéttantermes iskolát is. Néhány évvel később a 

Balázs-völgyben építettek lakásokat a bányászoknak, ezzel együtt a 

kultúrház is felépült. A bányászatot egy időre szüneteltették, amikor a lakótelepről elköltözők miatt sok 

épület üresen állt, amiket később el is bontottak jellemzően a Géza-völgyben. Az 1950-es évek elején 

megépült Herbolya-Új-telep 
 

A város térbeli növekedése során a kertváros körül építették e területeket. Egyszintes, alacsony épületek 

jellemzőek, melyekhez hozzátartozik egy melléképület, amely nyárikonyhát, állattartó épületet foglal 

magába. Kisméretű konyhakert tartozik az egyébként is kicsi telekmérethez.  

Terek, közparkok nincsenek az épületek között. 
 

Mára ezek a kolóniák a szegregációs területbe tartoznak. A Balázs-völgyi kolónia átépítésre javasolt 

funkcióváltással, míg a Régi-telep és Új-telep területén található épületcsoportok rehabilitációra vannak 

kijelölve. 

Az épületállomány nagy része fizikailag elavult, ezek a város leginkább szegregált területei. 

 
 

  

Herbolyai kolónia 
 

8.9 GAZDASÁGI ÉS IPARI KARAKTERŰ TERÜLET 
 
Kazincbarcika legjelentősebb ipari jellegű és településképet 

meghatározó területe a BorsodChem Zrt. területe. A BorsodChem 

Rt. 1991-ben az átalakulási törvény alapján lett részvénytársaság, 

melynek jogelődje a Borsodi Vegyi Kombinát. Érdekes ipartörténeti 

tény, hogy a mai gyár helyén 1928-ban már működött egy üzem, az 

Imperiál Vegyészeti Gyár, melynek alapítója Kandó Kálmán volt. A 

BorsodChem Zrt. Közép- és Kelet-Európa egyik legnagyobb PVC 



 

 

előállítója és feldolgozója. Területét, a technológiától függő terület és építménymagasság jellemzi 

 
 
A 26-os számú főközlekedési út mentén kialakuló gazdasági, szolgáltató karakterű terület leginkább 

lakóépületek funkciójának megváltoztatásával jött létre, vagy ezeket az épületeket használják fel 

raktárnak, bemutatóteremnek, autókereskedésnek, lerakatnak.  
 

 

Az ipari parkban épült kereskedelmi egységek jellemző karakterűek: nincs homlokzatdíszítés, általában 

egyszínű építőlemez-burkolatú, funkciónak megfelelő homlokzati kialakításúak nagy alapterületű 

elrendezéssel. A területen csak a kötelezően előírt zöldfelület található meg, kerítés nem határolja. 
 

 
 



 

 

 
Kazincbarcika város távfűtési rendszerének fűtőerőműve A volt Kübler ma SALZOL Kft telephelye 

 

8.10 ZÁRTKERTI KARAKTERŰ TERÜLET 
 

Az utóbbi időkben leginkább a kertvárosi részhez csatlakozó, 

eredetileg zártkerti, különböző művelési ágú ingatlanokon a 

területhasználati mód és ezzel együtt a telekszerkezet is átalakult. Az 

építés egyre kevésbé a szántó, kert, gyümölcsös stb. művelési ágra 

vonatkozó tevékenységet szolgálta ki, az ottlakás egyre kevésbé 

kötődött ezekhez a tevékenységekhez. Jellemző az átmenetiség sok 

ideiglenes épülettel, építménnyel (általában gazdasági épülettel). A 

szabályozások lehetőséget adnak egyes beépítésre szánt területeken 

a lakásépítésre. Ennek eredményeként ezek a területek 

meglehetősen vegyes képet mutatnak mind telekméretben, mind 

épületfunkcióban, mind az épület nagyságában. Területi 

elhelyezkedésükben két fő csoport határozható meg: a sűrűn 

beépített, közvetlenül a várostesthez kapcsolódó lakott kertek és a 

külterületen elszórtan található telkek. A beépítések a kertvárosi 

karakterre hasonlítanak épületformában és a telkek kialakításában, 

melyek egyenesen, utcahálózat-szerűen alakultak ki. Összességében 

leginkább vegyes és folyamatosan alakuló a területhasználat. 
 

 
 
 



 

 

A zártkerti karakteren belül található még a kertség, melynek jellegzetessége, hogy az ott létesült 

épületeknek elsősorban funkcionális rendeltetése van, a településképet elsősorban a gondozott telek, 

kiskert és nem pedig maga az épület határozza meg.  

A kertségek zöldfelületei jelentős ökológiai szereppel is bírnak. 
 

 
 

  

 

9. KAZINCBARCIKA TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEI 
 



 

 

 

Településképi szempontból meghatározó területek összefoglaló ábrázolása (az ábrán lévő sorszámok a fejezet sorszámai szerint) 

 

A városképet alakító meghatározó településszerkezeti elemek és területek a település szerkezetének 

karakteréből adódnak. Ez a karakter magával vonta azokat az építészeti, városépítészeti elemeket is, 

amik ma is meghatározzák a városképet. 

A város térszerkezete a településszerkezet karakteréből és a városképet alakító meghatározó 

településszerkezeti elemekből következően nem egységes, a településszerkezet adottságaiból 

következően erősen tagolt. 

A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja az olyan területi védelmek 

kijelölése, amelyek az épített környezet olyan összefüggő, vagy azonos építészeti karakterű részeire, 

valamint olyan térre, utcára, utcaszakaszra terjednek ki, amelyek a jellegzetes településszerkezet 



 

 

történelmi folyamatosságát dokumentálják, vagy ahol a település és a környék arculatát meghatározó 

építmények együttest alkotnak. 
 
 

Városközpont 
 

  
 

A városközpont átalakuló területei 
 

Lini István tér és környezete meghatározó területe 

  
A Mátyás király út és Tardona-patak közötti meghatározó terület 

  
 

Herbolya Régi-telep alközpont 

  
 

 
Lakótelepek 
 

Készenléti lakótelep és BorsocChem Zrt. főbejáratának meghatározó területe 



 

 

Újkazinci lakótelepek meghatározó területe 

Móricz-Radnóti-lakótelepek meghatározó területe  

 
Derkovits-lakótelep és környezete meghatározó területe 

 
 

 
Zöldterületek és zöldterületi intézmények 
 

Völgy park 



 

 

  
Kazincbarcikai Sportközpont és környezete 

  
Csónakázó-tó és környezete 

  
Városi köztemető 

  
 

 
 
 
 
Pincés területek 
 



 

 

  
 

9.1 Helyi jelentőségű értékvédelmi területek  
 

9.1.1. Belváros 

 9.1.2. Sajókazinc-Kossuth Lajos utca környezete 

 9.1.3. Felső-Barcika-régi városközpont környezete 
 

  
 

9.1.1 Belváros 
 

  



 

 

Határoló utcák szerinti leírás: Jószerencsét út, Egressy Béni út, 

Keleti gyűjtőút, Mátyás király út, Lini István tér, Május 1. út, Szabó 

Ervin utca, Építők útja. 
 

Az Egressy úthoz két oldalon teresedések kapcsolódnak, melyeket 

viszonylag zárt térfalak határolnak. A beépítés laza, a legkorábban 

épült utcákat széles parkosított zónák választják el egymástól. A 

területen találhatók a város legfőbb oktatási és közintézményei, 

kiskereskedelmi egységei. A terület szíve, központja a több 

hektáros Völgy park és Liget park.  
 

A város mára főként gyalogos főutcája, az Egressy út és terei 

jelentős rekonstrukción estek át. 
 

A Belváros területe az Egressy Béni út és a hozzá csatlakozó terek 

helyi védelem alatt álló területét foglalja magába az újonnan 

kialakított Keleti és Nyugati gyűjtőutak lehatárolásával. 

Nagy történelmi múltú városoktól eltérően nem a történelem során organikusan fejlődő településrészt 

foglalja magába, hanem ahová Kazincbarcika építésekor, az 1950-es évek végétől először költöztek 

lakosok, ez a centrum gyakorlatilag évek alatt nőtt ki a földből. Az ötvenes évek elején az új iparvárosok 

építése egybeesett az úgynevezett szocialista realista építészeti módszer alkalmazásával. Ezeknek az 

elveknek az alkalmazása az ún. Békeváros kialakításában is nyomon követhető. A mesterséges, 

tervezett terek szabályos geometrikus formával rendelkeznek, négyzet vagy téglalap alakúak. A főutca 

tudatosan, a reneszánsz városépítészeti elveknek megfelelően megkomponált útszakaszok és terek 

sorozatából áll. A terek arányai, a rajtuk elhelyezett építészeti jelek elhelyezése is a klasszikus 

szerkesztésmódot idézi.  
 

A főutca menti lakóépületek négyszintes, megnyitott keretes beépítési formában, többnyire 

szimmetrikus elrendezésű tömbökben épültek fel magastetős kialakítással. A város területén jellegzetes 

építészeti értékeket képviselnek a mára kordokumentum-értékűvé vált „szocialista munkásváros” 

korabeli városépítészeti elvei szerint tervezett épületegyüttesek, nagy zöldterületek. Az épületek 

együttesen is figyelemre méltó, kiemelten kezelendő városképi egységet alkotnak.  
 

 

 
Ságvári tér 

 



 

 

 
Egressi út Forrás: Fortepan (VÁTI felvétele) 

 

A terek telepítése szigorúan meghatározott, az egyes terek a szemben fekvő nagyméretű lakóépületek 

tengelyére szerkesztettek. A nyugati oldal három tere – Ságvári tér, Munkácsy tér, Rákóczi tér – minden 

oldaláról épületekkel zárt. A keleti oldali terek közül az Egressy tér a moziépülettel lezárt, a másik két tér 

– Szabadság tér és Jókai tér - keleti oldalán nem épültek meg a lezáró épületek. 
 

 

Szabadság tér 
 

Az épületek földszintjén lévő lakásokat szinte mindenhol üzlet rendeltetésre alakították át. Ezeket az 

üzleteket az újonnan megépített egységes teraszrendszerről, míg az társasházi lakásokat az utcaszintről 

nyíló bejárati ajtón át lehet megközelíteni. 
 

A főutca jelenleg túl tarka képet mutat, az üzletek portál-kialakítása és cégére, reklám-elhelyezése nem 

egységes, nem harmonizál a szocreál épületek homlokzatával, valahol figyelembe sem vették a 

homlokzati díszítő elemek, a reklámtáblák, cégérek elhelyezésekor, ez alól kivételt képez a homlokzati 

felújításon átesett Jókai téri tömb. Az épületek korszerűsítésének foka egyébként elmarad a város egyéb 

területén lévő épületekétől. 
 



 

 

 
Egressy Béni úti teraszrendszer 
 

Az egykori mozi épülete is felújításon esett át, új funkciója szerint rendezvényház. A 2015-ös energetikai 

felújítás során ezen építészeti karakter szerint az épület homlokzata vissza lett állítva. Értéknövelő 

módosítás a lábazat travertin kőburkolata. 
 

 
Rendezvényház (volt mozi) 

 

A területen található a Mezey István kazincbarcikai grafikusról elnevezett művészeti központ, melynek 

épülete a korábbi Újvárosi Általános Iskola volt a város első új iskolája.  

 



 

 

 
Mezey István Művészeti Központ 

 

 



 

 

Az Egressy Béni út és a Fő tér találkozásánál az ún. Dísz tér (tervezett) található. A Belváros egyik oldali 

kapuja az ott lévő központi intézményekkel, mint a – polgármesteri hivatal, az Egressy Béni Művelődési 

Központ, az áruház a nyugati oldalon, illetve a járási hivatal épülete, az ügyészség és a bíróság épülete a 

keleti oldalon. A központi helyzetű és jelentőségű teret nyugatról a Liget közpark, keletről pedig a Fő tér 

közparkja veszi körül. A zöldterületekkel körülvett tér képe kibővül a zöldterületen álló, illetve a 



 

 

zöldterületek szomszédságában álló jelentős épületek - templomok, kórház stb. – látványával, ami 

léptékét, jelentőségét még tovább növeli. A teret két teljesen külön működő részre bontja a téren átfutó 

Egressy Béni út. Jelenlegi kialakításában a tér a központi tér szerepét nem tudja betölteni, a tér 

funkcióinak és kialakításának rendezése kulcsfontosságú a terület, de az egész város szerkezetének 

véglegesítésében. 
 

 

A korai modern városépítészet és építészet szép példája a Fő tér lezáró térfalának meghatározó eleme, 

a polgármesteri hivatal. A homlokzatrekonstrukció során a lényeges rendszerek megmaradtak, 

azonban a homlokzat extrém, lézeres világítást kapott, mely új arculatot kölcsönöz a meglévő 

homlokzatnak a mai kor divatjának megfelelően 
 

 
Kazincbarcikai Járásbíróság Kazincbarcikai Járási Ügyészség 

Egressy Béni Művelődési Központ Köztéri alkotás a téren 
 

9.1.2 Sajókazinc Kossuth utca és környezete 
 

Sajókazinc a várost alkotó őstelepülés, Kazincbarcika északkeleti részén helyezkedik el.  

Kazincbarcika város létrejöttének egyik fő szerkezeti egysége Sajókazinc. Máig megőrizte karakterét, 

még annak ellenére is, hogy az „ősi” településrészt kettévágta a 26-os út, ezzel a 

telkek új – gazdasági, szolgáltató - funkciót kaptak, a telekosztásokkal kertvárosias 

karaktert öltött a terület. A településszerkezet legfőbb jellemzője a szalagtelkes 

telekszerkezet, az oldalhatáron álló beépítési mód, az épületek tömege és még egyes 

helyeken a hosszházas jelleg. 
 



 

 

  
 

Védendő értékek: a szalagtelkes telekszerkezet, az oldalhatáron álló beépítési mód, az épületek 

jellemzői, (elsősorban tömege és hosszházas jellege), a közterületek, az utcák hálózati rendszere, a 

térrendszer elemei, az utcaképek, az utcák térarányai.  

Lakóterületei rendezettek. Sajókazincot ipari-gazdasági terület öleli körbe, a szomszédságában található 

a városi szennyvíztelep is. Intézményi funkció nincs. A településrész mára a városközponttól távol eső, 

zárt önálló egységgé vált, melyet a 26-os út határol.  

Nagyon fontos védendő érték az utcakép, az utcák térarányai, térrendszeri elemei. 
 

 

 
 



 

 

 
Kossuth Lajos utca egyutcás rendszere 

 

 

 

9.1.3 Felső-barcika régi faluközpont 
 

Felső- és Alsó-Barcika a várost alkotó őstelepülések. Kazincbarcika 

északnyugati részén helyezkedik el.  

Az eredeti, út mellé települt egyutcás, szalagtelkes településszerkezet a 

mai napig fennmaradt Felső-Barcikán. A településrész mára a 

városközponttól távol eső, zárt önálló egységgé vált.  

A területen található a felső-barcikai református templom. A 

településkép, a lakásviszonyok ma is falusias képet mutatnak. 
 



 

 

 
 

Védelem alá csak Felső-Barcika került Alsó-Barcika jelentős átalakulása miatt. 

Védendő értékek: a szalagtelkes telekszerkezet, az oldalhatáron álló beépítési mód, az épületek 

jellemzői, (elsősorban tömege és hosszházas jellege), a közterületek, az utcák hálózati rendszere, a 

térrendszer elemei, az utcaképek, az utcák térarányai. 

Kazincbarcika város létrejöttének egyik fő szerkezeti egysége Barcika (Felső- és Alsó). Mára már csak 

Felső-Barcika őrizte meg karakterét.  

Az alsó-barcikai területre jellemző, hogy megjelentek a kertvárosias karakterű lakóépületek, amelyek 

vagy új építésűek, vagy a meglévő 1960-1980-as évekre jellemző „kocka” házak átépítésével jöttek létre. 

A szalagtelkek megosztásával sűrűsödött a telekhasználat is. 

A településszerkezet legfőbb jellemzője a szalagtelkes telekszerkezet, az oldalhatáron álló beépítési 

mód, az épületek tömege és még egyes helyeken a hosszházas jelleg. Lakóterületei rendezettek, 

egységes utcaképet mutatnak.  

Felső-Barcika szomszédságában található a Barcikai Ipari Park, de intézményi funkció nincs. A területen 

található a felső-barcikai református templom és környezete A településrész mára a városközponttól 

távol eső, zárt önálló egységgé vált, melyet a 26-os út határol 

Nagyon fontos védendő érték az utcakép, az utcák térarányai, térrendszeri elemei. 

A Felsőbarcikai templom  A kisbíró háza 



 

 

A népi építészet jellegzetes épületei  

A népi építészet jellegzetes épületei 

 

 
Dózsa György úti utcakép 

 

9.2 Városközponti területek 
 

9.2.1 Városközpont 
 

Jelenleg a városban négy városközponti terület különül el:  
 

1. A történeti Újvárosban lévő városközpont és Belváros 

2. Csatlakozó átalakuló városközponti területek 

3. Átalakuló városközpontok 

4. Herbolya Bánya-telep régi központja 
 

 

 



 

 

Kazincbarcika jelenlegi városközpontja az épített, tervezett város centruma, mely nem az egykori 

települések történeti magját és környezetét foglalja magába. Megjelenése és karaktere talán a leginkább 

meghatározó. Itt találhatóak a város legfőbb intézményei, általános és középiskolák, a polgármesteri 

hivatal, a posta, a bíróság, az ügyészség, a kórház, a piac, az autóbusz-pályaudvar, a sportközpont, a 

sportcsarnok, templomok és egyéb, a belvároshoz kapcsolódó kiskereskedelmi egységek. A terület szíve, 

központja a több hektáros Völgy park és Liget park. 
 

Lakótelepek, illetve telkes közintézmények alkotják. Karakterbeli különbségeit az építkezések kor és 

stílus szerinti megoszlása eredményezi. A lakótelep-építés teljes vertikumát felöleli. A korai 

téglaépületektől a középblokkos, a panel- és a csúszózsalus technológiájú épületekig minden korszak 

képviselteti magát. A korai épületekre jellemző nyitott keretes jelleg, valamint a vegyes funkció (azaz 

lakó- és kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés egyként való jelenléte) alkalmassá teszi ma is városi 

élettér létrehozására. A tisztán lakófunkcióra tervezett épületek a lakótelepek beépítési tervének ma is 

fennálló előnyeit, a közterületek szellősségét, tágasságát, kellő zöldfelülettel való beültetését ma is 

hordozzák. A tágasság ugyanakkor távolságokat is takar.  
 

A városközpont jellegzetes területei: 
 

1. Jószerencsét úti szakasz, amelyen leginkább intézményi funkciókat ellátó épületek 

találhatóak, közlekedési jellegű, átkötő szakasza a városközpontnak. Ez a szakasz a 

Tavasz úttól a Mátyás király útig tart. Erről az útról nyílik a sportcsarnok, gimnázium, 

óvoda, irodaházak, idősek otthona bejárata is. 
 

 
 

Gimnázium épülete Idősek otthona 
 

2. A Tavasz úti lakótelep - Építők útja- Május 1. úti lakótelepeket foglalja magába a második szakasz, 

melyet a Völgy park és Liget park határol el a Belvárostól.  



 

 

Ezen a területen található a típusterv alapján 1963-1969 között épült városi kórház, melyet a 2000-

es évek elején felújítottak és bővítettek. Az eredeti homlokzat helyett egy üveg függönyfal került az 

épület homlokzata elé, mely az épület jellegét teljesen megváltoztatta. 
 

 
Városi kórház épülete 
 

A 2003-2007 között épült, 200 férőhelyes római katolikus Szent Család-templom - urnás temetésre 

alkalmas altemplommal - is itt helyezkedik el. A kupolás, 33 méter magas, a templomtól független 

szerkezetű toronnyal a nagyméretű zöldterületen új vizuális hangsúlyt alakítottak ki.  
 

 
Szent Család római katolikus templom 

 

3. Egressy Béni út és az abból nyíló terek jellegzetes elhelyezkedése és kialakítása határozzák meg 

leginkább a városközpontot, azaz a Belvárost. Az Egressy Béni út, a város első utcája, melyet szocreál 

építészeti stílusban terveztek és építettek meg. Az utca a társasházak földszintjén kialakított 

szolgáltató és kereskedelmi funkcióit, az utcához kapcsolódó terek pihenő funkciója egészít ki. A 

város legtöbb védett értékét magába foglaló utcát a 2010-es évek elején felújították, közlekedési 

rendszerét megváltoztatták, a tereket átalakították, ezáltal zöldebb, szebb tereket használhatnak a 

lakosok.  
 



 

 

 

 

4. Az Egressy Béni út és a Mátyás király út által határolt terület foglalja magában a városközpont 

lakótelepeit, mely épületek építési technológiája és mérete a legváltozatosabb képet mutatja. 

Megtalálható a házgyári paneles, a blokkos, csúszózsalus építési mód, ezért az F+4 és F+10 emeletes 

magasságok váltakoznak. A lakótelepek magukba foglalnak kiszolgáló intézményeket, mint pl.: 

bölcsőde, óvoda, iskola, élelmiszerüzlet, de ezen a területen helyezkedik el a városi 

rendőrkapitányság épülete is. 
 

A terület az alábbi lakótelepeket tartalmazza: 

1. Május 1. úti lakótelep 

2. Építők úti lakótelep 

3. Tavasz úti lakótelep 

4. Mátyás király úti lakótelep 

5. Árpád fejedelem téri lakótelep 

6. Dobó István téri lakótelep 

7. Pollack Mihály úti lakótelep 

8. Augusztus 20. téri lakótelep 

9. Hriszto Botev téri lakótelep 

10. Fő téri lakótelep 
 

A városközpont területén található Építők úti, illetve a Május 1. úti lakótelepek a belvárossal egy időben 

épültek, azonos technológiával (kohósalak-blokkos és tégla) és jellemzően azonos stílusban, amely a 

korai modern építészeti stílus és a szocialista realista stílus. A lakótelep szabadonálló épületekből 

keretes jelleggel körbeépített, viszonylag zárt belső udvarral rendelkező tömbökből áll. Az utca felé lévő 

homlokzat zártabb, a loggiák, erkélyek inkább a belső terek felé néznek. A tető lapos, illetve kontyolt 

nyeregtető kialakítású. Ez a terület fogja közre az Ifjúmunkás teret és a Béke teret.  

Ezekről a lakótelepekről elmondható, hogy rekonstrukcióra szorulnak. A rekonstrukció során a 

homlokzatok egységes karakterét és elemeit meg kell tartani. Az erkélyek egyedileg nem beépíthetők. 

Az épület földszintjére külön bejáratokat csak az épület stílusához igazodva lehet építeni.  

A védelem célja az épület egységes megjelenésének biztosítása. A stílusidegen utólagos toldásokat át 

kell alakítani. 
 



 

 

 

A Tavasz úti lakótelepet az 1960-as évek végén építették és adták át a lakosoknak a városi kórházzal 

együtt. A tégla, illetve blokkos építési móddal épült jellemzően F+4 szintes épületeket, sávos, illetve 

pontszerű beépítéssel, úszótelkeken építették fel. A lakótelepekre jellemzően a szolgáltató funkciójú 

épületek földszintes kialakításúak. A területhez tartozik egy görögkatolikus óvoda, orvosi rendelő és egy 

iskola is, melyet a 2000-es évek elején felújítottak, illetve bővítettek. Sajnos a területen az 

épületkorszerűsítések nem jellemzőek, a terület leromló állapotú. A területet határoló domb lábánál 

található egy földszintes építésű garázstelep is.  
 

 
 

A 4 db F+10 szintes házgyári paneles, sávos építésű Mátyás király úti lakótelep házai átestek a 
2010-es évek környékén a teljeskörű épületkorszerűsítésen. A fő közlekedési útvonalat - a Mátyás 
király utat – kihasználva az épületek homlokzatára színes falfestések kerültek. A területhez 
tartozik egy nagy területű, földszintes, lapostetős építésű garázstelep is. A lakótelep egy átalakuló 
területhez kapcsolódik, melyen a jelenleg nem üzemelő strand is található. 



 

 

 

A városközpont területén lévő Árpád fejedelem tér és Dobó István tér épületei elsők voltak a házgyári 

panelépületek közül, amelyek összefüggő lakótelepi formában megépültek a 1970-es évek első 

felében. A két lakótelep között nincs éles elválasztó határ, szinte egy területet alkotnak a Mátyás király 

út mellett. A területen található a lakosságot kiszolgáló szolgáltató és kereskedelmi egység, valamint 

általános iskola és élelmiszerüzletek is. 
 

A Pollack Mihály úti lakótelep területén épültek Kazincbarcika első 10 emeletes, zsaluzott 

technológiával készült épületei. A 10 emeletes épületeken kívül jellemzően F+3 szintes épületek 

épültek, többek között a „masnis” ház is 1965-ben. Itt található egy óvoda, bölcsőde és általános iskola 

épülete is, mely épületeknek az épületkorszerűsítés kapcsán többek között a homlokzatát is 

felújították.  
 

 

A Pollack Mihály út és a Mátyás király út közötti területen lévő Augusztus 20. téren, Barátság téren, 
valamint Hriszto Botev téren 1964-1968 között épült pontszerű beépítésű házak találhatóak. A 

városrész különleges építési technológiának számító szilikátblokkból épült, amit a könnyűbetongyár 

állított elő. Tulajdonképpen ez egy „áthidaló” megoldásnak számított a téglaépítés és a paneles 

építési technológia között. A F+3 épületmagasságú lapostetős épületek homlokzati díszítéstől, 

tagozástól mentesek. A keretes jellegű építésnek köszönhetően zöldfelületek találhatóak az 

épületcsoportok között. Itt található a városi rendőrkapitányság épülete is. 
 

 
 



 

 

A Fő téri lakótelep házgyári paneles technológiával, két ütemben, az 1970-es második felében 

megépített sávos kialakítású épületsor. A szintek száma F+4 emelet, illetve a Mátyás király út melletti 

lépcsőház-együttesre utólag magastetőt építettek tetőtéri lakások kialakítása céljából. Ez a kialakítás a 

jövőben kerülendő. A két épületsor között található egy nagyobb zöldfelület, mely jelenleg 

pihenőparkként szolgál az ott élők számára. A lakótelep területén található egy óvoda is. A teret a járási 

bíróság, ügyészség és járási kormányhivatal épületegysége zárja el a Dísz tértől. 
 

 

5. A városközpont lezáró szakasza nagy forgalmú kereskedelmi terület, a városi piac, illetve bevásárló- 

és szolgáltatóközpont, valamint a közlekedési központ területe. A terület a városközpont másik 

kapuja, amely az autóbusz-pályaudvar felől érkezőket fogadja a városba érkezéskor. Ezen a területen 

található a Kodály Zoltán művészeti iskola és az Irinyi János középiskola épülete is.  
 

Kodály Zoltán művészeti iskola Irinyi János középiskola épülete 

Városi piac Élelmiszeráruház 

 

9.2.2 Városközpont átalakuló területei lini istván tér és környezete 
 

A Lini István téren lévő, már leromlott volt főiskolai területet, a 

műhelycsarnokot, a sportcsarnokot és a művészeti iskola területét érintő, 

áttervezési fejlesztés van folyamatban, melynek jelentősége a városi területek 

integrációjában van, mert bevonja a fejlesztési területek közé ezeket az 

intézményeket is. 
 

A tervezett átépítés vagy új funkciók kiépítésének célja, hogy a városi 

közintézmények tekintetében funkcióhiányos főutca kiegészüljön egy új 

intézményi központtal, mely egy új városi tér, az átalakuló Lini István tér köré 



 

 

szerveződik. A terület fontos eleme, hogy úgynevezett barnamezős területeket von be a fejlesztésbe, 

alulhasznosított területeket emel városközponti rangra. 
 

Ha a fejlesztés megvalósul, akkor a város lineáris központja északon is és délen is egy-egy jelentős térrel 

és hangsúlyos intézményközponttal egészül ki teljes egységet alkotva. 
 

A tervezett kiépítésének egyik feltétele a településrendezési tervben településszerkezeti jelentőségű 

útvonal, a Herbolyai út és a Tardonai út tervezett összekötése az autóbusz-pályaudvar mögött. 
 

Autóbusz-állomás 

 
Bevásárlóközpont 

 

9.2.3 Városközpont átalakuló területei mátyás király út és tardona patak közötti terület 
környezete 

 

A Mátyás király út keleti oldala jelenleg átalakuló terület a Jószerencsét 

úttól kezdődően, ahol egy élelmiszer-áruház nyitja meg a területet, majd 

egy garázstelepet találunk, mely többutcás terület. A jelenleg nem üzemelő, 

1965-ben épült strand területéhez térfalként jelennek meg a szolgáltató 

létesítmények, valamint itt található egy hotel, a régi piac és egy újabb 

élelmiszer-áruház is. Az utcakép fentiek miatt vegyes képet mutat, amihez 

társul, hogy nagyobb arányban vannak rossz állapotban lévő épületek, amik 

igencsak rontják a városképet 

  
 

 



 

 

9.2.4 Herbolya régi-telep központ 
 

A Bükk lábánál elhelyezkedő Herbolya városrész Kazincbarcika legdélibb 

városrésze. A területet két oldalról dombos, hegyes környezet övezi, a beépített 

terület völgyfekvésű, amelyen végighalad a Tardona-patak. A völgyben több 

bányató – Kerek-tó, Hosszú-tó, Ifjúsági-tó – is található. A völgy két oldalán húzódik 

a szomszédos hegyek tájképvédelmi területének határa, keleti oldalán ugyanez a 

határ egyben természeti területhatár és ökológiai hálózat magterület-határ is. A 

területen található - a volt bányász településrész központjában -  korábban Bányász 

Művelődési Házként működő oktatási épület.  

A város szociális városrehabilitáció keretében pályázati forrásokból részlegesen 

felújította és akadálymentesítette az épületet, és rendezte az épület környezetét is. 

A településrész új épületet is kapott közösségi ház formájában, mely különböző 

segítséget nyújt a szegregációban élőknek. 
 

  
 

9.3 Lakótelepek 
 

A település lakótelepeinek építésére, a gyár fokozódó termelése miatti munkások betelepülése okán 

volt szükség, így tervszerű lakótelep-fejlesztések kezdődtek. A lakótelepeket 1960-1980-as évek végéig 

rohamos tempóban építették. A lakótelepi egységek szinte egybeolvadnak, néhol még az 

anyaghasználat vagy építési mód között sincs különbség. A lakótelepen megtalálhatóak a lakosságot 

ellátó és kiszolgáló funkciók. Jellemzően saját térformával nem rendelkeznek és rendezett lakótelepi 

képet mutatnak néhol alacsony zöldfelületi szintmutatóval. Az alábbi lakótelepek területe a településkép 

szempontjából meghatározó: 
 

1. Készenléti lakótelep és BorsodChem Zrt. főbejáratának környezete 

2. Újkazinc lakótelepek I., II. III. 

3. Móricz Zsigmond téri-Radnóti téri lakótelep 

4. Derkovits téri lakótelep és környezete 
 

A városközpont területén található lakótelepek: 

5. Május 1. úti lakótelep 

6. Építők úti lakótelep 

7. Árpád fejedelem téri lakótelep 

8.  Dobó István téri lakótelep 

9. Pollack Mihály úti lakótelep 

10.  Augusztus 20. téri lakótelep 

11. Hriszto Botev téri lakótelep 

12. Fő téri lakótelep 
 

9.3.1 Készenléti lakótelep és BorsodChem Zrt. főbejáratának környezete 
 

A lakótelep közvetlenül a BorsodChem Zrt főbejáratával szemben található. A régi 

főbejárat a szocialista realista hazai építészet egyik kiemelkedő színvonalú épülete. 

A homlokzat klinkerburkolatú, nyílásai vakolatkeretezésűek, historizáló oszlopok 

fölött megépített erkély díszíti. 

A 1950‒1951 között épült lakótelepi házak az akkor BVK munkásainak épültek. A 

lakótelepi házakat 8 db téglaépítésű, magastetős épületcsoport alkotja. A 

jellemzően F+3 emeletes épületek homlokzatai festéssel díszítettek. 



 

 

A lakótelephez tartozik egy földszintes építésű garázstelep is, mely az erdős domb lábánál terül el. Itt 

található egy világháborús légópince, polgárvédelmi bázis, mely jelenleg kihasználatlanul áll, valamint a 

területhez tartozik a BorsodChem Zrt. Kereskedelmi Igazgatósága, a Hotel BorsodChem, az uszoda 

(1998), Surányi középiskola, az iskolához tartozó sporttelep és kollégium is, valamint a városi tűzoltóság 

épülete.  
 

  
Készenléti lakótelep: nyolc db, úszótelken álló téglaépítésű társasház (1950) 

 
Hotelépület Surányi középiskola homlokzata 

Tűzoltóság épülete Városi uszoda 
 

 



 

 

9.3.2 Újkazinci lakótelepek  
 

I. A Patak utcai lakótelep és környezete 
A Tardona-patak és a sajókazinci városrész által körülhatárolt terület. Itt 

helyezkednek el a Patak utcán lévő pontházak, valamint a Thököly Imre, 

Szemere Bertalan, Kazinczy Ferenc, Deák Ferenc, Vasvári Pál belső 

udvaros terekkel kialakított épületegyüttesei is. Ezek a keretesen 

körbeépített belső udvarok már csak pihenőpark funkciót látnak el, 

játszóeszközök nem találhatók rajta. Ennek oka, hogy a lakótelepen van 

egy jól felszerelt játszótér is. Az építési mód házgyári panelos, az 

épületek jellemzően F+4 szintesek. 1983 és 1988 között felépített 

városrész, mely a régi falusias épületek szanálásnak eredményeképpen 

jött létre. A lakótelep környezetéhez tartozik Kazincbarcika egyetlen 

műemléke is, a sajókazinci református templom és a hozzá tartozó 

műemléki környezet. Intézmény a területen egy általános iskola 

formájában található. A társasházi épületek földszintjén eredetileg is 

tervezett üzletek találhatóak különböző kereskedelmi és szolgáltató 

funkciók formájában. A lakótelep fő útvonala a 26. számú főút, mely a 

lakótelepet északi irányból határolja. Itt is megkezdődtek az épületkorszerűsítések, ami a pontszerűen 

kialakított épület esetében szép, egységes képet mutat, szembe a tereken megfigyelhető szórványos, 

lépcsőházanként felújított homlokzatokkal szemben, ami követendő példa kell, hogy legyen a 

szomszédos lépcsőházak tulajdonosainak is. 
 

  

 

 

II. Mikszáth úti lakótelep 
 

Az Újkazinci lakótelep legrégebbi épületei itt találhatóak. Ezek az 1960-as évek elején épültek 

közvetlenül az akkor Központi Általános Iskola mellett. A téglaépületek mellett megjelentek a házgyári 

technológiával épült panelek is itt már változó, F+4 és F+10 szint emelettel. A területhez kapcsolódik egy 

földszintes építésű garázstelep, valamint található itt egy orvosi rendelő, gyógyszertár, posta, általános 



 

 

iskola, és itt van a KolorLAB Innovációs Központ épülete is. A területet a Mikszáth Kálmán út határolja, 

mely összeköti a 26-os utat a Jószerencsét úttal.  
 

  
 

  

 

III. Csokonai úti lakótelep 
 

Az Egressy Béni út és a Mikszáth Kálmán út által határolt terület, ahol minkét út összeköti a 26-os utat a 

Jószerencsét úttal, így ez a fő közlekedési vonal, ezekből az átkötő utakból nyílnak a lakótelepet 

kiszolgáló utak. A területen egységesen paneles épületek épültek 1974-1980 között, szintszámuk F+4 és 

F+10 emelet. Itt is megkezdődtek az épületkorszerűsítések, melyet kihasználva több homlokzatra 

falfestmény került. A beépítési mód jellemzően sávos, az Egressy Béni út mentén megjelentek 

kereskedelmi és szolgáltató funkciójú épületek, ezek azonban eltérő karaktert mutatnak. 

9.3.3 Móricz Zsigmond téri-Radnóti téri lakótelep 
 



 

 

A két tér hasonló szerkezeti (4 pontszerű és egy L alakú, térfalat képző) 

elrendezéssel az 1980-as évek elején épült be jellemzően F+4 

emeletmagassággal, paneles technológiával. Itt is a régi falusias épületek 

szanálásával jött létre a lakótelep. A területhez kapcsolódó óvodát 1983-ban 

adták át. A területen találni kereskedelmi és szolgáltató funkciójú épületeket: 

többek között egy panziót, élelmiszeráruházat, munkaügyi központot és egy 

2005-ben Szent János apostol és evangélista tiszteletére felszentelt 

görögkatolikus templomot A templom szerény mérete ellenére a XX. század 

végi kortárs magyar építészet, azon belül a szakrális építészet ikonikus darabja, 

a hazai téglaépítészet gyakran hivatkozott példája. 
 

 

9.3.4 Derkovits téri lakótelep és környezete 
 

 

 

Az 1980-as évek elején épült lakótelep egységesen házgyári 

paneles technológiával épült, F+4 emelet magassággal. A lakótelep 

közvetlenül szomszédos a városi piaccal, valamint az autóbusz-

állomással. A Herbolyai útból leágazó kiszolgáló utakra vannak 

felfűzve az épületek. A lakótelep egységes képet mutat a Derkovits 

téren egy zöldfelület által közrefogott játszótérrel.  

 

 

 



 

 

9.4 Zöldterületek és zöldterületi intézmény területek 
 

Kazincbarcika gyönyörű természeti környezetben fekvő település. A 

város az erdőkkel borított Tardonai dombság ölelésében a Tardona-

patak völgyében fekszik. A szűk völgy a Sajó folyó felé kiteresedik és 

észak felé a folyó völgyének morotvákkal szabdalt ártéri tája keretezi a 

várost. A városban található több hektáros zöldfelület a lakók 

mindennapjaiban ilyen-olyan szerepet töltenek be, azokkal a 

kazincbarcikaiak együtt élnek.  
 

9.4.1 Völgy park és Liget park területe  
 

A város központjának arculata nagyon meghatározó nem csak a helyi 

lakosságnak, hanem a városba látogatóknak, illetve a helyi 

rendezvényekre érkezőknek is. Leginkább ezt a képét mutatja a város, ezt 

őrzik meg emlékeikben. Ilyen meghatározó hely az Egressy Béni ú 

felújításakor megújított Völgy park területe. A megújulás során, 

egyedülállóan nagy kiterjedésű játszótér épült, mely minden korosztály 

mozgás- és játékigényét kielégíti a felnőtt kültéri fitneszeszközöket is 

magába foglalóan. A játszótér a hagyományos játékeszközökön túl a 

modern, interaktív eszközöket is felvonultatja. A területet változatossá 

teszik az utcabútorok különböző stílusai és a sokfajtájú növényállomány 

is. 

A Liget park területe leszűkült a római katolikus templom és az új 

sportcsarnok építése során, de így nem „csak” kutyafuttatásra használják, 

hanem sétány jellegét kihasználva láthatunk itt andalgó párokat, 

szaladgáló gyerekeket is. 
 

 

9.4.2 Sportközpont területe 
 

A települési szintű sportközpontok fejlesztése nagy jelentőséggel bíró feladat. 

A sportmozgalom erősítése, az aktív szabadidő-eltöltés lehetőségének 

megteremtése nagyon fontos szempont Kazincbarcikán, melyet a városi 

sportközpont csak részben tud teljesíteni.  A műfüves pályák kialakítása sokat 

jelentett a terület felhasználása szempontjából, azonban a funkcióbővítő 

fejlesztés most is folyamatban van. Az ingatlan helyet ad az extrémsportoknak 

is. A területen az épületek semleges megjelenésűek, de karbantartottak. Az 

egyes pályák közötti területek ki nem használtak, sivár képet mutatnak. 

 



 

 

  
 

9.4.3 Csónakázó-tó 
 

A Csónakázó-tó jelenleg horgásztó funkciót is betöltő, rendezett 

környezettel és meder partvonallal rendelkezik a Tardona-patak és a 

pincés terület közötti területen. Az 1970-es évek végén építették, helyén 

azelőtt kukoricaföld volt. A tó egy félszigetet is tartalmaz, rajta egy átívelő 

híd található. A tóban egy Magyar kereszt című alkotás található, amit a 

francia készítő Kazincbarcikának ajánlott, melyet 2012-ben készített el a 

„Művészet városi környezetben” című nemzetközi szimpóziumra A tó 

környezetében kizárólag egy játszótér található.  
 

A terület szerkezetére jellemző a háromszintes rendezett növényállomány 

(van gyep, cserjeszint fás növényállománnyal), amelyek jól átjárhatóak, ösvények, burkolt és murvás 

sétányok vezetik a látogatót. A terület átlátható, így szerkezete biztosítja a jó használhatóságot. 
 

A területen szinte állandó elemként vannak jelen a horgászok, illetve a gyerekek a játszótéren, de itt van 

a főhelyszíne nyáron a Kolorfesztiválnak is. A parkban szabadtéri tűzrakó igénybe vehető, melyet 

rendszeresen használnak az itt élők, de a futni szerető emberek is szívesen használják a tó körül 

kialakított szórt kavicsos sétányt. 
 

 
 



 

 

9.4.4 Temető terület 
 

 
A temető kialakítására és kezelésére szigorú szabályok vonatkoznak, melyek 

megalapozzák a kegyeletteljes temetők kialakítását, üzemeltetését és 

fenntartását. A városi temető a régi sajókazinci temető szomszédságában 

helyezkedik el, melyet 1966-ban nyitottak meg. A temetőben a sírmezők 

helyenként túlzsúfoltak. A temető területén az utak változó burkolatúak, 

azonban a terület folyamatos fejlesztésnek, felújításnak köszönhetően 

egyre egységesebb képet mutat. A faállományra idős, beállt fák és cserjék 

jellemzők. Tekintettel arra, hogy a nagy forgalmú Jószerencsét út mellett 

helyezkedik el egy domboldalon elterülve, ezért a városi zöldfelület 

meghatározó részét képezi, mely meghatározó eleme a településképnek. 
A temetőhöz tartozó építmények: ravatalozó a harangtoronnyal, valamint a 

Makovecz Imre által fémjelzett MAKONA tervezőiroda által tervezett, 

organikus stílusban megépült főkapu. 
 

 

 

 

 
 

9.4.5 Hebolya Minivadon területe  
A Herbolya városrészen, a Herbolyai út – Vadvirág utca- Tardona-patak – 

Sáros-völgyi út közötti területen található két horgásztavat magába 

foglaló terület. A tavakat jellemzően a horgászok használják, akiknek 

kiépített pihenő, illetve esőbeállók, tűzrakóhelyek biztosítják, hogy az ott 

eltöltött idő minél kellemesebb legyen. A tó környezete és partja 

rendezett. A terület jó adottságokkal rendelkezne egy esetleges 

szabadidős funkciójú létesítmény létrehozásához. 
 



 

 

 
 

9.5 Pincés terület 

9.5.1 Pincefalu 
A városhoz szervesen kapcsolódó pincés terület a Csónakázó-tó keleti oldalán, a 

löszös domboldalban, illetve völgyben található. A háromszintes területen a 

pincék, illetve présházak használata és kinézete változatos képet mutat. Jelenleg 

a terület infrastrukturális ellátottsága hiányos. Az utak néhol rendezetlenek, 

megközelítése egy-egy pincének szinte lehetetlen, ezért sok a felhagyott pince, 

illetve présház. A felépítmények is változatos homlokzati és alaprajzi 

elrendezéssel bírnak. A területen megtalálható a hagyományos – egy ajtó, két kis 

ablak – présház, de van F+1 szintes, magastetős épület is. Az ilyen nagyobb 

alapterületű épületbe egyre többen költöznek ki, élnek ott életvitel-szerűen. 
 



 

 

 
 

 

9.5.2 Egyház dülöi pincesor 
 

A különálló kisebb, három utcás pincés terület építészeti 

meghatározóiban tükrözi a környék pincés területeinek hagyományait. 

Itt is pinceházak jelennek meg a területen,  

 



 

 

9.6 TELEPÜLÉSKÉPI JELENTŐSÉGŰ MEGHATÁROZÓ ÚTVONALAKKAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSI 
KARAKTEREK 

 

1. 26. számú országos főútvonal keleti 

bevezető szakasza 

2. Hadak útja 

3. Ózdi út 4. Budai Nagy Antal utca 

5. Vasút utca 6. Kossuth Lajos utca 

7. Jószerencsét út 8. Alsóvárosi körút (a Hadak útjától az Attila 

útig) 

9. Attila út 10. Egressy út 

11. Mátyás király út  12. Építők útja  

13. Május 1. út 14. Tavasz köz keleti szakasza 

15. Hámán Kató út 16. Lini István tér 

17. Paál László út meglévő és tervezett 

szakasza 

18. Szent Erzsébet sétány 

19. Pollack Mihály út 20. Herbolyai út és folytatása 

21. Gábor Áron utca 22. Liget utca 

23. Tardonai út 24. Irinyi út  

25. Bólyai tér  
 

 



 

 

9.6.1 Városközponti területek  
Az Építők útjától nyugatra lévő Hámán Kató utca pontházai, melyek a belvárossal egyidőben épültek, 

mára nagyon lepusztultak, egyes esetekben életveszélyesek lettek, ezért a 2010-es években el lettek 

bontva, és a többi társasházzal is ez a terv. A területfejlesztési területnek van kijelölve.  
 

9.6.2 Kisvárosias területek 
Az Alsóvárosi körút (1957-1960 között épült bányászlakások) az erre a típusra jellemző F+1 magasságú, 

sátortetős társasházak, valamint a Herbolyai út, Munkás út, Alsóvárosi krt. zártsorú beépítésű F vagy F+1 

emeletes előkert nélküli épületei jelenleg is egységes kisvárosias utcaképet mutatnak. 
 

9.6.3 Kertvárosias területek 
A Tardonai út dűlők felé eső oldalához kapcsolódó terület nagy része jelenleg is kertség, mely a 

folyamatos átalakulásnak köszönhetően kertvárosi képet mutat vegyesen a gazdasági épületek és a 

családi lakóházak váltakozásával.  

 

A kertvárosias területen, a Bartók Béla utcától Herbolya felé 1980-ban elkezdődött építés a mai napig is 

folyamatban van. Az 1990-es évek elején épült be az ún. „Rózsadomb”, melynek jellemzője a kisméretű 

telek. Folyamatos építések vannak a Galagonya és Aranyalma utcában, melyek eredetileg zártkerti 

ingatlanokként funkcionáltak, de belterületbe vonás után megkezdődött a terület beépítse, tipikus 

családi házas övezetté való válása. 
 

9.6.4 Kolóniás területek 
 

A város terjeszkedése során a kolóniák szinte összeépültek a kertvárossal. A bányászati tevékenységhez 

köthető kolóniák területén lévő épületek négy lakást magukba foglaló, 2-2 különböző irányú bejárattal 

épültek, amikhez hozzátartozik egy melléképület, ami nyárikonyhát vagy állattartó épületet foglal 

magába. Kisméretű konyhakert tartozik az egyébként is kicsi telekmérethez. Terek, közparkok nincsenek 

az épületek között. 

 

A bányászat megszűnése miatt magánkézbe kerültek, melynek jellemző eredménye az épületállomány 

fokozatos leromlása, amortizációja. A terület mára a szegregációval érintett terület egyike. 

 

Mára ezek a kolóniák a szegregációs területbe tartoznak. A Balázs-völgyi kolónia átépítésre javasolt 

funkcióváltással, míg a Régi-telep és Új-telep területén található épületcsoportok rehabilitációra vannak 

kijelölve. A rehabilitáció során cél a területek fokozatos felzárkózása, megújítása; ahol lehetséges, 

közhasználatra átadott tereket szükséges kialakítani. A lakóépületek kialakításukat tekintve kivétel 

nélkül többlakásos egységek, ezért azok rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése során törekedni 

kell a teljes homlokzat egy időben, egy koncepció alapján, azonos műszaki megoldásokkal történő 

felújítására, az egységes megjelenés megtartására, valamint az egységesség újbóli kialakítására. 
 

9.6.5 Gazdasági területek  
Hagyományos ipari területként fogadja a Miskolc felől városba érkezőket a BorsodChem Zrt. területe, 

ahol a technológiához szükséges, az azt kiszolgáló sajátos építmények találhatóak saját vasúti pályával. 
 

Az Ózd felől érkezők a 26-os út jobb oldalán fekvő Barcikai Ipari Parkba érkeznek, mely átalakuló ipari 

park. A területén már betelepült szolgáltató és gazdálkodó cégek találhatóak. Az ipari park területe a 

mai napig folyamatos fejlesztés alatt áll. 
 

9.6.6 Hagyományos zártkerti területek  
 

Hagyományos zártkerti területek, a gyümölcsöként, kertként használt ingatlanok, melyeken egy 

szerszámos tároló, gazdasági épület található. A Tardonai út városból kivezető szakaszának jobb oldalán, 

valamint a Tardonáig tartó út bal oldalán ilyen típusú beépítéssel találkozhatunk. A terület minimális 

utcahálózattal, infrastruktúrával nem is rendelkezik. Az alábányászottság miatt, egyes területeken nem 

ajánlott, vagy minimális alapterületű, és a tervezésnél teljeskörű odafigyeléssel lehet csak építményt 

elhelyezni. 
 



 

 

9.6.7 Átalakuló zártkerti területek  
A frekventáltabb területen található kertségek átalakulása figyelhető meg. A meglévő gazdasági 

épületeket bővítik, átalakítják, vagy most már jellemzően egy új lakóépületet építenek az ingatlanokra, 

melynek közmű-ellátottsági feltételei nem mindig biztosítottak. Ez a terület mutatja a legvegyesebb 

képet: a lakóépületek és tároló építmények képe, beépítési módja váltja egymást. 

9.7 TELEPÜLÉSKÉPI JELENTŐSÉGŰ MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓ ÁBRÁZOLÁSA 
a) A településképi szempontból jelentős, meghatározó útvonalak és a mellettük fekvő, az 

úthoz csatlakozó telkek sora. 

b) A településképi jelentőségű meghatározó területek 

c) Helyi értékvédelmi terület 

d) Helyi egyedi építészei értékvédelemmel védett épületek 

e) Helyi védelem alatt álló műalkotások 

f) A műemléképület, műemléképület telke, műemléki környezet 

g) A régészeti érdekű területek 

h) Természetvédelemmel érintett területek 

 

 



 

 

 

9.8 KAZINCBARCIKA TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL KIEMELT TERÜLETEI 
 

10.1 AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELT 

TERÜLETEI:  

a) Helyi értékvédelmi területek  

b) Helyi egyedi építészei értékvédelemmel védett épületek  

c) A műemlékek területe és a műemléki környezet  

d) A régészeti érdekű területek 

e) A természeti környezet településképi szempontból kiemelt területei: 

Természetvédelemmel érintett területek 

Helyi jelentőségű természetvédelmi terület és a védett természeti érték 
 

Az épített és természeti környezet településképi védelem szempontból kiemelt területeinek összefoglaló 

ábrázolását az alábbi ábrák tartalmazzák.



 

 

 

Az épített és természeti környezet településkép-védelmi szempontból kiemelt területei: 
 

10.2 TERMÉSZETVÉDELEMMEL ÉRINTETT TERÜLETEK 

a) Nemzetközi védelem alatt álló, Natura 2000 területek 
 

b) Országos védelem alatt álló területek 

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. 

A törvény erejénél fogva védelem alatt áll a nemzeti park területe, a tájvédelmi körzet területe, 

az országos jelentőségű természetvédelmi terület, a fokozottan védett természetvédelmi 

terület. 
 

c) Az országos ökológiai hálózat területei:  

Magterület 

Ökológiai folyosó 

Puffer terület: az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 13. 17-19. §-

ai szabályozzák az országos ökológiai hálózatra és annak a magterület, az ökológiai folyosó és a 

pufferterület övezetekre vonatkozó előírásokat.  



 

 

d) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

Az OTrT 14/A. §-a tartalmazza a „tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek” 

övezetére vonatkozó szakmai előírásokat.  
 

 
Nemzetközi védelem alatt álló, Natura 2000 területek 

 

 

Országos természetvédelemmel érintett területek 



 

 

 
Országos ökológiai hálózat 

 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
 



 

 

10. AJÁNLÁSOK A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ 

AJÁNLÁSOK: ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA 
 

10.1 ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁS 
 

A város egész területére vonatozó általános építészeti ajánlásokat mutatja be ez a fejezet, melyek 

jellemzően meghatározzák a városképet 
 

• Új épület építése, vagy meglévő épület átalakítása, bővítése esetén igazodni kell a kialakult 

városszerkezethez és az adott területen lévő építészeti karakterhez.  

• Védelemmel érintett területeken a meglévő építményeket fenntartani, bővíteni, átalakítani, 

valamint új építményeket létesíteni, csak a meglévő építményekkel összehangoltan, a 

jellegzetes településkép, valamint az épített és természetes környezet megjelenését megőrző 

és azt fejlesztő módon lehet. Az illeszkedés szempontjából az épületek fő tömeg- és 

tetőformája, külső homlokzata, az alkalmazott anyag, azok színe, felületképzése meghatározó 

jelentőségű  

• Meglévő épületek átalakítása, bővítése esetén az új épületrészeknek a meglévő épülethez való 

illeszkedése az architektúra, anyaghasználat és részletképzés tekintetében egyaránt kötelező. 

• Építmények elhelyezésénél törekedni kell a lehető legnagyobb összefüggő zöldfelület 

kialakítására. 

• A település sziluettjének védelme érdekében a település bármely területén, ahol a jellemző 

települési karaktertől eltérő szintszámú épület vagy eltérő magasságú építmény 

megvalósítását tervezik, hatásvizsgálati tanulmány és településképi vizsgálat szükséges 

• Homlokzati felületképzés esetén kerülendők a harsány, földszínektől és pasztell földszínektől 

eltérő színezés, valamint a teljes homlokzaton megjelenőreklám célú falfestés  
 

 

 

• Új tetőzet kialakításánál, a gazdasági területek kivételével kerülendők a harsány, természetes 

fedési módoktól eltérő színű és anyaghasználatú technológiák alkalmazása (pl.: műanyag 

hullámpala, felületkezelés nélküli fémtető).  



 

 

 

• Utcai kerítés kialakításánál törekedni kell az áttört felületek látványának biztosítására, azonban 

ettől eltérő módon is építhető kerítés, ha az egységes, illetve az. építészeti koncepció részét 

képezi, és legalább két építési anyagot tartalmaz.  

 

• A fényszennyezés megakadályozása, valamint a kellemes fényérzet érdekében törekedni kell 

a 3000K színhőmérsékleti érték alatti fényforrások alkalmazására a kültéri világítás esetén.  

• Fényforrások elhelyezése és tervezése esetén kerülendő a felfelé irányuló fény alkalmazása, 

talajszintbe épített fényvetők telepítése nem javasolt. 

• Szellőzőt és klímaberendezést a településképi szempontból meghatározó és egyedi védelem 

esetén, utcafronti homlokzatra elhelyezni nem ajánlott  

 

• Homlokzati nyílászárók cseréje esetén, az épület homlokzatán alkalmazott nyílászárók színét 

és jellemző osztását szükséges megtartani, kivéve, ha a homlokzaton minden nyílászárót 

egyidejűleg kicserélnek  



 

 

 

 

10.2 TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 
 

• Az illeszkedés teljesülése kifejezetten a zártsorú és ikres beépítés esetén különösen jelentős, 

új beépítés, bővítés, felújítás során az alábbi építészeti elemek egymáshoz való illeszkedésének 

vizsgálata javasolt: 

 

o a párkány magassága, kiülése, folyamatossága,  

•  
 

 

 

o a tetőidom formája, a tető hajlásszöge,  

•  
 

o a tetőfelépítmények jellege, aránya,  

 

 

o a homlokzatok vonalvezetése, plasztikussága, architektúrája, 

o a tömegképzés jellege,  



 

 

 

 

o a nyílások arányrendszere, a teljes homlokzatfelülethez való viszonya tekintetében  

 

 

• Ikres beépítésű épület átalakítása, felújítása, bővítése esetén az illeszkedés biztosítása 

érdekében javasolt a következő tömegformálási módok betartása: 

o a tetőgerinc és az ereszvonal párhuzamos futása,  

 

 

o az ereszvonalak közötti eltérés ajánlottan ne haladja meg az 1 méteres különbséget, 

o keresztszárny az utcavonalra merőlegesen építhető, azonban annak területe ne 

haladja meg a teljes homlokzat hossznak felét, valamint a tető attika falának 

magassága az 1,5 métert,  

o az ikres beépítés másik ingatlan részének újbóli beépítésekor a meglévő szomszédos 

építészeti megoldásokhoz illeszkedni szükséges, 

 



 

 

 
 

o ikres beépítés színezésénél a pasztell földszínek alkalmazása javasolt, a középszínek 

(kiemelésre szolgáló) aránya ajánlottan ne haladja meg a homlokzat felület 20 %-át. A 

másik ingatlan részének homlokzat felújításakor a már átszínezett szomszédos 

épülethez való igazodás szükséges, legalább színárnyalat tekintetében.  
 

 

 

• A magastető ráépítésekor az alábbi ajánlások betartása szükséges: 

o az épületek meglévő homlokzatmagasságát csak a tetőtér beépítésnél megengedett 

mértékben, legfeljebb 1,5 méter magassággal ajánlott növelni,  

o magastető ráépítés és beépítés a legfeljebb öt szintes épület esetén javasolt, 

amennyiben hasznos szint létesül, építése egységes, teljes épületegyüttest magába 

foglaló módon történjen, 

o emeletráépítés engedélyezése többlakásos lakóépületen nem ajánlott, 

o önálló álló tetőablak építése nem javasolt, helyette a homlokzattal egybeépített, a 

homlokzatszélesség 1/3 részét meg nem haladó tetőfelépítmény létesíthető, melynek 

magassága nem haladja meg az emeletmagasság mértékét,  
 

 

 

o a tetőterek összekapcsolása az alattuk lévő szintekkel lehetséges, 

o tetőtér beépítés esetén maximum 2 önálló rendeltetési egység építése ajánlott, 

o a kialakítandó tető hajlásszöge a 45°-ot meghaladóan nem javasolt,  
 



 

 

 

 

o alacsony hajlásszögű (15o alatti) tetőszerkezet építése, vízszigetelési problémák 

megelőzése érdekében nem javasolt, 

• Önálló pavilon (sem könnyűszerkezetes, sem szilárd építőanyagokkal épített) elhelyezése nem 

ajánlott. 

• A közterületi terv készítésekor az alábbi szempontok figyelembevétele szükséges: 

o a területen csak a környezetbe illő, stílusban nem idegen elemek, és építmények 

elhelyezése támogatott, 

o a burkolt felületek kialakításánál kombinált burkolatfelületek megjelenése is 

támogatható (aszfalt, beton, kis-elemes, nagy-elemes beton), 

o szükséges, hogy a mikroarchitektúra elemei és az utcabútorok egy területegységen 

belül egy tárgy-együttest alkossanak,  

o a védett területeken a stíluskeveredés, az épített környezethez és a terek, közterületek 

karakteréhez nem illő tárgyak elhelyezése kerülendő, 

o új építmények építése, meglévő épületek héjazatának felújítása, cseréje során nem 

kerülendő a hullámpala, cserepeslemez, trapézlemez valamint a bitumenes hullám- és 

zsindelyfedés alkalmazása, 

• A településképi szempontból meghatározó területeken található garázstelepekre vonatkozó 

településképi ajánlások: 

o a már meglévő garázstelepek és esetlegesen újonnan kijelölt garázstelepek esetében 

garázsok önálló elhelyezése nem, csupán csoportos garázsépítés (10 garázs fölött) 

lehetséges, mely megvalósításánál szükséges az egységes szerkezetre és egységes 

megjelenésre való törekvé,s 

o új garázsterületek kijelölésénél helykijelölési tanulmányterv készítése ajánlott. 

• Utcai kerítés kialakításánál törekedni kell az áttört felületek látványának biztosítására, azonban 

ettől eltérő módon is építhető kerítés, ha az egységes, illetve az. építészeti koncepció részét 

képezi, és legalább két építési anyagot tartalmaz.  
  

 

10.2.1 Városközponti  karakter 

KÖZTERÜLET 
 



 

 

 

• Ajánlott a városközponti térszövetek zöldfelületeinek, közparkjainak, növényállományának a 

mai igényeket színvonalasan kiszolgáló, hosszú távon életképes és fenntartható teljeskörű 

megújítása 

• Szükséges a városközpont gyalogos-sétáló felületeinek további fejlesztése, törekedni kell a 

gépjárműforgalom által használt közterületekkel szemben a gyalogos közterületek és 

zöldfelületek kiterjesztésére.  

• A városökológiai hatás és az élhetőség növelése érdekében ahol az utca szélessége lehetővé 

teszi, gondoskodni kell az egységes fasor telepítéséről, ahol fasor telepítésére nincs lehetőség, 

ott dézsás növények, fák elhelyezésével szükséges a zöldfelületi arányt növelni.  

• A közterületek és zöldfelületek fejlesztése, kialakítása, valamint közterületi burkolatok, 

utcabútorok, lámpatestek cseréje, felújítása csak egységes koncepció alapján történhet, a 

Petőfi tér felújítása követendő példaként javasolt. 

• növény kiültetésekre, és igényesen kialakított virágágyásokra a városközponti területeken sok 

jó példa található, a kezdeményezés folytatása és kiterjesztése a többi városrészre ajánlott 
 

ÉPÜLET 
 

• Új épület elhelyezése esetén követelmény a fokozott illeszkedés az arányosság gondolatát 

szem előtt tartva. 

• Helyi területi védelemmel érintett városközponti területeken lévő épületek rekonstrukciója 

csak egységes koncepció alapján történhet 

• Helyi védelemmel érintett épület felújítása során törekedni kell az eredeti állapotot tükröző 

építészeti kialakításra. 

• Az igényes és értékes építészeti részletek feltétlenül megőrzendők, a megőrzés érdekében 

folyamatos karbantartásukról gondoskodni kell. 

• Energetikai korszerűsítések alkalmával törekedni kell a teljes homlokzat egy időben történő 

felújítására. 

• A homlokzatok formálásánál és felújításánál törekedni kell egy épület vagy egy épületszekció 

esetében, hogy az erkélyek, loggiák korlátjainak cseréje, előtetők, redőnyök azonos formában 

és színben egy időben valósuljanak meg.  
 

 

 



 

 

• A tetőfedés során kerülendők a harsány, természetes fedési módoktól eltérő színű és 

anyaghasználatú technológiák (pl. felületkezelés nélküli fémtető, bitumenes zsindely, 

hullámpala, cserepes lemez vagy hasonló műszaki tulajdonságú építőanyagok).  

 

 

• Helyi védelemmel érintett épület energetikai felújítása során kerülendő a műanyag ablakok 

használata 

• Közterületről látható homlokzati felületen épületgépészeti elemek nem, vagy csak rejtetten 

jelenjenek meg  

 

• Üzletportálok kialakítása egymással és az épület homlokzati architektúrájával összhangban, 

annak értékeit szem előtt tartva történhet, az egy épületen belül történő hirdetőberendezések 

elhelyezését valamint az üzletek homlokzati megjelenítését egységesíteni szükséges. 

• Az egyes épületek földszintjének megközelítését szolgáló lépcsők elhelyezhetők, azonban 

kialakításuk és elhelyezésük módját illeszkedés szabályaira való szigorú tekintettel kell 

megállapítani az eredeti épület építészeti adottságaihoz igazodóan. 

• A városközponti átalakuló területeken a terület építészeti értékeire tekintettel lehet csak új 

funkciókat kialakítani, épületet átalakítani vagy új épületet építeni csak magas építészeti 

minőség létrehozása függvényében lehet.  

• Az átalakuló területeken modern anyagok, technológiák, harsányabb színek alkalmazása 

lehetséges az egykori, átalakulással érintett ipari területeken az építmények eredeti 

tömegformálása és értékes építészeti részleteinek megőrzése fokozott figyelmet kíván, bontás 

csupán az építészeti értéket nem képviselő épületek tekintetében javasolt. 
 

10.2.2 Lakótelepi karakter 

KÖZTERÜLET 

• mint magas zöldfelületi aránnyal rendelkező karakterterület, elsődleges feladat a 

lakóépületeket közrefogó zöldfelületek folyamatos fenntartása, és fejlesztése a 

növényállomány fokozatos védelme és kezelése, 

• a lakótelepi zöldfelületek meghatározó, pozitív társadalmi jelentőséggel bíró egységei a 

játszóterek, szalonnasütők, lakóépületekhez tartozó kiskertek a közösségi élet színterei, 

melyek megőrzésére, karbantartására illetve ahol igény mutatkozik a kialakításra fokozott 

figyelmet kell fordítani ,  



 

 

 
• közterületi burkolatok, utcabútorok, lámpatestek cseréje, felújítása és kialakítása egységes 

koncepció alapján történjen, 

• a beépítés kialakultnak tekinthető, az épületek és a közterületek egyaránt ezek arányát 

szigorúan megszabó tervek alapján készültek, így új épület elhelyezése, a meglévők bővítése 

általában nem kívánatos. 
 

ÉPÜLET 

• a homlokzatok formálásánál és felújításánál törekedni kell egy épület vagy egy épületszekció 

esetében, hogy az erkélyek, loggiák korlátjainak cseréje, redőnyök azonos formában és egy 

időben valósuljanak meg, valamint az utólagosan elhelyezendő épületszerkezetek (előtetők és 

védőtetők) kialakítása egységes módon történjen, 
 

 
 



 

 

• lakótelepi épületek rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése során törekedni kell az 

egységes megjelenés megtartására, a teljes homlokzat egy időben történő felújítására, 

ugyanakkor üdébb, vidámabb városkarakter kialakítására, 

• épületek színezésénél a világos pasztell-földszínek alkalmazása javasolt, alacsony dinamikájú 

mintázat, színekkel való játék megengedett, 

 

 

 

 

 

 

 

 

• lakótelepi épületek felújítása során ajánlott, hogy a fejlesztés által egy élhetőbb és 

szerethetőbb lakókörnyezet létrehozása a cél, 

• nagy homlokzatfelületű épülettömegek megújítása során a homlokzat tagolása megengedett, 

mely színezéssel, burkolással, egyéb építészeti eszközökkel megvalósítható, a tervezett 

állapotról látványterv készítése javasolt, 

• épületgépészeti elemek a közterületről látható homlokzati felületeken csak takartan 

jelenhetnek meg, illetve ahol a rejtett elhelyezés nem lehetséges egységes kialakítás 

szükséges, 
 

10.2.3 Pincés karakterű terület 
 

KÖZTERÜLET: 

• a közterületi jelleg megtartása javasolt,  

• a terület a tulajdonformától függetlenül nem keríthető el. 
 

ÉPÜLET: 

• elhelyezhető: pince, borház, présház, idegenforgalmi, turisztikai szálláshely szolgáltató épület, 

zártkerti épület, nem helyezhető el lakófunkció, 

• maximális épület alapterület: 35 m2 lehet, 

• a településen kialakult sajátos pincebokrok esetében az épületek közötti OTÉK szerinti 

tűztávolság, telepítési távolság nem tartható. Ezért az egymás közelében lévő pincék 

homlokzatait tűzgátló falként kell megépíteni, nem 

éghető anyagokból nyílás nélkül, kivéve a bejárati 

főhomlokzatot, 

• a tetőfedés csak nem éghető anyaggal történhet,  

• a tetőn álló ablak nem helyezhető el. 

• Védett pincék és pincesorok: 

• a közterületről nyíló pincesorok közterület felé 

megnyíló homlokzatán legfeljebb 1 db 1,6 x 2,20 

méteres ajtó helyezhető el, 

• a homlokzaton maximum 2 db 0,5 x 0,5 méternél nem nagyobb szellőztetőablak megjelenhet,  

• a pince előtt felépítmény nem jelenhet meg, kivéve fa szerkezetű előtetőt 
 

10.2.4 Kisvárosi karakter 

Jelen ajánlások csak a településképi szempontból meghatározó, kiemelt jelentőségű városi és 

települési utak melletti, ahhoz csatlakozó kisvárosias karakterű lakóterületek teleksoraira 

vonatkoznak. 
 

KÖZTERÜLET 



 

 

• a kialakult közterületek és utcák fásított jellege megőrzendő, a mára beállt faállomány fokozott 

védelme és fejlesztése fontos városfejlesztési szempont kell legyen, 

• utcai növénytelepítés a kialakult utcaképre tekintettel, a meglévő növényzet karakterét 

megőrizve történjen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

• új utcák kialakítása során a zöldfelület-

rendezését minden esetben biztosítani kell 

• közterüeti burkolt autóbeállók, parkolóhelyek a zöldfelületek rovására történő további 

térnyerésének megakadályozása szükséges, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utcai kerítés kialakításánál törekedni kell az áttört felületek látványának biztosítására, azonban 

ettől eltérő módon is építhető kerítés, ha az egységes, illetve az. építészeti koncepció részét 

képezi, és legalább két építési anyagot tartalmaz.  
 

ÉPÜLET 

•  

• a zártsorú, ikres beépítési mód szerint elhelyezett új épület, vagy meglévő épület bővítése 

esetén az épület fő gerincét az utcával párhuzamosan kell kialakítani, de ebben az esetben a 

tetőforma merőleges tetőgerincű épületrésszel is megvalósulhat az oldalkert felőli oldalon,  

 

 

• lapostető nem létesíthető a kisvárosias lakóterületi karakterek lakóépületeinek főépülete 

esetében,  

 
 

• ajánlott a tetőhajlásszög mértékét 35-47o között kialakítani,  



 

 

• a jelentős közterület felőli homlokzat rekonstrukció önállóan is megvalósítható, azzal a 

kötelemmel, hogy a további rekonstrukciós munkák figyelembe veszik az első ütemben 

elkészült építészeti és műszaki megoldásokat, 

 
• a mozaikszerű homlokzati hőszigetelés nem alkalmazható, 

• kialakult állapotok szerint az illeszkedés szabályaira figyelemmel a szabályozott beépítési 

módtól eltérő, más beépítési mód is alkalmazható melléképületek esetében. 
 

10.2.5 Kertvárosi karakter 

Jelen ajánlások csak a településképi szempontból meghatározó, kiemelt jelentőségű városi és 

települési utak melletti, ahhoz csatlakozó kertvárosias karakterű lakóterületek teleksoraira 

vonatkoznak. 
 

KÖZTERÜLET 

• A kialakult közterületek és utcák fásított jellege megőrzendő, a mára beállt faállomány 

fokozott védelme és fejlesztése fontos városfejlesztési szempont kell legyen 

• Utcai növénytelepítés a kialakult utcaképre tekintettel, a meglévő növényzet karakterét 

megőrizve történjen. 

• Új utcák kialakítása során a zöldfelület-rendezését minden esetben biztosítani kell, legalább 

egyik oldalon fasor ültetése javasolt.  

• Közterületi burkolt autóbeállók, parkolóhelyek a zöldfelületek rovására történő további 

térnyerésének megakadályozása szükséges.  

• Utcai kerítés kialakításánál törekedni kell az áttört felületek látványának biztosítására, azonban 

ettől eltérő módon is építhető kerítés, ha az egységes, illetve az. építészeti koncepció részét 

képezi, és legalább két építési anyagot tartalmaz.  
 

 

 

ÉPÜLET 

• A területre földszintes, tetőteres maximum Fsz+1 épületek jellemzőek az alacsony beépítési 

magasság megtartása javasolt.  
 



 

 

 

• Az épületek jellemző tetőkialakítási formája magas tetős, attól eltérni csak az utcafronttól 

távolabb elhelyezett melléképületek esetében ajánlott.  
 

 

 

• Új tetőzet kialakítása csak a környező meglévő beépítés tetőzetének hajlásszögei figyelembe 

vételével lehet, ahhoz teljes mértékben illeszkedni szükséges.  
 

 

 

• Ajánlott a tetőhajlásszög mértékét 25-47 fok között kialakítani.  



 

 

 

 

• Lapostető létesítése nem ajánlott az utcafronton álló épület, épületrész esetében  
 

 

• Épületek felújítása során kerülendők a harsány, környezetbe nem illő színek, a homlokzat 

színezésénél pasztell-földszínek alkalmazása javasolt.  
 

 

 

10.2.6 Kolóniák 

KÖZTERÜLET 

• a Régi-telep területe nagyon rendezetlen, a cél a környező kertvárosi minőséghez való 

fokozatos felzárkózás, 

• a Balázs-völgy és Sáros-völgyben lévő területeken funkcióváltással történő rehabilitációt 

kell végrehajtani, 
 

ÉPÜLET 

• földszintes épületek jellemzőek, és ez az alacsony beépítési magasság megtartása javasolt, 

• kerülendő a melléképületek utcafronti telepítése, 

• a lakóépületek kialakításukat tekintve kivétel nélkül többlakásos egységek, ezért azok 

rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése során törekedni kell a teljes homlokzat egy 

időben, egy koncepció alapján, azonos műszaki megoldásokkal történő felújítására, az 

egységes megjelenés megtartására, valamint az egységesség újra kialakítására,  



 

 

• az épületek felújítása során fontos az eredeti, értékkel rendelkező architektúra megőrzése, 

eredetivel megegyező újra képzése , 

• épület energetikai felújítása során kerülendő a műanyag ablakok használata, 

• épületek színezésénél javasolt az eredeti szín, vagy pasztell-földszínek alkalmazása,  

• a területek egységességének és szellemének megőrzése érdekében javasolt egy teljes 

lakásállományra kiterjedő egységes elveket követő koncepció kidolgozása, melyben a 

felújítás alapszabályai lefektetésre kerülnek. 

 

 

 

 

10.2.7 Falusias karakter 

Jelen ajánlások csak a településképi szempontból meghatározó, kiemelt jelentőségű városi és 

települési utak melletti, ahhoz csatlakozó önálló falusias karakterű lakóterületek teleksoraira 

vonatkoznak. 
 

KÖZTERÜLET 
 

• A kialakult közterületek és utcák fásított jellege megőrzendő, a mára beállt faállomány 

fokozott védelme és fejlesztése fontos városfejlesztési szempont kell legyen 

• Utcai növénytelepítés a kialakult utcaképre tekintettel, a meglévő növényzet karakterét 

megőrizve történjen. 
 

 

• Közterületi burkolt autóbeállók, parkolóhelyek a zöldfelületek rovására történő további 

térnyerésének megakadályozása szükséges.  

 

• Utcai kerítés kialakításánál törekedni kell az áttört felületek látványának biztosítására, azonban 

ettől eltérő módon is építhető kerítés, ha az egységes, illetve az. építészeti koncepció részét 

képezi, és legalább két építési anyagot tartalmaz.  



 

 

 

 

ÉPÜLET 
 

• A területre földszintes, tetőteres maximum Fsz+1 épületek jellemzőek az alacsony beépítési 

magasság megtartása javasolt.  

 

• Az épületek jellemző tetőkialakítási formája magas tetős, attól eltérni csak az utcafronttól 

távolabb elhelyezett melléképületek esetében lehetséges. 

 

• Új tetőzet kialakítása csak a környező meglévő beépítés tetőzetének hajlásszögei figyelembe 

vételével lehet, ahhoz teljes mértékben illeszkedni szükséges. 

 

• Ajánlott a tetőhajlásszög mértékét 25-47 fok között kialakítani.  

 

• Lapostető létesítése nem ajánlott az utcafronton álló épület, épületrész esetében.  



 

 

 

• Épületek felújítása során kerülendők a harsány, környezetbe nem illő színek, a homlokzat, 

egyéb építmények, kerítések színezésénél pasztell-földszínek alkalmazása javasolt.  
 

 

 

10.2.8 Gazdasági és ipari karakter 

KÖZTERÜLET 

• az átalakuló gazdasági területek és épületek új funkciókkal való megtöltésére során 

nagymértékű közhasználat előtérbe helyezésére szükséges törekedni, 

• a nagytömegű indusztriális jellegű épületek és összefüggő, nagykiterjedésű burkolt felületek 

sivárságának ellensúlyozására és a terület emberközelibbé tételére összefüggő tömbszerű 

zöldfelületek, védőfásítások, zöldfelületeket létesítése javasolt,  

• a nagy kiterjedésű területek alkalmasak bevásárlóközpontok, átalakuló, vegyes intézményi 

területek, rendezvényterek kialakítására,  
 

ÉPÜLET 

• az átalakuló gazdasági területeken az meglévő épületek átépítése, rekonstrukciója és új épület 

építése során magas építészeti minőség képviselése szükséges, modern anyagok, 

technológiák, harsányabb színek alkalmazása az eredeti karakterrel összhangban ahhoz 

illeszkedve lehetséges, 

• épületet átalakítani vagy új épületet építeni csak magas építészeti minőség létrehozása 

függvényében ajánlott, 

• ipari épületnél korszerű anyagok, egyszerű épületszerkezeti megoldások alkamazandóak, 
 

10.2.9 Zártkerti karakter 

KÖZTERÜLET 

• bár erősek a törekvések az utcarendezésekre, közműhálózati fejlesztésekre, nem ajánlható a 

mérnöki szerkesztésű utcaszerkezet és -kép kialakítására való törekvés, mert az ellentétes a 

kertség hagyományos, halmazos telekszerkezetével, 

• a zöldfelületi jelleg nagyon fontos, 

• az építés és rekonstrukció során a tájképvédelmi előírásokat is be kell tartani. 



 

 

 
ÉPÜLET 

• nyugodt építészeti részletképző elemekkel megvalósított épületek kialakítása javasolt, 

 

 

 

 

 

 

 

• az épületek megjelenésének tükröznie kell azok funkcionális mivoltát, díszítőelemek 

használata nem ajánlott, 

• földszintes vagy tetőteres épületek jellemzőek, az alacsony beépítési magasság megtartása 

javasolt, 

• magas, tömör kerítés kerülendő, 

• az alábányászott területeken a lakás funkció építése 

nem megengedett, 

• az alábányászott területeken, kizárólag tárolók, 

gazdasági épületek elhelyezése megengedett, a 

településrendezési eszközök szabályozási 

előírásai szerint (a legnagyobb 

építménymagasságának értéke 3,5 méter, 10%-ot meghaladó lejtős terep esetén 4,5 méter, 

alapterülete legfeljebb a 30 m2),  

• az átalakuló zártkerti területeken, a településrendezési eszközök szabályozási előírásainak 

megfelelően, kertvárosias jellegű (lakó) épületek elhelyezhetők, a kertvárosi lakóterületek 

előírásait figyelembe véve. 
 

10.2.10 Jelentős zöldfelület és zöldfelületi intézményterület 
 

KÖZPARKOK  

• a zöldterületeket a funkciójuknak megfelelően kell növényzettel beültetni. Létesítése, 

átalakítása, átépítése csak közterületi terv alapján történhet. 

• a közparkok legalább 70 %- ban kialakítandó zöldfelületeinek legalább 40 %-át fásítottan kell 

kialakítani a tájkarakterhez illeszkedő növényállománnyal. 

• a Liget-park és a Völgy-park területén végig húzódó, középen elhelyezkedő füves parkrészt meg 

kell őrizni, abban sem fásítás sem műtárgyak, sem azt zavaró egyéb építmények nem 

helyezhetők el, 

• a Völgy park funkciójához kapcsolódó építmények (pl. játszótéri elemek, kutyasétáltatóhoz 

kapcsolódó építmények, pergolák) sétányok, burkolt felületek, kerékpárút, a környező utakhoz 

kapcsolódó parkolók, utcabútorok, játszó- és pihenőszerek, kerti építmények, szobrok, 

emlékművek, műalkotások, ivó kutak stb. közmű műtárgyak elhelyezhetők egyedi 

megoldásokkal, 

• a Völgy park területén belül épület csak a kijelölt építési helyen belül építhető rendezvénytér 

funkcióval a településrendezési eszközökben szabályozott keretek között, 

• a területet kiszolgáló egyéb épületek csak fejlesztési tanulmányterv alapján helyezhetők el,  



 

 

• a területen játszó- és pihenőszerek, kerti építmények, szobrok, emlékművek és a területet 

kiszolgáló épületek elhelyezése egyedi építészeti megoldásokkal ajánlott, 
 

ZÖLDTERÜLETI INTÉZMÉNYEK 
 

• zöldterületi intézményterületeken a közösségi célú zöldterületi intézmények telkeinek, 

udvarainak rendezése során a közterületeknek megfelelő színvonalú környezetalakítási, 

zöldterületi tervet kell készíteni, 

• a zölderületi intézmények fejlesztése előtt a teljes területre vonatkozó fejlesztési 

tanulmánytervet kell készíteni., az egyes beruházásoka fejlesztési terv ütemei szerint 

valósíthatók meg, törekedve mindig az egységes városképi megjelenés biztosítására. 

• a sport célú területeken sportépítmények, ezek kiszolgáló létesítményei, a területet 

használók ellátását szolgáló vendéglátó, szálláshely szolgáltató létesítmények helyezhetők el, 

o a parkolást és a megfelelő szociális kiszolgáló épületeket biztosítani kel 

• a temető telkeinek rendezése során a közterületeknek megfelelő színvonalú környezet 

alakítási, zöldterületi fejlesztési tervet kell készíteni, 

o a temető telkeinek rendezése során a közterületeknek megfelelő színvonalú környezet 

alakítási, zöldterületi fejlesztési tervet kell készíteni, 

o a temető területeken belül az urnafalakat lehetőség szerint a terepadottságok 

kihasználásával támfal szerűen, vagy részben földdel takartan kell megvalósítani, 

o sírbolt, kripta csak földdel takartan helyezhető el. 

o a sírmezőkön belül az egyes sírok fölé önálló felépítmény nem építhető. 

 

10.3 HELYI TERÜLET VÉDELEMBEN RÉSZESÜLŐ TERÜLETRE, A MŰEMLÉKI KÖRNYEZETRE ÉS 
MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLETRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

 

KÖZTERÜLET 

• helyileg védett területen szükséges megőrizni a település jellegzetes szerkezetét, 

telekrendszerét, utcavonal vezetését, új telek kialakítása, vagy telek-átalakítás csak ezzel 

összhangban javasolt, 

• utcák, terek kialakításához és fejlesztéséhez minden esetben közterület alakítási terv készítése 

szükséges, 

• védett területeken műtárgyakat, közterületi burkolatokat és berendezéseket (utcabútorok, 

hirdető berendezések, világítótestek, pavilonok, autóbuszvárók, stb.) az utcakép 

jellegzetességének megtartásával szükséges megvalósítani, 

• utcabútorok kialakításakor és elhelyezésekor törekedni kell arra, hogy azok egy tárgyegyüttest 

alkossanak, azok a környezetük építészeti karakterébe illeszkedő típusúak, időtálló kivitelűek 

és lehetőleg egyedi tervezésűek legyenek, 

• különös gondot kell fordítani a településre, településrészre jellemző hagyományos kerítés- és 

kapuformák, építményfajták, valamint a növényzet megtartására,  



 

 

 
• a védett területeken az utcai díszburkolatok kialakításakor ajánlott a kis, közepes, vagy 

nagyelemes burkolókő használata lehetőleg szürke, antracit vagy homok színben, 

• műemléki környezetben és helyi védelmi területen új közművek elhelyezése, valamint 

közműhálózat fejlesztése során a közművek elhelyezése föld alatt javasolt, 

ÉPÜLET 
 

• védett területen lévő építményeket, illetve új építményeket egymással összehangoltan, a 

jellegzetes településkép, valamint az épített és természetes környezet megjelentését biztosító 

módon lehet építeni, illetve a meglévőt fenntartani, bővíteni, átalakítani, 

• védett területen az új épületek tömegarányait, fő méreteit, a környezetében lévő 

hagyományos épületekhez való harmonikus illeszkedését, ezen épületek 

homlokzatszélességét, gerinc- és párkánymagasságát, tetőformáját, anyaghasználatát 

figyelembe véve szükséges meghatározni,  

 
• helyi védettségű építészeti örökségen bármely épületgépészeti berendezés kültéri elhelyezése 

kerülendő, illetve takarva helyezhető el. 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• védett területen elhelyezkedő épület tetőfelületén önálló, álló tetőablak nem javasolt, kivéve, 

ha az eredeti formában megtalálható,  

• fekvő, tetősíkba illesztett tetőablak mind egyedileg, mind sorolva elhelyezhető,  

• műemléki környezetben és helyi védelem alatt álló területeken az egyes épületek 

homlokzatain nagy, összefüggő nyílásfelületek elhelyezése kerülendő (szalagablak, erkélysor, 

stb.), 

• nyílás és falfelületek aránya a műemléki épületekhez és védett értékekhez hasonló 

arányrendszerrel és tagozati gazdagsággal való megjelenítése szükséges, a földszinti portálok 

esetében is, 

• műemléki környezetben és helyi védelem alatt álló területeken a meglévő épületek 

párkánymagasságához igazodni szükséges, 

• a meglévő kortörténeti dokumentumok alapján az egyes épületek eredeti homlokzati 

kialakítása igény szerint rekonstruálandó, legalább jellegében, anyaghasználatában, 

tetőfelépítményeiben, 
 

 



 

 

 
 

10.4 HELYI VÉDELEMBEN RÉSZESÜLŐ ÉRTÉKEKRE VONATKOZÓ EGYEDI ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK 
 

• az egyedi védelem alatt álló épület átalakítása során annak tömegét, homlokzatát, 

anyaghasználatát, jellegzetes formai kialakítását a falfelületek és nyílászárók arányát 

megváltoztatni nem lehet, 

• a homlokzati díszítőelemek (gipszek, tagozatok, mozaikok, festett díszítések, szobrok, egyéb 

értékek) és eredeti épület-kiegészítők, korlátok, belső nyílászárók, kapuk megőrzése 

szükséges,  

 
• az egyedi védelem alatt álló épületre emeletráépítés nem megengedett,  



 

 

 
• a helyi védettségű építészeti örökség korszerűsítésére, átalakítására, bővítésére lehetőség 

van, azt a védelem ténye nem zárja ki, amennyiben a beavatkozás az építmény védelmére okot 

adó jellegzetességet nem változtatja meg, azok eredeti helyükön megtarthatók, 

• helyi védettségű építészeti örökséghez történő hozzáépítés, ráépítés, vagy annak telkén új 

építmény, építményrész építése csak úgy 

olyan módon ajánlott, hogy a 

beavatkozással létrehozott egység ne 

akadályozza a védett építészeti érték 

fennmaradását, érvényesülését, 

hitelességét, 

• helyi egyedi védettségű építmény teljes 

bontása nem lehetséges, részleges 

bontására akkor van lehetőség, ha a 

bontani kívánt építményrész építészeti 

értéket nem hordoz és a bontás a védelem alá helyezését megalapozó építészeti értékek 

sérelme nélkül megvalósítható, 
 

10.4.1 Belváros 

Az egyedi védelemben részesített épületek esetében az általános építészeti követelményeken túl az 

alábbi előírásokat is figyelembe kell venni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Az épületeken a földszinti nyílászárók anyaghasználata:  

o az eredeti fa szerkezetű lépcsőház bejárati ajtókat meg kell őrizni, vagy jellegében azonos 

módon, fa anyagból kell felújítani, 

o az egyes üzlet portálok anyaga fa, vagy fém legyen, az eredeti állapotoknak megfelelő 

kiosztással. 

o műanyag portálszerkezet csak abban az esetben létesíthető, amennyiben az épület többi 

(eredeti9 nyílászárójának megjelenésével azonos megjelenést biztosít. 

o fehér színű műanyag portálszerkezet és nyílászáró nem alkalmazható. 

• az épületeken lévő műalkotásokat és egyéb homlokzati elemeket , kovácsoltvas (jellegű) meg 

kell őrizni, vagy eredeti formájában újra kell gyártani. 
 



 

 

10.5 SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK, MŰTÁRGYAK ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 
 

• a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos 

építmények, műtárgyak elhelyezésére az alábbi védettséget élvező területek nem alkalmasak:  

o műemléki környezet 

o helyi értékvédelmi terület 

o településképi jelentőségű területek 

o településképi jelentőségű útvonalak 

o védett zöldterületek és zöldterületi intézmények (Nemzetközi védelem alatt álló, Natura 

2000 területek, országos védelem alatt álló területek, országos ökológiai hálózat területei, 

tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

• a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos 

építmények, műtárgyak elhelyezésére az alábbi védettséget élvező területek alkalmasak:  

o a város gazdasági területei korlátozás nélkül,  

o egyéb településképi területei akkor, ha az elhelyezni kívánt létesítmény telekigénye nem 

haladja meg a 400 m2-t 
 

10.6 A REKLÁMHORDOZÓKRA VONATKOZÓ TELEPÜLÉSKÉPI AJÁNLÁSOK 

• Fontos különbséget tenni az eltérő célú reklámozási tevékenységek között. Az épületek falán 

elhelyezett cégérek, cégtáblák, cégérszerű reklámtáblák az adott épületben folytatott 

tevékenység reklámozását szolgálják.  

• A reklámozási tevékenységek másik nagy csoportját azon hirdető-berendezések elhelyezése 

adja, melyek nem a helyben folytatott tevékenységek reklámozását szolgálják. Itt a város 

egységes megjelenést követel meg. Az ilyen reklámozási tevékenységek esetében a külön 

elfogadott típustervek alapján készített reklámoszlop, reklámhenger és „citylight” típusú 

hirdető-berendezések állnak rendelkezésre a város különböző, frekventált pontjain. A 

bevezető útjaink mentén és a belvárosi épületeken elhelyezett óriásplakátok közül csak az 

önkormányzattal vagy reklámhasznosító társasággal kötött hatályos szerződéssel rendelkező 

elemek maradhatnak fenn. 
 

10.6.1 CÉGÉR ELHELYEZÉS A VÁROSKÖZPONTBAN 

• Az egyes üzletek homlokzati megjelenítését és reklámjainak elhelyezését egy épületen belül 

egységesíteni szükséges a földszint fölötti övpárkány kialakításával az eredeti homlokzati 

elemekhez illeszkedő módon  

• az épületek homlokzatain elhelyezhető cégérek, cégtáblák és cégfeliratok kialakításánál 

biztosítani szükséges, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő, vagy 

tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához 

úgy, hogy együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével, 

színezésével, építészeti hangsúlyaival  



 

 

• az épületek homlokzataira kerülő cég- 

és címtábla, információs vagy más célú 

berendezés kialakításakor figyelemmel 

kell lenni a fellelhető épületdíszítő 

tagozatok elhelyezkedéseire, azok 

eltakarása nem lehetséges 

• tetőfelületen való cégér elhelyezése 

nem támogatott  

• közvilágítási berendezésen, hírközlési 

oszlopon reklám célú felület elhelyezése 

nem támogatott. Egyéb közmű 

berendezésen legfeljebb 2 darab, A1-es 

méretet meg nem haladó méretű 

reklámfelület elhelyezése lehetséges, 

• reklám-, illetve hirdetési célt is szolgáló 

molinó, építési védőháló, védőszövet 

csak az építés idejére alkalmazható, azt 

az építés befejezésekor a homlokzatról 

szükséges eltávolítani, 

• megállító tábla elhelyezése csak ott 

javasolt, ahol az úttestre merőlegesen 

legalább a balesetmentes közlekedést 

biztosítva van, paramétereit tekintve 

maximum A1-es méretű, a 

településképi védettségekhez és 

karakterkhez igazodó, a védettségi 

szintnek megfelelő, illeszkedő 

berendezés képében, 

• új üzletet kialakításakor vagy meglévőt felújításakor annak portál üvegfelületén és nyílászáró 

üvegfelületén elhelyezett reklámfólia elhelyezésekor a külön jogszabályban előírt 

mértékekhez való igazodás szükséges, 

• a helyi területi és egyedi védelemmel érintett épületek közterületi homlokzati vonala előtt 

utcabútoron reklámhordozó elhelyezése nem támogatott, 

• molinó és transzparens kihelyezése ajánlottan építkezés védőhálójára helyezhető ki, illetve 

időszakos rendezvény népszerűsítésére, szabadtéri, időszaki kiállítás prezentálására céljából, 

• reklám- és hirdetőberendezés elhelyezése emlékműveken és köztéri műalkotásokon nem 

támogatott, 

• reklámhordozó céljára szolgáló utánfutó elhelyezése közterületen nem támogatott, 

• totemoszlop és zászlótartó csak üzemanyagtöltő állomások és 500 m2-nél nagyobb 

kereskedelmi egységek esetében támogatható 
 

10.7 EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ TELEPÜLÉSKÉPI AJÁNLÁSOK 
 

• közműlétesítmények elhelyezése a városképi megjelenésre való tekintettel lehetséges 

• vezetékes elektronikus hírközlési hálózat föld alatt vagy meglévő oszlopsoron szükséges 

vezetni, új oszlop létesítése nem támogatott. 

• helyi védett területen magastetős épület esetén, táblás napelemeket/napkollektorokat 

elhelyezése nem támogatott  

• napelemcserép alkalmazása a tető teljes felületén lehetséges 

• helyi védett területen kívül, a homlokzati napelemek elhelyezésekor tekintettel kell lenni 

épület nyílásméretéhez, kiosztásához, azokhoz való igazodás szükséges 



 

 

11. JÓ PÉLDÁK – ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK 
11.1 VÁROSKÖZPONT, LAKÓTELEPEK 
KÖZINTÉZMÉNYEK 

  

A Mezey István Művészeti Központ jó példája, hogy a használaton kívüli iskola felújításakor megőrizték 

az eredeti építészeti elemeket 
 

 
 

 
 

POGÁRMESTERI HIVATAL 
A homlokzat rekonstrukció során a lényeges rendszerek megmaradtak, azonban a homlokzat extrém, 

lézeres világítást kapott, mely új arculatot kölcsönöz a meglévő homlokzatnak, a mai kor divatjának 

megfelelően 



 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

A VÁROSI KÓRHÁZ FELÚJÍTOTT ÉPÜLETE 
 

Az eredeti homlokzat helyett egy üveg függönyfal került az épület homlokzata elé, mely az épület 

jellegét teljesen megváltoztatta 

 
  



 

 

  
 

RENDEZVÉNHÁZ (volt mozi épülete) 

A 2015 évi energetikai felújítás során ezen építészeti karakter szerint az épület homlokzata visszaállításra 

került. Értéknövelő módosítás a lábazat travertin kőburkolata 

 



 

 

 

 

A tűzoltósági épület homlokzati felújításakor megőrizték az eredeti karaktert, téglaburkolatot 

 



 

 

 
 
ISKOLÁK  
 

  

 

Irinyi János Református Szakközépiskola homlokzat felújításánál figyelembe vették az eredeti 

homlokzati téglaburkolatot 
 

 

IRODAHÁZAK 



 

 

 

  
 

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ FUNKCIÓJÚ ÉPÜLETEK 



 

 

 
Városi Piac 

  
Városi Piac 
 

11.2 HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS 
 

Egységes felújítás, pasztell földszínek alkalmazása alacsony dinamikájú mintázat, színekkel való 
játék 
 



 

 

 

ABLAKOK 
Követendő példa az eredetivel megegyező osztású nyílászáró beépítése 
 

ERKÉLYEK 
Homlokzatfelújítás során az erkélyek felújítása is azonos formában és egy időben valósult meg 
 

 

AJTÓK 
Lépcsőház bejárati ajtók kialakításának jó példái 
 



 

 

 

JAVASOLT HOMLOKZATI SZÍNEK, FELÜLETKÉPZÉSEK A BELVÁROSBAN 

  
  

   

 

JAVASOLT HOMLOKZATI SZÍNEK A LAKÓTELEPEKEN 
 



 

 

   

 

Lakóépületek utcafronti földszintjén található garázsajtók színezésének összehangolása pozitívan 

alakítja a településképet 
 

     
 

Garázstelepek összehangolt homlokzatai kedvezően hatnak a településképre 
 

 

ZÖLDFELÜLETEK 
 

Játszóterek, pihenő parkok, zöldfelületek frissítőleg hatnak a lakótelepi környezetben és élhetővé 

teszik a várost. 
 



 

 

     

  
 

BURKOLATOK 
 

Belvárosban ajánlott burkolatok 

 
 

11.2 FALUSIAS, KERTVÁROSIAS, KISVÁROSIAS, ÁTALAKULÓ ZÁRTKERT LAKÓTERÜLETEK 
 

HOMLOKZATOK 
 

Falusias karakter épületeinek energetikai valamint értékmegőrző felújításainak követendő példái 

illetve új épület építése során követendő példa 

 



 

 

 

Kertvárosias karakter épületeinek energetikai valamint értékmegőrző felújításainak követendő példái 

illetve új épület építése során követendő példa 

 



 

 

 

  

  



 

 

 

Kisvárosias, sorházas karakter épületeinek energetikai valamint értékmegőrző felújításainak 

követendő példái, az egységesség figyelembevételével 
 

  

  



 

 

 

TETŐK 
Követendő példák új tetőzet kialakításának anyaghasználatára 

 

 
 



 

 

 
 

KERÍTÉSEK 
 

Kerítések megőrzése és megújítása a településrész eredeti arculatát is őrzi, valamint követendő példák 

áttört kerítések kialakításához, és egységes kialakításhoz. 

 

 

   



 

 

  

 

 

Szépen karbantartott sövénykerítés  
 

 

11.3 PINCÉS TERÜLET, HAGYOMÁNYOS ZÁRTKERTI TERÜLETEK 
 

A pincés területen javasolt az eredeti présház vagy pinceház homlokzatának megtartása, egy ajtó és 

ablak kialakítással. 
 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eredeti nyílászárók kiosztásának, mintázatának megtartása javasolt 

 

ZÁRTKERTI ÉPÍTMÉNYEK 
 

A csak tároló vagy gazdasági épület nem tartalmaz lakófunkciót, így  az alapterülete is ehhez alakul. 



 

 

  

 

11.4 ZÖLDTERÜLETEK 
Egységes fasor utcaképben jelentős pozitív hatása 

 



 

 

 

 
 

TEREPLÉPCSŐK 
 

 
  



 

 

 
 

11.5 SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK 
 

TRAFÓHÁZAK 

  

11.6 UTCABÚTOROK 
PADOK 
 



 

 

  
  

  

  

 
SZEMETESEK ÉS EGYÉB TÁRGYAK 
 



 

 

         

   
 

 
  



 

 

 
 

KUKATÁROLÓK 
 

   

 

11.7 REKLÁMHORDOZÓK 
 

FELIRATOK 
 

 
  



 

 

 

 

 
 
CÉGÉREK 
 

   
 

PORTÁLOK 
 

Jó példák portálok kialakítására plasztikus térhatású betűfeliratokkal 

 

FALFESTÉS 
 

Régi idők végfal festéseik, végfal díszítések 



 

 

 

 
 

Új idők végfal festései, végfal díszítések 
 

 



 

 

  



 

 

 

12. IMPRESSZUM 
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Kazincbarcika Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

……./2017. (……...) önkormányzati rendelete 
a településkép védelméről  

 
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés a) 
pont aa) alpontjában, (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A.§ (6) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti 
Kabinet Állami Főépítész, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Nemzeti Média és Hírközlési 
Hatóság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala, 
valamint a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes 
településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

ELSŐ RÉSZ 
Bevezető rendelkezések 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja  
1. § A rendelet célja Kazincbarcika Város sajátos településképének társadalmi bevonás és 
konszenzus által történő védelme és alakítása 
a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmének (a továbbiakban: helyi védelem) 
meghatározásával, a védetté nyilvánítás, illetve a védelem megszüntetés szabályozásával, 
b) a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával, 
c) a településképi követelmények szabályozásával, 
d) a településkép-védelmi szakmai konzultációval, 
e)a településképi követelmények megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények 
(településrendezési kötelezések: helyrehozatali kötelezettség; településképi véleményezési 
eljárás, településképi bejelentési eljárás, közterület-alakítás, településképi követelmények: 
területi és egyedi építészeti követelmény) rögzítésével, 
f) a településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával, 
g) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. 
  

2. A helyi védelem célja 
2.§ A helyi védelem célja Kazincbarcika Város településképe és történelme szempontjából 
meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes 
karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.  
 

3. A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja 
3. § A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja, az olyan 
területi védelmek kijelölése, amelyek az épített környezet olyan összefüggő, vagy azonos 
építészeti karakterű részeire, valamint olyan térre, utcára, utcaszakaszra terjednek ki, amelyek 
a jellegzetes településszerkezet történelmi folyamatosságát dokumentálják, vagy ahol a 
település és a környék arculatát meghatározó építmények együttest alkotnak. 
 



 

 

4. A rendelet hatálya 
4. § (1) A rendelet területi hatálya Kazincbarcika város közigazgatási területére terjed ki.  
 
(2) A rendelet tárgyi hatálya Kazincbarcika város településkép védelmére terjed ki. 
 
(3) A rendelet személyi hatálya minden természetes személyre, jogi személyre, jogi 
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre terjed ki. 
 

5. Értelmező rendelkezések 
5. § A rendelet alkalmazásában     

1. áttört kerítés: az a kerítés, amelynél a tömör felületek aránya a kerítés teljes felületének 
50%-át nem haladja meg, és az egybefüggő tömör felületek külön-külön nem érik el a 
kerítés teljes hosszának 10%-át, valamint a kerítés lábazatának magassága nem haladja 
meg az 50 cm-t, 

2. előtető: bejáratok lefedésére épített vagy felszerelt szerkezet, 
3. eredeti állapot: az eredeti építéskori állapot, vagy az a későbbi állapot, amelyet az 

értékvizsgálat a védelem elrendelésekor védendő értékként határozott meg, 
4. értékvizsgálat: építésügyi műszaki szakértői szakterületen belül megfelelő 

szakképzettséggel rendelkező természetes vagy jogi személy által készített olyan 
szakvizsgálat, amely feltárja és meghatározza a ténylegesen meglévő, illetve a település 
szempontjából annak minősülő építészeti értéket, amely védelemre érdemes lehet, 
valamint bemutatja a védelemre javasolt építészeti érték esztétikai, történeti, műszaki 
jellemzőit. Az értékvizsgálat eredményét értékvédelmi dokumentáció tartalmazza. Az 
értékvizsgálat lehet a településrendezési terv részeként készülő örökségvédelmi 
hatástanulmány, s ennek örökségvédelmi adatlapja, de lehet önálló dokumentáció is, 

5. falfestés: a részben reklámnak nem minősülő bármely építési technológiával, festéssel, 
vagy azzal rokon technológiával készített grafikai mű, 

6. főépület: az építmények azon csoportja, mely a területfelhasználási rendeltetési 
szabályozás előírásaiban megnevezett funkciók elhelyezésére szolgál, 

7. használaton kívüli, romos, felhagyott épület: emberi tartózkodásra, vagy egyéb 
rendeltetésű használatra már nem alkalmas, műszakilag leromlott állapotú, élet és 
balesetveszélyes, hiányos épületszerkezetű, a településképet súlyosan rontó épület, 

8. helyi egyedi építészeti értékvédelemmel védett épület: e rendelet alapján védetté 
nyilvánított helyi jelentőséggel bíró épület, épületegyüttes, 

9. helyi értékvédelmi terület: olyan területi védelemmel érintett terület, amely az épített 
környezet egyes összefüggő részeire, valamint az ahhoz kapcsolódó térre, utcára, 
utcaszakaszra terjed ki, és a megjelenésével a településrész és a környezete arculatát 
meghatározó építmények együttest alkotnak, és melyeket a Rendelet védetté 
nyilvánított. A helyi értékvédelmi terület magába foglalja a településszerkezet, a 
településkép elemeit, formáit, a jellegzetes építési anyagokat, a terület meghatározó 
színvilágát, valamint kiterjed a városképi jelentőségű közterületek felületeire is. 
Magába foglalja továbbá az utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, a jellegzetes 
építési vonal védelmét is. 

10. hirdető berendezés: részben reklámnak nem minősülő, közérdeket szolgáló más célú 
berendezés. Hirdető berendezés különösen 
a) cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiség-

együttes nevét és az ott folyó tevékenységet feltüntető tábla,  
b) cégér:  valamely mesterséges jelvényként használt, rendszerint a rendeltetési 

egység bejárata közelében kifüggesztett tárgy, vagy címerszerű ábra, mely 
a falsíkra merőlegesen kerül elhelyezésre. Cégérnek minősül az az 



 

 

üzlethelyiségnél nem a falsíkra merőleges tábla is, mely csak ugyanazokat 
az információkat tartalmazza, amely cégtáblán kerülhet elhelyezésre. Nem 
minősül cégérnek az olyan hirdető berendezés, amely nem közvetlenül a 
kereskedelmi, szolgáltató-, illetve vendéglátó létesítmény jellegével, hanem 
az ott árusított vagy felhasznált termékkel kapcsolatos, 

c) címtábla:  intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla, 
névtábla, 

d) citylight:  olyan függőleges elhelyezésű berendezés, amelynek mérete 
hozzávetőlegesen 118 x 175 cm, és hozzávetőlegesen 2 m2 látható, papír 
alapú reklám közzétételére alkalmas felülettel, vagy 72-90” képátlójú, 16:9 
arányú, álló helyzetű digitális kijelzővel rendelkezik, 

e) CityBoard:  olyan legalább 2,5 és legfeljebb 3,5 méter magasságú, két lábon álló 
berendezés, amelynek mérete 7-9 m2, és amely látható, papír vagy fólia 
alapú, nem ragasztott, hátulról megvilágított reklám közzétételre alkalmas, 
hátsó fényforrás által megvilágított felülettel, vagy ilyen méretű digitális 
kijelzővel rendelkezik,  

f) egyedi címfestett tábla: olyan rögzített egyedi méretű, állandó tartalmú hirdető 
berendezés, mely a gazdasági, kereskedelmi szolgáltató tevékenységet 
végzők tevékenységéről, telephelyéről, megközelíthetőségéről ad 
információt, 

g) funkcionális célokat szolgáló utcabútor: olyan utasváró, kioszk és információs vagy más 
célú berendezés, amely létesítésének célját tekintve elsődlegesen nem 
reklámközzétételre, hanem az adott területen ténylegesen felmerülő, a 
berendezés funkciójából adódó lakossági igények kielégítésére szolgál, 

h) információs célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati 
faliújság, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű 
molinó, valamint a CityLight és CityBoard, 

i) közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős 
eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból 
készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve 
két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely 
építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét, 

j) közérdekű reklámfelület: olyan reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés, 
amelyen a reklám közzététele más, egyéb célú berendezés közterületen való 
létesítésére, fenntartására tekintettel közérdekből biztosított, és amely ezen 
egyéb célú berendezéstől elkülönülten kerül elhelyezésre, 

k) más célú berendezés: a pad, a kerékpárállvány, a hulladékgyűjtő, a telefonfülke, a 
reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, 
korlát és a közterületi illemhely, 

l) megállító tábla: különösen az üzletek, szolgáltató egységek elé a közterületre kihelyezett 
mobil hirdetőtábla, amely egy- vagy kétoldalú,  

m) önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából 
létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős 
információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település 
életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére 
szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, építmény mely a közérdekű 
tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat. 

n) önkormányzati információs tábla: olyan rögzített, egyedi méretű hirdető-berendezés, 
mely a település lakói számára nyújt, rendszeresen változó tartalommal, 
közérdekű információkat, 



 

 

o) totemoszlop: intézmény, vállalkozás nevét, logóját, vagy arculatára jellemző egyéb 
adatait, információkat feltüntető műtárgy, 

p) útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, 
amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési 
szolgáltatásról szóló tájékoztatás vagy egyéb közérdekű tájékoztatás, 

q) üzletfelirat: jellemzően közterületen álló, kereskedelmi-, szolgáltató- vagy vendéglátó, 
egy vagy több egységet magába foglaló építményen, a benne folyó 
tevékenységet hirdető feliratot hordozó berendezés, melynek hossza 
legfeljebb 1,2 – 2,0 m közötti, magassága legfeljebb 90 cm, vastagsága 10 
cm lehet, 

r) zászlótartó: egységes cégek arculati elemeit, márkanevét és az ahhoz tartozó arculati 
elemeket, cégjelzést tartalmazó részben reklámnak nem minősülő műtárgy,  

11. illeszkedés elve: a környező meglévő építmények paramétereit, karakterét, elhelyezkedését 
figyelembe vevő, a település egészének arányrendszerét szem előtt tartó, 
anyaghasználatában és színezésében környezetéhez alkalmazkodó tervezői metódus. 
Illeszkedőnek tekinthető az épület, amennyiben a környezetéhez igazodik, a település 
építészeti karakterét megőrzi, a megfelelő formakultúrát megtartja, léptékhelyes 
épülettömeget eredményez, és a környezetét figyelembe vevő építési anyagot és színezést 
alkalmaz. 

12. kismélységű telek: a kismélységű telek az az önálló helyrajzi számú ingatlan, mely 
esetenként szabálytalan alakú, és a telekmélysége kisebb, mint 25 méter, 

13. kolónia terület: a településképi arculati kézikönyvben kolónia területként meghatározott 
terület, 

14. látványterv: a jelenlegi és a tervezett tájképet több nézőpontból rögzítő és a beillesztett 
építményt tartalmazó látványrajz a tervezett építmény által megváltoztatott tájkép 
kiterjedését szemléltető módon,  

15. melléképület: az építmények azon csoportja, melyek a területfelhasználási, rendeltetési 
szabályozás előírásaiban megnevezett épületek, építmények használatát kiegészítik, 
különálló funkcionális egységet, vagy rendeltetési egységet képeznek és nem minősülnek 
melléképítménynek, 

16. pasztelles földszínek: a vörös – narancs – sárga – barna színtartomány természetközeli 
meleg színeinek, kis telítettségű vagy kevéssé telített árnyalatainak gyűjtőneve, melyeknek 
a szín mellett csak fehér tartalma van, fekete nincs, 

17. pincebokor: közterületen álló, vagy közterületre nyíló önálló helyrajzi számmal rendelkező 
pincék, pince építmények, borházak csoportja, 

18. településképi jelentőségű, meghatározó terület: olyan területi védelemmel ellátott terület, 
amely az épített környezet egyes összefüggő részeire terjed ki, és a megjelenésével a 
településrész és a környezete arculatát meghatározó építmények együttest alkotnak, 

19. transzparens: építményre kifeszített vagy építmények között átfeszített reklámhordozó, 
mely általában textil jellegű anyagból készül, részben reklámnak nem minősülő, közérdekű 
információkat hordozó felirattal,  

20. városközpont terület: a településképi arculati kézikönyvben városközpont területként 
meghatározott terület, 

21. városközpont átalakuló területe: a településképi arculati kézikönyvben a városközpont 
átalakuló területeként meghatározott terület  

22. védett építmény, művészeti alkotás: a települési arculati kézikönyven védett építményként, 
művészeti alkotásként meghatározott építmény és művészeti alkotás, 

23. védett érték károsodása: minden olyan beavatkozás, ami a védett érték teljes vagy részleges 
megsemmisülését, építészeti karakterének részleges vagy teljes előnytelen 
megváltoztatását, általános értékcsökkenését eredményezi, 



 

 

24. védőtető: erkély, nyílászáró szélességi méretét meg nem haladó, az épület homlokzati 
síkjából legfeljebb az erkélylemez széléig, vagy attól legfeljebb 30 cm-re kinyúló eső és 
nap elleni védelmet biztosító, helyszínen épített vagy kész termékként felszerelt szerkezet, 

25. zöldterület: minden olyan földterület (telek vagy telekrész), amelyet döntő mértékben 
növényzet fed, függetlenül attól, hogy a város melyik területfelhasználási egységén belül 
helyezkedik el, és milyen tulajdonban van.  

26. zöldterületi intézmény: olyan különleges területfelhasználási besorolású közcélokat 
szolgáló és biztosító közintézmény, melynek rendeltetésszerű használatát legalább 60%-
ban zöldterületek biztosítják 

 
MÁSODIK RÉSZ 
A helyi védelem 

II. Fejezet 
A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati és tulajdonosi 

kötelezettségek 
6. A helyi védelem feladata 

6. § (1) Kazincbarcika Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzatának) feladata 
a helyi védelem alá helyezhető építészeti örökség 
a) felkutatása, számbavétele, forráskutatása, dokumentálása és a közvéleménnyel való 
megismertetése, 
b) a védett értékek fennmaradásának, helyreállításának, karbantartásának és hasznosításának 
elősegítése, az értékek károsodásának megelőzéséhez, a károsodás csökkentéséhez és 
elhárításához, esetleges megsemmisülés esetén az újjáépítéshez történő segítségnyújtás, 
c) a műemlék- és a helyi építészeti örökség védelme egymásra épülő kapcsolatának biztosítása, 
d) az általános környezetkultúra, építészeti kultúra szemléletformáló terjesztésének és az 
erre való nevelésének támogatása, 
e) a saját tulajdonú védett értékek károsodásának megelőzése, elhárítása, illetve 
helyreállítása, a bekövetkezett károsodás csökkentése vagy megszüntetése, újjáépítése. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat a városi főépítész irányítja. 

 
7. A helyi védelem alá helyezés általános szabályai 

7. § (1) A helyi védetté nyilvánítással kapcsolatos eljárás hivatalból, vagy a védelem alá 
helyezés iránti írásbeli kérelem alapján indulhat, mely kérelmet a polgármesterhez kell 
benyújtani. 
 
(2) A kérelemhez mellékelni kell  

a) a védendő érték megnevezését és rendeltetését, 
b) a védendő érték pontos helyét, utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész 

pontos megjelölésével,  
c) a védendő érték rövid leírását,  
d) a kezdeményező nevét, személyes adatait, lakcímét, telefonos és elektronikus 

elérhetőségét, 
 

(3) A helyi építészeti értékek egyedi védelme és az egyes területi védelem fajták védetté 
nyilvánításának kérelméhez - ha az nem áll rendelkezésre- az Önkormányzat elkészítteti az 
értékvizsgálatot. 

 
(4) A védettség elrendeléséről a Képviselő-testület dönt. 

 



 

 

8. A helyi védelem megszűnésének szabályai 
8. § (1) A helyi védelem megszüntetésével kapcsolatos eljárás hivatalból, vagy a védelem 
megszüntetése iránti írásbeli kérelem alapján indulhat, melyet a polgármesterhez kell 
benyújtani. 
 
(2) Helyi védettség megszüntetése akkor kezdeményezhető, ha a védettséget alátámasztó 
indokok már nem állnak fenn. Az értékvizsgálati eljárást a benyújtott dokumentumok alapján 
le kell folytatni. 
 
(3) Helyi védelem megszüntetésére irányuló kérelmet lehet benyújtani, amennyiben   
a) műszakilag indokoltható,  
b) életveszély-elhárítása miatt,  
c) a védett elemet országos védelmi kategóriába emelték, vagy 

 
(4) A helyi védelem megszüntetésére irányuló kérelemhez mellékelni kell  
a) a védett elem teljes körű műszaki felmérését, mely magában foglalja alaprajzokat, 
metszeteket, homlokzatok dokumentációját, a védett elem minden irányú fényképes 
dokumentációját,  
b) amennyiben szükséges, a történeti kutatás megtörténtét igazoló dokumentumot.  
 
(5) A helyi védelem megszüntetése nem járhat a települési arculat kedvezőtlen irányú 
változásával. 
 
(6) A helyi védelem megszüntetéséhez jelen rendelet módosítása szükséges, mely módosítás 
előfeltételeként a vonatkozó jogszabályokban előírt egyeztetési eljárásokat le kell folytatni. 

 
(7) A védettség megszüntetéséről a Képviselő-testület dönt. 
 
(8) Amennyiben a helyi védettség megszüntetésére hivatalból kerül sor, a 120. § (8) 
bekezdésben foglalt 15 éves megszüntetési tilalom mellőzhető. 
 

9. A Képviselő-testület döntésével összefüggő feladatok 
9. § (1) A védetté nyilvánítással kapcsolatos javaslatot a partnerségi rendeletben 
megfogalmazott előírások szerint partnerségi egyeztetésre kell bocsátani. 
 
(2) A partnerségi egyeztetés időtartama alatt a javaslat és az értékvizsgálat megtekintését a 
településen biztosítani kell. A kezdeményezéssel kapcsolatosan a partnerségi rendelet szabályai 
szerint írásos észrevételt lehet tenni. 
 
(3) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás 
megindításáról az érdekelteket az Önkormányzatnak értesítenie kell. 
 
(4) A helyi egyedi védelemre vonatkozó kezdeményezés esetén az értesítést az érdekeltnek 
írásban kézbesíteni kell. Amennyiben az érdekeltek felkutatása aránytalan nehézségekbe 
ütközne, úgy az értesítésük a helyben szokásos módon is történhet. 
 
(5) A helyi védettség alá kerülő érték használóját, az érték tulajdonosa köteles értesíteni. 

 
10. § (1) A helyi védelemre vonatkozó ingatlan-nyilvántartási bejegyzésnek tartalmaznia kell, 
hogy az ingatlan a rendelet alapján helyi védelem alá vont érték.  



 

 

 
(2) A védetté nyilvánítástól, a védettség ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséig, a 
védettség tényét nem érinti. 
 
11. § (1) A helyi védettség alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni, mely a városi 
főépítész feladata.  
 
(2) A helyi védettség alá helyezett értékek nyilvántartása a rendelet 3. és 4. számú mellékletét 
képezi. 
 
(3) A helyi védettség alá helyezett értékek nyilvántartásának a védelem szakszerű, rövid 
indokolására és fotódokumentációjára vonatkozó elemeit a rendelet 2. és 3. számú  függelékét 
képező adatlapok tartalmazzák.  
 

10. A védett értékek megjelölése 
12. § (1) A helyi védelem alatt álló védett építészeti értéket, 

a) az önkormányzat 
b) az épület tulajdonosa 

egységes táblával jelölheti meg.  
 
(2) Az egységesen kialakított tábla tartalmazza, hogy az adott védett értéket Kazincbarcika 
Város Önkormányzata védetté nyilvánította, és tartalmazza a védetté nyilvánítás évének 
megjelölését. 
 
(3) A tábla elhelyezését a tulajdonos tűrni köteles. 
 
(4) A tábla elkészíttetéséről, 

a)  amennyiben az önkormányzat a kérelmező, akkor a jegyző, 
b) amennyiben az ingatlan tulajdonosa a kérelmező, akkor az ingatlan tulajdonosa 

gondoskodik. 
 
(5) A tábla elhelyezéséről és eltávolításáról a főépítész gondoskodik. 
 
(6) A tábla fenntartása és karbantartása a tulajdonos feladata. 

 
11. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek 

13. § (1) A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos alapvető 
kötelezettsége.  
 
(2) A tulajdonos kötelezettsége kiterjed a védelem alá helyezett érték minden alkotóelemére és 
részletére, függetlenül attól, hogy azok a rendeltetésszerű használathoz szükségesek-e vagy 
sem. 
 
(3) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését a rendeltetésnek megfelelő 
használattal kell biztosítani. 
 
(4) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához vagy 
megsemmisüléséhez vezetne, úgy e használat a hatályos jogszabályok keretei között 
korlátozható. 

 



 

 

HARMADIK RÉSZ 
A településképi szempontból meghatározó és kiemelt területek 

III. Fejezet 
Az épített és természeti környezet településképi szempontból meghatározó területei 

14. § (1) Az épített környezet településképi szempontból meghatározó területei közül  
i) a településképi szempontból jelentős, meghatározó útvonalak és a mellettük fekvő, az 

úthoz csatlakozó telkek sora, melyek felsorolását és térképvázlatát a rendelet 1. 
melléklete tartalmazza, 

j) a településképi jelentőségű meghatározó területek melyek felsorolását és 
térképvázlatát a rendelet 2. melléklete, leírását, adatlapjait a rendelet 1. függeléke 
tartalmazza,  

k) a helyi értékvédelmi területek, melyek felsorolását és térképvázlatát a rendelet 3. 
melléklete, leírását, adatlapjait a rendelet 2. függeléke tartalmazza, 

l) a helyi egyedi építészei értékvédelemmel védett épületek, melyek felsorolását és 
térképvázlatát a rendelet 4. melléklete, leírását a rendelet 3. függeléke tartalmazza, 

m) a helyi védelem alatt álló műalkotások, melyek felsorolását és térképvázlatát a rendelet 
5. melléklete tartalmazza.  

n) a külön jogszabályban megállapított műemlék épület, műemlék épület telke, műemléki 
környezet felsorolását és térképvázlatát, leírását a rendelet 4. függeléke tartalmazza 

o) a régészeti érdekű területek és a régészeti lelőhelyek, melyek felsorolását és 
térképvázlatát a rendelet 5. függeléke tartalmazza,  

p) a természetvédelemmel érintett területek, melyek összefoglaló ábrázolását a rendelet 
6. függeléke tartalmazza. 

 
(2) Az épített és természeti környezet településkép védelem szempontjából meghatározó 
területeinek összefoglaló ábrázolását a 6. melléklet tartalmazza. 

 
IV. Fejezet 

Az épített és természeti környezet településképvédelmi szempontból kiemelt területei 
15. § (1) Az épített környezet településképvédelmi szempontból kiemelt területei 
a) a helyi értékvédelmi terület,  
b) a helyi egyedi építészei értékvédelemmel védett épületek,  
c) a műemlékek területe és a műemléki környezet,  
d) a műemléki jelentőségű terület és műemléki környezete, 
e) a régészeti érdekű terület és a régészeti lelőhely. 
 
(2) A természeti környezet településképi szempontból kiemelt területei 
a) a természetvédelemmel érintett területek, 
b) a helyi jelentőségű természetvédelmi terület és a védett természeti érték. 
 
(3) Az épített és természeti környezet településképi védelem szempontból kiemelt területeit a 
rendelet a 7. melléklete tartalmazza. 
 
(4) A természetvédelmi területeket, az országos ökológiai hálózat területeit, valamint a 
tájképvédelmi szempontból kiemelt területeket a rendelet 6. függeléke tartalmazza.  
 
 
 
 
 



 

 

NEGYEDIK RÉSZ 
A településképi követelmények 

V. Fejezet 
12. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények 

16. § (1) Homlokzati felületképzés esetében nem alkalmazható harsány, földszínektől, a pasztell 
földszínektől eltérő színű homlokzatfestés, 
 
(2) Tetőfedés esetében nem alkalmazható 
a) harsány, a természetes fedési módoktól eltérő színű fémlemezfedés a gazdasági területek 
kivételével nem alkalmazható, 
b) főépületeken, illetve utcai homlokzaton műanyag hullámlemez, 
c) felületkezelés nélküli, fénylő, káprázatot okozó fém tető. 
 
(3) A közterület határán épülő kerítések esetén  
a) a teljesen zárt, tömör fémlemez kerítés, színtől függetlenül, a közterületek felőli oldalon nem 
alkalmazható, 
b) a teljesen zárt, típus betonkerítés közterületek felőli oldalon a gazdasági területek kivételével 
nem alkalmazható. 
 
(4) Új építmények építése, meglévő épületek héjazatának felújítása, cseréje során nem 
megengedett a hullámpala, cserepeslemez, trapézlemez valamint a bitumenes hullám- és 
zsindelyfedés alkalmazása. 
 
(5) A függőleges homlokzatfelületeken az ipari, gazdasági területeken lévő építmények és a 
felvonulási építmények kivételével nem alkalmazható  
a) nád, 
b) kezeletlen farost-, pozdorja-, faháncslemez, deszka, 
c) kezeletlen fém, 
d) műanyag lemez, 
e) szürke műpala (Eternit), 
f) hagyományos bitumenes lemez. 

 
17. § (1) A fényszennyezés megakadályozása céljából nem alkalmazható az a hideg fehér fényű 
világítás, amely 500 nanométernél rövidebb hullámhosszúságú fényt tartalmaz, kizárólag 
3000K alatti érték alkalmazható a kültéri világítás színhőmérsékletére. 
 
(2) Közterületen a fényt a szükséges helyre kell irányítani, a fény nem irányítható a gyalogosok, 
járművezetők szemébe, az épületek ablakai felé vagy az égbolt irányába. A közterületet 
egyenletesen és alacsony fényintenzitással kell megvilágítani. 
 

 
VI. Fejezet 

A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyéb 
építészeti követelmények 

Általános építészeti követelmények 
13. Általános követelmények 

18. § (1) A városképi illeszkedés érdekében új épület építése, vagy meglévő épület átalakítása, 
bővítése esetén a kialakult városszerkezetet, a településre jellemző építészeti karaktert sértő 
építészeti megoldás nem alkalmazható. 
 



 

 

(2) A településképi szempontból meghatározó és a településképvédelmi szempontból kiemelt 
területen lévő építményeket fenntartása, bővítése, átalakítása, illetve új építmény építése esetén 
nem alkalmazható olyan megoldás, amely nem biztosítja az építmények összehangoltságát, a 
jellegzetes településképet, valamint az épített és természetes környezet egységes megjelenését. 
E tekintetben az épületek fő tömeg- és tetőformája, külső homlokzata, az alkalmazott anyag, 
azok színe, felületképzése meghatározó jelentőségű. 
 
(3) Építmény elhelyezésénél a lehető legnagyobb összefüggő zöldfelület kialakítására kell 
törekedni, a zöldfelületek kialakításánál a táji – és termőhelyi adottságoknak nem megfelelő 
növényfajok nem telepíthetők. A telepítésre javasolt és telepítésre nem javasolt növényfajták 
felsorolását a 7. függelék tartalmazza.  
 
(4) A településszerkezet és a településkép védelme érdekében a település bármely területén, 
ahol a településre jellemzőtől eltérő szintszámú épület vagy eltérő magasságú építmény 
megvalósítását tervezik, az építés településképi vizsgálat nélkül nem végezhető. 
 
19. § (1) Sátorgarázsokat közterületen, építési telken, valamint elő- és oldalkertben nem lehet 
elhelyezni. 
 
(2) Lakó-, iroda-, tároló- és szállítókonténert nem lehet elhelyezni, kivéve felvonulási 
épületként, vagy az ipari, gazdasági területeken szabad elhelyezni.  
 

14. Általános területi és egyéb építészeti követelmények 
20. § (1) Ikres beépítésű épület átalakítása, felújítása, bővítése esetén 
a) az utcavonalra merőlegesen keresztszárny építhető, azonban ennek területe nem haladhatja 
meg a teljes homlokzat hosszának felét, a tető attika falának magassága az 1,5 métert, 
b) az ikres beépítés másik ingatlan részének beépítésekor a már bővített szomszédos építészeti 
megoldásokhoz illeszkedni kell. 
 
(2) Oldalhatáron álló beépítési módnál  
a) utcaszakaszonként a főépületek esetében egységes oldalkerti épület-elhelyezést kell 
megvalósítani, 
b) utcaszakaszonként egységes melléképület helyezést kell megvalósítani. 
 
(3) A sajátos, egyedi telepítésű épület-elhelyezésnél a történetileg kialakult, egyedi jelleg 
megőrzését biztosító épület-elhelyezést kell alkalmazni. 
 
21. § A magastető  
a) építése egységes, teljes épületegyüttest magába foglaló módon történhet, 
b) építése esetén önálló álló tetőablak nem építhető, kizárólag a homlokzattal egybeépített, a 
homlokzatszélesség 1/3 részét meg nem haladó tetőfelépítmény létesíthető, melynek magassága 
nem haladhatja meg az emeletmagasság mértékét, 
c) hajlásszöge a 45°-ot nem haladhatja meg,  
d) építése esetén Mansard tető nem engedélyezhető, 
e) építése esetén nem építhető alacsony hajlásszögű, 15° alatti tetőszerkezet, 
f) építése esetén a tetőtérben több önálló hasznos szint nem alakítható ki. 

 
22. § A közterületi terv készítésénél figyelembe kell venni, hogy 
a) a közterület-alakítási tervet a településkép szempontjából meghatározó területeken legalább 
utcaszakaszonként, annak két oldalát magába foglaló lehatárolásával kell készíteni a szükséges 



 

 

forgalomtechnikai és műszaki szempontok tekintetében a településképi szempontból 
meghatározó teljes terület figyelembevételével, 
b) a közterület-alakítási tervben, legalább utcaszakaszonként egységes megjelenést biztosító 
fajösszetételű fasorokat kell használni, 
c) csak a környezetbe illő, stílusban nem idegen elemek, és építmények helyezhetők el, 
d) a burkolt felületek kialakításában kombinált burkolatfelületek is megjelenhetnek (aszfalt, 
beton, kis-elemes, nagy-elemes beton), 
d) a mikroarchitektúra elemei és az utcabútorok egy területegységen belül egy tárgy-együttest 
alkossanak, vagy egyedi, vagy típus utcabútor család alkalmazásával, 
e) nem engedélyezhető a stíluskeveredés, az épített környezethez és a terek, közterületek 
karakteréhez nem illő tárgyak elhelyezése, 
f) a közterületekre elhelyezett tárgy önmagában is a tér, közterület karakteréhez illeszkedő 
legyen, összhangban legyen a mikroarchitektúra elemeivel és az elhelyezett többi tárggyal. 
 
23. § Garázstelepek esetében 
a) a már meglévő garázstelepek és esetlegesen újonnan kijelölt garázstelepek esetében 
garázsokat önállóan nem lehet elhelyezni, 
b) a csoportos garázsépítés 10 garázs fölött lehetséges egységes szerkezetben, egységes 
megjelenéssel,  
c) rekonstrukciójuk során csak azonos építészeti megjelenés és színhasználat valósítható meg, 
akár csoportos, akár egyedi esetről van szó. 
 
24. § A kerítés  
a) építése során áttört kerítést kell létesíteni, kivéve  
 aa) forgalmi terhelés mérséklése, 
 ab) történeti hagyományok megtartása, 

ac) utcaképi illeszkedés biztosítása, vagy 
ad) építészeti koncepció érvényesítése céljából, 
ae) ha a kerítés anyaghasználata tagolt, a kerítés mezők és a kerítés tartó szerkezete 
vonatkozásában, 
af) ha növényzettel kialakított zöld kerítés létesül, 
ae) vagy az ideiglenes jelleggel legfeljebb egy évre, vagy az építkezés idejére épülő 
kerítés esetében, 

b) magassága legfeljebb 2 méter lehet, 
c) a tömör lábazat magassága legfeljebb 90 cm lehet, 
d) a kapuépítmény legmagasabb pontja legfeljebb 3,0 méter lehet. 
e) építése és fenntartása során kötelező 
 ea) az időtálló, minőségi anyaghasználat, 

eb) az élénk színek kerülése, a harmonikus, telítetlen földszínek, vagy a fehér szín 
alkalmazása, 

 ec) a természetes anyagok használata, 
 ee) a balesetmentes kialakítás,  
 ef) műszaki állapotának folyamatos karbantartása. 

 
25. § (1) Kerti építményt, műtárgyat hátsókertben kell elhelyezni. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően 
a) portaépület előkertben is, 
b) földbe süllyesztett pince oldalkertben is, 
c) közmű csatlakozási műtárgy, kizárólag növényzettel takartan, előkertben és oldalkertben is, 



 

 

d) pad, játszótéri építmény, szobor, képzőművészeti alkotás, lugas, előkertben és oldalkertben 
is elhelyezhető. 
 
(3) Antenna a védett vagy településképi jelentőségű útvonal felőli homlokzatra nem rögzíthető. 
 
26. § (1) A homlokzatok kialakítása során 
a) a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló épület esetében az egyes egységek 
homlokzati képe – különösen homlokzati tagolása, kompoziciója, anyagai, színei, feliratai, 
reklámberendezései, nyílászárói, portálja, előlépcsője, elő- és védőtetői, korlátai, – csak akkor 
változtatható meg részben vagy egészben, és az egyes egységek, különösen előtérrel, 
tárolóhellyel, garázzsal – akkor bővíthetők, ha 

aa) az épület homlokzati képe formai szempontból alkalmas a homlokzaton megjelenő 
egyes egységek egymástól eltérő formai kialakítására, 

ab) a változtatás – a másféle, illetőleg új homlokzati elemek megjelenése – az egész 
épület és a többi egység képével formai összhangban történik, 

ac) a többi egység tulajdonosa hozzájárulását adja a változtatáshoz és vállalja, hogy a 
saját egysége külső megjelenésének megváltoztatása esetén ugyanezeket az 
építészeti elveket fogja alkalmazni, és 

ad) az egy telken lévő építmények tömegei és homlokzatai kialakíthatók úgy, hogy azok 
egymáshoz illeszkedjenek és formai szempontból egységes építményegyüttes 
hatását mutassák.  

b) az új lakó- és közösségi épületek földszinti, illetőleg bejárati padlómagasságát a közterület 
tervezett, vagy már kiépített magasságának figyelembevételével – az út kezelőjével előzetesen 
egyeztetve – úgy kell kialakítani, hogy az építmény megközelítése biztonságos, a külső képe 
pedig városképi szempontból elfogadható legyen, 
c) az üzletportálokat, cégtáblákat, feliratokat, előtetőket, nyílászáró-rácsokat és az egyéb 
díszítéseket, berendezéseket az egész épület tömegformájához, homlokzati jellegéhez és 
részletmegoldásaihoz illeszkedő anyagokból, formai megoldásokkal és színezéssel kell 
kialakítani, 
d) a 30 m-nél szélesebb homlokzatokat építészeti elemekkel kell tagolni, 
e) az átmenetileg takaratlan tűzfalakat vakolattal, színezéssel, indokolt esetben pedig díszítő 
tagozatokkal kell ellátni, 
f) tilos a homlokzatok építészeti egységét részleges átalakítással vagy átfestéssel megbontani. 

 
(2) Az (1) bekezdés a) pont aa) alpont esetében az épület homlokzati képe akkor tekinthető 
formai szempontból alkalmasnak, ha 
a) a homlokzat karakteresen tagolt, és 
b) a változtatások nem érintik a tagolást adó homlokzati elemeket. 
 
(3) A homlokzatok rekonstrukciója során feleslegessé vált közműveket környezetbarát módon 
kell felhagyni, és a terület helyreállítását el kell végezni. 
 

15. A terepadottságokhoz való alkalmazkodás 
27. § (1) Az épületek, lakótelkek és közterületek kapcsolatánál az illeszkedés szabályait 
alkalmazni kell. 
 
(2) Meg kell őrizni az utcák eltérő szintjeinek kialakítását biztosító támfalakat, 
támfalrendszereket, azok karbantartásáról és növényzettel való befuttatásáról gondoskodni kell. 
 
(3) A terepre ültetés során meg kell őrizni a kialakult állapotot, különösen 



 

 

a) a rézsűs utcakerteket, 
b) a lépcsős rézsűs utcakereteket, 
c) a lépcsős telkeket és kerítéseket, támfalakat. 
 
(4) Terepszint alá süllyesztett garázs utca felől nem létesíthető. 
 

16. Egyedi építészeti követelmények 
28. § Az anyaghasználatnak  
a) időtállónak,  
b) minőséget képviselőnek,  
c) természetesnek,  
d) nem telítettnek és környezetétől nem elütő színűnek, és 
e) árnyalatában pasztell földszínűnek vagy fehérnek  
kell lennie. 
 
29. § A tömegformálásnak 
a) építészeti minőséget tükrözőnek,  
b) arányosnak,  
c) funkciójával összhangot mutatónak,  
kell lennie. 
 
30. § (1) A homlokzat kialakításnak  
a) a homlokzattagolást arányosan alkalmazónak, 
b) a tagozatokat visszafogottan használónak, 
c) díszítésében egyszerűségre törekvőnek, 
d) pasztell földszíneket alkalmazónak vagy fehér színűnek, 
e) nyílásrendszerében rendezettnek, 
f)  természetes anyagokat alkalmazónak  
kell lennie. 
 
(2) A homlokzati nyílászárók cseréje esetén az épület homlokzatán alkalmazott nyílászárók 
színét és jellemző osztását meg kell tartani, kivéve, ha a homlokzaton minden nyílászárót 
egyidejűleg kicserélnek, azonban az illeszkedés és a történeti anyaghasználat ebben az esetben 
is megtartandó. 
 
(3) Szabadlépcső legfeljebb 1,50 m szintkülönbségig alkalmazható. 
 
(4) Építmény utcai homlokzatán égéstermék kivezető nem helyezhető el. 
 
31. § (1) Az előkertben elhelyezett tárgyakat növényzettel kell eltakarni vagy mérsékelni. 
  
(2) Antenna közterület felőli homlokzatra nem rögzíthető. 
 
(3) Szellőzőt és klímaberendezést utcafronti homlokzatra tilos elhelyezni. 
 
(4) Kültéri klímaberendezést erkéllyel rendelkező lakás esetében csak erkélyre lehet kihelyezni 
úgy, hogy  
a) az homlokzati tagozatot ne érintsen és takarjon,  
b) a szomszédos lakások használatát ne zavarja, 
c) és az erkély által takarásban legyen. 



 

 

 
(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott, sajátos építményfajtákra jellemző előírásokat 
honvédelmi, katonai, és nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmény esetén nem kell 
alkalmazni. 
 

VII. Fejezet 
A településképi szempontból meghatározó zöldterületekre vonatkozó területi és egyedi 

követelmények 
32. § (1) A telek előkertként meghatározott részét zöldterületként kell kialakítani, mely a 
közterülettől legfeljebb 2,0 m magas áttört kerítéssel, vagy legfeljebb 2,0 m magas 
élősövénnyel választható el.  
 
(2) A telek védőzöldsávként meghatározott, valamint a gazdasági területeken lévő telek más 
besorolású építési telkekkel határos, legalább 5,0 m széles sávját – kertépítészeti terv alapján – 
fásítani kell. A védőzöldsávban többszintes növényállomány telepítésével környezetvédelmi és 
látványvédelmi célú takaró fásítást kell kialakítani. A védőzöldsávban tilos épületet, – a 
közműépítmények kivételével – melléképítményt, és parkolót elhelyezni. 
 
(3) Légvezeték alatt csak olyan kisnövésű fák, cserjék ültethetők, amelyek rendszeres 
csonkolása nem szükséges. 
 
(4) Burkolatkészítésnél, vagy annak felújításakor a burkolat területébe eső fás növényzet csak 
úgy vehető körbe burkolattal, hogy annak töve körül legalább 2,5 m2 átmérőjű szabad, földes 
terület maradjon, melyet faverem-ráccsal kell ellátni.  
 
33. § (1) A zöldfelület kialakítása során bármely 
a) fás szárú, elsősorban nagy lombkoronát növesztő, 
b) az épületek, vagy tartózkodási helyek árnyékolására alkalmas, 
c) a művi értékekkel egységben kezelt, 
d) a táji jellegzetességet, termőhelyi adottságokat visszatükröző, 
e) nem allergén és nem invazív fajokat tartalmazó, és 
f) közterületen, utcaszakaszonként egységes, minőségi megjelenést biztosító 
növényzet telepíthető. 
 
(2) A zöldfelületen kerti építmény úgy helyezhető el, és burkolat úgy alakítható ki, hogy  
a) egységes arculatot teremtsen, 
b) ne eredményezzen zavarosan vibráló burkolatot,  
c) teremtse meg az építmény és a burkolat összhangját, 
d) a burkolt felületeket a szükséges mértékre korlátozza, 
e) utcaszakaszonként egységes megjelenést biztosítson, és 
f) építészi és tájépítészi szakmai szempontokat képviseljen. 
 

VIII. Fejezet 
A településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területekre vonatkozó 

építészeti követelmények 
17. Városközpont  

34. § (1) A városközponti területen végzett épületrekonstrukció során az energetikai 
korszerűsítés során hőszigetelés teljes homlokzati felületen alkalmazható, tilos a mozaikszerű 
homlokzati hőszigetelés. 

 



 

 

(2) Az épületrekonstrukció során az egyes épületek homlokzatait, azonos időben kell 
megvalósítani kivéve, ha 
a) a jelentős közterület felőli homlokzatrekonstrukció önállóan is megvalósítható azzal, hogy a 
további rekonstrukciós munkák során figyelembe kell venni az első ütemben elkészült 
építészeti és műszaki megoldásokat, 
b) ha a földszint egységes rekonstrukciójára kerül sor. 
 
(3) A homlokzatformálás egy épület, egy épületszekció esetében csak azonos formában és egy 
időben valósíthatók meg, burkolással és színezéssel, valamint az erkélyek, loggiák korlátjainak 
cseréjével, előtetők, redőnyök építésével.  
 
(4) Többlakásos, vagy társasház épületben erkély utólagosan nem építhető, bővíthető. 
 
(5) Az egyes nem védett, meglévő lakó,- és egyéb funkciójú épületeken az erkélyek, loggiák 
beépítése akkor engedélyezhető, ha  
a) az egy épületen, vagy épületszekción belül egységes megjelenésű, és 
b) megvalósítása egy időben történik, vagy teljes homlokzatrekonstrukció keretén belül valósul 
meg, tervezett, rendezett formában. 
 
(6) Az (5) bekezdés b) pontjában foglaltaktól való eltérés esetén a rendezett formát fenn kell 
tartani. 
 
 (7) Az egyes épületek földszintjét megközelítő lépcsők elhelyezhetők, azonban ezek helyzetét 
és kialakításának módját az illeszkedés szabályainak alkalmazásával kell megállapítani az 
eredeti épület építészeti adottságaihoz igazodóan, továbbá a közterületeken egységesen 
alkalmazott típus megoldások is megjelenhetnek, illetve ha azok jelen vannak, akkor azokat 
kell alkalmazni.  
 
(8) A tetőfedés anyaghasználata során nem alkalmazható 18. § (2) bekezdésében foglalt  
általános előírásban tiltott anyaghasználaton túlmenően 
a) a bitumenes zsindely és hasonló műszaki tulajdonságú építőanyag, 
b) a hullámpala és hasonló műszaki tulajdonságú építőanyag, és 
c) a cserepes lemez fedés 
sem. 
 
(9) A városközpont terei és zöldfelületei csak közterület alakítási terv szerint valósíthatók meg. 
  
(10) A városközponti területen kialakult lakótelepekre a lakótelepek címben szereplő általános 
és egyedi építészeti követelményeket is alkalmazni kell. 
 

18. A városközpont átalakuló területei 
35. § (1) A területen belül az egyes telkek területeit is igénybe véve 
a) egységes térburkolati rendszer és közterület jellegű területhasználat kialakítható, vagy  
b) telekalakítással kijelölhető egy összefüggő közterület is. 
 
(2) A helyi egyedi építészeti értékvédelemmel nem védett épületek átalakíthatók vagy 
lebonthatók. 
 
(3) A területen lévő épületek átépítése, rekonstrukciója és egyéb beruházások során  
a) magas építészeti minőséget kell képviselni,  



 

 

b) modern anyagok és színek használhatók. 
 
(4) A Kazincbarcika, 988/3 hrsz alatti ingatlanon található értékes növényállományt meg kell 
őrizni, és annak visszapótlásáról szükség esetén gondoskodni kell. 
 
(5) Az egységes városképi megjelenés érdekében a településképi jelentőségű útvonal melletti 
garázstelepeket fel kell számolni.  
  

19. Lakótelepek 
36. § (1) A területen végzett épületrekonstrukció során az energetikai korszerűsítés esetében 
hőszigetelés kizárólag teljes homlokzati felületen alkalmazható, tilos a mozaikszerű homlokzati 
hőszigetelés. 
 
(2) A homlokzatformálás egy épület, egy épületszekció esetében csak azonos formában és egy 
időben valósítható meg, burkolással és színezéssel, valamint az erkélyek, loggiák korlátjainak 
cseréjével, előtetők, redőnyök és egyéb elemek építésével.  
 
(3) A lakótelepek megújításában megengedett a nagy felületű épülettömegek tagolása, melyet 
színezéssel, burkolással vagy egyéb építészeti eszközökkel lehet mozgalmassá tenni.  
 
(4) Az épületek színezésénél a világos pasztell-földszíneket kell alkalmazni, egy-egy helyen a 
középszínek keveredésével látványtervek alapján.  
 
(5) Az épületek homlokzatán utólag el lehet helyezni 
a) előtetőt,  
b) védőtetőt . 
 
(6) Az (5) bekezdésben szereplő utólagos elhelyezésre kizárólag akkor van lehetőség, ha az a 
teljes homlokzaton egységesen és egy időben történik. 
 
(7) Erkélyeket, loggiákat érintő beavatkozásokat homlokzatszakaszonként egységesen kell 
elvégezni.  
 
(8) Gépészeti berendezések elhelyezésére kizárólag az erkélyek korlátján belül, takartan 
kerülhet sor.  
 
(9) Az erkéllyel nem rendelkező lakások esetében kizárólag a klímaberendezés kültéri egysége 
helyezhető el az épületen, az épület teljes magasságában ugyanazon homlokzati pozícióban 
saját ablak alatt, a nyílásosztások tengelyében. 
 
(10) A meglévő lakótelepek, és településközponti övezetek területén a megengedett legnagyobb 
beépítettség mértékét a kialakult állapotok szerint kell figyelembe venni azzal, hogy 
a) lakóövezetben a kialakult építési helyen belül a szekciók alapterülete maximum 20%-kal 
növelhető egységes épületrekonstrukció esetében, melynek célja kizárólag a homlokzat 
rekonstrukció, a liftelhelyezés, bejárati előterek és hozzájuk tartozó kiszolgáló funkciók 
elhelyezésének elősegítése, 
b) a bővítésnek legalább egy szekciót magában kell foglalnia, egyedi esetekben bővítés nem 
engedélyezhető. 
 



 

 

(11) Az egyes tömbtelkes területeken belüli úszó, vagy egyedi telkeket – az oktatási és 
egészségügyi létesítmények kivételével – nem lehet elkeríteni. 
  

20. Kisvárosias karakterű lakóterületek 
37. § A kisvárosi karakterű lakóterületek esetében a településképi szempontból meghatározó 
kisvárosi karakterű lakóterület megjelölés csak a településképi szempontból jelentős utak 
melletti, ahhoz csatlakozó teleksorra vonatkozik. 
 
38. § Zártsorú, ikres beépítési mód szerint elhelyezett új épület, vagy meglévő épület bővítése 
esetén az épület fő gerincét az utcával párhuzamosan kell kialakítani, azzal, hogy a tetőforma 
merőleges tetőgerincű épületrésszel is megépíthető az oldalkert felőli oldalon. 
 
39. § (1) A jelentős, közterület felőli homlokzat rekonstrukció önállóan is megvalósítható azzal, 
hogy a később megvalósítandó rekonstrukciós munkálatok során figyelembe kell venni a 
korábbi ütemben elkészült építészeti és műszaki megoldásokat. 
 
(2) Mozaikszerű homlokzati hőszigetelés nem alkalmazható. 
 
40. § Ikres, oldalhatáros beépítés esetén magastető 
a) az oldalhatárhoz csatlakozó épületszárnyon félnyeregtetőként létesíthető, 
b) hajlásszöge 35-47° között alakítható ki, 
c) a szomszédos épülethez kizárólag utcafronti síkban csatlakozhat. 
 
41. § Lapostető nem létesíthető a kisvárosias lakóterületi karakterek lakóépületeinek főépülete 
esetében.  
 
42. § A tetőfedés anyaghasználata során nem alkalmazható a 18. § (2) bekezdésében foglalt 
általános előírásban tiltott anyaghasználaton túlmenően 
a) bitumenes zsindely és hasonló műszaki tulajdonságú építőanyag, 
b) hullámpala és hasonló műszaki tulajdonságú építőanyag, és 
c) cserepes lemez fedés 
sem. 
 
43. § Egy ingatlanhoz legfeljebb két burkolt közterületi gépkocsi beálló vagy parkoló 
létesíthető. 
 
44. § Melléképületek elhelyezése során a területen kialakult állapotok szerint, az illeszkedés e 
rendelet szerinti szabályait figyelembe véve a szabályozott beépítési módtól eltérő, más 
beépítési mód is alkalmazható. 
 

21. Kertvárosias karakterű lakóterületek 
45. § A kertvárosias lakóterületek esetében a településképi szempontból meghatározó 
kertvárosias lakóterület megjelölés, csak a településképi szempontból jelentős utak melletti, 
ahhoz csatlakozó teleksorra vonatkozik. 
 
46. § Hagyományosan kialakult beépítésű kertvárosias lakóterületeken az épület fő gerincét az 
utcával párhuzamosan, vagy az oldalkert felőli oldalon merőleges tetőgerincű kell kialakítani, 
ha 
a) az oldalhatáron álló beépítési mód szerint elhelyezett új épület, vagy meglévő épület bővítése 
esetén, a tervezett utcai homlokzatszélesség nagyobb 7,5 méternél,  



 

 

b) zártsorú, ikres beépítési mód szerint elhelyezett új épület építésére, vagy meglévő épület 
bővítésére kerül sor. 
 
47. § Szabadonálló beépítés esetén megengedett az épületek tagoltabb tömegformálása, 
azonban figyelembe kell venni az egyszerűbb, a csatlakozó ingatlanokkal összhangban lévő 
tömegformálást. 
 
48. § Szabadonálló, magastetős épület esetén 
a) földszintes épület tetőhajlásszöge 30-47° között, 
b) többszintes épület tetőhajlásszöge 23-47° között 
alakítható ki. 
 
49. § Ikres, oldalhatáros beépítés esetén 
a) az oldalhatárhoz csatlakozó épületszárnyon félnyeregtető létesíthető, 
b) a tető hajlásszöge 30-47° között alakítható ki, 
c) a magastetőnek a szomszédos épülethez utcafronti síkban kell csatlakoznia. 
 
50. § Lapostető nem létesíthető a kertvárosias lakóterületeken lévő lakóépületek főépülete 
esetében.  
 
51. § Egy ingatlanhoz legfeljebb két burkolt közterületi gépkocsi beálló vagy parkoló 
létesíthető. 
 

22. Önálló falusias karakterű, és falusias lakóterületek 
52. § A falusias karakterű lakóterületek esetében a településképi szempontból meghatározó 
falusias terület megjelölés, csak a településképi szempontból jelentős utak melletti, ahhoz 
csatlakozó teleksorra vonatkozik. 
 
53. § Hagyományosan kialakult beépítésű falusias lakóterületeken 
a) legfeljebb kétszintes, elsősorban földszint + tetőtér beépítéses épület építhető, 
b) az épület fő gerincét az utcával párhuzamosan, vagy az oldalkert felőli oldalon merőleges 
tetőgerincű kell kialakítani, ha 

ba) az oldalhatáron álló beépítési mód szerint elhelyezett új épület, vagy meglévő épület 
bővítése esetén, a tervezett utcai homlokzatszélesség nagyobb 7,5 méternél,  
bb) zártsorú, ikres beépítési mód szerint elhelyezett új épület építésére, vagy meglévő 
épület bővítésére kerül sor. 
 

54. § Szabadonálló beépítés esetén megengedett az épületek tagoltabb tömegformálása, 
azonban figyelembe kell venni az egyszerűbb, a csatlakozó ingatlanokkal összhangban lévő 
tömegformálásra. 
 
55. § Szabadonálló, magastetős épület esetén 
a) földszintes épület tetőhajlásszöge 30-47° között, 
b) többszintes épület tetőhajlásszöge 23-47° között 
alakítható ki. 
 
56. § Ikres, oldalhatáros beépítés esetén 
a) az oldalhatárhoz csatlakozó épületszárnyon félnyeregtető létesíthető, 
b) a tető hajlásszöge 30-47° között alakítható ki, 
c) a magastetőnek a szomszédos épülethez utcafronti síkban kell csatlakoznia. 



 

 

 
57. § Lapostető nem létesíthető a lakóépületek főépülete esetében.  
 
58. § Egy ingatlanhoz legfeljebb két burkolt közterületi gépkocsi beálló vagy parkoló 
létesíthető. 
 
59. § Melléképület 
a) oldalhatáron álló beépítés esetében a kötelező oldalkerti méretek betartása mellett szabadon 
állóan is elhelyezhető, 
b) esetében a kialakult állapot szerint, az illeszkedés szabályaira figyelemmel, a szabályozott 
beépítési módtól eltérő, más beépítési mód is alkalmazható, 
c) kismélységű telkek oldalkert felőli építési helyén belül csak a főépülettel egybeépítve, az 
illeszkedési szabályok megtartása mellett engedélyezhető. 
 

23. Gazdasági területek  
60. § (1) Az újonnan kialakítandó gazdasági területeken a telken belül egybefüggő zöldsávot 
kell kialakítani, legalább az előírt zöldfelületi terület mértékének 50%-ában. Az előírt 
zöldfelületet 3 szintes növényállománnyal kell megvalósítani. 
(2) Ahol a gazdasági terület közvetlenül lakóterülettel szomszédos, ott háromszintes 
növényállománnyal legalább 5 méter széles egybefüggő zöldsávot kell kialakítani  
 
61. § A városközpont átalakuló gazdasági területeire a 34. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

24. Kolónia területek 
62. § A kolónia területek esetében a településképi szempontból meghatározó kolónia területek 
megjelölés csak a településképi szempontból jelentős utak melletti, ahhoz csatlakozó teleksorra 
vonatkozik. 
 
63. § (1) A kolónia területek beépítési módja sajátos, egyedi telkeken ikres, csoportos 
beépítéssel, esetenként melléképület sorral. Az épületek azonos építészeti jellemzőkkel 
rendelkeznek, felújításukat, bővítésüket az illeszkedés szabályai határozzák meg, azonban az 
utólagos, nem az eredeti építészeti megjelenéshez igazodó toldásokat bármilyen építési 
beavatkozás elvégzésével egyidejűleg meg kell szüntetni. 
 
(2) Amennyiben az épületek elbontásával teljes rekonstrukcióra kerül sor, azt csak fejlesztési 
tanulmányterv alapján, egységesen lehet megvalósítani, akár ütemezetten is. 
 
64.§.Melléképület  
a) csak az eredetileg is megépített épületek helyén helyezhető el, 
b) elő- és oldalkertbe nem helyezhető el. 
 
65. § Amennyiben az épületek elbontásával teljes rekonstrukcióra kerül sor, azt csak fejlesztési 
tanulmányterv alapján, egységesen lehet megvalósítani, akár ütemezetten is. 
 
66.§. A tetőfedés anyaghasználata során nem alkalmazható a 18. § (2) bekezdésében foglalt 
általános előírásban tiltott anyaghasználaton túlmenően 
a) bitumenes zsindely és hasonló műszaki tulajdonságú építőanyag, 
b) hullámpala és hasonló műszaki tulajdonságú építőanyag, és 
c) cserepes lemez fedés 
sem. 



 

 

 
25. Pincés területek 

67. § (1) Pincés területen létesíthető 
a) pince, borház,  
b) idegenforgalmi, turisztikai szálláshely szolgáltató épület, 
c) zártkerti területen építhető épület, 
d) támfaljelleggel létesített pincesor. 
 
(2) Különleges beépítésre szánt pincés területen nem építhető lakóépület. 
 
(3) Pincés területen egyedi és tömbtelek, valamint a tömbtelken belül úszótelek is kialakítható. 
 
(4) Egyedi telek akkor alakítható ki, ha a hagyományos telekhasználat fenntartását nem 
akadályozza és nem ékelődik a közhasználat számára megnyitott területek közé, és ezzel nem 
okozza annak felaprózódását. 
 
(5) A közterületen elhelyezkedő pincebokrok létesítése és meglévő fenntartása esetén 
a) a közterületi jelleget meg kell tartani, mely során 

aa) a pincebokor területe közterület marad, fenntartása, zöldterületeinek 
létrehozása és gondozása az Önkormányzat feladata, 
ab) a közterület sajátos használatát az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni, 
ac) a közterület használatért az Önkormányzat díjat szedhet, 
ad) a picebokor közterületi része a területen lévők pincék tulajdonosai számára 

értékesíthető, osztatlan közös tulajdonukba kerülhet, azzal, hogy a terület 
közterületi jellegét meg kell őrizniük a tulajdonosoknak. 

b) telepszerű beépítési módot kell alkalmazni. 
 
(6) Pincés területen elhelyezhető épület  
a) alapterülete legfeljebb 35 m2 lehet, 
b) A településen kialakult sajátos pincebokrok esetében amennyiben másik épület a telepítési 
vagy tűztávolságán belül van,  
ba) homlokzata tűzgátló falként,  

bb) nem éghető anyagokból,  
bc) a bejárati főhomlokzat kivételével nyílás nélkül 
építhető meg, 
c) tetőfedése csak nem éghető anyaggal történhet,  
d) tetőtérbeépítés esetében a tetőn álló ablak nem helyezhető el, 
 
(7) Védett pincék, pincesorok és pincebokrok esetében a pince 
a) közterületről nyíló homlokzatán legfeljebb 1 db 1,6 x 2,20 méteres ajtó helyezhető el, 
b) homlokzatán legfeljebb 2 db 0,5 x 0,5 méteres szellőztetőablak helyezhető el, 
c) előtt felépítmény nem helyezhető el, kivéve a fa szerkezetű előtetőt. 
 
(8) A pincés területhez nem sorolt külterületi út tengelyétől számított 5-5 méteren belül 
kerítés, 10-10 méteren belül épület nem létesíthető. 
 
(10) A különleges pincés területbe sorolt területek tömbtelkeinek közhasználat számára 
igénybe vett telekrészei nem keríthetők el.  
 



 

 

26. Zártkerti területek 
68. § Az alábányászott területeken, kizárólag tárolók, gazdasági épületek elhelyezése 
megengedett. 
 
69. § A tetőtérbeépítés magastető építése esetén megengedett. 
 
70. § Az építés és rekonstrukció során a XII. Fejezetben szereplő tájképvédelmi előírásokat is 
be kell tartani. 

 
27. Átalakuló zártkerti területek 

71. § Az átalakuló zártkerti területekre vonatkozóan a 45-51.§-ok rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 

28. Települési zöldterületek és különleges zöldterületi intézmények 
72. § (1) A zöldterületeket a funkciójuknak megfelelően kell növényzettel beültetni.  
 
(2) A településen található zöldterületek a zöldterület rendeltetése szerint közparkok. 
 
(3) Közparkok létesítése, átalakítása, átépítése csak közterületi terv alapján történhet. 

 
(4) A közparkok legalább 70 %- ban kialakítandó zöldfelületeinek legalább 40 %-át fásítottan 
kell kialakítani a tájkarakterhez illeszkedő növényállománnyal. 
 
73. § (1) A Völgy-parkon végig húzódó, középen elhelyezkedő füves parkrészt meg kell őrizni, 
abban sem fásítás sem műtárgyak, sem azt zavaró egyéb építmények nem helyezhetők el. 
 
(2) A Völgy-park funkciójához kapcsolódó építmények, különösen a játszótéri eszközök, 
kutyasétáltatóhoz kapcsolódó építmények, pergolák, sétányok, burkolt felületek, a kerékpárút, 
a környező utakhoz kapcsolódó parkolók, utcabútorok, pihenőeszközök, kerti építmények, 
szobrok, emlékművek, műalkotások, ivó kutak, közmű műtárgyak egyedi megoldásokkal 
elhelyezhetők. 
 
(3) A Völgy-park területén belül épület csak a kijelölt építési helyen belül építhető, 
rendezvénytér funkcióval a településrendezési eszközökben szabályozott keretek között. 
 
(4) A Völgy-park területétt kiszolgáló egyéb épületek csak fejlesztési tanulmányterv alapján 
helyezhetők el, abban az esetben, ha az a tulajdonos Önkormányzat vagy az Önkormányzat 
közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaság kezelésében valósul meg és kerül 
fenntartásra. 
 
(5) A (4) bekezdés alapján a Völgy-parkba kihelyezett egyéb épületet tilos tovább értékesíteni, 
fenntartását másnak átengedni.  
 
74. § (1) A közösségi célú zöldterületi intézmények telkeinek, udvarainak rendezése során a 
közterületeknek megfelelő színvonalú környezetalakítási, zöldterületi tervet kell készíteni. 
 
(2) A zöldterületi intézmények fejlesztése előtt a teljes területre vonatkozó fejlesztési 
tanulmánytervet kell készíteni. 
 



 

 

(3) Az egyes beruházások a (2) bekezdés előírásainak megfelelően elkészített  fejlesztési 
tanulmányterv ütemei szerint valósíthatók meg, törekedve mindig az egységes városképi 
megjelenés biztosítására. 
 
(4) A sport célú területeken  
a) sportépítmények és ezek kiszolgáló létesítményei,  
b) a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó, szálláshely szolgáltató létesítmények, 
valamint 
c) parkolók  
helyezhetők el.  
 
75. § (1) A temető területének rendezése során a közterületeknek megfelelő színvonalú 
környezetalakítási és a zöldterületekre vonatkozó fejlesztési tanulmánytervet kell készíteni. 
 
(2) A temető területeken az urnafalakat a terepadottságok kihasználásával támfal szerűen, vagy 
részben földdel takartan kell megvalósítani. 
 
(3) Sírbolt, kripta csak földdel takartan helyezhető el. 
 
(4) Sírmezőkön belül az egyes sírok fölé önálló felépítmény nem építhető. 

 
IX. Fejezet 

A helyi területi védelemben részesülő területre, a műemléki környezetre és műemléki 
jelentőségű területre vonatkozó területi építészeti követelmények 

29. Általános építészeti követelmények 
76. § A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó szabályokat e fejezet 
rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. 
 
77. § (1) A helyi területi, műemléki környezet terület védelme érdekében  
a)  helyileg védett területen meg kell őrizni a település jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, 
utcavonal vezetését, új telek kialakítása, vagy telekalakítás csak ezzel összhangban 
engedélyezhető. 
b) a területen lévő építményeket, illetve új építményeket egymással összehangoltan, a 
jellegzetes településkép, valamint az épített és természetes környezet megjelentését biztosító 
módon kell építeni, illetve a meglévőt fenntartani, bővíteni, átalakítani. 
 
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt követelmény tekintetében meghatározó jelentőségű az 
épületek  
a) fő tömeg- és tetőformája,  
b) külső homlokzata,  
c) esetében alkalmazott anyag,  
d) színe,  
f) felületképzése. 
 
(3) A területen az új épületek tömegarányait, fő méreteit, a környezetében lévő hagyományos 
épületekhez való harmonikus illeszkedését, ezen épületek homlokzatszélességét, gerinc- és 
párkánymagasságát, tetőformáját, anyaghasználatát figyelembe véve kell meghatározni. 
 
(4) A területen meg kell tartani a hagyományos  
a) kerítés- és kapuformákat,  



 

 

b) építményfajtákat,  
c) növényzetet. 
 
(5) A területen a közterületek burkolatát, és berendezéseit különösen az utcabútorokat, a hirdető 
berendezéseket, a világítótesteket, a pavilonokat, az autóbuszvárókat az utcakép 
jellegzetességének megtartásával kell elhelyezni. 
 
(6) A védett területhez illeszkedően kell a szükséges műtárgyakat megvalósítani, különösen az 
utakat, a hidakat, az átereszeket, a támfalakat és a közműveket. 
 
78. § A közterületi terv készítésénél figyelembe kell venni, hogy  
a) a területen az utcai díszburkolatok anyaga kis-, közepes-, vagy nagyelemes burkolókő 
legyen,  
b) a kis-elemes beton anyagú burkolatok közül csak olyan alkalmazható, mely a kis-kocka kő 
vagy a nagy-kocka kő jellegéhez hasonlít,  
c) a burkolat színe szürke, antracit vagy homok szín lehet, azzal, hogy korlátozott mértékben 
eltérő színek is alkalmazhatók, 
d) a burkolt felületek kialakításában kombinált burkolatfelületek is megjelenhetnek, különösen 
aszfalt, beton, kis- és nagy-elemes beton burkolat. 
 
79. § Helyi védettségű építészeti örökségen épületgépészeti berendezés kültéri egysége az 
épület építészeti karakterét, homlokzati tagolását, nyílás osztásait zavaró módon nem 
helyezhető el.  
 
80. § Az utcák, terek kialakításához minden esetben közterület alakítási tervet kell készíteni, 
mely tartalmazza  
a) a burkolati terveket,  
b) a mikroarchitektúra elemeket, és 
c) a zöldfelületi kiviteli terveket.  
 
81. § A közterületeken elhelyezhető utcabútor jellegű tárgyakat, azok kiviteli és színezési 
terveinek elkészítésénél figyelembe kell venni, hogy 
a) a mikroarchitektúra elemei és az utcabútorok egy tárgyegyüttest alkossanak, lehetőleg egyedi 
tervezésű vagy alkalmas, illeszkedő típusú, időtálló kivitelűek legyenek, 
b) el kell kerülni a stíluskeveredést, az épített környezethez és a terek, közterületek karakteréhez 
nem illő tárgyak elhelyezését, 
c) az utcabútor önmagában is a tér, a közterület karakteréhez illeszkedő legyen, összhangban 
legyen a mikroarchitektúra elemeivel és a többi tárggyal, 
d) a védett közterületre kihelyezett utcabútor együttes, utcabútor család terveinek része lehet az 
egyes épületekre elhelyezett felirat, reklámhordozó arculatterve is. 
 
82. § (1) A homlokzaton, a tetőfelületen önálló, álló tetőablak nem építhető, kivéve ha az eredeti 
formában van jelen. 
 
(2) A homlokzat 1/3 részét meg nem haladó mértékben a homlokzat részeként megjelenő 
homlokzati hangsúlyt adó tetőfelépítmény megépíthető megszakított vagy végig futó 
tetőpárkánnyal, amennyiben az az eredeti építészeti karakterhez illeszkedik. 
 
(3) Fekvő tetőablak egyedileg és sorolva is elhelyezhető. 
 



 

 

(4) A homlokzaton nagy, összefüggő nyílásfelület, különösen szalagablak, erkélysor nem 
jelenhet meg. 
 
(5) A nyílás és falfelületek aránya a meglévő arányrendszerrel és tagozati gazdagsággal jelenhet 
meg. 
 
(6) Az (5) bekezdésben foglalt rendelkezést a földszinti portálok esetében is alkalmazni kell. 
 
(7) A területen igazodni kell a meglévő épületek párkánymagasságához.  
 
(8) A területen lévő épület rekonstrukciója során az eredeti homlokzat kialakítása 
rekonstruálandó legalább jellegében, anyaghasználatában, tetőfelépítményeiben. 

 
X. Fejezet 

A helyi védelemben részesülő értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények 
30. Általános építészeti követelmények 

83. § A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó szabályokat e fejezet 
rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. 
 
84.§. (1) Az egyedi védelemben részesített épületek közvetlen környezetében és területén 
minden változtatást, beavatkozást, a helyileg védett épület városképi, illetve tájképi 
megjelenésének és értékei érvényesülésének kell alárendelni. 
 
(2) A nem védett környezetben lévő egyedileg védett épületek esetében IX. Fejezet 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
(3) Átalakítás során tilos megváltoztatni az épület 
a) tömegét,  
b) homlokzatát,  
c) anyaghasználatát,  
d) jellegzetes formai kialakítását,  
a falfelületek és nyílászárók arányát. 
 
(4) A homlokzati díszítőelemeket - különösen a műalkoatásokat, a tagozatokat, a mozaikokat, 
a festett díszítéseket, a szobrokat -, az eredeti épület-kiegészítőket, korlátokat, belső 
nyílászárókat, kapukat meg kell őrizni. 
 
(5) Az egyedi védelem alatt álló épületek esetében az egységes homlokzati megjelenés 
érdekében az illetékes hatóság a helyreállítási kötelezettséget elrendelheti. 
 

31. A teljes épület vagy építmény és az építészeti részértékek védelme 
85. § (1) A helyileg védett építészeti értékek megőrzése érdekében az eredeti vagy ahhoz közel 
álló rendeltetésnek megfelelő használatot fenn kell tartani. 
 
(2) A védett épület, építmény 
a) eredeti építészeti tömegét, tetőformáját és homlokzati jellegét meg kell tartani, 
b) eredeti nyílásrendje, a nyílászárók osztása, a díszek, a homlokzati és kiegészítő tagozatok 
nem változtatható meg, szükség esetén helyre kell állítani. 
 
(3) A védett épület bővítése esetén  



 

 

a) az eredeti tömegforma, homlokzati kialakítás, utcaképi és településszerkezeti szerep nem 
változhat,  
b) a tervezett bővítés a meglévő épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával 
összhangban legyen. 
 
(4) A védett épület felújítása, bővítése esetén a védett részértékeket meg kell őrizni, esetleges 
bontás után az értékes részeket új épület létesítése esetén az épületbe lehetőleg vissza kell 
építeni. 
 
(5) Amennyiben az értéket csak az épület tömege képezi, az a bontás után a meglévővel azonos, 
párkány- és gerincmagasságú és tetőhajlásszögű épülettel pótolható. 
 

32. Helyi építészeti örökség fenntartása 
86. (1) A helyi védettségű építészeti örökség használata és fenntartása nem veszélyeztetheti az 
épület építészeti értékeinek megőrzését.  
 
(2) Helyi védettségű építészeti örökségen és a helyi egyedi védettségű építmény közvetlen 
környezetében csak olyan építési, átalakítási munka, illetve olyan állapot fennmaradása 
megengedett, amely a helyi védettségű építészeti örökség létét, állagát nem veszélyezteti, vagy 
azt esztétikai szempontból károsan nem befolyásolja és az a jellegzetes településkép 
karakteréhez igazodik.  
 
(3) A helyi védettségű építészeti örökség korszerűsítését, átalakítását, bővítését vagy részleges 
bontását a védelem ténye nem zárja ki, amennyiben az építmény védelmére okot adó 
jellegzetességek nem változnak meg, azok eredeti helyükön megtarthatók.  
 
(4) Helyi védettségű építészeti örökséghez történő hozzáépítés, ráépítés, vagy annak telkén új 
építmény, építményrész építése nem sértheti a védett építészeti érték fennmaradását, 
érvényesülését, hitelességét.  
 
(5) A helyi védettségű építészeti örökség jókarbantartása keretében nem végezhető olyan 
tevékenység, amely a védett építészeti érték fizikai sérülésével, roncsolásával, továbbá a védett 
építészeti érték megjelenésének megváltoztatásával jár. Az értékőrző helyreállítás során a 
jókarbantartási munkák elvégzését segítő szerkezeti megoldások alkalmazása és kiegészítő 
szerelvények rejtett elhelyezése szükséges.  
 

33. Helyi védettségű építészeti örökség bonthatósága 
87. § (1) Helyi védelem alatt álló építményt, építményrészt csak a helyi védettség 
megszüntetését követően lehet elbontani. 
 
(2) Helyi egyedi védettségű építmény részlegesen akkor bontható, ha  
a) a bontani kívánt építményrész építészeti értéket nem hordoz,  
b) a bontás a helyi védelem alatt álló építmény használata érdekében, a védelem alá helyezését 
megalapozó építészeti értékek sérelme nélkül megvalósítható. 
 
(3) A helyi egyedi védettségű épületegyüttesek területén és a helyi egyedi védettségű 
építmények közvetlen környezetében az adott környezetbe illeszkedő megoldások alkalmazása 
érdekében, építészeti értékkel nem rendelkező építmény bontható. 

 



 

 

XI. Fejezet 
A helyi védelemmel érintett eltérő karakterű területekre vonatkozó előírások 

34. Belváros  
88. § Az egyedi védelemben részesített épületek esetében az általános építészeti 
követelményeket e fejezet rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. 
 
89. § Az épület a földszinti nyílászárójának anyaghasználata során 
a) az eredeti fa szerkezetű, lépcsőházi bejárati ajtókat meg kell őrizni, vagy jellegében azonos 
módon, fából kell felújítani, vagy pótolni, 
b) az üzlet portálok anyaga fa, vagy fém lehet, az eredeti állapotnak megfelelő kiosztással, 
c) műanyag portálszerkezet csak abban az esetben létesíthető, amennyiben az épület meglévő 
nyílászárójának megjelenésével azonos megjelenést biztosít, 
d) fehér színű műanyag portálszerkezet és nyílászáró nem alkalmazható. 
 
90. § Az épületeken lévő műalkotásokat és egyéb homlokzati elemeket meg kell őrizni, vagy 
az eredetivel megegyező módon újra kell gyártatni. 
 
91.§. Az erkéllyel nem rendelkező lakások esetében kizárólag a klímaberendezés kültéri 
egysége helyezhető el az épületen, az épület teljes magasságában ugyanazon homlokzati 
pozícióban saját ablak alatt, a nyílásosztások tengelyében. 
 

XII. Fejezet 
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő meghatározó területekre vonatkozó 

területi és egyedi építészeti követelmények 
35. Területi építészeti követelmények 

92. § A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területeken 
a) a beépítés telepítési módjának tekintetében a történetileg kialakult, egyedi jelleg megőrzését 
biztosító épület-elhelyezést kell alkalmazni, 
b) a beépítés jellemző szintszámának tekintetében 

ba) földszintes, 
bb) pinceszintet opcionálisan tartalmazó 

épületet kell kialakítani, 
c) a kerti építményeket, műtárgyakat  

ca) a táji látványt nem zavaró módon, 
cb) növényzettel a tájba illesztve, 
cc) természetes anyagokból készülően, 
cd) a főépülettel összhangban álló építészeti kialakítással 

kell elhelyezni. 
d) kerítés építés során 

da) áttört kerítést, vagy 
db) növényzetből kialakított 

kerítést kell létesíteni.  
e) a kerítés kialakítása és fenntartása során kötelező 

ea) az épülettel összhangot mutató anyag- és színhasználat, 
 eb) az időtálló, minőségi anyaghasználat 
 ec) az élénk színek kerülése, harmonikus, telítetlen földszínek, vagy fehér alkalmazása, 
 ed) a természetes anyagok használata,   
 ee) a balesetmentes kialakítás, 
 ef) a műszaki állapotfolyamatos karbantartása. 
 



 

 

36. Egyedi építészeti követelmények 
93. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területekre vonatkozóan 
a) az anyaghasználat vonatkozásában a 28. § rendelkezéseit, 
b) a tömegformálás tekintetében a 29. § rendelkezéseit, 
c) a homlokzatkialakítás során a 30. § (1) bekezdésének rendelkezéseit 
d) a zöldfelületek kialakítása során a 33. § (1) bekezdésének rendelkezéseit 
e) a zöldfelületen elhelyezhető kerti építmények és burkolatok kialakítása során a 33. § (2) 
bekezdésének rendelkezéseit, 
f) a sajátos építményfajták elhelyezése során 
 fa) a tájba történő beillesztését meg kell oldani  
 fb) antennák nem helyezhetők el; 
 fc) a légkondicionáló kültéri egységeinek táji megjelenést zavaróan nem helyezhetők el. 
 
(2) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, sajátos építményfajtákra jellemző előírásokat 
honvédelmi, katonai, és nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmény esetén nem kell 
alkalmazni. 
 

XIII. Fejezet 
A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési 

sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése 
94. § (1) A település területén a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és 
elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére 
a) a gazdasági területek, 
b) a különleges területek közül 
  ba) a nagy kiterjedésű szállítmányozási-, raktározási és logisztikai terület, 

bb) a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület, 
bc) a nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület, 
bd) a honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület, és 
be) a hulladékudvar területe, 

c) a közlekedési- és közműterületek, 
d) különleges beépítésre nem szánt területek közül 

da) a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület, 
db) a nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület, és 
dc) a honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 

alkalmas. 
 
(2) A település területén a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és 
elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére 
a) a műemléki jelentőségű terület, 
b) a műemléki környezet, 
c) a helyi értékvédelmi terület, 
d) a településképi jelentőségű meghatározó területek, 
e) a településképi jelentőségű meghatározó útvonalak és a mellettük fekvő teleksor, 
f) a településképi jelentőségű meghatározó védett zöldterületek és zöldterületi intézmények, 
g) a természetvédelemmel érintett területek, az országos ökológiai hálózat területei, a 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
nem alkalmasak. 
 
(3) A település területén a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és 
elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére területfelhasználás szerint 



 

 

a) a nagyvárosias, kisvárosias, kertvárosias, falusias lakó területek, 
b) vegyes (településközpont, intézményi) területek, 
c) üdülő (hétvégi házas, üdülőházas) területek,  
d) az (1) bekezdés b) pontjában nem szereplő különleges területek, 
e) a zöldterületek, 
f) az erdő (védelmi, gazdasági, közjóléti) területek, 
g) a vízgazdálkodási területek, 
f) a természetközeli területek, 
g) az (1) bekezdés d) pontjában nem szereplő különleges beépítésre nem szánt területek 
nem alkalmasak. 
 

XIV. Fejezet 
A reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények 

95. § (1) A reklámok elhelyezésével kapcsolatos jogszabályban meghatározott területi 
besorolások alapja a mindenkor hatályos Településrendezési Terv. 
 
(2) A reklámhordozók elhelyezése a kialakult településképet hátrányosan nem változtathatja 
meg. 
 
(3) A kizárólag olyan reklámhordozó helyezhető el, amely 
a) a kihelyezés időtartama alatt az időjárásnak ellenálló technológiával készült, 
b) nem korrodálódik, 
c) állékony, 
d) karbantartása könnyű, 
e) nem használ élénk színeket, 
f) a reklám megjelenését nem befolyásolja, 
g) másik reklámhordozót nem takar el. 
 
(4) Reklámhordozó 5 méteres körzetében újabb reklámhordozó nem helyezhető el.  
 
(5) Közérdekű molinó, építési reklámháló és a közterület felé nyúló árnyékoló berendezés 
kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó 
berendezésként nem alkalmazható. 
 
96. § (1) A település szempontjából jelentős valamely eseményről való tájékoztatás érdekében 
szükséges reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés kihelyezése évente összesen 12 
naptári hét időszakra, bármely települési területen megengedett. 
 
(2) Építési reklámháló kihelyezésére az építési tevékenység időtartamára akkor van lehetőség, 
ha  
a) a felújítás megkezdésének időpontja az építésinaplóba történt bejegyzéssel igazolható,  
b) építési napló vezetési kötelezettség nem áll fenn, azonban az érintettek vállalják azt, és ezzel 
igazolják a felújítás megkezdését. 
 
97. § (1) Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégéreket, cégtáblákat és cégfeliratokat úgy 
kell kialakítani, hogy azok szervesen illeszkedjenek 
a) a homlokzatok meglévő, vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához,  
b) a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy együttesen összhangban legyenek az 
épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival.  
 



 

 

(2) Amennyiben cégérek és hirdetőtáblák utólagos elhelyezésénél az (1) bekezdésben foglaltak 
nem alkalmazhatók, akkor az utólagos elhelyezés nem engedhető meg. 
 
(3) Az épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla, információs vagy más célú berendezés 
épületdíszítő tagozatot nem takarhat el. 
 
(4) Az épület közterületről látható homlokzatának 10%-nál nagyobb felületén nem helyezhető 
el hirdető berendezés. 
 
98. § Közvilágítási berendezésen, hírközlési oszlopon, egyéb közmű berendezésen legfeljebb 2 
darab kizárólag tájékozódást, segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz helyezhető el, mely 
mérete legfeljebb 2m2 lehet. 
 
99. § (1) Megállító tábla kizárólag  
a) A0-s méretű lehet,  
b) a településképi védettségekhez és karakterekhez igazodó, a védettségi szintnek megfelelő, 
ahhoz illeszkedő lehet. 
 
(2) Megállító tábla csak ott helyezhető el, ahol a balesetmentes közlekedés biztosítva van, és az 
elhelyezés a gyalogos forgalmat nem akadályozza.   
 
(3) Totemoszlop és zászlótartó csak üzemanyagtöltő állomások és 300 m2-nél nagyobb 
kereskedelmi és szolgáltató egységek esetébenhelyezhető el. 
 
(4) Reklámhordozóként utánfutó közterületen vagy közterületről látható módon nem 
helyezhető el. 
 
100. § (1) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/watt mértéket meghaladó 
hatékonyságú, statikus meleg fehér színű fényforrás használható. 
 
(2) Reklámhordozó analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzé tehető. 
 
101. § (1) A helyi értékvédelmi területen és műemléki környezetben kizárólag olyan 
funkcionális célokat szolgáló utcabútor helyezhető el, amelynek kialakítása a településképi 
megjelenést hátrányosan nem befolyásolja.  
 
(2) A helyi értékvédelmi területen és műemléki környezetben létesített funkcionális célú 
utcabútor esetén kizárólag az utcabútor felülete vehető igénybe reklámközzététel céljából. 
 
(3) A funkcionális célú utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés – az utasváróban és a 
kioszkon elhelyezett CityLight formátumú eszköz kivételével – nem helyezhető el. 
 
(4) A funkcionális célokat szolgáló utcabútorként létesített információs célú berendezés 
reklámközzétételre alkalmas felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám.  
 
(5) Más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló 
berendezést, amelynek egész felülete hasznosítható reklámcélra. 
 
102. § (1) A településképi jelentőségű meghatározó területeken belül az utasváróknak azonos 
kialakításban és típusban kell megjelenniük. 



 

 

 
(2) Közterületen közművelődési célú hirdetőoszlop egymástól legalább 100 méteres távolságra 
létesíthető, kivéve, ha az intézmény telekszélessége meghaladja az 50 métert, akkor a telekhez 
kapcsolódó közterületen több közművelődési célú hirdetőoszlop is elhelyezhető. 
 
(3) Információs célú berendezés, transzparens gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű 
információ közlésére létesíthető. 
 
(4) A (3) bekezdés értelemzése során gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű 
információ különösen 
a) az Önkormányzat működési körébe tartozó információ, 
b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információ, 
c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás 

nyújtása, 
d) idegenforgalmi és közlekedési információ, 
e) a társadalom egészét vagy széles rétegét érintő, elsősorban állami információ. 
 
(5) Az információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám 
közzétételére, felületének legalább egyharmadának közérdekű információt kell tartalmaznia. 
 
 

XV. Fejezet 
Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények 

103. § Az egyéb műszaki berendezések esetén 
a) a technikailag szükséges legkisebb tömeget közelítő, 
b) arányos, és 
c) a funkciót tükröző 
kialakítás alkalmazható. 
 
104. § Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó anyaghasználata során  
a) nem rozsdásodó; 
b) minőséget képviselő; 
c) könnyen karbantartható; 
d) élénk színeket nem használó; 
e) az épület vagy építmény megjelenését kedvezőtlenül nem befolyásoló 
anyag használható. 
 
105. § Védett és településképi szempontból meghatározó területen a közműlétesítmények, 
különösen a nyomvonalas létesítmények, az elektromos transzformátor, a közvilágítási 
kapcsolószekrény, a távközlési elosztószekrény, a gáznyomásszabályzó elhelyezésénél 
figyelemmel kell lenni a városképi megjelenésre. 

 
106. § Kisméretű mobilhálózati bázisállomás (mikrocella)  
a) meglévő közműoszlopokon,  
épületek tetőszerkezetén takart módon  
helyezhető el. 
 
107. § (1) Védett és településképi szempontból meghatározó területen magastetős épület esetén, 
táblás napelem vagy napkollektor nem helyezhető el közterületről látható módon. 
 



 

 

(2) Napelemcserép a tető teljes felületén alkalmazható, kivéve védett épületen. 
 
(3) Homlokzati napelem elhelyezésének igazodnia kell az épület nyílásméretéhez és 
kiosztásához.  
 
(4) Védett épületen homlokzati napelem nem helyezhető el. 
 
108. § Műszaki berendezés homlokzaton történő elhelyezésének  
a) illeszkednie kell a homlokzat képébe,  
b) a középmagas, valamint a legalább öt önálló rendeltetési egységet magába foglaló 
többszintes épület esetében azonos rend szerint, az épület minden részén egységesnek kell 
lennie,  
c) takart módon kell történnie. 
 

ÖTÖDIK RÉSZ 
Településkép-érvényesítési eszközök 

XVI. Fejezet 
A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció  

109. § Kötelező a szakmai konzultáció az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységre 
vonatkozó tervezés megkezdése előtt, valamint a településképi értelemben meghatározó és 
kiemelt jelentőségű területeken végzett építési tevékenység megkezdése előtt az építési 
engedély köteles, egyszerű bejelentés köteles vagy építési engedély és egyszerű bejelentés 
nélkül végezhető építési tevékenység esetében is. Igény esetén a főépítész bármely építési 
ügyben tájékoztatást és szakmai konzultációt biztosít. 
 
110.§. (1) A szakmai konzultációt a tulajdonos, a beruházó, vagy a tervező írásban 
kezdeményezi az alábbi tartalmi követelménnyel: 
a) tervezett tevékenység területi beazonosítása, 
b) tervezett tevékenység rövid leírása; 
c) fotók a közterület felőli arculati megjelenés bemutatásához, 
d) beépítési koncepció vázlatos bemutatása. 
 
(2) A településkép védelme érdekében a főépítész tájékoztatást ad és a szakmai konzultációt 
biztosít legfőképpen az alábbi településképi követelmények esetében: 
a) építési helyen belüli építmény elhelyezés 
b) építési helyen belüli melléképület elhelyezése 
c) az illeszkedés szabályainak megállapítása esetében 
d) egy építési telken több épület elhelyezése esetén. 
e) tetőidomok, tetőhajlásszögek, és tetőablakok megállapításánál 
f) védelem alatt álló területen lévő épület felújítása, átalakítása során, reklámok, feliratok, 

közművek homlokzaton való elhelyezése esetén, annak érdekében, hogy az épület eredeti 
formavilágának megtartása biztosított legyen. 

g) az épületek homlokzati színezésének, tetőformájának és tetőhéjazatának kialakításánál, 
változtatásánál, anyagának és színezésének meghatározásánál. 

h) közterületen elhelyezkedő, és újonnan elhelyezendő mikroarchitektúra elemek, 
utcabútorok, képzőművészeti alkotások, térburkolatok, jelző és irányító táblák, és minden 
egyéb közterületi tárgy esetében 

i) közterületről látható változást eredményez  
j) kivitelezési időszakra, ideiglenesen felállított állvány, felvonulási épület, mobil wc, mobil 

mosdó-zuhanyozó építmény elhelyezése 



 

 

k) vízfelület létesítése. 
 

(3) A szakmai konzultáció során a főépítész javaslatot tehet a településképi követelmények 
érvényesítésének módjára. 

 
(4) A tervezés során ugyanazzal az építési munkával kapcsolatban az építtető, illetve az általa 
megbízott tervező több szakmai konzultációt is kezdeményezhet  

 
XVII. Fejezet 

A településképi véleményezési eljárás 
111. § A településképi véleményezési eljárás lefolytatásának megindításához szükséges 
kérelmet a rendelet 8. melléklete tartalmazza. 
 
112. § Az eljárás során a tervdokumentáció tartalmát az önkormányzati főépítész ellenőrzi.  
 
113. § A polgármester a 9. számú mellékletben meghatározottak szerint ad véleményt az 
önkormányzati főépítész vagy a helyi építészeti-műszaki tervtanács álláspontja alapján. 
 
114. § (1) A településképi véleményezési eljárás során  
a)  településrendezési eszköznek való megfelelés tekintetében vizsgálni kell, hogy a tervezett 
építési tevékenység megfelel-e a jelen rendeletben foglalt településképi követelményeknek és 
illeszkedési szabályoknak, 
b) az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy 

ba) a földszinti alaprajz, a tervezett rendeltetés, illetve az azzal összefüggő használat 
sajátosságaiból eredően, nem korlátozza, akadályozza vagy nem zavarja-e a szomszédos 
ingatlanok rendeltetésszerű használatát,  

 bb) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének és 
homlokzatainak településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését, 
c) a határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy a tervezett építési 
tevékenység vagy építmény 
 ca) korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát, 

cb) korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak 
biztonságát, 

   cc) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, 
műtárgyait, a meglévő, vagy telepítendő növényzetét, 

 cd) szükségessé tesz-e közterületet érintő beavatkozást és a terv tartalmaz-e erre 
vonatkozó javaslatot, 
ce) a közterület fölé benyúló építmény-része, szerkezete és berendezése befolyásolja-e 
a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, illetve a telepítendő növényzetre. 

d) vizsgálni kell, hogy 
da) – amennyiben sor került rá – figyelembe veszi-e az előzetes tájékoztatás, illetve 
szakmai konzultáció során készült emlékeztetőben foglaltakat, 
db) amennyiben da) pontban foglalt emlékeztetőben foglaltak mellőzésre kerülnek, az 
eltérő megoldás azzal egyenértékű vagy kedvezőbb-e, 

e) vizsgálni kell, hogy a kérelem tárgya megfelel-e a rendeletben foglalt településképi 
követelményeknek. 
 
(2) Az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban szereplő szempontokat a tervtanács, illetve a főépítész 
véleményének kikérésekor is figyelembe kell venni. 

 



 

 

XVIII. Fejezet 
A településképi bejelentési eljárás 

115. § A településképi bejelentési eljárás lefolytatásának megindításához szükséges kérelmet a 
rendelet 10. melléklete tartalmazza. 
 
116.§. Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a rendelet 11. mellékletben 
meghatározott esetekben, az építési tevékenységet megelőzően, 
a) az építésügyi hatósági engedélyhez vagy az egyszerű bejelentéshez nem kötött építési 
tevékenységek esetében,  
b) a reklámok elhelyezése tekintetében, a reklámelhelyezést megelőzően 
c) az építmények rendeltetésének megváltoztatása tekintetében, a rendeltetés-változtatást 
megelőzően. 
 
117. § (1) A bejelentést és a mellékletét képező dokumentációt a tevékenység megkezdése előtt 
legalább 15 nappal kell benyújtani a polgármesterhez. 
 
(2) A településképi bejelentési eljárás során a polgármester a főépítész szakmai álláspontját 
megismerve, hatósági határozatban dönt. 
 
(3) A főépítész a bejelntéssel érintett építmény szabályossága tekintetében kikérheti az 
Képviselő-testület bizottságainak álláspontját, azzal, hogy a településképi vélemény nem 
mentesít az egyéb vonatkozó jogszabályok betartása alól. 
 
(4) A településképi megfelelőség körében a rendeletben foglalat településképi 
követelményeknek való megfelelőséget kell vizsgálni. 
 
(5) A polgármester döntésében bármely a rendeletben foglalt településképi követelményt 
egyedileg meghatározhatja. 

 
XIX. Fejezet 

A településképi kötelezés, a településképi kötelezési eljárás 
118. § (1) A településképi kötelezés alapja a rendeletben foglalt településképi követelmények 
és eljárási kötelezettségek megsértése.  
 
(2)  A településképi követelmények és eljárási kötelezettségek megszegése vagy végre nem 
hajtása esetén 1.000.000,- Ft-ig terjedő bírság szabható ki. 
 
(3) A településképi kötelezés és a kötelezés alapján lefolytatott településképi kötelezési 
eljárásra a településképvédelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet szabályai az irányadók. 
 
119. § (1) A településképi kötelezési eljárásban a bírság kiszabásakor és mértékének 
meghatározásakor figyelembe kell venni 
a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, 
helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét, 
b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát, 
c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, 
d) a jogsértő állapot időtartamát, 



 

 

e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát, 
f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint 
g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát. 
 
(2) A településképi kötelezési eljárásban kiszabott bírságot az Önkormányzat bírságról szóló 
határozatában szereplő bankszámlaszámára kell megfizetni. 
 

XX. Fejezet 
A helyrehozatali kötelezettség 

120.§. A településkép javítása érdekében, az azt rontó állapotú építményekre helyrehozatali 
kötelezettség írható elő a XIX. fejezet rendelkezéseinek alkalmazásával.  
 

HATODIK RÉSZ 
Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer 

121. § (1) Az Önkormányzat pályázat keretében támogatást nyújt a helyi védelem alatt álló 
érték tulajdonosának a fenntartási kötelezettség, különösen a védettséggel összefüggésben 
felmerülő munkálatok teljesítéséhez, amennyiben azt a tulajdonos vagy képviseletre jogosult 
kéri. 
 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő pályázat benyújtható 
a) a rendelet hatályba lépését követően, a munkavégzés előtt,  
b) a rendelet hatályba lépését megelőzően 2 éven belül elvégzett munkálatok támogatásához. 
 
122. § (1) A pályázatot minden évben az Önkormányzat költségvetésében biztosított forrás 
keretösszegéig lehet kiírni, amennyiben az Önkormányzat a költségvetési rendeletben erre 
forrást állapít meg. 
 
(2) A pályázatok benyújtásának és elbírálásának szabályait a pályázati felhívás tartalmazza. 

 
(3) A pályázat kiírásáról – a Főépítész közreműködésével – az épített környezet védelmével 
kapcsolatos feladatok felügyeletével megbízott bizottság (továbbiakban: bizottság) 
gondoskodik. 
 
(4) A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.  
 
(5) A pályázati felhívás mintát a rendelet 12. melléklete, a pályázathoz benyújtandó pályázati 
adatlap-mintát a 13. melléklete tartalmazza. 
 
(6) A pályázat benyújtására csak a helyi védelem alá vont érték tulajdonosa jogosult és a 
támogatási összeg elnyerésére is csak ő jogosult. 
 
123. § A pályázati adatlaphoz csatolni kell  
a) az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát, 
b) építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén az építési engedélyezési 
tervdokumentációt és a jogerős építési engedélyt, 
c) építési engedélyhez nem kötött építési tevékenység esetén az építési engedélyezési 
tervdokumentációnak megfelelő tartalmú terveket, az elvégzendő építési tevékenység leírását,   
d) minimum 5 darab fényképből álló fotódokumentációt az építmény állapotáról, illetve az 
építési tevékenységgel érintett épületrészről, 



 

 

e) a felújítás költségeit tartalmazó részletes költségvetést, elkülönítve azzal a többletköltség-
igénnyel, mely különösen a homlokzati díszek és egyéb homlokzati elemek eredeti formában 
történő helyreállítása, a díszesebb kapuzatok, az oromzatok vagy a lábazatok miatt szükséges, 
f) a megpályázott pénzösszeg megjelölését, felhasználásának tervezett módját és az építési 
tevékenység elkészültének határidejét, 
g) a pályázó költségvállalási nyilatkozatát arról, hogy a támogatási összeg elnyerése esetén a 
kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel, illetve amennyiben a támogatási 
összeg átruházását is megjelölte a pályázati adatlapban, hogy kire kívánja átruházni, 
h) társasház esetén a közgyűlés, lakásszövetkezet esetén - az alapító okiratban meghatározott 
hatásköri szabályok alapján - a közgyűlés vagy a küldöttgyűlés hozzájárulását tartalmazó 
határozatot.  
 
124. § (1) Az önkormányzati támogatás 
a) a védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében végzett építési tevékenység 
költségének legfeljebb bruttó 50 %-áig, homlokzati elemenként maximum bruttó 200.000,- Ft-
ig terjedhet, 
b) teljes épületrész felújítása esetében egyedi támogatási összeg is megállapítható.  
 
(2) Az ingatlanra eső támogatás mértékét – költségvetésben rendelkezésre álló forrás és a 
beérkező pályázatok száma alapján – a bizottság állapítja meg.  
 
(3) A bizottság a benyújtott pályázat kapcsán jogosult a mellékleteként benyújtott költségvetés 
ár-érték szerinti ellenőrzésére, esetleges felülvizsgálatára, azzal kapcsolatban új ajánlat 
bekérésére. 
 
(4) A támogatás mértékét, igénybevételének feltételeit a bizottság határozza meg, amelyről a 
nyertes pályázó és az Önkormányzat támogatási szerződést köt.  
 
(5) A támogatási szerződés tartalmazza legalább a támogatott megnevezését, megítélt 
támogatás folyósításának módját, a felhasználás feltételeit, az elszámolás határidejét és az 
ellenőrzés szabályait.  
 
(6) Az elkészült munkát követően a kifizetés előtt az Önkormányzat szakértő bevonását is 
kezdeményezheti, annak megállapításához, hogy a munka minősége megfelel-e a támogatásban 
megfogalmazott követelményeknek és műszaki tartalomnak. 
 
(7) A támogatási összeg kifizetésére az elvégzett munkáról szóló eredeti számlával mindenben 
megegyező hiteles számlamásolatok és fényképek becsatolását követően kerülhet sor.  
 
(8) A felújított épület védettsége nem törölhető a támogatást követő 15 éven belül. 
 
(9) A tulajdonost a megvalósított homlokzati elem vonatkozásában  
a) állandó homlokzati elem esetén 10 év, 
b) ideiglenes homlokzati elem esetén legalább 5 év 
fenntartási kötelezettség terheli.  
 
125. § Nem adható támogatás 
a) olyan pályázónak, aki nem tudja igazolni, hogy az önkormányzati támogatáson felüli 
pénzügyi forrása rendelkezésére áll,  



 

 

b) a pályázat benyújtását megelőzően elkezdett építési és építés-előkészítő munkákhoz, kivéve, 
ha a pályázat benyújtására a 117. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül sor, 
c) azon épületre, mely 15 éven belül már támogatás nyert és a támogatási szerződésben 
megfogalmazott fenntartási kötelezettségének nem tett eleget. 
 
126. § Amennyiben a támogatást nem a pályázatban megjelölt feladatokra, nem a megfelelő 
minőségben használják fel, úgy a támogatásban részesülő a támogatás összegét késedelmi 
kamattal növelten köteles egy összegben visszafizetni a támogatás nyújtó részére.  
 
127. § A támogatás egyéb feltételeit, különösen folyósításának, elszámolásának módját, az 
elvégzett munkák bizonylatolásának rendjét a támogatási szerződésben kell rögzíteni. 
 
128. § A támogatási szerződésben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése a Főépítész feladata. 
 
 

ZÁRÓ RÉSZ 
Záró rendelkezések 

 
129. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) A rendelet előírásait a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
(3)A rendelet hatálybalépésekor már folyamatban lévő ügyekben, kizárólag az építtető, vagy a 
tulajdonos kérésére, alkalmazhatók jelen rendelet előírásai.  
 
130. § (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az épített környezet 
értékeinek helyi védelméről szóló 47/2014. (X. 03.) önkormányzati rendelet. 
 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a településképi véleményezési, 
bejelentési es kötelezési eljárásról szóló 28/2013. (X. 25.) önkormányzati rendelet. 
 
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a reklámhordozók és hirdetmények 
elhelyezéséről és közzétételéről szóló 27/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet. 
 
(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a a helyi településrendezési 
előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció 
szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 6. §. (2) bekezdés b) pontja. 

 
(5) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kazincbarcika Város Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2005. (XII. 22.)  önkormányzati rendeletének 
9. § (4) bekezdése, 9.§ (11) bekezdése, 10.§ (1) bekezdése, 11.§-a, 13.§-a, 14. §-a, 17.§ (6) 
bekezdése, 19.§-a, 21/A.§-a, 22.§-a, 23.§ (6) -(7) bekezdései, 24.§ (5) - (7) bekezdései, 25.§ (5) 
bekezdése, 27.§ (5) bekezdésének d)-n) pontjai, 27.§ (7) bekezdése, 31.§ (5) – (8) bekezdései, 
33.§ (4) bekezdése, 52.§ (1), (2) és (4) bekezdése, 53.§ (6) – (13) bekezdései, 54. §-a, 55. § (1) 
bekezdése, a 3-7.  és 10. melléklet. 
 
(6) Kazincbarcika Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2011. 
(V. 20.) önkormányzati rendeletének 37. § (8) bekezdése helyébe az alábbi (8) – (9) bekezdés 
lép: 
 



 

 

„(8) A városközpontban lévő Völgy-park területét a végleges telekalakítás után 
forgalomképtelen ingatlanként kell nyilvántartásba venni. Az érintett helyrajzi számok 
1132/15, 1129/34 telekalakítását el kell végezni a városközponti fejlesztések befejezése után. 
  
(9) A Völgy-park területéből a továbbiakban csak közösségi célra, különösen a közparkot és a 
várost kiszolgáló funkcióra, közmű műtárgy elhelyezésére lehetséges területet kijelölni. A 
közpark területéből területeket elcsatolni, a közpark funkciótól és annak kiszolgáló funkcióitól 
eltérően használni nem lehet.”  
 
 
Kazincbarcika, 2017. december 14. 
 

 
 

Szitka Péter 

 
 

dr. Szuromi Krisztina 
polgármester jegyző 

 
 
 
A kihirdetés napja: 
Kazincbarcika, 2017. 
 

 dr. Szuromi Krisztina 
 jegyző 
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1.- Melléklet a ………/2017.(……..) önkormányzati rendelethez 
Településképi szempontból jelentős, meghatározó útvonalak és a mellettük fekvő, az úthoz 
csatlakozó telkek sora 
 
Településképi szempontból jelentős, meghatározó útvonalak: 
 

A B C 
1.  1.  26. számú országos főútvonal keleti bevezető szakasza 

2.  2.  Hadak útja 

3.  3.  Ózdi út 

4.  4.  Budai Nagy Antal utca 

5.  5.  Vasút utca 

6.  6.  Kossuth Lajos utca 

7.  7.  Jószerencsét út 

8.  8.  Alsóvárosi körút  

9.  9.  Attila út 

10.  10.  Egressy Béni út 

11.  11.  Mátyás király út  

12.  12.  Építők útja  

13.  13.  Május 1. út 

14.  14.  Tavasz köz keleti szakasza 

15.  15.  Hámán Kató út 

16.  16.  Lini István tér 

17.  17.  Paál László út meglévő és tervezett szakasza 

18.  18.  Szent Erzsébet sétány 

19.  19.  Pollack Mihály út 

20.  20.  Herbolyai út és folytatása 

21.  21.  Gábor Áron utca 

22.  22.  Liget utca 

23.  23.  Tardonai út 

24.  24.  Irinyi János út  

25.  25.  Bólyai tér  
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Településképi szempontból jelentős, meghatározó útvonalak mellett fekvő, az úthoz csatlakozó telkek sora 
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2.- Melléklet a ………/2017.(……..) önkormányzati rendelethez 
 
Településképi jelentőségű meghatározó területek 
 

A B C D 
 JELE MEGNEVEZÉSE LEHATÁROLÁSA 

 9.1. HELYI VÉDETT TERÜLETEK TERÜLETEK 

 9.1.1 BELVÁROS LEHATÁROLÁSA A 3. MELLÉKLET SZERINT 

 9.1.2 SAJÓKAZINC LEHATÁROLÁSA A 3. MELLÉKLET SZERINT 

 9.1.3 FELSŐBARCIKA LEHATÁROLÁSA A 3. MELLÉKLET SZERINT 

1 9.2. VÁROSKÖZPONTI TERÜLETEK 

2 9.2.1 VÁROSKÖZPONT JÓSZERENCSÉT ÚT, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT, LINI ISTVÁN TÉR , 
TARDONAI ÚT, MÁJUS 1. ÚT 

2 9.2.2 VÁROSKÖZPONT ÁTALAKULÓ TERÜLETEI 
LINI TÉR ÉS KÖRNYEZETE 

LINI ISTVÁN TÉR-TARDONAI U – KAZINCBARCIKA SPORT 
KÖZPONT INGATLANHATÁR- EGRESSY BÉNI U. 

4 9.2.3 VÁROSKÖZPONT ÁTALAKULÓ TERÜLETEI 
MÁTYÁS KIRÁLYÚT ÉS TARDONA PATAK 
KÖZÖTTI TERÜLET 

JÓSZERENCSÉT ÚT-MÁTYÁS KIRÁLY U –MÁTYÁS KIRÁLY ÚTI 
LAKÓTELEP- TARDONA PATAK 

5 9.2.4 VÁROSKÖZPONT ÁTALAKULÓ TERÜLETEI 
HERBOLYA, RÉGI TELEP KÖZPONT TARDONAI ÚT, BALÁZS VÖLGY, SÁROS VÖLGY, ILLYÉS GYULA ÚT 

6 9.3. LAKÓTELEPEK 

7 9.3.1 KÉSZENLÉTI LAKÓTELEP ÉS BC 
FŐBEJÁRAT KÖRNYEZETE, IRINYI ÚT 

JÓSZERENCSÉT ÚT, HADAK ÚTJA, SZENT FLÓRIÁN TÉR, BÓLYAI 
TÉR, IRINYI JÁNOS U. 

8 9.3.2 ÚJ KAZINCZI LAKÓTELEPEK,  

PATAK UTCAI, TARDONA PATAK, HADAK ÚTJA, VASVÁRI PÁL TÉR, EÖTVÖS 

TÉR, RÓZSA ÚT, DÓZSA GYÖRGY U. 

MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCAI TARDONA PATAK, HADAK ÚTJA, VASVÁRI PÁL TÉR, EÖTVÖS 

TÉR, RÓZSA ÚT, DÓZSA GYÖRGY U. 

CSOKONAI UTCAI HADAK ÚTJA – MIKSZÁTH KÁLMÁN U- JÓSZERENCSÉT UTCA-

EGRESSY BÉNI U 

9 9.3.3 MÓRICZ ZSIGMOND ÉS RADNÓTI 
MIKLÓS TÉRI LAKÓTELEP 

HADAK ÚTJA, EGRESSY BÉNI ÚT, JÓSZERENCSÉT ÚT, 

ALSÓVÁROSI KRT. 

10 9.3.4 DERKOVITS UTCAI LAKÓTELEP ÉS 
KÖRNYEZETE 

MÁTYÁS KIRÁLY ÚT, TARDONA PATAK, PAÁL LÁSZLÓ U., 

EGRESSY BÉNI U. 

11 9.4. ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDTERÜLETI INTÉZMÉNYEK 

12 9.4.1 VÖLGY PARK-LIGET PARK JÓSZERENCSÉT ÚT, ÉPÍTŐK ÚTJA, NYUGATI ELKERÜLŐ ÚT 

13 9.4.2 KAZINCBARCIKAI SPORT KÖZPONT ÉS 
KÖRNYEZETE 

LINI ISTVÁN TÉR, TARDONAI ÚT, AKÁCFA ÚT, CSONTVÁRY ÚT, 

PAÁL LÁSZLÓ ÚT 

14 9.4.3 CSÓNAKÁZÓ TÓ ÉS KÖRNYEZETE TARDONA PATAK-HAJCSÁR ÚT, JUBILEUMI PARK ÉS AHHOZ 

KAPCSOLÓDÓ ÚT 

15 9.4.4 VÁROSI KÖZTEMETŐ JÓSZERENCSÉT ÚT – HAJCSÁR ÚT- NYÁRFA UTCA 

16 9.4.5 HERBOLYA MINIVADON HERBOLYAI ÚT, VADVIRÁG ÚT, TARDONA PATAK-ILLYÉS GYULA 

ÚT 

11 9.5. PINCÉS TERÜLET 

 9.5.1 PINCÉS TERÜLET HAJCSÁR U.- KISBONDOR DŰLŐ-NAGYBONDOR DŰLŐ 

 9.5.2 PINCÉS TERÜLET EGYHÁZAS DÜLŐ KÖRNYEZETE 
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Településképi jelentőségű meghatározó területek a Belterületen 
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3.- Melléklet a  ………/2017.(……..) önkormányzati rendelethez 
 
Helyi értékvédelmi területek 
 

A B C D 
 Jele Megnevezése Lehatárolása 
1 HELYI ÉRTÉKVÉDELMI TERÜLETEK 
2 1.  BELVÁROS JÓSZERENCSÉT UTCA - EGRESSY BÉNI ÚT - KELETI 

GYŰJTŐÚT - MÁTYÁS KIRÁLY ÚT - LINI ISTVÁN TÉR- 
MÁJUS 1. ÚT - SZABÓ ERVIN UTCA - ÉPÍTŐK ÚTJA 

3 2. SAJÓKAZINC, KOSSUTH LAJOS UTCA ÉS 
KÖRNYÉKE  

AZ ÁBRA SZERINTI 2. SZÁMÚ TERÜLET 

4 3. FELSŐ-BARCIKA RÉGI FALUKÖZPONT AZ ÁBRA SZERINTI 3. SZÁMÚ TERÜLET 
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BELVÁROS 
 

 
 

Az érintett helyrajzi számok 
 

975/2, 975/3, 975/4, 976, 977, 978/1, 1127, 1133, 1135, 1137, 1139, 1111/23, 1111/24, 1111/26, 

1111/34, 1111/35, 1111/36, 1111/37, 1111/41, 1111/45, 1111/46, 1128/10, 1128/12, 1128/14, 

1128/15, 1128/2, 1128/3, 1128/4, 1128/6, 1128/8, 1129/10, 1129/11, 1129/13, 1129/15, 1129/17, 

1129/19, 1129/2, 1129/21, 1129/23, 1129/26, 1129/27, 1129/28, 1129/3, 1129/30, 1129/31, 1129/32, 

1129/34, 1129/35, 1129/4, 1129/5, 1129/7, 1129/8, 1130/1, 1130/2, 1131/1, 1131/2, 1132/11, 

1132/12, 1132/13, 1132/14, 1132/15, 1132/16, 1132/17, 1132/18, 1132/19, 1132/2, 1132/5, 1132/6, 

1132/8, 1136/11, 1136/13, 1136/15, 1136/17, 1136/19, 1136/21, 1136/23, 1136/24, 1136/25, 1136/27, 

1136/28, 1136/3, 1136/5, 1136/6, 1136/8, 1136/9, 1138/1, 1138/10, 1138/11, 1138/3, 1138/4, 1138/6, 

1138/8 
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SAJÓKAZINC, KOSSUTH UTCA ÉS KÖRNYÉKE 
 

 
Az érintett helyrajzi számok 
 

2108, 2109/5, 2110/1, 2110/2, 2110/3, 2110/4, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116/1, 2116/2, 

2116/3, 2116/4, 2116/5, 2116/6, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122/2, 2123, 2124, 2125, 2126, 

2127/2, 2128, 2129, 2130, 2131/1, 2131/2, 2132, 2133/1, 2133/2, 2134/1, 2134/2, 2135/1, 2135/2, 

2136, 2137, 2138, 2139, 2140/1, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146/1, 2146/2, 2147, 2148, 2149/1, 

2149/2, 2149/3, 2149/4, 2149/5, 2149/6, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157/1, 2157/2, 

2158, 2159, 2161, 2162, 2163, 2260/1, 2260/2, 2260/3, 2260/4, 2260/5, 2260/6, 2264, 2265, 2266/2, 

2267, 2268, 2305, 2309/1, 2309/2, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 

2321, 2322, 2323/1, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373/1, 2373/2, 2374, 2375, 2376/1, 2376/2, 2377, 

2378/2, 2378/3, 2378/4, 2378/5, 2379, 2380/1, 2380/2, 2380/3, 2381, 2382, 2383, 2384/1, 2384/2, 

2384/3, 2384/4, 2384/5, 2385, 2386, 2387, 2388/1, 2388/2, 2389/1, 2389/2 
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FELSŐ-BARCIKA RÉGI FALUKÖZPONT 
 

 
 

Az érintett helyrajzi számok 
 

1878, 1879, 1881, 1882, 1884/1, 1885, 1886, 1888, 1889, 1892, 1893/1, 1894, 1896/1, 1896/2, 1897, 

1898/1, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907/1, 1907/2, 1910/2, 1910/3, 1910/4, 

1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 

1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 
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4.- Melléklet a  ………/2017.(……..) önkormányzati rendelethez 
Helyi egyedi építészeti értékvédelemmel védett épületek 

 
 

A B C D E F 
 SOR- 

SZÁM HELYRAJZI SZÁM UTCANÉV HÁZSZÁM LEÍRÁS 

1.  1 1898/1 BUDAI NAGY ANTAL UTCA 48 LAKÓÉPÜLET 

2.  2 1933 BUDAI NAGY ANTAL UTCA 63 LAKÓÉPÜLET-ASTRA VILL KFT 

3.  
3 1932 BUDAI NAGY ANTAL UTCA 41 

BARCIKA-FELSŐ REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZSÉG TEMPLOMA 

4.  4 1905 BUDAI NAGY ANTAL UTCA 19 LAKÓÉPÜLET 

5.  5 1873 TÁNCSICS MIHÁLY UTCA   KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET 

6.  6 1134/8 MÁJUS 1. UTCA 56 KÓRHÁZ 

7.  7 1394/47 MÓRICZ ZSIGMOND TÉR 9 GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOM 

8.  8 1132/13 SZENT ERZSÉBET SÉTÁNY 1 RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

9.  9 1132/5 FŐ TÉR 4 POLGÁRMESTERI HIVATAL 

10.  10 1132/19 FŐ TÉR 5 EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI HÁZ 

11.  11 1096 JÓSZERENCSÉT ÚT 2 SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM 

12.  12 1480 JÓSZERENCSÉT ÚT 1/A VOLT ÁLTALÁNOS ISKOLA 

13.  13 1136/3 SZABÓ ERVIN UTCA 2-8 LAKÓÉPÜLET 

14.  14 1136/25 ÉPÍTŐK ÚTJA 36-46 LAKÓÉPÜLET 

15.  15 1136/17 IFJÚMUNKÁS TÉR 14-16 LAKÓÉPÜLET 

16.  16 1136/9 IFJÚMUNKÁS TÉR 10-12 LAKÓÉPÜLET 

17.  17 1136/11 IFJÚMUNKÁS TÉR 6-8 LAKÓÉPÜLET 

18.  18 1136/13 IFJÚMUNKÁS TÉR 2-4 LAKÓÉPÜLET 

19.  19 1136/15 ÉPÍTŐK ÚTJA 26-34 LAKÓÉPÜLET 

20.  20 1129/13 ÉPÍTŐK ÚTJA 31-39 LAKÓÉPÜLET 

21.  21 1129/21 ÉPÍTŐK ÚTJA 21-29 LAKÓÉPÜLET 

22.  22 1129/23 ÉPÍTŐK ÚTJA 11-19 LAKÓÉPÜLET 

23.  23 1136/23 ÉPÍTŐK ÚTJA 16-24 LAKÓÉPÜLET 

24.  24 1136/27 BÉKE TÉR 14-18 LAKÓÉPÜLET 

25.  25 1138/1 ÉPÍTŐK ÚTJA 4-14 LAKÓÉPÜLET 

26.  
26 978/1 LINI ISTVÁN TÉR 1 

IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS 
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

27.  
27 626/6 LINI ISTVÁN TÉR 3 

KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETI ISKOLA 

28.  28 626/14 LINI ISTVÁN TÉR 4 SPORTCSARNOK 

29.  29 1111/23 EGRESSY BÉNI ÚT 2-6 LAKÓÉPÜLET 

30.  30 1111/24 EGRESSY BÉNI ÚT 8-12 LAKÓÉPÜLET 

31.  
31 1111/41 

EGRESSY BÉNI ÚT 14-20 LAKÓÉPÜLET 

32.  JÓKAI TÉR 2-8 LAKÓÉPÜLET 

33.  
32 1111/37 

JÓKAI TÉR 1-7 LAKÓÉPÜLET 

34.  EGRESSY BÉNI ÚT 22-28 LAKÓÉPÜLET 

35.  SZABADSÁG TÉR 2-8 LAKÓÉPÜLET 

36.  
33 1111/26 

SZABADSÁG TÉR 1-7 LAKÓÉPÜLET 

37.  EGRESSY BÉNI ÚT 28-32 LAKÓÉPÜLET 

38.  EGRESSY BÉNI TÉR 2-4 LAKÓÉPÜLET 

39.  
34 1111/36 

EGRESSY BÉNI ÚT 34-38 LAKÓÉPÜLET 

40.  EGRESSY BÉNI TÉR 1-3 LAKÓÉPÜLET 

41.  35 1111/45 EGRESSY BÉNI TÉR 5 KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET, VOLT MOZI 

42.  36 1128/4 EGRESSY BÉNI ÚT 1-7 LAKÓÉPÜLET 

43.  
37 1128/3 

EGRESSY BÉNI ÚT 9-19 LAKÓÉPÜLET 

44.  RÁKÓCZI TÉR  1-7 LAKÓÉPÜLET 
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45.  
38 1129/8 

RÁKÓCZI TÉR  2-6 LAKÓÉPÜLET 

46.  EGRESSY BÉNI ÚT 21-25 LAKÓÉPÜLET 

47.  SÁGVÁRI TÉR 1 LAKÓÉPÜLET 

48.  
39 1128/2 RÁKÓCZI TÉR  9 

MEZEY ISTVÁN MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT 

49.  40 1129/10 SÁGVÁRI TÉR 3-7 LAKÓÉPÜLET 

50.  
41 1129/11 

SÁGVÁRI TÉR 2 LAKÓÉPÜLET 

51.  EGRESSY BÉNI ÚT 33-37 LAKÓÉPÜLET 

52.  LIGET UTCA 1 LAKÓÉPÜLET 

53.  42 1132/11 FŐ TÉR 1 1-ES POSTA 

54.  43 1128/12 ÉPÍTŐK ÚTJA 1 LAKÓÉPÜLET 

55.  44 1128/6 ÉPÍTŐK ÚTJA 3 LAKÓÉPÜLET 

56.  45 1128/8 ÉPÍTŐK ÚTJA 5 LAKÓÉPÜLET 

57.  46 1128/10 ÉPÍTŐK ÚTJA 7 LAKÓÉPÜLET 

58.  47 1128/14 ÉPÍTŐK ÚTJA 9 LAKÓÉPÜLET 

59.  48 2137 KOSSUTH LAJOS UTCA 14 LAKÓÉPÜLET 

60.  49 2139 KOSSUTH LAJOS UTCA 18 LAKÓÉPÜLET 

61.  50 2620/2 IRINYI JÁNOS UTCA   SURÁNYI SZAKKÖZÉPISK. 

62.  
51 2456 JÓSZERENCSÉT ÚT   

RAVATLOZÓ ÉS TORONY, 
KAPUÉPÍTMÉNYEK ÉS KAPU, 
KISZOLGÁLÓ ÉPÜLETEK 

63.  
52 3952 BÓLYAI TÉR  1 

BORSODCHEM FŐBEJÁRATI ÉPÜLET ÉS 
ÉTTEREM 

64.  53 3923 BÓLYAI TÉR 1 RAKTÁRÉPÜLET 

65.  54 2595/2 KÉSZENLÉTI LTP. MÖGÖTT   VOLT LÉGÓPINCE 

66.  55 81/1 ILLYÉS GYULA ÚT   KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET 

67.  56 60 ILLYÉS GYULA ÚT   KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET 

 
 

 

 

 

 



5
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5.- Melléklet a  ………/2017.(……..) önkormányzati rendelethez 
Helyi védelem alatt álló műalkotások 
 

A B C D E F G 
 SORSZÁM ALKOTÓ NEVE ALKOTÁS CÍME ANYAGA ÉV HELY 

1. 1. ANDRÁSI KURTA 
JÁNOS  

KIÁLTÁS BRONZ 1967 ÉPÍTŐK ÚTJA 

2. 2. ANTAL KÁROLY  JÓKAI MÓR MÉSZKŐ 1966 JÓKAI TÉR 

3. 3. B.FARKAS SÁNDOR PIETA FÉM 1959 VÁROSI TEMETŐ 
RAVATALOZÓ BELSŐ TÉR 

4. 4. BALÁZS JÓZSEF 
RÓBERT  

DIMITROVGRÁD CÍMERE KŐCSERÉP 1972 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR 
PARK 

5. 5. BALCZÓ EDIT.  SZÜRETI MULATSÁG KER. FALKÉP 1959 BC RT. EBÉDLŐ 

6. 6. BÚZA BARNA  KURUC LOVAS BRONZ 1960 RÁKÓCZI TÉR 

7. 7. CS. KOVÁCS LÁSZLÓ  GOLYÓZÓ FIÚK ALU. ÖTVÖZET 1966 MÁJUS 1. ÚT 

8. 8. CSEKOVSZKI ÁRPÁD  SEJTEK VILÁGA KER. FALKÉP 1969 VÁROSI KÓRHÁZ 

9. 9. CSEKOVSZKI 
ÁRPÁD  

DAKTILOSZKÓPIA KER. FALKÉP 1974 VÁROSI KÓRHÁZ 

10. 10-12 DARÓCZI MIHÁLY  TAVASZ, NYÁR, ŐSZ TERRAKOTTA 
DOMBORMŰ 

1955 EGRESSY B. U. 

11. 13. GULYÁS GYULA  MÓRICZ ZS. PORTRÉ BRONZ, KŐ 1986 MÓRICZ ZS. TÉR 

12. 14. GULYÁS GYULA  RADNÓTI M. PORTRÉ BRONZ, KŐ 1988 RADNÓTI M. TÉR 

13. 15. GYŐRI DEZSŐ  BORJÚT TERELŐ FIÚ BRONZ 1969 VÖLGY PARK 

14. 16. HALMÁGYI ISTVÁN   FÉSÜLKÖDŐ NŐ 
(VÍZBE TÜKRÖZŐ) 

MÉSZKŐ 
(KÚTSZOBOR.) 

1962 ÉRV RT. 

15. 17. HUSZÁR IMRE  DIÁNA ŐZZEL 
(ERDŐ) 

BRONZ 1960 VÖLGY PARK 

16. 18. ILLÉS GYULA KRISTÁLYKÉPZŐDMÉNY BETON 1966 BÓLYAI TÉR 

17. 19. JÓZSA LAJOS  SURÁNYI ENDRE BRONZ 1998 SURÁNYI ENDRE. ISKOLA 
UDVARA 

18. 20. KERESI GYÖRGYI  CSONTKOMPOZÍCIÓ KERÁMIA 1969 VÁROSI KÓRHÁZ 

19. 21. KONRÁD SÁNDOR DIMITROV MELLSZOBOR BRONZ 1974 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR 
PARK 

20. 22. LAJOS JÓZSEF  KISFIÚ ALUMÍNIUM 
ÖTVÖZET 
(IVÓKÚT) 

1966 BÓLYAI TÉR 

21. 23. LUDMÁNY OTTÓ  JÁTSZÓ GYEREKEK SGRAFITTÓ 1961 EREDETI HELYSZÍN 
IRINYI ÚTI ÓVODA 
ELBONTVA, MINTAVÉTEL 
MEGTÖRTÉNT, RAKTÁRON.  

22. 24. MADARASSY WALTER  SZÜRETELŐK I., II. TERRAKOTTA 
BALKON DÍSZ 

1955 EGRESSY B. U. 

23. 25. MAJOROS HÉDI  FALIKÉP KERÁMIA 1966 EREDETI HELYSZÍN 
LOMBIK ÉTTEREM 
ELBONTVA, MINTAVÉTEL 
MEGTÖRTÉNT, RAKTÁRON. 

24. 26. MAKRISZ 
AGAMEMNON  

I. FÁRADT ORVOS BRONZ  VÁROSI KÓRHÁZ 

25. 27. MARTSA ISTVÁN  ALMASZÜRET TERRAKOTTA 
BALKON DÍSZ 

1955 EGRESSY B. U. 

26. 28. MELOCCO MIKLÓS  DERKOVITS BRONZ 1989 DERKOVITS TÉR 

27. 29. MEZEY ISTVÁN ÉS 
HERESZ FERENC 
ÉPÍTÉSZ TERVEI 
ALAPJÁN 

HILD EMLÉKOSZLOP KRÓMACÉL, ÜVEG 1984 FŐ TÉR 

28. 30. MEZEY ISTVÁN TERVEI 
ALAPJÁN KÉSZÍTETTE 
FÜLÖP TIBOR 

EGRESSY EMLÉKOSZLOP KŐ-VAS 1994 ALSÓBARCIKAI REFORMÁTUS 
TEMPLOM 

29. 31. MEZEY ISTVÁN  MÚZSÁK OLAJ-VÁSZON 1998 MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
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30. 32. MIKUS SÁNDOR. KÉVEKÖTŐ TERRAKOTTA. 
DOMBORMŰMŰ 

1955 EGRESSY B. U 

31. 33. MIKUS SÁNDOR  MUNKA UTÁN TERRAKOTTA. 
DOMBORMŰMŰ 

1955 EGRESSY B. U. 

32. 34. MOREAU LUIS 
AUGUSTE  

LA TRIUMPHE BRONZ 1970 POLGÁRMESTERI. HIVATAL. 

33. 35. NAGY ISTVÁN  JÁTSZÓ MACKÓK KŐ 1966 MÁJUS 1. ÚT 

34. 36. NAGY ISTVÁN JÁNOS  EGRESSY BÉNI PORTRÉ BRONZ 1974 EGRESSY MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT 

35. 37. NÉMETH JÓZSEF  NYILAZÓ LOVASOK FALI KERÁMIA  BC RT. 

36. 38. OHMANN BÉLA  SZÜRET (SZÖKŐK.) KŐ 1957 SÁRVÁRI TÉR 

37. 39. OLCSAI KISS ZOLTÁN  TÁNCOSPÁR BRONZ 1957 EGRESSY B. TÉR 

38. 40. OLIVIER BONNIN ARABESZK BRONZ 2009 EGRESSY ÚT 

39. 41. OSVÁTH MÁRIA  KECSKÉS IVÓKÚT BRONZ KÚT 1957 NAPSUGÁR TAGÓVODA 
JÓSZERENCSÉT ÚT 4 

40. 42. OSVÁTH MÁRIA  KECSKÉS LÁNY 
(KÚTSZOBOR, A 41. 
SORSZÁMMAL EGY 
SZOBOR VOLT) 

BRONZ 1957 EGRESSY ÚT 

41. 43. PÁNDI KISS JÁNOS JÁNOS AZ ÉLET FÁJA DOMBORMŰ 1959 VÁROSI TEMETŐ 

42. 44. PÁNDI KISS JÁNOS  A HALOTT FILOZÓFIÁJA DOMBORMŰ 1959 VÁROSI TEMETŐ 

43. 45. PÁNDI KISS JÁNOS  A KÖR BEZÁRUL DOMBORMŰ 1959 VÁROSI TEMETŐ 

44. 46. PÁTZAY PÁL  MUNKÁCSY MIHÁLY BRONZ 1965 MUNKÁCSY TÉR 

45. 47. PÁTZAY PÁL  SPORTLOVAS BRONZ  DOBÓ TÉR 

46. 48. PUSKÁS ÉVA  ÜLŐ LÁNY ALUMÍNIUM 
ÖTVÖZET 

1965 BÉKE TÉR 

47. 49. SHAFFER BERNADETT  SZÍNHÁZ SAMOTT  EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI. 
KÖZPONT 

48. 50. SOMOGYI JÓZSEF  ANYASÁG BRONZ 1129/34 VÖLGY PARK 

49. 51. SOPRONI STÖCKERT 
KÁROLY 

JÁTSZÓ GIDÁK ALUMÍNIUM 
ÖTVÖZET 

1963 MIKSZÁTH KÁLMÁN ÚT 

50. 52. SZANYI PÉTER ’56-OS EMLÉKMŰ ÖNTÖTT VAS 2005 FŐ TÉR 

51. 53. GÁBOR MIKLÓS UNIKORNIS ACÉL, FA 2013 JÓSZERENCSÉT ÚT 
KÖRFORGALOM 

52. 54. SZŐKE GÁBOR MIKLÓS SÁRKÁNY ACÉL, FA 2014 FŐ TÉR 

53. 55. VARGA MIKLÓS  GÉM CSALÁD BRONZ  ÉPÍTŐK U. ORVOSI RENDELŐ 

54. 56. ILLÉS GYULA ÉPÍTÉSZETI 
ARCHITEKTÚRA 

DOMBORMŰ 1968 KÓRHÁZ HOMLOKZAT 

55. 57. SALLAI ANDRÁS KAZINCBARCIKA CÍMERE KŐ 1976 JUBILEUMI PARK 

56. 58.  SZOVJET HŐSI EMLÉKMŰ BETON, KŐ 1958 SZABADSÁG TÉR 

57. 59. BORSODI FERENC, 
BARTÓK TIBOR, PAPP 
LÁSZLÓ 

BÁNYÁSZ EMLÉKMŰ BRONZ ÉS MŰKŐ 2005 FŐ TÉR 

58. 60.  ISMERETLEN KATONA – 
KERESZT 

MÁRVÁNY 1994 VÁROSI TEMETŐ 

59. 61.  I. VILÁGHÁBORÚS 
EMLÉKMŰ 

KŐ  ALSÓBARCIKAI REFORMÁTUS 
TEMPLOM 

60. 62.  I. ÉS II. VILÁGHÁBORÚS 
EMLÉKMŰ 
1848-AS EMLÉKTÁBLA 

KŐ 1931 
 
1992 

FELSŐBARCIKAI 
REFORMÁTUS TEMPLOM 

61. 63. GÉRARD CHAMAYOU 
(FÉLIX) 

MAGYAR KERESZT FÉM 2012 CSÓNAKÁZÓ TÓ 

62. 64 JÓZSA JÁNOS SZENT FLÓRIÁN BRONZ  SZENT FLÓRIÁN TÉR 4 
TŰZOLTÓSÁG ÉPÜLETÉNEK 
HOMLOKZATÁN 

63. 65  DON BOSCO  MÉSZKŐ 
DOMBORMŰ 

 HÁMÁN KATÓ ÚT DON 
BOSCO SZAKISKOLA 
ÉPÜLETÉNEK HOMLOKZATÁN 

64. 66  KATONAI EMLÉKMŰ KŐ, MŰKŐ, FÉM  HERBOLYA VÁROSKÖZPONT 
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65. 67 FÜLÖP TÍBOR 
BOLACSEK LÁSZLÓ  
CSERNYUS LŐRINC 
ÉPÍTÉSZ (MAKONA 
TERVEZŐIRODA) 

TEMETŐ KAPUZAT KOVÁCSOLTVAS, 
KŐ 

 VÁROSI KÖZTEMETŐ 

66. 68 LALÁK ANGELIKA „ÜLŐSZOBOR”  BETON, KERÁMIA 2015 EGRESSY ÚT (MUNKÁCSI 
TÉRNÉL) 

67. 69 HELLO WOOD SZINROBBANÁS FA 2014 EGRESSY ÚT MÁTYÁS KIRÁLY 
ÚT KÖRFORGALOM 

68. 70 HELLO WOOD GOMBA FA 2015 ATTILA ÚT KÖRFORGALOM 

69. 71 H. VARGA ILONA NAPÓRA ALUMÍNIUM 
ÖTVÖZET 

1967 RAKTÁRON 
HIÁNYOS 

70. 72 KOCSIS MIKLÓS SÁGVÁRI ENDRE BRONZ 
DOMBORMŰ 

1986 RAKTÁRON 
 

71. 73 ANDRÁSI KURTA 
JÁNOS  

KIÁLTÁS BRONZ 1967 ÉPÍTŐK ÚTJA 
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6.- Melléklet a  ………/2017.(……..) önkormányzati rendelethez 
 

Az épített és természeti környezet településkép védelem szempontjából meghatározó területeinek összefoglaló ábrázolása 
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8.- Melléklet a  ………/2017.(……..) önkormányzati rendelethez 
A településképi véleményezési eljárás lefolytatásának megindításához szükséges kérelem 
 

Kérelmező tölti ki  Kérelem - Településképi véleményezési eljárás lefolytatásához 
A Kérelem az ..../2017.(.. . .. .) Ö.r. .............9. 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 ! ! 

III. Építési tevékenység 
a) rövid leírása: 

b)a tervezett épület(ek) részletes adatai: 

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: db 

bd) zöldfelület tervezett mértéke: % bh) közművesítettség: 

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 
ÉTDR azonosítója:  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) ! 

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.  

Kazincbarcika, 20.... ...................... hónap ...... nap …………………………………… 
Kérelmező aláírása  
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9.- Melléklet a  ………/2017.(……..) önkormányzati rendelethez 
Településképi véleményezési eljárás alá eső tevékenységek 

 
Településképi véleményezési eljárás 

ESETEI - építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló 

építési, összevont, vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokat megelőzően  
A polgármesteri VÉLEMÉNY 
megalapozásának 

 TERÜLET   LÉTESÍTMÉNY  MÓDJA: 
 I.  II. III. 
A A város egyes- alábbiakban felsorolt - területeihez kötődő településképi véleményezési eljárás 
1. Védett helyi művi értékkel érintett 

vagy azzal szomszédos ingatlan 
esetén, helyi értékvédelemmel 
érintett területen, műemléki 
környezetben, műemléki 
jelentőségű területen  

építmények 

 

- 300 m² szerinti szintterületig 
városi főépítész 
közreműködésével. 
- 300 m m²  szintterület fölött 
helyi építészeti - műszaki 
tervtanács, annak hiányában 
városi főépítész 
közreműködésével. 

2 A településképi szempontból 
jelentős útvonalak és a mellettük 
fekvő, az úthoz csatlakozó teleksor 
területén.  

3. Településképi jelentőségű 
meghatározó területek esetében 

4. A SZT szerinti településközpont 
vegyes területen  

5. Az országos közutak mentén 
elhelyezkedő - SZT -ben - 
közlekedési, közműépítési 
területnek jelölt telkeken és a vele 
szomszédos telkeken/építési 
telkeken 

6. A SZT szerinti különleges területen 

7 A SZT szerinti gazdasági területen 
településképi szempontból jelentős 
utak melletti, ahhoz csatlakozó 
teleksor területén 

- 1000 m² területig városi 
főépítész közreműködésével. 
- 1000 m² - terület fölött helyi 
építészeti - műszaki 
tervtanács, annak hiányában 
városi főépítész 
közreműködésével 

B 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 

- 300 m² szerinti szintterületig 
városi főépítész 
közreműködésével. 
300 m m²  szintterület fölött 
helyi építészeti - műszaki 
tervtanács, annak hiányában 
városi főépítész 
közreműködésével. 

b./ az OTÉK vagy a HÉSz szerint csak 
kivételesen engedélyezhető 
építmények 

c./ szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel 
ha annak a talapzatával együtt 
mért magassága meghaladja a 6,0 
m-t. 

helyi építészeti - műszaki 
tervtanács, annak hiányában 
városi főépítész 
közreműködésével. 

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 
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C A város egyes területein, egyes építményekhez kötődő településképi véleményezési eljárás  

1. A kertes mezőgazdasági jelű 
övezetek területén 

a./ - 90 m² szintterület fölötti 
építmények és 

- 300 m² - HÉSz szerinti 
szintterületig városi főépítész 
közreműködésével. 
- 300 m² - HÉSz szintterület 
fölött helyi építészeti - 
műszaki tervtanács, annak 
hiányában városi főépítész 
közreműködésével. 

b./ a lakó funkciót is magukba foglaló 
épületek 

2. A város látványvédelemmel érintett 

kiemelt térségi övezeteiben 

a./ 90 m² szintterület fölötti 
építmények és 

b./ a lakó funkciót is magukba foglaló 
épületek 

3. A város beépítésre nem szánt 

területein 

a./ 10 méternél nagyobb beépítési 
magasságú építmények 

helyi építészeti - műszaki 
tervtanács, annak hiányában 
városi főépítész 
közreműködésével. 

b./ 250 m2-nél nagyobb beépített 
alapterületű építmények 

. A vasútvonal mentén a./ zajgátló építmények 
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10.- Melléklet a ………/2017.(……..) önkormányzati rendelethez 
A településképi bejelentési eljárás lefolytatásának megindításához szükséges bejelentés 
formanyomtatványa 

 
Kérelmező tölti ki Kérelem, Településképi bejelentési eljárás lefolytatásához 
A Kérelem az ..../2017.(.. . .. .) Ö.r. 11.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  Igen Nem 

Területi védelem ! ! Közterület ! ! 

Helyi egyedi védelem ! ! Önk. tul. v. kezelés ! ! 

3. A bejelentés tárgya  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 
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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.  
 
Kazincbarcika, 20.... ...................... hónap ...... nap 

 

................................................ 

a kérelmező aláírása  
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11.- Melléklet a ………/2017.(……..) önkormányzati rendelethez 
Településképi bejelentési eljárás alá eső tevékenységek 
 

 Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni 
 I.  

az alábbi engedély nélkül végezhető 
ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK közül 

 II. 
az alábbi  

TERÜLETEKEN, illetve. ESETEKBEN: 
A Bontási tevékenységek esetében 
1. építményt, építményrészt érintő  

bontás tudomásulvételéhez kötött, vagy  
bontás tudomásul vétele nélkül végezhető 
bontási tevékenység esetén 

a./ védett helyi művi értékkel érintett ingatlanon 
minden esetben, 

b./ helyi értékvédelemmel érintett területen,  
ha a tervezett építési tevékenység utcaképet, 
településképet érint. 

B 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 - 

1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, 
korszerűsítése, homlokzatának 
megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres 
beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek 
a csatlakozó építmény alapozását vagy 
tartószerkezetét is érintik 

a./ védett helyi művi értékkel érintett ingatlanon, 
helyi értékvédelemmel érintett területen és 
műemléki környezetben, műemléki 
jelentőségű területen 

b./ településképi jelentőségű meghatározó 
útvonalak és területek esetében 

c./ kettő vagy annál több rendeltetési egységet 
magába foglaló épület, továbbá ikerház, 
csoportház (sorház, láncház, átriumház) - 
közterület felőli homlokzata - esetében az 
egész város területén 

2./ Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, 
homlokzati nyílászáró cseréje, a 
homlokzatfelület színezése, a homlokzat 
felületképzésének megváltoztatása 

a./ védett helyi művi értékkel érintett ingatlanon, 
helyi értékvédelemmel érintett területen és 
műemléki környezetben, műemléki 
jelentőségű területen 

b./ településképi jelentőségű meghatározó 
útvonalak és területek esetében, 

c./ kettő vagy annál több rendeltetési egységet 
magába foglaló épület, továbbá ikerház, 
csoportház (sorház, láncház, átriumház) - 
közterület felőli homlokzata - esetében az 
egész város területén 

3 

 

Az épület homlokzatához illesztett előtető, 
védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő 
felújítása, helyreállítása, átalakítása, 
korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása 

a./ védett helyi művi értékkel érintett ingatlanon, 
helyi értékvédelemmel érintett területen és 
műemléki környezetben, műemléki 
jelentőségű területen 

b./ településképi jelentőségű meghatározó 
útvonalak és területek esetében, 

c./ kettő vagy annál több rendeltetési egységet 
magába foglaló épület, továbbá ikerház, 
csoportház (sorház, láncház, átriumház) - 
közterület felőli homlokzata - esetében az 
egész város területén 

4. 

 

Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület 
építése, bővítése, melynek mérete az építési 
tevékenység után sem haladja meg a nettó 
20,0 m2 alapterületet 

a./ védett helyi művi értékkel érintett ingatlanon, 
helyi értékvédelemmel érintett területen és 
műemléki környezetben, műemléki 
jelentőségű területen 

b./ településképi jelentőségű meghatározó 
útvonalak és területek esetében,, 

c./ az országos közutak mentén elhelyezkedő - a 
SZT-ben - közlekedési, közműépítési területnek 
jelölt telkeken és a vele szomszédos 
telkeken/építési telkeken 
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5. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény 
építése, átalakítása, felújítása, valamint 
bővítése, amelynek mérete az építési 
tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 
m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot. 

a./ védett helyi művi értékkel érintett ingatlanon, 
helyi értékvédelemmel érintett területen és 
műemléki környezetben 

b./ településképi jelentőségű meghatározó 
útvonalak és területek esetében 

6. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő 
felújítása, helyreállítása, átalakítása, 
korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása 

a./ az országos vagy helyi védettség alatt álló 
építményeken, illetve területeken, valamint 
azok környezetében 

b./ településképi jelentőségű meghatározó 
útvonalak és területek esetében 

c./ az országos közutak mentén elhelyezkedő - a 
SZT-ben - közlekedési, közműépítési területnek 
jelölt telkeken és a vele szomszédos 
telkeken/építési telkeken 

7. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és 
lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, 
jégverem, valamint zöldségverem építése, 
építménynek minősülő növénytámasz, növényt 
felfuttató rács építése, meglévő felújítása, 
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, 
bővítése 

a./ védett helyi művi értékkel érintett ingatlanon, 
helyi értékvédelemmel érintett területen és 
műemléki környezetben 

b./ településképi jelentőségű meghatározó 
útvonalak és területek esetében 

8.  Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, 
riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, 
áru- és pénzautomata, kerékpártartó, 
zászlótartó (továbbá egyéb műszaki berendezés, 
mint pl.: parabolaantenna, légkondicionáló 
egység, napelem) építményen vagy 
építményben való elhelyezése 

a./ védett helyi művi értékkel érintett ingatlanon, 
helyi értékvédelemmel érintett területen és 
műemléki környezetben, műemléki 
jelentőségű területen 

b./ településképi jelentőségű meghatározó 
útvonalak és területek esetében 

c./ kettő vagy annál több rendeltetési egységet 
magába foglaló épület, továbbá ikerház, 
csoportház (sorház, láncház, átriumház) - 
közterület felőli homlokzata - esetében az 
egész város területén 

9.  Építménynek minősülő, háztartási hulladék 
elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és -tároló, 
sorompó, árnyékoló elhelyezése. 

a./ védett helyi művi értékkel érintett ingatlanon, 
helyi értékvédelemmel érintett területen és 
műemléki környezetben 

10. Épületben az önálló rendeltetési egységek 
számának változása 

a./ a város egész közigazgatási területén. 

11. Megfelelőség-igazolással – vagy 2013. július 1-je 
után gyártott szerkezetek esetében 
teljesítménynyilatkozattal – rendelkező 
építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig 
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. 

a./ védett helyi művi értékkel érintett ingatlanon, 
helyi értékvédelemmel érintett területen és 
műemléki környezetben, műemléki 
jelentőségű területen 

b./ településképi jelentőségű meghatározó 
útvonalak és területek esetében 
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C Építési engedélyezési eljáráshoz nem kötött, építési tevékenységnek minősülő egyéb tevékenység 
1. Közterületen bérleti szerződés keretében 

végzett, építési tevékenységnek minősülő 
vendéglátó ipari üzleti előkert létesítése 

a./ fokozott védelmet élvező közterületeken. 

2. Zajgátló építmények a./ a vasút- és a főútvonalak mentén. 

3. Utasváró fülke építése. a./ a város egész közigazgatási területén. 

D Építési engedélyhez nem kötött - reklámok elhelyezése tekintetében: 
1. A településképi jelentőségű meghatározó útvonalak és 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; 

2. a város látványvédelemmel érintett kiemelt térségi övezeteiben állandó vagy mobil tartószerkezettel 
rendelkező, önálló megjelenésű hirdető felület létesítése esetében 

E Építmények rendeltetésének (rendeltetés módjának) megváltoztatása esetében: 
1. Építési engedélyhez nem kötött tevékenységgel 

megvalósuló, meglévő építmények 
rendeltetésének (rendeltetés módjának) 
megváltoztatása esetében 

a./ a város egész közigazgatási területén. 
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12. melléklet a ……./2017. (………..) önkormányzati rendelethez 
Pályázati felhívás minta 

 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  

Kazincbarcika 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: 
Kazincbarcika város honlapja, ezen belül a …….., ezen belül a helyi védelem alatt álló építészeti 
értékek fenntartásának támogatásáról szóló …../2017. önkormányzati rendelet …melléklete 

– A pályázati kérelmet Kazincbarcika város Önkormányzat címére, azon belül a Képviselő-testület 
………………………….. Bizottságához 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 Bizottság 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; 
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d) A településképi vélemény, vagy a településképi bejelentés igazolása 
e) fénykép dokumentáció az építmény állapotáról, és/vagy a felújítandó homlokzatokról.  
f) 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; 

g) a megpályázott pénzösszeg megjelölése, felhasználásának tervezett módja és a munka 
elkészülésének határideje; 

h) a pályázó költségvállalási nyilatkozata arról, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott 
összeget a pályázati feltételek szerint használja fel. 

i) 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 városi főépítész és a Bizottság 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: Kazincbarcika, 20……………………. ………………………………………….. 

 városi főépítész 
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13. melléklet a ……./2017. (………..) önkormányzati rendelethez 
Támogatási kérelem minta 

 

P Á L Y Á Z A T I  K É R E L E M  
 

a Kazincbarcika 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: Kazincbarcika,………………...……..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: 

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

A kivitelezés befejezésének 
tervezett időpontja: 

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

A tervezett munka 
megvalósításához szükséges 
teljes bruttó összeg: 

………………………………………………Ft 

Az igényelt támogatás bruttó 
összege: 

………………………………………………Ft 

Kazincbarcika, 
20…....,.hó,……nap 

 
……………………………………….. 

 Pályázó aláírása 
 



1.függelék a  ………/ . ……..  ö kor á yzati re delethez 
A településképi jele tőségű, eghatározó területek leírása, adatlapjai 
VÁROSKÖZPONT 
 

Elre delő  
ö kor á yzati 
re delet szá a: 

 

 

Városrész: Városközpo t 

Lehatárolás: Terület: Jószere sét ut a, Mát ás királ  út,., Li i 
Ist á  tér , Tardo ai út, Május  út 

Meg evezés: Városközpo t 

Típus: Veg es hasz álat: lakóépületek, i téz é ek,  

Tulajdonviszony: Vegyes 

Adatfelvétel: 2017 

Védettsége: Településképi jele tőségű eghatározó terület 
A védele  rövid i doklása: 
 
Az épített, ter ezett áros e tru a és e  az eg kori települések törté eti agját és kör ezetét foglalja 

agá a. Megjele ése és karaktere talá  a legi ká  kiforrott. Itt találhatóak a áros legfő  i téz é ei, 
általá os és középiskolák, polgár esteri hi atal, posta, íróság, üg észség, kórház, pia , 
autó uszpál aud ar, sportközpo t, sport sar ok, te plo , és eg é  a el ároshoz kap solódó 
kiskereskedel i eg ségek. A terület szí e, közpo tja a tö  hektáros Völg -park és Liget park.  
Lakótelepek, illet e telkes közi téz é ek alkotják. Karakter eli külö ségeit az építkezések kor és stílus 
szeri ti egoszlása ered é ezi. A lakótelep‐építés teljes ertiku át felöleli. A korai téglaépületektől, a 
közép lokkos, a pa el és a súszó zsalus te h ológiájú épületekig i de  korszak kép iselteti agát. A 
korai épületekre jelle ző itott keretes jelleg, ala i t a eg es fu k ió azaz lakó és kereskedel i, 
szolgáltató re deltetés eg ké t aló jele léte  alkal assá teszi a is árosi élettér létrehozására. 
 
Véde dő értékek: 
A eépítési ód, az úszótelkes telekszerkezet, a közterületek, az ut ák hálózati re dszere és a 
zöldfelületek ele ei. Az ut aképek, az ut ák térará yai. 

HELYSZÍNRAJZ: 

  
  



FOTÓK: 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



KÉSZENLÉTI LAKÓTELEP ÉS 
BORSODCHEM ZRT.  
FŐBEJÁRATÁNAK 
MEGHATÁROZÓ TERÜLETE 
 

Elre delő  
ö kor á yzati 
re delet szá a: 

 

 

Városrész: Késze léti lakótelep 

Lehatárolás: Terület: Jószere sét út, Hadak útja, Sze t 
Flóriá  tér, Ból ai tér, Iri i Já os u. 

Megnevezés: Késze léti lakótelep és BC fő ejárat 
eghatározó területe 

Típus: Veg es hasz álat: lakóépületek, i téz é ek,  

Tulajdonviszony: Vegyes 

Adatfelvétel: 2017 

Védettsége: Településképi jele tőségű eghatározó 
terület 

A védele  rövid i doklása: 
 
1958-tól egi dult a fol a atos ter elés a Borsodi Veg i Ko i át a , íg  a területe  a lakásépítés is 
felgyorsult. 1960-ra ár álltak a BVK Késze léti  – lakótelep háro szi tes épületei, összese  ol  dara , az 
ipartelep köz etle  szo szédságá a .  
A édele el éri tett területe  találhatók a áros jele tős sportlétesít é ei, tűzoltósága, eg ik fo tos 
oktatási i téz é e, ala i t a BC Zrt eg es i téz é ei. 
A terület lazá  eépített, kissé elkülö ül e él a áros a . 
 
Véde dő értékek: 
 
A eépítési ód, az úszótelkes telekszerkezet, a közterületek, az ut ák hálózati re dszere és a 
zöldfelületek ele ei. Az ut aképek, az ut ák térará yai. 

HELYSZÍNRAJZ: 

 
  



FOTÓK: 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ÚJKAZINCI LAKÓTELEPEK 
MEGHATÁROZÓ TERÜLETE  
 

Elre delő  
ö kor á yzati 
re delet szá a: 

 



 

Városrész: Újkazi  

Lehatárolás: Tardo a patak, Hadak útja, Vas ári Pál tér, Eöt ös 
tér, Rózsa út, Dózsa G örg  u. 

Meg evezés: Patak ut a lakótelep és kör éke eghatározó 
területe 

Típus: Veg es hasz álat: lakóépületek, i téz é ek,  

Tulajdonviszony: Vegyes 

Adatfelvétel: 2017 

Védettsége: Településképi jele tőségű eghatározó terület 

A védele  rövid i doklása: 
 
A édele el éri tett lakótelep Újkazi  árosrész e  hel ezkedik el. A pa eles te h ológiá al épült 
lakóépületek i deg ike ég e eletes. A eépítés érdekessége, hog  az eg  eg ség ől álló po tházak 

ellett a terület leg ag o  részét, tö  lép sőházat összefogó, zártsorú tö struktúrát kialakító lakó 
lokkok foglalják el. 

A pa el, e eletes épületek ellett ikrese  épült lakókör ezet, ala i t hag o á os, oldalhatáro  álló 
eépítési ódú lakóházakat is találu k. 

A édel et él ező területe  hel ezkedik el a áros eg ik űe léki kör ezete, i t eg házi közpo t, 
ala i t eg  általá os iskola is.  

 
Véde dő értékek: 
A eépítési ód, az úszótelkes telekszerkezet, a közterületek, az ut ák hálózati re dszere és a 
zöldfelületek ele ei. Az ut aképek, az ut ák térará yai. 

HELYSZÍNRAJZ: 

 
  



FOTÓK: 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
  



ÚJKAZINCI LAKÓTELEPEK 
MEGHATÁROZÓ TERÜLETE  
 

Elre delő  
ö kor á yzati 
re delet szá a: 

 

 

Városrész: Újkazi  

Lehatárolás: Terület: Hadak útja, Tardo a patak, G ulai Pál u., 
Iskola u., Jószere sét út, Mikszáth Kál á  u 

Meg evezés: Mikszáth Kál á  útilakótelep és kör éke 
eghatározó területe 

Típus: Veg es hasz álat: lakóépületek, i téz é ek,  

Tulajdonviszony: Vegyes 

Adatfelvétel: 2017 

Védettsége: Településképi jele tőségű eghatározó terület 

A védele  rövid i doklása: 
 
A édele el éri tett lakótelep Újkazi  árosrész e  hel ezkedik el. A pa eles te h ológiá al épült 
lakóépületek tö sége ég e eletes, de találhatók itt tíze eletes lakóépületek is.  
A terület eépítése a lakótelepek struktúrájához igazod a laza, zöld e ág azott pa elépületeket sorakoztat. 
A tö elsők e  alapfokú oktatási i téz é  i z általá os iskola, ala i t, postafiók, g óg szertár, 
or osi re delők, i ku átor ház találhatók.  
Véde dő értékek: 
A eépítési ód, az úszótelkes telekszerkezet, a közterületek, az ut ák hálózati re dszere és a 
zöldfelületek ele ei. Az ut aképek, az ut ák térará yai. 

HELYSZÍNRAJZ: 

    
  



FOTÓK: 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
  



ÚJKAZINCI LAKÓTELEPEK 
MEGHATÁROZÓ TERÜLETE  
 

Elre delő  
ö kor á yzati 
re delet szá a: 

 

 

Városrész: Újkazi  

Lehatárolás: Terület: Hadak útja, Tardo a patak, G ulai Pál u., 
Iskola u., Jószere sét út, Egress  Bé i út 

Meg evezés: Csoko ai úti lakótelep és kör éke eghatározó 
területe 

Típus: Veg es hasz álat: lakóépületek, i téz é ek,  

Tulajdonviszony: Vegyes 

Adatfelvétel: 2017 

Védettsége: Településképi jele tőségű eghatározó terület 

A védele  rövid i doklása: 
 
A édele el éri tett lakótelep Újkazi  árosrész e  hel ezkedik el. A pa eles te h ológiá al épült 
lakóépületek ég e eletes és tíze eletes lakóépülete. 
A terület eépítése a lakótelepek struktúrájához igazod a laza, zöld e ág azott pa elépületeket sorakoztat. 
A tö elsők e  alapfokú oktatási i téz é ek, i t öl sőde, ó oda.  
A terület ugati oldalá  kiskereskedel i eg ségek sorakoz ak.  
Véde dő értékek: 
A eépítési ód, az úszótelkes telekszerkezet, a közterületek, az ut ák hálózati re dszere és a 
zöldfelületek ele ei. Az ut aképek, az ut ák térará yai. 

HELYSZÍNRAJZ: 

   
  



FOTÓK: 
 

 

 

 
 

 

 

 
  



ÚJKAZINCI LAKÓTELEPEK 
MEGHATÁROZÓ TERÜLETE  
 

Elre delő  
ö kor á yzati 
re delet szá a: 

 

 

Városrész: Újkazi  

Lehatárolás: Terület: Hadak útja, Egress  Bé i út, Jószere sét 
út, Alsó árosi krt. 

Meg evezés: Móri z Zsig o d és a Rad óti Miklós lakótelep és 
kör éke eghatározó területe 

Típus: Veg es hasz álat: lakóépületek, i téz é ek,  

Tulajdonviszony: Vegyes 

Adatfelvétel: 2017 

Védettsége: Településképi jele tőségű eghatározó terület 

A védele  rövid i doklása: 
 
A édele el éri tett lakótelep Újkazi  árosrész e  hel ezkedik el. A pa eles te h ológiá al épült 
lakóépületek i deg ike ég e eletes. Az épületek szer ezésé ek struktúrája eg edi, eg  tö  
lép sőház ól álló, L-alakú eg ség, ég  po tházat ölel kör e. Ez a térszer ezés kétszer kö ethető le a 
területe , az eg iket a Móri z Zsig o d tér, a ásikat a Rad óti Miklós tér tagolja. A terület dél ugati 
sarká  található a áros e a gélista görög katolikus te plo a.  
E ek az eg ség ek a álasztó te gel e a Tóth Árpád út, el ek keleti oldalá  lakó fu k ió  kí ül 
kereskedel i eg ségek is találhatók..  
 
Véde dő értékek: 
A eépítési ód, az úszótelkes telekszerkezet, a közterületek, az ut ák hálózati re dszere és a 
zöldfelületek ele ei. Az ut aképek, az ut ák térará yai. 

HELYSZÍNRAJZ: 

   
  



FOTÓK: 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
  



ÚJKAZINCI LAKÓTELEPEK 
MEGHATÁROZÓ TERÜLETE  
 

Elre delő  
ö kor á yzati 
re delet szá a: 

 

Városrész:  

Lehatárolás:  Mát ás királ  út, Tardo a patak, Paál László u., 
Egress  Bé i u. 

Meg evezés: Derkovits lakótelep és kör éke eghatározó 
területe 

Típus: Veg es hasz álat: lakóépületek, i téz é ek,  

Tulajdonviszony: Vegyes 

Adatfelvétel: 2017 

Védettsége: Településképi jele tőségű eghatározó terület 

A védele  rövid i doklása: 
 
A édett terület a el árosi eg ség, déli lezárásaké t értel ezhető. A lakóépületek pa eles te h ológiá al 
épültek, típusukat és struktúráját teki t e háro  lép sőházas tö ök és po tházak laza, zöld e ág azott 
szö edéke. A lehatárolt területe  elül a lakó fu k ió ellett i téz é i körzet is elkülö ül alapfokú 
oktatási i téz é el.  
Véde dő értékek: 
A eépítési ód, az úszótelkes telekszerkezet, a közterületek, az ut ák hálózati re dszere és a 
zöldfelületek ele ei. Az ut aképek, az ut ák térará yai. 

HELYSZÍNRAJZ: 

   
  



FOTÓK: 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
  



VÁROSKÖZPONT 
ÁTALAKULÓ TERÜLETE 
 

Elre delő  
ö kor á yzati 
re delet szá a: 

 

 

Városrész: Herbolya- Régi telep alközpo t 
 Lehatárolás: Her ol ai út, Tardo a patak, Balázs ölg , Géza 

ölg , Ill és G ula út 

Meg evezés: Her ol a Régi telep alközpo t 

Típus: Veg es hasz álat: lakóépületek, i téz é ek,  

Tulajdonviszony: Vegyes 

Adatfelvétel: 2017 

Védettsége: Településképi jele tőségű eghatározó terület 

A védele  rövid i doklása: 
 
A édele el éri tett terület a áros déli határá a  hel ezkedik el. Törté ete az -es é ekhez úlik 

issza. Ekkor kezdték eg a kör ék tárói a  a hel i szé  kiter elését, ala i t itt telepítették az első 
á akoló iát is, a ai Her ol a-régitelepet. A telepet főké t külföldi e dég u kásokkal telepítették e, 

a szükséges alapfokú i téz é eket is létrehoz á . A á ászat kö etkez é eké t a területe  kialakult 
két tó, el e  jele leg horgászeg esület te éke kedik. A ter észeti kör ezet éri tetle ségé ek 

egőrzése fo tos feladat. A árosrész ára erőse  lero lott állapotú, hel zeté ek ja ítása szo iális 
reha ilitá iós projekteke  keresztül törté ik.  
Véde dő értékek: 
A eépítési ód, a közterületek, az ut ák hálózati re dszere és a zöldfelületek ele ei. Az ut aképek, az 
ut ák térará yai. 

HELYSZÍNRAJZ: 

   
  



FOTÓK: 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
  



VÁROSKÖZPONT 
ÁTALAKULÓ TERÜLETE 
 

Elre delő  
ö kor á yzati 
re delet szá a: 

 

Városrész: Városközpo t 

Lehatárolás: Li i Ist á  tér-Tardonai u – Kazincbarcika Sport 
Közpo t i gatla határa- Egress  Bé i u. 

Meg evezés: Li i tér és kör ezete eghatározó  

Típus: Veg es hasz álat: i téz é ek  

Tulajdonviszony: Vegyes 

Adatfelvétel: 2017 

Védettsége: Településképi jele tőségű eghatározó terület 

A védele  rövid i doklása: 
 
A édele el éri tett terület a el árosi és a kert árosi árosrész között, ö ezeti esorolás szeri t 
településközpo ti eg es területké t hel ezkedik el a árosközpo ttól délre. E ek értel é e  oktatási, 
sport és kereskedel i te éke ségek eg ségei vannak jele  a területe . Itt található az -es é ek e  
épült Városi Tor a sar ok, el  - e  e ergetikai korszerűsítés kereté e  egújult, ala i t a 

eg ipari szakközépiskolá ak épült, ára Kodál  Zoltá  Alapfokú Mű észetoktatási I téz é ké t üze elő 
eg ség. A terület agjá a , két jele leg fu k ióját kereső épület áll, a régi Mérő sar ok hatal as 
ü eg e ilágító felületekkel és a hozzá kap solódó oktatási eg ség. A terület keleti oldalá , i teg  a 

el áros déli fol tatásaké t két kereskedel i épület található, el ek tö egképzésük e  igazod ak a 
szo szédos elhag ott épületekhez.  
 
Véde dő értékek: 
A eépítési ód, a közterületek, a zöldfelületek ele ei. Az ut aképek térará yai. 

HELYSZÍNRAJZ: 

   
  



FOTÓK: 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
  



VÁROSKÖZPONT 
ÁTALAKULÓ TERÜLETE 
 

Elre delő  
ö kor á yzati 
re delet szá a: 

 

 

Városrész: Városközpo t 

Lehatárolás: A Mát ás királ  út – Jószere sét út - Tardona 
patak – Mát ás királ  úti lakótelep közötti terület  
 

Meg evezés: Városközpo ti átalakuló terület 

Típus: Vegyes hasz álat: i téz é ek,  

Tulajdonviszony: Vegyes 

Adatfelvétel: 2017 

Védettsége: Településképi jele tőségű eghatározó terület 

A védele  rövid i doklása: 
 
A Mát ás királ  út keleti oldala jele leg átalakuló terület, a Jószere sét úttól kezdődőe , ahol egy 
élel iszer áruház itja eg a területet, ajd eg  garázstelepet találu k, el  tö  ut ás terület. A jele leg 

e  üze elő, - e  épült stra d területéhez, térfalké t jele ek eg a szolgáltató létesít é ek, 
ala i t itt található eg  hotel is. A régi pia  területe és eg  úja  élel iszer áruház épülete található eg. 

Az ut akép fe tiek iatt eg es képet utat 
 
Véde dő értékek: 
A eépítési ód, az ut aképek, az ut ák térará ai. 

HELYSZÍNRAJZ: 

   
  



FOTÓK: 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
  



ZÖLDTERÜLETEK ÉS 
ZÖLDTERÜLETI 
INTÉZMÉNYEK  

Elre delő  
ö kor á yzati 
re delet szá a: 

 

 

Városrész: Városközpo t 

Lehatárolás: Jószere sét út, Építők útja, N ugati elkerülő út 

Meg evezés: Völg  park és Liget park 

Típus: zöldterület   

Tulajdonviszony: ö kor á zat 

Adatfelvétel: 2017 

Védettsége: Településképi jele tőségű eghatározó terület 

A védele  rövid i doklása: 
 
A édele el éri tett Völg park és Liget park a áros közpo ti részé  található, kizárólag zöldfelülettel 
re delkező terület. A Völg  park az Egress  Bé i út felújításakor újult eg, el ek sorá , eg edülállóa  

ag  kiterjedésű játszótér épült, el  i de  korosztál i ozgás és játék igé t kielégít, a fel őtt fitt ess 
eszközöket is agá a foglalóa . A játszótér a hag o á os játék eszközökö  túl, a oder , i teraktí  
eszközöket is fel o ultatja. A területet áltozatossá teszik, az ut a útorok külö öző stílusai és a sokfajtájú 

ö é állo á  is. 
A Liget-park területe leszűkült a te plo  és az új sport sar ok építése sorá , a ag  zöldfelület ek ezt a 
részét kut asétáltatásra, hasz álják legi ká . 
 
Véde dő értékek: 
A zöldfelületi tér és ele ek. 

HELYSZÍNRAJZ: 

   
  



FOTÓK: 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
  



ZÖLDTERÜLETEK ÉS 
ZÖLDTERÜLETI 
INTÉZMÉNYEK  

Elre delő  
ö kor á yzati 
re delet szá a: 

 

 

Városrész: Városközpo t 

Lehatárolás: Tardo ai út- Aká  ut a- Cso t ár  u- Paál László 
u. fol tatása 

Meg evezés: Kazi ar ikai Sport Közpo t és kör ezte  
 

Típus: Veg es hasz álat: i téz é ek, sportpál ák 

Tulajdonviszony: Vegyes 

Adatfelvétel: 2017 

Védettsége: Településképi jele tőségű eghatározó terület 

A védele  rövid i doklása: 
 
A édele el éri tett Kazi ar ikai Sport Közpo t, a áros közpo ti részé  található, ag  eg efüggő 
zöldfelület, a it a la darúgópál ák ural ak. A területhez, a sportolókat kiszolgáló eg ségek találhatóak, 

la i t eg  e te  pál a is hel et kap a területe .  
 
Véde dő értékek: 
A zöldfelületi tér és ele ek. 

HELYSZÍNRAJZ: 

   
  



FOTÓK: 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
  



ZÖLDTERÜLETEK ÉS 
ZÖLDTERÜLETI 
INTÉZMÉNYEK  

Elre delő  
ö kor á yzati 
re delet szá a: 

 

 

Városrész: Csó akázó tó 

Lehatárolás: Tardo a patak, Haj sár út közötti terület 

Meg evezés: Csó akázó tó és kör ezete 
 

Típus: zöldfelület  

Tulajdonviszony: ö kor á zat 

Adatfelvétel: 2017 

Védettsége: Településképi jele tőségű eghatározó terület 

A védele  rövid i doklása: 
 
A édele el éri tett 
 Az 1970-es é ek elejé  építették, a félszigetet és eg  átí elő hidat is tartal azó ta at. A tó kör ezeté e  
kizárólag eg  játszótér található.  
A Csó akázó tó területe, az - e , a árossá il á ítás e lékére épített u . Ju ileu i parkkal 
kap solódik össze. Ezt a építést és kör ezet re dezést, a park ejáratá ál található e lékoszlop jelzi. 
A terület szerkezetére jelle ző a háro szi tes re dezett ö é állo á  a  g ep, serje szi t fás 

ö é állo á al , a el ek jól átjárhatóak, ös é ek, urkolt és ur ás sétá ok ezetik a látogatót. A 
terület átlátható, íg  szerkezete iztosítja a jó hasz álhatóságot.  
A terület hasz álata áltozatos, szi te álla dó ele ké t a ak jele  a horgászok, illet e a gyerekek a 
játszótére , de eze  a területe  kap hel et a i de  é e  egre dezésre kerülő Kolorfeszti ál is.  
 
Véde dő értékek: 
A zöldfelületi tér és ele ek. 

HELYSZÍNRAJZ: 

   
  



FOTÓK: 

  
  



ZÖLDTERÜLETEK ÉS 
ZÖLDTERÜLETI 
INTÉZMÉNYEK  

Elre delő  
ö kor á yzati 
re delet szá a: 

 
 

 

Városrész: Sajókazi  

Lehatárolás: Jószere sét út – N árfa út – Haj sár út 

Meg evezés: Városi közte ető 

Típus: te etkezési hel   

Tulajdonviszony: ö kor á zat 

Adatfelvétel: 2017 

Védettsége: Településképi jele tőségű eghatározó terület 

A védele  rövid i doklása: 
 
A árosi te ető a régi sajókazi i te ető szo szédságá a  hel ezkedik el, el et -ban nyitottak meg. 
A te ető területé  az utak áltozó urkolatúak, a fol a atos fejlesztés ek, felújítás ak köszö hetőe , 
eg re eg ségese  képet utat. A faállo á ra idős, eállt fák és serjék a jelle zők.  
 
A te ető ele e a ra atalozó a hara gtoro al, ala i t a Mako e z I re által fé jelzett MAKONA 
ter ező iroda által ter ezett főkapu, el  épületeg üttes orga ikus stílus a  épült, a főkapu kő pillérei és 
ko á solt as kapuzata, a i agá a foglal két kise  fogadóépületet.  
 
Véde dő értékek: 
A par ellák közötti utak hálózati re dszere és a zöldfelületek ele ei.  

HELYSZÍNRAJZ: 

   
  



FOTÓK: 

  

  

  
 
  



ZÖLDTERÜLETEK ÉS 
ZÖLDTERÜLETI 
INTÉZMÉNYEK  

Elre delő  
ö kor á yzati 
re delet szá a: 

 

 

Városrész: Herbolya 

Lehatárolás: Her ol ai út, Vad irág út, Tardo a patak-Ill és 
G ula út 

Meg evezés: Mini vadon  

Típus: zöldfelület  

Tulajdonviszony: ö kor á zt 

Adatfelvétel: 2017 

Védettsége: Településképi jele tőségű eghatározó terület 

A védele  rövid i doklása: 
 
A édele el éri tett terület a áros déli határá a  hel ezkedik el. Törté ete az -es é ekhez úlik 

issza. Ekkor kezdték eg a kör ék tárói a  a hel i szé  kiter elését, ala i t itt telepítették az első 
á akoló iát is, a ai Her ol a-régitelepet. A á ászat kö etkez é eké t a területe  kialakult két tó, 
el t jele leg horgászara hasz ál ak. A ter észeti kör ezet éri tetle ségé ek egőrzése fo tos feladat.  

 
Véde dő értékek: 
A zöldfelületi re dszer. 

HELYSZÍNRAJZ: 

   
  



FOTÓK: 

  

  
 
  



PINCÉS TERÜLET 
 

Elre delő  
ö kor á yzati 
re delet szá a: 

 

 

Városrész: Pi és terület 

Lehatárolás: Haj sár ut a- Kis o dor dűlő – Nagy bondor dűlő 
területe 

Meg evezés: Pi és eghatározó területe 

Típus: pi és, présházak  

Tulajdonviszony: Vegyes 

Adatfelvétel: 2017 

Védettsége: Településképi jele tőségű eghatározó terület 

A védele  rövid i doklása: 
 
A ároshoz szer ese  kap solódó pi és terület a Csó akázó tó keleti oldalá , a löszös do oldal a , 
illet e ölg e  található. A háro  szi tes területe  a pi ék illet e présházak i d hasz álata, i d 
ki ézete áltozatos képet utat. A felépít é ek is áltozatos ho lokzati és alaprajzi elre dezéssel ír ak. 
A területe  egtalálható a hag o á os – eg  ajtó, két kis a lak – présház, de a  F+  szi tes, agastetős 
épület is..  
 
Véde dő értékek: 
A eépítési ód, az ut ák hálózati re dszere és a zöldfelületek ele ei. Az ut aképek, az ut ák térará yai. 

HELYSZÍNRAJZ: 

   
  



FOTÓK: 

  

  

  
 
  



.függelék a  ………/ . ……..  ö kor á yzati re delethez 

A helyi értékvédel i területek leírása, adatlapjai 
1. A BELVÁROS HELYI VÉDETT TERÜLETE 

 

BELVÁROS Elre delő  
ö kor á yzati re delet 
szá a: 

 

Városrész: Városközpo t-Bel áros 

Lehatárolás: Jószere sét ut a, Egress  Bé i út, Keleti g űjtőút, 
Mát ás Királ  út, Li i Ist á  tér, Május . út, Sza ó 
Er i  ut a, Építők útja 

Meg evezés: Bel áros 

Típus: Veg es hasz álat: lakóépületek, i téz é ek, eg házi 
i téz é  

Tulajdonviszony: Vegyes 

Adatfelvétel: 2017 

Védettsége: Hel i érték édel i terület 

A védele  rövid i doklása: 
 
A terület településszerkezeti értele e  és re deltetés szeri t a áros közpo tja. A hajda i „Béke áros” 
területét - e  a régi fal aktól és a  - os szá ú főúttól délre a Tardo a patak ölg é e  kezdődték el 
építe i a területre érkező u kások az iparterület fejlesztéssel párhuza osa . Az Országos Ter hi atal által 
kiadott re delkezés alapjá  első kör e   lakás építését irá ozták elő. Sorra őttek ki a föld ől a 
háro e eletes, jelle zőe  L ag  U alakú illet e po t-szerűe  egépített szo ialista realista stílusú típus 
lakóházak. Kialakultak a településszerkezetet eghatározó fő  ut ák, i t az Egress  Bé i út és az Építők 
útja.  
 
Az Egress  úthoz kétoldalo  teresedések kap solód ak, el eket iszo lag zárt térfalak határolnak. A 

eépítés laza, a legkorá a  épült ut ákat széles parkosított zó ák álasztják el eg ástól. A területe  
találhatók a áros legfő  oktatási-és közi téz é ei, kiskereskedel i eg ségei. A terület szí e, közpo tja a 
tö  hektáros Völg -park és Liget park.  
A áros ára főké t g alogos főut ája, az Egress  út és terei a -es é ek elejé  jele tős reko struk ió  
estek át, a parkok reko struk iója  é től tart. 
 
Véde dő értékek: 
 
A eépítési ód, az úszótelkes telekszerkezet, a közterületek, az ut ák hálózati re dszere, a ea deres 
térre dszer az egyé  városi terek és a zöldfelületek ele ei. 
Az ut aképek, az ut ák térará yai. 

  



HELYSZÍNRAJZ: 

  

FOTÓK: 

 
 

  



  

  

  



 
 

2. SAJÓKAZINC  
 

SAJÓKAZINC Elre delő  
ö kor á yzati re delet 
szá a: 

 

 

Városrész: Sajókazi  – Kossuth Lajos ut a és kör ezete 

Lehatárolás: Kossuth Lajos ut a és az ut ához kap solódó telkek 
területe 

Meg evezés: Sajókazi  

Típus: Hasz álat: lakóépületek,  

Tulajdonviszony: Vegyes 

Adatfelvétel: 2017 

Védettsége: Hel i érték édel i terület 

A védele  rövid i doklása: 
 
Sajókazi  a árost alkotó őstelepülés, Kazi ar ika észak-keleti részé  hel ezkedik el.  
Jele tős agrártelepülés olt, a ter éke  talaj, a Sajó árteré ek dús legelői és a községet éri tő postaút 
ked eztek fejlődésé ek.  
Az eredeti, út ellé települt eg ut ás, szalagtelkes településszerkezet a ai apig fe  aradt. A 
településrész ára a árosközpo ttól tá ol eső, ag  kiterjedésű ipartelepek által körül zárt ö álló eg séggé 

ált, el et a késő  kiépített . szá ú országos főút o al szelt ketté, jele tőse  torzít a az eredeti 
település-szerkezetet. 
Kazi ar ika orfológiailag tagolt település. Kialakulásá a  jele tős szerepet töltött e a Sajó‐ ölg  

eghatározó út o alá  aló elhel ezkedése, az északi területek felé aló itás. Elhel ezkedését a heg ek 
és a Sajó ehatárolta, törté eti közpo tja a fol ó  túl e  terjedt. 
Szerkezetét úthálózata kijelölte. Tö jeire a falusias kerthasz álat olt a jelle ző. A á ászathoz és a 
gazdasági te éke ségekhez köthető a hag o á os telekhasz álatot fel áltó aprótelkes á ásztelepek, 
illet e lakótelepek egjele ése. A kato ai fel éréseke  egjele ő ezőgazdasági ű elésű eltelkeket a 

ö ek ő áros körül ölelte, építési telkekké alakította. 
Azáltal, hog  a . szá ú főút át ágta a településrészt tö  áltozás állt e. A főút elletti területek 
telekszerkezeté e  és re deltetésé e  áltozás állt e:  

- a hag o á os ezőgazdasági ű elésű szalagtelkes területek eg  része gazdasági területté 
alakult át, 

- a lakótelepek építésé el eg es település részek eltű tek 
- a hagyomá os telekszerkezet a telkek egosztásá al esűrűsödött el eszítette eredeti karakterét, 

íg  sak az eredeti településrész kise , ég az eredetiségét őrző része kerül édele  alá. 
 
Véde dő értékek: 
 
A szalagtelkes telekszerkezet, az oldalhatáro  álló eépítési ód, az épületek jelle zői, elsősor a  
tö ege és hosszházas jellege , a közterületek, az ut ák hálózati re dszere, a térre dszer ele ei. 
A Kossuth Lajos ut aképe, az ut a térará yai. 
  



HELYSZÍNRAJZ: 

  

FOTÓK: 

  

  

 

  



3. Felső-Barcika – Régi faluközpo t 
 

FELSŐ-BARCIKA 

 

Elre delő  
ö kor á yzati re delet 
szá a: 

 

 

Városrész: Felső-Bar ika régi faluközpo t 

Lehatárolás: Budai Nag  A tal ut a, és az ut ához kap solódó telkek 
területe a Tá si s ut ától a asúti pál a felé 

Megnevezés: Felső-Barcika 

Típus: Hasz álat: lakóépületek,  

Tulajdonviszony: Vegyes 

Adatfelvétel: 2017 

Védettsége: Hel i érték édel i terület 

A védele  rövid i doklása: 
 
Felső és alsó Bar ika a árost alkotó őstelepülések. Kazi ar ika észak-nyugati részé  hel ezkedik el.  
Jele tős agrártelepülés olt, a ter éke  talaj, a Sajó árteré ek dús legelői és a községet éri tő postaút 
ked eztek fejlődésé ek.  
Az eredeti, út ellé települt eg ut ás, szalagtelkes településszerkezet a ai apig fe  aradt Felső-
Bar iká . A településrész ára a árosközpo ttól tá ol eső, zárt ö álló eg séggé ált.  
A területe  található a település eg ik űe léki kör ezete, a Felső-Bar ikai refor átus te plo  és 
kör ezete. A településkép, a lakás iszo ok a is falusias képet utatnak 
Kazi ar ika orfológiailag tagolt település. Kialakulásá a  jele tős szerepet töltött e a Sajó‐ ölg  

eghatározó út o alá  aló elhel ezkedése, az északi területek felé aló itás. Elhel ezkedését a heg ek 
és a Sajó ehatárolta, törté eti közpo tja a fol ó  túl e  terjedt. 
Szerkezetét úthálózata kijelölte.Tö jeire a falusias kerthasz álat olt a jelle ző. A kato ai fel éréseke  

egjele ő ezőgazdasági ű elésű eltelkeket a ö ek ő áros rész e  körül ölelte, építési telkekké 
alakította. 
A meghatározó főut a töl sérese , eg e letese  táguló. A tér, ahol a Felső‐ ar ikai refor átus te plo  áll, 
jellegzetes for ájú, el újtott háro szög alakú. E tér eg kor eg  át e ő ut a ö lözeteké t alakult ki, a az 
át e ő ut á  kí ül ég  ásik ut a is rá satlakozik. Törté eti kutatások alapjá  az il e  alakú terek az 
alapított településekre jelle zőek. Keletkezésüket a . század közepére teszik. Felső Bar zika 
zsáktelepülés, Alsó Bar ika eg ut ás falu. 
Északról i dkét település terjeszkedését a Sajó fol ó és árterületei, ajd a kiépülő asút o al határolta 

e. Kialakulásuk kör ezetük ől aló iszo lagos kie elkedésük ek olt köszö hető, ez azo a  égse  
tudta eg éde i őket a sorozatos ár izektől. 
 
Véde dő értékek: 
 
Védele  alá sak Felső-Bar ika kerül Alsó-Bar ika jele tős átalakulása iatt. A szalagtelkes 
telekszerkezet, az oldalhatáro  álló eépítési ód, az épületek jelle zői, elsősor a  tö ege és 
hosszházas jellege , a közterületek, az ut ák hálózati re dszere, a térre dszer ele ei. 
Az ut aképe, az ut a térará yai. 
 
  



HELYSZÍNRAJZ: 

  

FOTÓK: 

 

  



  

 

 

  



.függelék a  ………/ . ……..  ö kor á yzati re delethez 

A helyi egyedi építészeti értékvédele el védett épületek leírása 
 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-1 1898/1 
Kazincbarcika, 

Budai Nagy Antal 48 
lakó épület agá  agá  

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakóépület  jó oldalhatáro  álló F 
jelenleg kontyolt 

eregtető 
MEGJEGYZÉS 

Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Beépítési ód oldalhatáro  álló, tö ege átalakított, tetőfor a eredetileg oro falas eregtető oro falasra 
isszaalakítható . Oszlopos tor á , igé ese  kialakított köroszlopos, í es záródású tor á  ezőkkel, falazott ell édes 

kialakítással, ílászárók elhel ezkedése és ará re dszere, az eredeti ílászáró ará ok isszaállításá al . Az eredeti fedési 
a ag serép  isszaállítása.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

 
 

FOTÓ 

  
 

 

 

 

 

 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 



He-2 1933 
Kazincbarcika, 

Budai Nagy Antal 63 
lakó épület agá  agá  

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakóépület  jó oldalhatáro  álló F 
jelenleg kontyolt 

eregtető 
MEGJEGYZÉS 

Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Beépítési ód oldalhatáro  álló, tö ege átalakított, tetőfor a eredetileg oro falas eregtető oro falasra 
isszaalakítható . Oszlopos tor á , igé ese  kialakított köroszlopos, í es záródású tor á  ezőkkel, falazott ell édes 

kialakítással, ílászárók elhel ezkedése és ará re dszere, az eredeti ílászáró ará ok isszaállításá al . Az eredeti fedési 
a ag serép  isszaállítása. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

FOTÓ 

 
 
  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-3 1932 
Kazincbarcika, 

Budai Nagy Antal 
Refor átus te plo  

Refor átus 
Eg ház 

Refor átus 
Eg ház 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

közösségi épület XII-XV század jó szabadon álló F 
összetett 
tetőido  

MEGJEGYZÉS 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Felső-Bar ika árosrész refor átus te plo a XII-XV. századi eredetű, - a  építették újra. A toro  - e  épült. 
A te plo  előtt található Rözge László kő ől készült I. ilághá orús e lék ű e, a el  hel i édele  alatt álló űalkotás.  
Műe lékké il á ítása fol a at a  a .  
Beépítési ód, tö eg, tetőfor a ílászárók elhel ezkedése és ará re dszere, a aghasz álata az eredeti ílászáró 
ará ok isszaállításá al . Esetleges kutatási doku e tá iók szeri t hel reállítás. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

FOTÓ 

 
 
 



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-4 1905 
Kazincbarcika, 

Budai Nagy Antal 19 
lakó épület agá  agá  

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 
lakó 

épület  jó sza ado  álló F Ko t olt összetett 
tetőido  

MEGJEGYZÉS 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Ut a o allal párhuza os geri ű, ko t olt ereg és fél ereg tetőzetű lakóépület a Budai Nag  A tal út déli szakaszá . Az 
épület középső í es ag kapuja két oldalá  két-két a lakte gel t találu k. Az a lakok keretezettek. Az a lakok feletti ezők 
gipsz ől készült orga ikus ö é i otí u okkal díszítettek, az a lakpárká  alatt is akolat tagozatok jele ek eg.. A 
ho lokzat ho okszí ű téglá al urkolt. A téglá ól készült tér eli tagolások illet e az í es kapuzat díszített tégla oltozata 
igé es kialakítású. Az ud aro  fa szerkeeztű tor á  és a ellékszár a  gazdasági fu k iók istálló  található 
Az épület eklektikus stílusú, a Kis író háza olt.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  

FOTÓ 

  

  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-5 1873 Kazincbarcika, 
Tá si s Mihál  ut a  közösségi épület 

Kazincbarcika 
Város 

Ö kor á zata 

Kazincbarcika 
Város 

Ö kor á zata 
FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

közösségi épület, 
Mű elődési Ház 

1900 –as é ek 
eleje közepes sza ado  álló F+1 lapos tető 

MEGJEGYZÉS 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Korai oder  stílus a  épült épület. 
Beépítési ód sza ado álló, tö ege eredeti, az épület lapos tetős. Az eredeti ílászárók legalá  fal-ablak viszonylatban 
isszaállíta dók. 

A tetőfor a ala so  hajlásszögű fél ereg tető el kiegészíthető. Az újo a  kialakított ejárat előtti szélfogó el o ta dó, 
hel ette az épület stílusához igazodó előtető ag  szélfogó építhető. Az eredeti re deltetés szeri ti fu k ió isszaállíta dó. 
Az épület fő ejáratá a utólag elhel ezett üzletet át kell hel ez i. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

 
FOTÓ 

 



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-6 1134/15 Kazincbarcika, 
Május . út 

Kórház Mag ar Álla  GYEMSZI 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 
közösségi épület 

Kórház 
1963-1969 jó szabadon álló F+9 lapos tető 

MEGJEGYZÉS 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Eredeti ter ező: KÖZTI – Já oss  G örg  
Az építész a ter ezést -ben kezdte, majd 1963-1966-ig a BUVÁTI- a  dolgozott, ekkor a ter ezés a a aradt. A ikor 
isszatért a KÖZTI- e a ter ezés akkor fejeződött e. Az épület típuster , tö  épület épült eg Kar ag  

A kórház reko struk iós ter ezését a Műépítész Kft égezte a - es é ek elejé , a szerzői jogi kérdéseket re dezték a 
KÖZTI- el. A reko struk ió lé egese  eltér az eredeti ter ektől, kiegészítették a kórházat eg  új űtő lokkal. Az eredeti 
ho lokzat hel ett eg  ü eg függö fal került az épület ho lokzata elé, el  az épület jellegét teljese  eg áltoztatta, a 
felújítás építész szak ai sze po t ól itatott. 
Az épület e  és tö  űalkotás is található: 

x Be ő Ilo a Cso tko pozí ió í ű fali kerá iája, 
x Cseko szk  Árpád Sejtek ilága í ű fali kerá iája 
x Cseko szk  Árpád daktiloszkópia í ű fali kerá iája 
x Illés G ula Építészeti ar hite túra í ű do or űje a kórház ho lokzatá  
x Makrisz Aga e o  Fáradt or os í ű ro z portréja a kórház ho lokzatá  

A egtarta dó értékek az eredeti épület építészeti egoldásai felé ozdulja ak el, ha ég ez űszakilag lehetséges.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

FOTÓ 

 



 

 

  



  

  

 



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-7 1394/47 
Kazincbarcika, 

Móri z Zsig o d tér . 
Görög Katolikus 

Templom 
Görög Katolikus 

Eg ház 
Görög Katolikus 

Eg ház 
FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

közösségi  
épület 

1992-1995 jó sza ado  álló F 
összetett 
tetőido  

MEGJEGYZÉS 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Sze t Já os apostol és e a gélista tiszteletére felsze telt görög katolikus te plo  Az alkotó Balázs Mihál , Kossuth díjas 
építész, a Műeg ete  profeszora, az Európai Tudo á os és Mű észeti Akadé ia, ala i t a Mag ar Mű észeti Akadé ia 
tagja. 
A görög katolikus te plo  a áros közpo tjá a  található,  éterre a áros ásik oder  te plo a szo szédságá a , 

ell el pár a , eg e  szakrális közpo tot is alkot. Saroktelke  hel ezkedik el, sza ad alakítást ad a ezzel a ter ező kezé e.  
Szeré  érete elle ére a huszadik század égi kortárs ag ar építészet, azo  elül a szakrális építészet iko ikus dara ja. 
Ce trális, kör alaprajzú, lo gitudi ális ele eket is agá a foglaló téri szerkesztése a izá i rítusú, de ró ai kötődésű 
görögkatolikus eg ház előírásait kö eti.  
A te plo  karakteres ele eké t egjele ő fa szerkezetű kupolá a  So og i-So a László festő ű ész Pa tokrátor képe 
látható. Az iko falra tö  ter áltozat készült, de azok közül ég eg ik se  alósult eg. Ug a sak e  épült eg az 
építészeti ko pozí ió ásik fo tos ele e, a parókia. 
A te plo  addití  tö egfor álása, a szi etria-aszi etria go dos kieg e súl ozottsága, őszi te a aghasz álata ré é  a 
tradi io ális ele ek és a kortárs építészeti sze lélet sikeres öt özetét utatja. A hazai téglaépítészet g akra  hi atkozott 
példája. Alkotójá ak első középülete, a el ért -ben Ybl-díjat kapott. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  

FOTÓ 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1nos_apostol


  

  



  

  

 

 



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-8 1132/13 
Kazincbarcika, 
Sze t Erzsé et 

sétá  .  

Ró ai Katolikus 
Templom 

Ró ai Katolikus 
Eg ház 

Ró ai Katolikus 
Eg ház 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 
közösségi  

épület 
2003-2007 jó sza ado  álló F 

összetett 
tetőido  

MEGJEGYZÉS 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Ter ező: Rátkai é Kiss Róza és Rátkai Attila, Rátkai Építésziroda Kft 
Ol a  épület készült, a i ag éretű zöldterülete  hel ezkedik el, szer ezi köz etle  kör ezetét és új izuális ha gsúl t 
alakít ki. 
A ter ezési progra  eg   férőhel es te plo  ter ezésére szólt, liturgikus térrel, a hozzá kap solódó sekrest é el, 
hétköz api kápol á al, g ó tatóhel iségekkel, kórussal, és eg é  kiszolgáló terekkel, ala i t a terep lejtésé ől adódó alsó 
szi te  kialakíta dó ur ás te etésre alkal as alte plo al.  
Az épület fő tér és tö egfor ájá ak eg álasztásakor, dö tő szerepe olt a te plo  titulusá ak. A Sze t Család ak 
sze telt te plo  ellipszis alakú főhajójá ak ö agá a isszaforduló o ala jelképezi a salád eg ségét, zártságát, az 
eg ü é tartozást, és az örök fol to osságot, el et to á  ha gsúl oz a kupolás lefedés. Az ellipszis alaprajzú te plo tér 
jól kiszolgálja a hossza ti elre dezésű, sze tél re irá uló fu k io ális igé eket. 
A toro  a kereszttel eg ütt összese    agas, a te plo tól függetle  szerkezetű. A tö egeket itott-fedett átjáró 
köti össze, át e etet képez e a két geo etriai re dszer között. 
Az épület a aghasz álatá a  do i ál a erstégla felület és a Rhei zi k fé le ezfedés. 
Az épület első kialakításá a  is a ter észetes a agok hasz álatára törekedtek. 
A kupolát í es, rétegelt-ragasztott fatartók tartják, a ezők fa urkolatúak, ki áló akusztikát köl sö öz ek a első tér ek. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  

FOTÓ 

  



 

  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-9 1132/5 
Kazincbarcika, 

Fő tér  
Polgár esteri 

Hivatal 

Kazincbarcika 
Város 

Ö kor á zata 

Kazincbarcika 
Város 

Ö kor á zata 
FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

közösségi 
épület 

1960-as é ek 
eleje 

jó sza ado  álló F+2 lapos tető 

MEGJEGYZÉS 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Eredetileg kettős fu k ió al épült, eredeti re deltetése Ta á sháza és Pártház. Az épület első közlekedési re dje e ek a 
kettős re deltetés ek felelt eg a kettős ejárattal és az eg ással elle tétes irá a ezető lép sőkarokkal. 
A korai oder  árosépítészet és építészet szép példája, a Főtér lezáró térfalá ak eghatározó ele e. 
Az épület jele leg Polgár esteri Hi atalké t űködik 
Az épület reko struk iója tö  üte e  alósult eg, először az e ergetikai korszerűsítésre és akadál e tesítésre került 
sor, ajd a első felújítás is egtörté t.  
A ho lokzat reko struk ió sorá  a lé eges re dszerek eg aradtak, azo a  a ho lokzat e tré , lézeres ilágítást 
kapott, el  új ar ulatot köl sö öz a eglé ő ho lokzat ak, a ai kor di atjá ak egfelelőe . 
A felújítást a MŰÉPÍTÉSZ Kft ter ezet, ezető ter ező Puskás Péter.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

 

FOTÓ 



 
 



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-10 1132/19 
Kazincbarcika, 

Fő tér  
Egressy Bé i 

Művelődési Ház 

Kazincbarcika 
Város 

Ö kor á zata 

Kazincbarcika 
Város 

Ö kor á zata 
FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

közösségi épület 
Mű elődési Ház 

1969 jó sza ado  álló F+1 lapos tető 

MEGJEGYZÉS 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
A korai oder  árosépítészet és építészet szép példája, a Főtér északi térfalá ak lezáró, eghatározó ele e. 
Mű elődési ház re deltetéssel épült, jele legi fu k iója is az. Az épület - e  épült, a ter eket a Lakóter  Vállalat 
készítette, Borost á kői László építész ter ező ezetésé el.  
Szi háztere el, szí paddal és ze ekari árokkal re delkezik. Elő sar oka kétszi tes. Az épület eredeti állapot szeri ti 
szerkezete pillér ázas ázkitöltő falazattal, ho lokzata pillér áz raszterei között a él ü eg portálokkal, dekoritle ez 

urkolattal. Az épület sza ál os ég szög alaprajzi elre dezésű, el ől az előtető és az I. e elet észak ugati oldalfala 
ugrik ki horizo tálisa , és ertikálisa  a szí padtér él eg o t a a tö szerű egjele ést. A fő ejárat a fő térre éz, az 
épület síkjá ól kiugratott dekoritle ez urkolatú előtető szegél ezte, el et a legutó i felújítás sorá  í es árkádsorra 

ódosult, szere sétle ül efol ásol a az épület egjele ését. 
Felújítását az -as é ek elejé  égezték el, ajd -  között úja  felújítás kö etkezett, el  alkalommal az 
épület eredeti karakterét teljese  tö kretette. Az elkö etkeze dő to á i felújítások alkal á al árosképi és építészeti 
sze po tok iatt kö etel é  az eredeti építészeti ar ulathoz aló isszatérés. Az épület e  lé ő kö tárat  é e  
költöztették új hel re. 
Az épület e  és kör ezeté e  tö  űalkotás is található: 

x Meze  Ist á  Múzsák í ű olaj fest é e, 
x Shaffer Ber adett Szí ház í ű sa ott do or űje 
x Nag  Ist á  Já os Egress  Bé i ro z portré szo ra 
x Sza i Péter ö tött as ól készült ’ -os e lék űje 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

 



 

 

 



 
  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-11 1096 Kazincbarcika, 
Jószere sét út  

Szalézi Sze t Fere  
Gi áziu  

Kazincbarcika 
Város 

Ö kor á zata 
Szalézi Re d 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 
közösségi 

épület 
1966 jó sza ado  álló F+3 lapos tető 

MEGJEGYZÉS 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
A korai oder  árosépítészet és építészet szép példája, a Főtér észak- ugati térfalá ak részé ek lezáró, eghatározó 
ele e. Középiskola fu k ió al épült, jele legi fu k iója is az.  
Az épület U alakú, szélső fol osós re dszerű, aulája i s. 
Homlokzatképzése külö öző jellegzetességeket hordoz. Északi főho lokzatá  ha gsúl os erkél ek hel ezked ek el, 
eg é ké t szalag a lak sor jelle zi. A ugati ho lokzat a ögötte lé ő közlekedő fol osóhoz igazodó a él szerkezetű 

e ilágító a laksorral egépített ü egezett szakipari fallal re delkezett, el et a felújításkor átépítettek, egőriz e a 
karakterét. 
Az épület a Kazi ar ika áros közi téz é eire jelle ző kli ker tégla urkolat orította részlegese , el et a felújítás 
sorá  egőrzésre került. 
A felújítás  é e  fejeződött e. A ter eket a MŰÉPÍTÉSZ Kft készítette, ezető ter ező Puskás Péter 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  

FOTÓ 

 



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-12 1480 
Kazincbarcika, 

Jószere sét út /A 

Volt Közpo ti Általá os 
Iskola 

I ku átor Ház 

Kazincbarcika 
Város 

Ö kor á zata 

Kazincbarcika 
Város 

Ö kor á zata 
FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

közösségi épület 
I ku átor Ház 

1960- as é ek 
eleje 

jó sza ado  álló F+2 ko t tető 

MEGJEGYZÉS 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület az -as é ek elejé  épült  ta ter es típus általá os iskola. Az épületet -ben tervezte a Budapesti 
Lakóépület Ter ező Vállalat, Sza ó Báli t statikus ter ező ezetésé el. „U” alakú épület, sza ado  álló eépítési óddal. Az 
épület  szár ól áll: „L” alak a  pi e +  szi t épület tö eggel, hozzá „T” alak a  kap solódó földszi tes öltöző lokk 
épületrész ől és az ahhoz satlakozó  efoglaló éretű tor a sar ok épületszár ól.   
Az épület szerkezete ag  éretű téglá ól épített pillér ázas szerkezet, ölöpalapozással, pi e felett előre g ártott. . 
gere dás födé el, I-II szi te  Boh  födé el készült. A II. e elet feletti Boh  födé e  hézagosa  rakott kis éretű tégla 
hará tfalakra ültetett ú . Hill pallós előre g ártott as eto . tál a födé  készült, el  a lapos tető lejtését adta.  
Az eredetileg lapos tetős épületre az -as é ek elejé  részlegese  agas tetőt építettek tö szörös ko t olással, el  

e  illeszkedett az épület ar ulatához. A felújítás ered é eké t a lapos tetőre /  . koszorú került, el  a 
fedélszék ízszi tes erőit fel tudta e i o ó asakkal.  Az iskola re deltetése 9- e  szű t eg. Tö  felújítási ter  
készült, el ek azo a  a alós fu k ió hiá á a  e  alósultak eg. Az épület új fu k ióját az úg e ezett S áj i 
projekt kereté e  erte el. Érték egőrző, oder  felújítását a Bar ika Szolg Kft keretei  elül Bia ki Dá iel DLA építész 
ter ezte. Az épület akadál e tesítésé  túl a teljes ho lokzat reko struk iója és oder izá iója is egtörté t. Az eredeti 
hálós tégla ho lokzati ele ek hel ett sá os ho lokzatkialakítás készült, el  az épület ek har o ikus, egújult arculatot 
köl sö öz az értékek egőrzése ellett.Új ele ké t jele ik eg a főho lokzatról i duló előtető, el  „L” alak a  körül 
öleli a fő épületszár at és összeköti a tor a sar okkal. Ez utó i az eredeti ter eke  is szerepelt, de az utókor szá ára 
ismeretle  ok ól e  alósult eg. Az épület iskola fu k iója eg áltozott, a -  é i felújítás utá  ár i ku á iós 
irodaházké t fog űköd i, a tor a sar ok épületrész e költözik a hel i t  Bar ika Art Kft .  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
EREDETI TERVEK 

 



 FOTÓ 

  

 
 

 

 
 



 
 

  



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-13 1136/3 
Kazincbarcika, 

Sza ó Er i  ut a. -8 
lakóépület vegyes tulajdon társasház 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 
lakóépület 1963 közepes sza ado  álló F+3 lapos tető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület ez Építők útjától ugatra fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított lakótelepé ek 
része. A lakótelep sza ado  álló épületek ől keretes jelleggel kör eépített iszo lag zárt első ud arral re delkező 
tö ök ől áll. Az Építők útja felé árosias jellegű terek jele ek eg a sze közti házak közötti réseke  át a Völg  parkig 

úlóa .  
Sza ado  álló lapos tetős sá ház, ég  lép sőházra tagol a. A lakások szá a . Kohósalak- lokkos te h ológiá al épült, 
korai oder  építészeti stílus a . Tö ege eg séges, ke éssé tagolt. A lép sőházak az épület tö eg ől kissé kiugra ak, 
jelez e a lakástól eltérő re deltetés, ílászárója a él szerkezetű függö fal. 
A ho lokzat az ut a felé zárta , az ud ar felé loggiákkal tagolt. A ho lokzatképzés eg szerű, az e eleti szi tek között 
eltérő szí ű el álasztó sá  jele ik eg, el  kör e ezet az épülete . Az a lakok alatti ho lokzat ezők eltérő szí el 
kiemeltek.  
Reko struk ióra szorul. A reko struk ió sorá  a ho lokzatok eg séges karakterét és ele eit eg kell tarta i. Az erkél ek 
eg edileg e  eépíthetők. Az épület földszi tjére külö  ejáratokat sak az épület stílusához igazod a lehet építe i.  
A édele  élja az épület eg séges egjele ésé ek iztosítása. A stílusidege  utólagos toldásokat át kell alakíta i.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  

FOTÓ 

 
  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-14 1136/25 
Kazincbarcika, 

Építők útja -46 
lakóépület vegyes tulajdon társasház. 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakóépület 1957 közepes sza ado  álló F+3 nyeregtető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület ez Építők útjától ugatra fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított lakótelepé ek 
része. A lakótelep sza ado  álló épületek ől keretes jelleggel kör eépített iszo lag zárt első ud arral re delkező 
tö ök ől áll. Az Építők útja felé árosias jellegű terek jele ek eg a sze közti házak közötti réseke  át a Völgy parkig 

úlóa .  
Sza ado  álló agas tető el fedett sá ház az Építők útjára tájol a, hat lép sőházra tagol a. A lakások szá a . Az épület 
téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek egfelelőe , korai oder  
építészeti stílus a . Tö ege eg séges, ke éssé tagolt, ozgal asságot sak az ut a és ud ar felé egjele ő, a ho lokzati 
sík ól ferdé  kie elkedő erkél ek jele te ek. .Az erkél korlátok iztosítják a ho lokzat eg etle  érdekességét, el et 

egőrze dő érték ek kell teki te i A lép sőházak lakástól eltérő re deltetését az eltérő rit usú a lakkiosztás jelzi.. 
Ez olt a régi III-as épület.  
A édele  élja az épület eg séges egjele ésé ek iztosítása. A stílusidege  utólagos toldásokat át kell alakíta i. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

FOTÓ 

  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-15 1136/17 Kazincbarcika, 
Ifjú u kás tér -16 

lakóépület vegyes tulajdon társasház. 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakóépület 1962 közepes sza ado  álló F+3 lapos tető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület ez Építők útjától ugatra fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított lakótelepé ek 
része. A lakótelep sza ado  álló épületek ől keretes jelleggel kör eépített iszo lag zárt első ud arral re delkező 
tö ök ől áll. Az Építők útja felé árosias jellegű terek jele ek eg a sze közti házak közötti réseke  át a Völg  parkig 

úlóa .  
Sza ado  álló lapos tetős sá ház, két lép sőházra tagol a. A lakások szá a . Kohósalak- lokkos te h ológiá al épült, 
korai oder  építészeti stílus a . Tö ege eg séges, ke éssé tagolt. A lép sőházak az épület tö eg ől kissé kiugra ak, 
jelez e a lakástól eltérő re deltetést, ílászárója a él szerkezetű függö fal. 
A ho lokzat az ut a felé zárta , az ud ar felé loggiákkal tagolt. A ho lokzatképzés eg szerű, az e eleti szi tek között 
eltérő szí ű el álasztó sá  jele ik eg, el  kör e ezet az épülete . Az a lakok alatti ho lokzat ezők eltérő szí el 
kiemeltek.  
Reko struk ióra szorul. A reko struk ió sorá  a ho lokzatok eg séges karakterét és ele eit eg kell tarta i. Az erkél ek 
eg edileg e  eépíthetők. Az épület földszi tjére külö  ejáratokat sak az épület stílusához igazod a lehet építe i.  
A édele  élja az épület eg séges egjele ésé ek iztosítása. A stílusidege  utólagos toldásokat át kell alakíta i.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-16 1136/9 Kazincbarcika, 
Ifjú u kás tér -12 

lakóépület vegyes tulajdon társasház. 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakóépület 1962 közepes sza ado  álló F+3 lapos tető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület ez Építők útjától ugatra fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított lakótelepé ek 
része. A lakótelep sza ado  álló épületek ől keretes jelleggel kör eépített iszo lag zárt első ud arral re delkező 
tö ök ől áll. Az Építők útja felé árosias jellegű terek jele ek eg a sze közti házak közötti réseke  át a Völg  park ig 

úlóa .  
Sza ado  álló lapos tetős sá ház, két lép sőházra tagol a. A lakások szá a . Kohósalak- lokkos te h ológiá al épült, 
korai oder  építészeti stílus a . Tö ege eg séges, ke éssé tagolt. A lép sőházak az épület tö eg ől kissé kiugra ak, 
jelezve a lakástól eltérő re deltetést, ílászárója a él szerkezetű függö fal. 
A ho lokzat az ut a felé zárta , az ud ar felé loggiákkal tagolt. A ho lokzatképzés eg szerű, az e eleti szi tek között 
eltérő szí ű el álasztó sá  jele ik eg, el  kör e ezet az épülete . Az a lakok alatti ho lokzat ezők eltérő szí el 
kiemeltek.  
Reko struk ióra szorul. A reko struk ió sorá  a ho lokzatok eg séges karakterét és ele eit eg kell tarta i. Az erkél ek 
eg edileg e  eépíthetők. Az épület földszi tjére külö  ejáratokat sak az épület stílusához igazod a lehet építe i.  
A édele  élja az épület eg séges egjele ésé ek iztosítása. A stílusidege  utólagos toldásokat át kell alakíta i. A 
lép sőház utólagosa  efalazott és sá a lakra serélt ílászáróit hel re kell állíta i. 
A tö első e  található Cs. Ko á s László Gol ózó fiúk í ű alu í iu  szo ra, a el  hel i édele  alatt álló űalkotás.   

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  

FOTÓ 

  
 

  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-17 1136/11 Kazincbarcika, 
Ifjú u kás tér -8  

lakóépület vegyes tulajdon társasház. 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakóépület 1962 közepes sza ado  álló F+3 lapos tető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület ez Építők útjától ugatra fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított lakótelepé ek 
része. A lakótelep sza ado  álló épületek ől keretes jelleggel kör eépített iszo lag zárt első ud arral re delkező 
tö ök ől áll. Az Építők útja felé árosias jellegű terek jele ek eg a sze közti házak közötti réseke  át a Völg  parkig 

úlóa .  
Sza ado  álló lapos tetős sá ház, két lép sőházra tagol a. A lakások szá a . Kohósalak- lokkos te h ológiá al épült, 
korai oder  építészeti stílus a . Tö ege eg séges, ke éssé tagolt. A lép sőházak az épület tö eg ől kissé kiugra ak, 
jelez e a lakástól eltérő re deltetést, ílászárója a él szerkezetű függö fal. 
A homlokzat az ut a felé zárta , az ud ar felé loggiákkal tagolt. A ho lokzatképzés eg szerű, az e eleti szi tek között 
eltérő szí ű el álasztó sá  jele ik eg, el  kör e ezet az épülete . Az a lakok alatti ho lokzat ezők eltérő szí el 
kiemeltek.  
Rekonstruk ióra szorul. A reko struk ió sorá  a ho lokzatok eg séges karakterét és ele eit eg kell tarta i. Az erkél ek 
eg edileg e  eépíthetők. Az épület földszi tjére külö  ejáratokat sak az épület stílusához igazod a lehet építe i.  
A édele  élja az épület eg séges egjele ésé ek iztosítása. A stílusidege  utólagos toldásokat át kell alakíta i. A 
tö első e  található Cs. Ko á s László Gol ózó fiúk í ű alu í iu  szo ra, a el  hel i édele  alatt álló űalkotás.   

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  

FOTÓ 

  
 

  



ORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-18 1136/13 Kazincbarcika, 
Ifjú u kás tér -4 

lakó épület vegyes tulajdon társasház. 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 
lakóépület 1962 közepes sza ado  álló F+3 lapos tető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület ez Építők útjától ugatra fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított lakótelepé ek 
része. A lakótelep sza ado  álló épületek ől keretes jelleggel kör eépített iszo lag zárt első ud arral re delkező 
tö ök ől áll. Az Építők útja felé árosias jellegű terek jele ek eg a sze közti házak közötti réseke  át a Völg  parkig 

úlóa .  
Sza ado  álló lapos tetős sá ház, két lép sőházra tagol a. A lakások szá a . Kohósalak- lokkos te h ológiá al épült, 
korai oder  építészeti stílus a . Tö ege eg séges, ke éssé tagolt. A lép sőházak az épület tö eg ől kissé kiugra ak, 
jelez e a lakástól eltérő re deltetést, ílászárója a él szerkezetű függö fal. 
A ho lokzat az ut a felé zárta , az ud ar felé loggiákkal tagolt. A ho lokzatképzés eg szerű, az e eleti szi tek között 
eltérő szí ű el álasztó sá  jele ik eg, el  kör e ezet az épülete . Az a lakok alatti ho lokzat ezők eltérő szí el 
kiemeltek.  
Reko struk ióra szorul. A reko struk ió sorá  a ho lokzatok eg séges karakterét és ele eit eg kell tarta i. Az erkél ek 
eg edileg e  eépíthetők. Az épület földszi tjére külö  ejáratokat sak az épület stílusához igazod a lehet építe i.  
A édele  élja az épület eg séges egjele ésé ek iztosítása. A stílusidege  utólagos toldásokat át kell alakíta i. A 
tö első e  található Puskás É a Ülő lá  í ű ro z szo ra, a el  hel i édele  alatt álló űalkotás.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  

FOTÓ 

  
  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-19 1136/15 Kazincbarcika, 
Építők útja -34 

lakóépület vegyes tulajdon társasház. 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakóépület 1956 közepes sza ado  álló F+3 kontyolt 
eregtető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület ez Építők útjától ugatra fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított lakótelepé ek 
része. A lakótelep sza ado  álló épületek ől keretes jelleggel kör eépített iszo lag zárt első ud arral re delkező 
tö ök ől áll. Az Építők útja felé árosias jellegű terek jele ek eg a sze közti házak közötti réseke  át a Völg  parkig 

úlóa .  
Sza ado  álló ko t olt eregtető el fedett sá ház az Építők útjára a  tájol a, két rö ide  szár al efordul a a 
tö első felé. Az épület öttraktusos, öt lép sőházra tagol a. Az Építők útja felőli ho lokzat közép rizalitos kialakítású. A 
lakások szá a . Az épület téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek 

egfelelőe , korai oder  építészeti stílus a . Tö ege eg séges, ke éssé tagolt, ozgal asságot sak az ut a és ud ar 
felé egjele ő, a ho lokzati sík ól kie elkedő erkél ek jele te ek. A ho lokzat érdekességét az erkél korlátok iztosítják 
a él szerkezetű, pál ás kiosztással, ala i t a akolt íláskeretezés e eli ki a ílászárókat. A lép sőházak lakástól eltérő 
re deltetését az eltérő rit usú a lakkiosztás jelzi. A földszi te , a sarkoko  üzletek jele ek eg. Az üzletek és a ejáratok 

űkő íláskerettel a ak kie el e. Ez olt a régi II-as épület.  
A édele  élja az épület eg séges egjele ésé ek iztosítása. A stílusidege  utólagos toldásokat át kell alakíta i. 
A tö első e  található Cs. Ko á s László Gol ózó fiúk í ű alu í iu  szo ra, a el  hel i édele  alatt álló űalkotás.   

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

 

FOTÓ 

  



  

 

  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-20 1129/13 Kazincbarcika, 
Építők útja -39 

lakóépület vegyes tulajdon társasház. 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 
lakóépület 

földszi te  üzletek 
1956 közepes sza ado  álló F+3 

kontyolt 
eregtető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület ez Építők útjától keletre fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított árosközpo ti 
lakótelepé ek része. A lakótelep sza ado  álló épületek ől épített. Épületü k az Építők útjára tájolt, a Völg  park ugati 
térfalá ak része. Az Építők útja felé árosias jellegű terek jele ek eg a sze közti oldal terei el izuálisa  
összekap solód a 
Ez olt a régi J jelű épület. 
Az épület téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek egfelelőe  szo ialista 
realista stílus a . Tö ege U-alakot for ál, ko t olt eregtető el fedett. Az épület öttraktusos, öt lép sőházra osztott, a 
lakások szá a . Az Építők útja felőli ho lokzat kis kiállású közép rizalitos kialakítású. N ílászárói a földszi te  a kie elt 
hel eke  az üzletek él űkő keretezésűek, az a lakok akolat keretezéssel re delkez ek, ala i t a II. e elete  a 
ho lokzat kie elt hel ei  gazdago  díszített terrakotta a lakkeretezések találhatók. 
A ho lokzatot a földszi t fölött hossza  el úlóa  í es, kis kiülésű, párká  osztja eg, el  oszlopfejezettel re delkező 
lizé ákra tá aszkodik. A ho lokzato , ke és hel e  ko á solt as korláttal re delkező erkél ek jele ek eg. Az ud ar 
felőli ho lokzat ílásai fra iaerkél ekkel tagoltak, szi té  ko á solt as korláttal. 
Az épület közelé e  található Huszár I re Diá a őzzel í ű ro z szo ra, a el  hel i édele  alatt álló űalkotás.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

  

 



  

 

  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-21 1129/21 Kazincbarcika, 
Építők útja -29 

lakóépület vegyes tulajdon társasház. 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakóépület 1956 közepes sza ado  álló F+3 
kontyolt 
eregtető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület ez Építők útjától keletre fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított árosközpo ti 
lakótelepé ek része. A lakótelep sza ado  álló épületek ől épített. Épületü k az Építők útjára tájolt, a Völg  park ugati 
térfalá ak része. Az Építők útja felé árosias jellegű terek jele ek eg a sze közti oldal terei el izuálisa  
összekap solód a 
Ez olt a régi H jelű épület. 
Az épület téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek egfelelőe  szo ialista 
realista stílus a . Tö ege U-alakot for ál, ko t olt eregtető el fedett. Az épület öttraktusos, öt lép sőházra osztott, a 
lakások szá a . Az Építők útja felőli ho lokzat kis kiállású közép rizalitos kialakítású. N ílászárói a földszi te  a kie elt 
hel eke  az üzletek él űkő keretezésűek, az a lakok akolat keretezéssel re delkez ek, ala i t a II. e elete  a 
ho lokzat kie elt hel ei  gazdago  díszített terrakotta a lakkeretezések találhatók. 
A homlokzatot a földszi t kie elt hel ei  és a ejáratok ál í es űkő keret dísziti. A ho lokzato , ke és hel e  
ko á solt as korláttal re delkező fra iaerkél ek jele ek eg. Az ud ar felőli ho lokzat ílásai is fra iaerkél ekkel 
tagoltak, szi té  ko á solt as korláttal. 
Az épület közelé e  található G őri Dezső Borjút terelő fiú í ű alu í iu  szo ra, a el  hel i édele  alatt álló 

űalkotás.  
HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

  
 



 



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-22 1129/23 
Kazincbarcika, 

Építők útja -19 
lakóépület vegyes tulajdon társasház. 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 
lakóépület 
kollégiu  

1956 közepes sza ado  álló F+3 kontyolt 
eregtető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület ez Építők útjától keletre fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított árosközpo ti 
lakótelepé ek része. A lakótelep sza ado  álló épületek ől épített. Épületü k az Építők útjára tájolt, a Völg  park ugati 
térfalá ak része. Az Építők útja felé árosias jellegű terek jele ek eg a sze közti oldal terei el izuálisa  
összekap solód a 
Ez olt a régi G jelű épület. Az épület ud arteré e építette a -es ÁÉV eg  ag  létszá ot efogad i tudó ko hát és 
e édlőt. A létesít é  „kajálda-za álda” é e  híresült el a köztudat a . É ek últá  a Borsod Meg ei Kéz űipari Vállalat 
telepített ide eg  arrodát, a it késő  ér e adtak. Itt kezdte űködését a Kü ler Kft arrodája. Az épületet a Völg  park 

 é i reko struk iója sorá  le o tották. 
Az épület téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek egfelelőe  szo ialista 
realista stílus a . Tö ege U-alakot for ál, ko t olt eregtető el fedett. Az épület öttraktusos, öt lép sőházra osztott, a 
lakások szá a . Az épület e  űködik a Szalézi Sze t Fere  Re d Kollégiu a. Az Építők útja felőli ho lokzat kis kiállású 
közép rizalitos kialakítású. N ílászárói a földszi te  a kie elt hel eke  az üzletek él űkő keretezésűek, az a lakok akolat 
keretezéssel re delkez ek, ala i t a II. e elete  a ho lokzat kie elt hel ei  gazdago  díszített terrakotta 
a lakkeretezések találhatók. 
A homlokzatot a földszi t kie elt hel ei  és a ejáratok ál í es űkő keret dísziti. A ho lokzato , ke és hel e  
ko á solt as korláttal re delkező fra iaerkél ek jele ek eg. Az ud ar felőli ho lokzat ílásai is fra iaerkél ekkel 
tagoltak, szi té  ko á solt as korláttal.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

  
  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-23 1136/23 Kazincbarcika, 
Építők útja -24 

lakóépület vegyes tulajdon társasház 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakóépület 1956 közepes sza ado  álló F+3 
kontyolt 
eregtető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület ez Építők útjától ugatra fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított lakótelepé ek 
része. A lakótelep sza ado  álló épületek ől keretes jelleggel kör eépített iszo lag zárt első ud arral re delkező 
tö ök ől áll. Az Építők útja felé árosias jellegű terek jele ek eg a sze közti házak közötti réseke  át a Völg  parkig 

úlóa .  
Sza ado  álló ko t olt eregtető el fedett sá ház az Építők útjára a  tájol a, két rö ide  szár al efordul a a 
tö első felé. Az épület öttraktusos, öt lép sőházra tagol a. Az Építők útja felőli ho lokzat közép rizalitos kialakítású. A 
lakások szá a . Az épület téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek 

egfelelőe , korai oder  építészeti stílus a . Tö ege eg séges, ke éssé tagolt, ozgal asságot sak az ut a és ud ar 
felé egjele ő, a ho lokzati sík ól kie elkedő erkél ek jele te ek. A ho lokzat érdekességét az erkél korlátok iztosítják 
a él szerkezetű, pál ás kiosztással, ala i t a akolt íláskeretezés e eli ki a ílászárókat. A lép sőházak lakástól eltérő 
re deltetését az eltérő rit usú a lakkiosztás jelzi. A földszi te , a sarkoko  üzletek jele ek eg. Az üzletek és a ejáratok 

űkő íláskerettel a ak kie el e. Ez olt a régi I-es épület. 
A földszi ti lakások eg  részét utólagosa  egépített stílusidege  a él lép ső el tárták fel, és üzletté alakították át. 
A édele  élja az épület eg séges egjele ésé ek iztosítása. A stílusidege  utólagos toldásokat át kell alakíta i. 
A tö első e  található Puskás É a Ülő lá  í ű ro z szo ra, a el  hel i édele  alatt álló űalkotás.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  

FOTÓ 

  
  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-24 1136/27 Kazincbarcika, 
Béke tér -18 

lakó épület vegyes tulajdon társasház. 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakóépület 1965 közepes sza ado  álló F+3 lapos tető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület ez Építők útjától ugatra fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított lakótelepé ek 
része. A lakótelep sza ado  álló épületek ől keretes jelleggel kör eépített iszo lag zárt első ud arral re delkező 
tö ök ől áll.  
Sza ado  álló lapos tetős sá ház, háro  lép sőházra tagol a, a terephez lép sőse  igazodó háro  traktussal. A lakások 
szá a . Kohósalak- lokkos te h ológiá al épült, korai oder  építészeti stílus a . Tö ege eg séges, ke éssé tagolt. A 
lép sőházak az épület tö eg ől kissé kiugra ak, jelez e a lakástól eltérő re deltetést, ílászárója eredetileg a él 
szerkezetű függö fal, el et átépítettek. 
A ho lokzat az ut a felé zárta , az ud ar felé loggiákkal tagolt. A ho lokzatképzés eg szerű, az e eleti szi tek között 
eltérő szí ű el álasztó sá  jele ik eg, el  kör e ezet az épülete . Az a lakok alatti ho lokzat ezők eltérő szí el 
kiemeltek.  
Reko struk ióra szorul. A reko struk ió sorá  a ho lokzatok eg séges karakterét és ele eit eg kell tarta i. Az erkél ek 
egyedileg e  eépíthetők. Az épület földszi tjére külö  ejáratokat sak az épület stílusához igazod a lehet építe i.  
A édele  élja az épület eg séges egjele ésé ek iztosítása. A stílusidege  utólagos toldásokat át kell alakíta i. A 
tö első e  található Puskás É a Ülő lá  í ű ro z szo ra, a el  hel i édele  alatt álló űalkotás.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

 



  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-25 1138/1 Kazincbarcika, 
Építők útja -14 

lakó épület vegyes Timpanon Kft. 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 
lakóépület 1957 közepes sza ado  álló F+3 ko t tető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület ez Építők útjától ugatra fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított lakótelepé ek 
része. A lakótelep sza ado  álló épületek ől keretes jelleggel kör eépített iszo lag zárt első ud arral re delkező 
tö ök ől áll. Az Építők útja felé árosias jellegű terek jele ek eg a sze közti házak közötti réseke  át a Völg  parkig 

úlóa .  
Sza ado  álló ko t olt eregtető el fedett sá ház az Építők útjára a  tájol a. Az épület hosszterjedel e eg  egész 
tö i éretre terjed ki, í es kialakítással. Az Építők útja felől a tö első felé átjáró árkád iztosítja az ud ar felé törté ő 
átközlekedés lehetőségét, el  felett Az épület középső részé  tágas erkél ek kerültek kialakításra, el ek 

űkőkeretezéssel ellátottak, a pillérek él és ízszi tes ha gsúl ozással a födé ek síkjá a . Az árkád eg  részét eépítették, 
el et hel re kell állíta i. Az épület hat traktusos, hat lép sőházra tagol a. Az Építők útja felőli ho lokzat közép rizalitos 

kialakítású. A lakások szá a . Az épület téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és 
építészeté ek egfelelőe , korai oder  építészeti stílus a . Tö ege eg séges, ke éssé tagolt, ozgal asságot sak az 
ut a és ud ar felé egjele ő, a ho lokzati sík ól kie elkedő erkél ek és fra iaerkél ek jele te ek. A ho lokzat 
érdekességét az erkél korlátok iztosítják a él szerkezetű, pál ás kiosztással. A lép sőházak lakástól eltérő re deltetését az 
eltérő rit usú a lakkiosztás jelzi. A ejáratok ha gsúl os űkő íláskerettel a ak kie el e. Az eredeti ho lokzato  a 

ílások akolatkerettel ellátottak, el eket issza kell állíta i. Ez olt a régi VII-es kifli  épület. 
A földszi ti lakások eg  részét utólagosa  egépített stílusidege  a él lép ső el tárták fel, és üzletté alakították át. 
A édele  élja az épület eg séges egjele ésé ek iztosítása. A stílusidege  utólagos toldásokat át kell alakíta i. Az 
épület ho lokzat reko struk iójá ál az eredeti ho lokzat szí ezésé ől, a ak tagolásá ól kell kii dul i.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

 FOTÓ 

  
 



 

 
  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-26 978/1 Kazincbarcika, 
Li i I. tér ,  

Iri yi Já os Refor átus 
Szakközépiskola 

Kazincbarcika 
Ö kor á zat 

Tiszá i e i 
Refor átus Eg ház 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

középiskola 1960-1961 jó sza ado  álló F+2 lapos tető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
A Szakközépiskola épülete Kazi ar iká  a Li i Ist á  tére  található, a Kollégiu al eg ütt ö álló tö ké t kialakít a, 

el et i de  oldalról ut a határol. Főho lokzata az Egress  útra tájolt, a főut a árosképi értele e  ett lezáró ele e. 
A terület ÉN -i oldalá  a kollégiu  épülete, DK-i oldalo  az oktatási épület található. A terület részlegese  kör ekerített Az 
oktatási épületet - e  Módos Fere  ter ezte, az első ta é  -ben indult. A DNy-i szár á ak . e elete késő  
épült. Az iskola eg idő e  a Miskol i Nehézipari Műszaki Eg ete  Veg ipari Auto atizálási Főiskolai Karaké t űködött. Az 
oktatási épület lapos tetős kialakítású  e eletes épületrész ől és földszi tes részek ől áll. A földszi tes részek e  
szolgálati lakás, tor atere  és kiszolgáló hel iségei találhatóak. Az épület „U” alakú alaprajzi elre dezésű. Az Egress  Bé i út 
felőli  e eletes középső szár o  található a létesít é  fő ejárata, el ek előtetőjét kritikus ódo  átépítették, 

el et issza kell állíta i eredeti for ájá a . Az északkeleti szár a  kapott hel et a ag  el agasságú eg szi tes ű eleti 
la or hel isége, a földszi tes tor atere  kő urkolatú ho lokzattal , kiegészítő hel iségei el, és a késő  hozzáépített 
garázzsal. Az északkeleti oldalra éz a ellék lép sőház kijárata is. A dél ugati szár   e eletes kialakítású oktatási 
hel iségekkel. A déli oldalo  található a földszi tes szolgálati lakás, külö  ejárattal. A fő épületszár  igé es kialakítású, 
kli ker téglá al urkolt, párká zattal. A ho lokzato  űkő keretek is megjelennek a homlokzat kiemelt elemeinek 
ha gsúl ozására. A legutó i idők e  a déli oldali kerítés kiegészítésére került sor, el ek oda e  illő kő urkolatát az 
eredeti kő el egeg ezőre kell serél i. 
Az épület alap etőe  középfol osós re dszerű. A DNy-i és DK-i szár at lép sőház köti össze. A DK-i szár  ÉK felőli oldala 
szélső fol osóssá szűkül, ajd a fol osó derékszög e  efordul, és í es o al ezetéssel satlakozik a tor atere hez. Az 
épület - a tor ater i eg ség kis szakaszától és a DN -i szár  ut ai oldalától elteki t e -alápi ézett. A pi e szi te , a DN -i 
oldalo  fűtött klu hel iséget és üfét alakítottak ki. A középső része  ó óhel , az ÉK-i oldalo  fűtetle  gépészeti hel iségek 
találhatók. A pi e a első ud ar felé túl úlik, tetejé  járható terasz készült. A DN -i szár   e eletes, középfol osós 
kialakítású. Itt i de  szi te  -  előadótere  készült, e elkedő padló o alas kialakítással. A . e eleti tere  agassága 
a tö i épületrész fölé e elkedik. Az előadók az épület ho lokzatá  is ha gsúl ozotta  egjele ek, as eto  
pe gepillérek között elhel ezett közel teljes el agasságú a lakokkal, el ek alaprajzi szöge eltér a ho lokzat síkjától. A 

aktag lép sőházá  ag  ü egfelületű a él ílászárók találhatóak. A DK-i szár  szi té   e eletes, lapos tetős épületrész. 
A földszi ti la or-rész a fölötte lé ő ta ter ekkel eg ütt a ho lokzati sík ól kie elkedő as eto  pillérek között 
elhel ezett ag  ü egfelületű eg séget képez. A ásodik e elet el agassága osztott, a ta ter ek ag o  
bel agassággal, a közlekedő és első ud ar felőli kiszolgáló hel iségek kise  el agassággal készültek. 
Az ÉK-i eg szi tes épületrészek el agassága is eltérő,:  külö öző agassággal jele ik eg az épület tö egé e . 
Érdekessége az épületrész ek, hog  a ű eleti la or lép sőház felőli oldalá  a hel iség kis része a lép sőház tö egéhez 
satlakozik, a la or hel iségé ől szerelt, osztott szi teke  lehet feljut i a agasa  részekre. A tor ater i eg ség 

padló o ala lejje  a , köz etle ül satlakozik az ud ar terepszi tjéhez. Az ÉN -i oldal ő ít é e eg  földszi tes, ag  
el agasságú ol szögű hel iség, a el  eredetileg érlegszo á ak épült, jele leg tárolóké t hasz álják. 

Néhá  é e az épület külső felújítását elkezdték, azo a  a felújítás az épület töredék részé  készült el. Az Egress  Bé i út 
felől a ílászárókat űa ag ílászárókra serélték, a ho lokzati felület   EPS hőszigetelést kapott, új kli ker lapka 

urkolattal. Felújításra kerültek a izes lokkok is, ezek a lakai szi té  űa ag a agúra lettek le serél e. 
HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 
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SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-27 978/1 Kazincbarcika, 
Li i I. tér ,  

Iri yi Já os Refor átus 
Szakközépiskola Kollégiu a 

Kazincbarcika 
Ö kor á zat 

Tiszá i e i 
Refor átus 

Eg ház 
FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Kollégiu  1968 jó sza ado  álló F+3 lapos tető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület Kazi ar iká  a Li i Ist á  tére  található, az oktatási épülettel eg ütt ö álló tö ké t kialakít a, el et i de  
oldalról ut a határol. A terület ÉN -i oldalá  a kollégiu  épülete, DK-i oldalo  az oktatási épület található. A terület 
részlegese  kör ekerített. Az oktatási épület ÉK-oldalá  és DK-i oldalá  kerítés e  épült. A diákottho  - a  épült. A 
kollégiu  épülete lapos tetős kialakítású  e eletes épületrész ől és földszi tes rész ől áll. A földszi tes része  éttere , 

elegítő ko ha eredetileg főzőko ha , kiszolgáló hel iségei, szá ításte h ikai tere , izes lokk kapott hel et, ala i t 
az épület fő ejárata és az aulá ak eg  része is itt található. Az épület „L” alakú alaprajzi elre dezésű. A DN -i oldalon a 

agas tetős rész, a DK-i oldalo  a lapos tetős rész található. A tö szi tes része  a kollégiu  hel iségei  túl oktatási 
hel iségek is kialakításra kerültek, el eket hossza  tá o  is fe  akar ak tarta i. Az oktatási hel iségek a földszi te  és 
az . e elete  találhatóak. A földszi te  eze  túl ég aula, izes lokk és or osi szo a, elkülö ítő hel iségei találhatóak. Az 
első e elet déli oldalá  kollégiu i hel iségek a ak, ta ulószo ás hálóeg ségek, teako ha és kö tár hel iség. A . és . 
e elete  kollégiu i hel iségek találhatóak: hálószo ák, izes lokkok, üg eletes ta ári szo ák, sport szo a, ta ulószo ák,  

el i tere  és eg  ko di tere . A déli oldalo  itt is ta ulószo ás hálók lettek kialakít a, el ekhez -1 loggia is 
kap solódik. A földszi t DK-i oldalá  az iskola felől új ejárat készült, el ek kialakítása idege  az eredeti épülettől. Az 
épület  lép sőházas, az eg ik az aulá ól ílik, a ásik az épület ÉK-i oldalá  található.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 
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SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-28 626/14 Kazincbarcika, 
Li i Ist á  tér . KSK Sportcsarnok 

Kazincbarcika 
Ö kor á zat 

Barcika Art Kft 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 
Sportcsarnok 1968 közepes sza ado  álló F+1 lapos tető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
A KSK Sport sar ok kétszi tes, kis hajlású eregtető el fedett. Falazata  illet e   astag kis éretű téglá ól falazott 
tö ör teherhordó falak. A zárófödé  az öltözői zó a felett a tető lejtését kö ető o olit . szerkezet. A tor atere  és a 
lelátók feletti födé  teherhordó szerkezete a él rá sos tartó, el  a két széle  futó . gere dára, illet e a  a geri  e té  
elhel ezkedő as eto . gere dára tá aszkodik. A ho lokzat jelle ző ele e a ha ar s a ragasztott  kli ker tégla urkolat. 
A kétoldali fő ejárat ögötti szélfogók ól közelíthető eg a játéktér, ill. a lelátók. Az oldal ejárat ögötti közlekedőről 

íl ak a lelátó alatti tárolók, ala i t elük sze e  az öltözők, irodák, izes lokkok és eg  gépészeti hel iség. A kazá ház 
az eg ik szélfogó ól ílik. A lelátók ögötti e eleti közlekedőről edzőter ek, izes lokk, klu szo a és üfé közelíthető 
meg 
Az épületet - e  részlegese  felújították e ergetikai korszerűsítés kereté e . A ter eket a Stúdió Kft készített, ter ező 
Pirit  Attila és Juhász Attila  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 
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SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-29 1111/23 Kazincbarcika, 
Egress  út -4-6 

lakóépület vegyes tulajdon társasház 

FUNKCIÓ ÁTADÁS ÉVE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 
lakóépület 

földszi te  üzletekkel 1957 jó sza ado  álló F+3 eregtető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület az Egress  úttól keletre fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított árosközpo ti 
lakótelepé ek része. A lakótelep sza ado  álló épületek ől épített. Épületü k az Egress  útra tájolt, az Egress  út keleti 
térfalá ak része, lezáró ele e. Ez olt a régi D  jelű épület. 
Az épület téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek egfelelőe  korai 

oder  stílus a . Tö ege eg szerű, eregtető el fedett. Az épület háro traktusos, háro  lép sőházra osztott, a lakások 
szá a . Az Egress  út felőli ho lokzatot a lép sőházak ál sűrű űkő lizé ákkal dísztették, a ejárat ál kis kiülésű a él 
szerkezetű portál jele ik eg. A földszi ti lakásokat utólag üzletekké alakították át, egközelítésüket eg edi lép sőkkel 
biztosították, el ek a főut a  é e  efejezett reko struk iója sorá  eg séges teraszre dszerrel épültek át. Az épület 
üzletei ek ílászárói e  kerültek átépítésre. Az épület égfalai  hozzátoldott épületrészekkel oldották eg a kialakított 
üzletek egközelítését, el  stílusidege . A ho lokzat eredetileg a földszi te  kő urkolatú olt, osztópárká al, el  
árosias egjele ést iztosított a jele tős árosképi szereppel író épület ek. A jele legi szí ezés e  eredeti, a 

ho lokzatot eredeti i oltá a  kell hel reállíta i.  
HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  
FOTÓ 

 
 



 

   



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-30 1111/24 
Kazincbarcika, 

Egress  út -10-12 
lakóépület vegyes tulajdon társasház 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 
lakóépület 1957 közepes sza ado  álló F+3 eregtető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület az Egress  úttól keletre fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított árosközpo ti 
lakótelepé ek része. A lakótelep sza ado  álló épületek ől épített. Épületü k az Egress  útra tájolt, az Egress  út keleti 
térfalá ak része, lezáró ele e. Ez olt a régi D  jelű épület. 
Az épület téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek egfelelőe  korai 

oder  stílus a . Tö ege eg szerű, eregtető el fedett. Az épület háro traktusos, háro  lép sőházra osztott, a lakások 
szá a . Az Egress  út felőli ho lokzatot a lép sőházak ál sűrű űkő lizé ákkal dísztették, a ejárat ál kis kiülésű a él 
szerkezetű portál jele ik eg. A földszi ti lakásokat utólag üzletekké alakították át, egközelítésüket eg edi lép sőkkel 

iztosították, el ek a főut a  é e  efejezett reko struk iója sorá  eg séges teraszre dszerrel épültek át. Az épület 
üzletei ek ílászárói e  kerültek átépítésre. Az épület égfalai  hozzátoldott épületrészekkel oldották eg a kialakított 
üzletek egközelítését, el  stílusidege . A ho lokzat eredetileg a földszi te  kő urkolatú olt, osztópárká al, el  
árosias egjele ést iztosított a jele tős árosképi szereppel író épület ek. A jele legi szí ezés e  eredeti, a 

ho lokzatot eredeti i oltá a  kell hel reállíta i.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

FOTÓ 

 



 

 

 

 

 

  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-31 1111/41 
Kazincbarcika, Egressy 
út -  Jókai tér -8 

lakóépület vegyes tulajdon társasház 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 
lakóépület 1957 jó sza ado  álló F+3 ko t tető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület a hajda i Béke áros területé  fekszik, a el et az -es é ek elejé  kezdtek építe i.  
Az öt e es é ek elejé  az új ipar árosok építése eg eesett az úg e ezett szo ialista realista építészeti ódszer 
alkal azásá al. A élul kitűzött " o u e talitás" eléréséhez a legfo tosa  eszközök a szi etria, a ko traszt, a kie elt 
ha gsúl ok és az építészeti rit us alkal azása oltak. A refor kor klasszi iz usát sugallta, i t kö ete dő e zeti 
hag o á t, de a tö i korok a  is találtak haladó ele eket. Il e ek például a re eszá sz ko pozí iós ódszerei, a arokk 
di a ikus téralakítása és az eklektika korá a  keletkezett eg séges főút o alak re dszere. Ezek ek az el ek ek az 
alkal azása a Béke áros kialakításá a  is o o  kö ethető. A esterséges, ter ezett terek sza ál os geo etrikus for á al 
re delkez ek, ég zet, téglalap alakúak. A főut a tudatosa , a re eszá sz árosépítészeti el ek ek egfelelőe  

egko po ált útszakaszok és terek sorozatá ól áll. A terek ará ai, a rajtuk elhel ezett építészeti jelek elhel ezése is a 
klasszikus szerkesztés ódot idézi.  
A főut a e ti lakóépületek  szi tes, eg itott keretes eépítési for á a , tö ire szi etrikus elre dezésű 
tö ök e  épültek fel. A áros területé  jellegzetes építészeti értékeket kép isel ek a ára kordoku e tu -értékű é ált " 
szo ialista u kás- áros" kora eli árosépítészeti el ei szeri t ter ezett épületeg üttesei, ag  zöldterületei. Az épületek 
eg üttese  is fig ele re éltó, kie elte  kezele dő árosképi eg séget alkot ak.  
Az építés egg orsítása érdeké e  a áros első, 3-  szi tes épülettö jeit ás áros a  ár felépített házak ter ei alapjá  
építették eg. Ezek az épületek a ásik áros a  lakóterülete  hel ezkedtek el, itt a áros főut ájára kerültek. Ezzel 

ag arázható, hog  a főut á  sak ke és középület elhel ezésére került sor, ezek is sak a kis terek lezárásaké t jele ek 
eg a földszi ti sarkoko .  

Az Egress  ut á a  sak a közel últ a  jele tek eg a közi téz é  fu k iók a lakóépületek földszi tjé , az itte i lakások 
átépítésé el. A el áros reha ilitá ió sorá  eg séges teraszre dszer épült ki a földszi ti üzletek egközelítésére. 
A főut a e ti lakóépület  szi tes, megnyitott keretes eépítési for á a , tö ire szi etrikus elre dezésű tö ök e  
épültek fel. A áros területé  jellegzetes építészeti értékeket kép isel ek a ára kordoku e tu értékű é ált " szo ialista 

u kás- áros" kora eli árosépítészeti el ei szeri t ter ezett épületeg üttesei, ag  zöldterületei.  
Az épület az Egress  úttól keletre fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított árosközpo ti 
lakótelepé ek része. Az épületeg üttes sza ado  álló épületek ől épített.  
Épületü k az Egress  útra és a Jókai térre tájolt, az Egress  út keleti térfalá ak része, lezáró ele e. Ez olt a régi D  jelű 
épület. 
Az épület téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek egfelelőe . Az épület L-
alakot for ál, agastetős. Az épület ol  lép sőházra osztott. Lakásszá . 
Bejárati kapu körüli gazdago  díszített eg e es záródású "kazettás" űkő keret láthatók. 
Az épület elletti Jókai tére  található A tal Károl  Jókai Mór í ű észkő szo ra, a el  hel i édele  alatt álló űalkotás.   

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 
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SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-32 1111/37 Kazi ar ika, Egress  út -28 
Sza adság tér -  Jókai tér -7 lakóépület vegyes tulajdon társasház 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakóépület 1956 jó sza ado álló F+3 eregtető 
Megjegyzés 

Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 
MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

Az épület a hajda i Béke áros területé  fekszik, a el et az -es é ek elejé  kezdtek építe i.  
Az öt e es é ek elejé  az új ipar árosok építése eg eesett az úg e ezett szo ialista realista építészeti ódszer 
alkal azásá al. A élul kitűzött " o u e talitás" eléréséhez a legfo tosa  eszközök a szi etria, a ko traszt, a kie elt 
ha gsúl ok és az építészeti rit us alkal azása oltak. A refor kor klasszi iz usát sugallta, i t kö ete dő e zeti 
hag o á t, de a tö i korok a  is találtak haladó ele eket. Il e ek például a re eszá sz ko pozí iós ódszerei, a arokk 
di a ikus téralakítása és az eklektika korá a  keletkezett eg séges főút o alak re dszere. Ezeknek az elveknek az 
alkal azása a Béke áros kialakításá a  is o o  kö ethető. A esterséges, ter ezett terek sza ál os geo etrikus 
for á al re delkez ek, ég zet, téglalap alakúak. A főut a tudatosa , a re eszá sz árosépítészeti el ek ek egfelelőe  

egko po ált útszakaszok és terek sorozatá ól áll. A terek ará ai, a rajtuk elhel ezett építészeti jelek elhel ezése is a 
klasszikus szerkesztés ódot idézi.  
A főut a e ti lakóépületek  szi tes, eg itott keretes eépítési for á a , tö ire szi etrikus elre dezésű 
tö ök e  épültek fel. A áros területé  jellegzetes építészeti értékeket kép isel ek a ára kordoku e tu -értékű é ált 
" szo ialista u kás- áros" kora eli árosépítészeti el ei szeri t ter ezett épületeg üttesei, ag  zöldterületei. Az épületek 
eg üttese  is fig ele re éltó, kie elte  kezele dő árosképi eg séget alkot ak.  
Az építés egg orsítása érdeké e  a áros első, -  szi tes épülettö jeit ás áros a  ár felépített házak ter ei alapjá  
építették eg. Ezek az épületek a ásik áros a  lakóterülete  hel ezkedtek el, itt a áros főut ájára kerültek. Ezzel 

ag arázható, hog  a főut á  sak ke és középület elhel ezésére került sor, ezek is sak a kis terek lezárásaké t jele ek 
eg a földszi ti sarkoko . Az Egress  ut á a  sak a közel últ a  jele tek eg a közi téz é  fu k iók a lakóépületek 

földszi tjé , az itte i lakások átépítésé el. A főut a e ti lakóépület  szi tes, megnyitott keretes eépítési for á a , 
tö ire szi etrikus elre dezésű tö ök e  épültek fel. A áros területé  jellegzetes építészeti értékeket kép isel ek a 

ára kordoku e tu értékű é ált " szo ialista u kás- áros" kora eli árosépítészeti el ei szeri t ter ezett 
épületeg üttesei, ag  zöldterületei. Az épület az Egress  úttól keletre fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás 
alapjá  eg alósított árosközpo ti lakótelepé ek része. Az épületeg üttes sza ado  álló épületek ől épített.  
Épületü k az Egress  útra és a Jókai térre tájolt, az Egress  út keleti térfalá ak része. Ez olt a régi M jelű épület. 
Az épület téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek egfelelőe . Az épület U-
alakot for ál, agastetős. Az épület  lép sőházra osztott. Lakás szá  . 
Bejárati kapu körüli gazdago  díszített eg e es záródású "kazettás" űkő keret láthatók. 
Az épület elletti Jókai tére  található A tal Károl  Jókai Mór í ű észkő szo ra, a el  hel i édele  alatt álló űalkotás 
A földszi te  szeg e s í es űkő keretezések találhatók. II. e elete  a ho lokzat kie elt hel ei  a  te gel es ejárati 

ező e  gazdago  díszített terrakotta a lakkeretezések jele ek eg. Az Egress  út felőli ho lokzat i i ális kiülésű 
közép-rizalitos kialakítású. Az épület elletti Sza adsági tére  található áros Szo jet hősi e lék ű eton szobor, amely 
hel i édele  alatt álló űalkotás, ala i t az épület ásik oldalá  lé ő Jókai tére  található A tal Károl  Jókai Mór í ű 

észkő szo ra, a el  ug a sak hel i édele  alatt álló űalkotás.  
HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 
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SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-33 1111/26 
Kazi ar ika, Egress  út -32 

Egress  tér -  Sza adság tér -7 
lakó épület vegyes tulajdon társasház 

FUNKCIÓ ÁTADÁS 
 

MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 
lakóépület 1954 jó sza ado  álló F+3 eregtető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület a hajda i Béke áros területé  fekszik, a el et az -es é ek elejé  kezdtek építe i.  
Az öt e es é ek elejé  az új ipar árosok építése eg eesett az úg e ezett szo ialista realista építészeti ódszer 
alkal azásá al. A élul kitűzött " o u e talitás" eléréséhez a legfo tosa  eszközök a szi etria, a ko traszt, a kiemelt 
ha gsúl ok és az építészeti rit us alkal azása oltak. A refor kor klasszi iz usát sugallta, i t kö ete dő e zeti 
hag o á t, de a tö i korok a  is találtak haladó ele eket. Il e ek például a re eszá sz ko pozí iós ódszerei, a arokk 
dinamikus téralakítása és az eklektika korá a  keletkezett eg séges főút o alak re dszere. Ezek ek az el ek ek az 
alkal azása a Béke áros kialakításá a  is o o  kö ethető. A esterséges, ter ezett terek sza ál os geo etrikus 
for á al re delkez ek, ég zet, téglalap alakúak. A főut a tudatosa , a re eszá sz árosépítészeti el ek ek egfelelőe  

egko po ált útszakaszok és terek sorozatá ól áll. A terek ará ai, a rajtuk elhel ezett építészeti jelek elhel ezése is a 
klasszikus szerkesztés ódot idézi.  
A főut a e ti lakóépületek  szi tes, eg itott keretes eépítési for á a , tö ire szi etrikus elre dezésű 
tö ök e  épültek fel. A áros területé  jellegzetes építészeti értékeket kép isel ek a ára kordoku e tu -értékű é ált 
" szo ialista u kás- áros" kora eli árosépítészeti el ei szeri t ter ezett épületeg üttesei, ag  zöldterületei. Az épületek 
eg üttese  is fig ele re éltó, kie elte  kezele dő árosképi eg séget alkot ak.  
Az építés egg orsítása érdeké e  a áros első, -  szi tes épülettö jeit ás áros a  ár felépített házak ter ei alapjá  
építették eg. Ezek az épületek a ásik áros a  lakóterülete  hel ezkedtek el, itt a áros főut ájára kerültek. Ezzel 

ag arázható, hog  a főut á  sak ke és középület elhel ezésére került sor, ezek is sak a kis terek lezárásaké t jele ek 
eg a földszi ti sarkoko . Az Egress  ut á a  sak a közel últ a  jele tek eg a közi téz é  fu k iók a lakóépületek 

földszi tjé , az itte i lakások átépítésé el. 
 A főut a e ti lakóépület  szi tes, megnyitott keretes eépítési for á a , tö ire szi etrikus elre dezésű 
tö ök e  épültek fel. A áros területé  jellegzetes építészeti értékeket kép isel ek a ára kordoku e tu értékű é ált 
" szo ialista u kás- áros" kora eli árosépítészeti el ei szeri t ter ezett épületeg üttesei, ag  zöldterületei.  
Az épület az Egress  úttól keletre fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított árosközpo ti 
lakótelepé ek része. Az épületeg üttes sza ado  álló épületek ől épített.  
Épületü k az Egress  útra és az Egress  térre tájolt, az Egress  út keleti térfalá ak része. Ez olt a régi L jelű épület. 
Az épület téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek egfelelőe . Az épület U-
alakot for ál, agastetős. Az épület kile  lép sőházra osztott. Lakás szá  . 
Bejárati kapu körüli gazdago  díszített eg e es záródású "kazettás" űkő keret láthatók. 
A földszi te  szeg e s í es űkő keretezések találhatók. II. e elete  a ho lokzat kie elt hel ei  a  te gel es ejárati 

ező e  gazdago  díszített terrakotta a lakkeretezések jele ek eg. Az Egress  út felőli ho lokzat i i ális kiülésű 
közép-rizalitos kialakítású. Az épület elletti Egress  Bé i tére  található Ol sai Kiss Zoltá  Tá ospár í ű ro z szo ra, 
a el  hel i édele  alatt álló űalkotás, Vala i t az épület ásik oldalá  lé ő Sza adság tére  található a áros Szo jet 
hősi e lék ű eto  szo or, a el  hel i édele  alatt álló űalkotás.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 
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SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-34 1111/36 
Kazi ar ika, Egress  út -38 

Egress  tér -3 
lakó épület vegyes tulajdon társasház 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakóépület 1955 közepes sza ado  álló F+ +tetőtér mansard tető 
Megjegyzés 

Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 
MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

Az épület a hajda i Béke áros területé  fekszik, a el et az -es é ek elejé  kezdtek építe i.  
Az öt e es é ek elejé  az új ipar árosok építése eg eesett az úg e ezett szo ialista realista építészeti ódszer 
alkal azásá al. A élul kitűzött " o u e talitás" eléréséhez a legfo tosa  eszközök a szi etria, a ko traszt, a kie elt 
ha gsúl ok és az építészeti rit us alkal azása oltak. A refor kor klasszi iz usát sugallta, i t kö ete dő e zeti 
hag o á t, de a tö i korok a  is találtak haladó ele eket. Il e ek például a re eszá sz ko pozí iós ódszerei, a arokk 
di a ikus téralakítása és az eklektika korá a  keletkezett eg séges főút o alak re dszere. Ezek ek az el ek ek az 
alkal azása a Béke áros kialakításá a  is o o  kö ethető. A esterséges, ter ezett terek sza ál os geo etrikus 
for á al re delkez ek, ég zet, téglalap alakúak. A főut a tudatosa , a re eszá sz árosépítészeti el ek ek egfelelőe  

egko po ált útszakaszok és terek sorozatá ól áll. A terek ará ai, a rajtuk elhel ezett építészeti jelek elhel ezése is a 
klasszikus szerkesztés ódot idézi.  
A főut a e ti lakóépületek  szi tes, eg itott keretes eépítési for á a , tö ire szi etrikus elre dezésű 
tö ök e  épültek fel. A áros területé  jellegzetes építészeti értékeket kép isel ek a ára kordoku e tu -értékű é ált 
" szo ialista u kás- áros" kora eli árosépítészeti el ei szeri t ter ezett épületeg üttesei, ag  zöldterületei. Az épületek 
eg üttese  is fig ele re éltó, kie elte  kezele dő árosképi eg séget alkot ak.  
Az építés egg orsítása érdeké e  a áros első, -  szi tes épülettö jeit ás áros a  ár felépített házak ter ei alapjá  
építették eg. Ezek az épületek a ásik áros a  lakóterülete  hel ezkedtek el, itt a áros főut ájára kerültek. Ezzel 

ag arázható, hog  a főut á  sak ke és középület elhel ezésére került sor, ezek is sak a kis terek lezárásaké t jele ek 
meg a földszi ti sarkoko .  
Az Egress  ut á a  sak a közel últ a  jele tek eg a közi téz é  fu k iók a lakóépületek földszi tjé , az itte i lakások 
átépítésé el. 
A főut a e ti lakóépület  szi tes, megnyitott keretes eépítési for á a , tö ire szi etrikus elre dezésű 
tö ök e  épültek fel. A áros területé  jellegzetes építészeti értékeket kép isel ek a ára kordoku e tu értékű é ált 
" szo ialista u kás- áros" kora eli árosépítészeti el ei szeri t ter ezett épületeg üttesei, ag  zöldterületei.  
Az épület az Egress  úttól keletre fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított árosközpo ti 
lakótelepé ek része. Az épületeg üttes sza ado  álló épületek ől épített.  
Épületü k az Egress  útra és az Egress  és Sza adság térre tájolt, az Egress  út keleti térfalá ak része. Ez olt a régi K jelű 
épület. Az épület téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek egfelelőe . Az 
épület U-alakot for ál, agastetős. Az épület öt lép sőházra osztott. Lakás szá  . Bejárati kapu körüli gazdago  díszített 
eg e es záródású "kazettás" űkő keret láthatók. 
Az épület elletti Jókai tére  található A tal Károl  Jókai Mór í ű észkő szo ra, a el  hel i édele  alatt álló űalkotás 
A földszi te  szeg e s í es űkő keretezések találhatók. II. e elete  a ho lokzat kie elt hel ei  a  te gel es ejárati 

ező e  gazdago  díszített terrakotta a lakkeretezések jele ek eg. Az Egress  út felőli ho lokzat kis kiülésű közép-
rizalitos kialakítású. Az épület elletti Egress  Bé i tére  található Ol sai Kiss Zoltá  Tá ospár í ű ro z szo ra, a el  
hel i édele  alatt álló űalkotás, Az északi oldalsó ho lokzata a Kolor-Cit  ozgalo  kereté e  szí es falfestést kapott. 
Tetőterét utólag eépítették. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 
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SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-35 1111/45 
Kazincbarcika, 
Egress  tér . Re dezvé y Ház 

Kazincbarcika 
Ö kor á zat 

Kazincbarcika 
Ö kor á zat 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI 
ÁLLAPOT 

BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

közösségi épület 
Re dez é  Ház olt Mozi  

1950-1960 
között közepes sza ado  álló F+1 lapostető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . de e er hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
Az épület a hajda i Béke áros területé  fekszik, a el et az -es é ek elejé  kezdtek építe i.  
Az öt e es é ek elejé  az új ipar árosok építése eg eesett az úg e ezett szo ialista realista építészeti ódszer 
alkal azásá al. A élul kitűzött " o u e talitás" eléréséhez a legfo tosa  eszközök a szi etria, a ko traszt, a kie elt 
ha gsúl ok és az építészeti rit us alkal azása oltak. A refor kor klasszi iz usát sugallta, i t kö ete dő e zeti 
hag o á t, de a tö i korok a  is találtak haladó ele eket. Il e ek például a re eszá sz ko pozí iós ódszerei, a arokk 
di a ikus téralakítása és az eklektika korá a  keletkezett eg séges főút o alak re dszere. Ezek ek az el ek ek az 
alkal azása a Béke áros kialakításá a  is o o  kö ethető. A esterséges, ter ezett terek sza ál os geo etrikus 
for á al re delkez ek, ég zet, téglalap alakúak. A főut a tudatosa , a re eszá sz árosépítészeti el ek ek egfelelőe  

egko po ált útszakaszok és terek sorozatá ól áll. A terek ará ai, a rajtuk elhel ezett építészeti jelek elhel ezése is a 
klasszikus szerkesztés ódot idézi.  
Az épület az ezerkile száz-öt e es é ek égé  épült, eg szerű for ai ele ekkel, de az úja  kori átalakítás és 

oder izálás elle ére egtartott ala it eredeti szo reál ha gulatá ól. A áros ter tárá a  az 972- e  készült ter ek 
fellelhetők. A ter eket a B-A-Z Meg ei Ta á si Ter ező Vállalat készítette. Az épület eredeti re deltetése fil szí ház. 
A szerkezete hag o á os ak teki thető, sá alapoko  fel e ő tégla falszerkezet, előre g ártott as eto  
födé szerkezettel, kétszi tes lapos tetős kialakítással, észak- ugat dél-keleti tájolással, „T” alaprajzi elre dezéssel. 
Az eredeti épületről eg   é i fotó áll re delkezésre. A fotó szeri t ho lokzatképzése hag o á os, akolt felület, fa 
portálszerkezetekkel. 
A  é i e ergetikai felújítás sorá  eze  építészeti karakter szeri t az épület ho lokzata isszaállításra került. Érték ö elő 

ódosítás a lá azat tra erti  kő urkolata. A felújítási ter eket a Bar ika Szolg. Kft ter ező irodája készítette, ter ező Bianki 
Dá iel dla. 
Az épület előtti Egress  Bé i tére  található Ol sai Kiss Zoltá  Tá ospár í ű ro z szo ra, a el  hel i édele  alatt álló 

űalkotás.  
HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

 

 

 

 

 

FOTÓ 
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SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-36 
1128/4 
1128/3 

Kazincbarcika, 
Egress  út -  Egress  út -19 

Rákó zi tér -7 
lakóépület vegyes tulajdon társasház 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Lakóépület, földszi tjé  
közi téz é  és keres-
kedel i fu k iókkal 

1959  
első felújítás 

1975) 
közepes 

szabadon 
álló 

F+3 
kontyolt 
eregtető 

Megjegyzés 

Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 
MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

Az épület a hajda i Béke áros területé  fekszik, a el et az -es é ek elejé  kezdtek építe i.  
A főut a e ti lakóépületek  szi tes, eg itott keretes eépítési for á a , tö ire szi etrikus elre dezésű 
tö ök e  épültek fel. A áros területé  jellegzetes építészeti értékeket kép isel ek a ára kordoku e tu -értékű é ált 
" szo ialista u kás- áros" kora eli árosépítészeti el ei szeri t ter ezett épületeg üttesei, ag  zöldterületei. Az épületek 
eg üttese  is fig ele re éltó, kie elte  kezele dő árosképi eg séget alkot ak.  
A főut a e ti lakóépület  szi tes, megnyitott keretes eépítési for á a , tö ire szi etrikus elre dezésű 
tö ök e  épültek fel. A áros területé  jellegzetes építészeti értékeket kép isel ek a ára kordoku e tu értékű é ált 
" szo ialista u kás- áros" kora eli árosépítészeti el ei szeri t ter ezett épületeg üttesei, ag  zöldterületei.  
Az épület az Egress  úttól ugatra fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított árosközpo ti 
lakótelepé ek része. Az épületeg üttes sza ado  álló épületek ől épített.  
Épületü k az Egress  útra és a Tardo ai útra és a Rákó zi térre tájolt, az Egress  út ugati térfalá ak része. Ez olt a régi N1 
és N  jelű épület. Az épület téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek 

egfelelőe . Az épület U-alakot for ál, agastetős. Az épület  lép sőházra osztott. Lakás szá  .  
Az épület ut ai ho lokzatai tra erti  kőlappal urkoltak a földszi t feletti födé  agasságáig, az ud ari oldalo  a 
kő urkolat áltozó agasságú. A ho lokzatok erkél ekkel és loggiákkal díszítettek. 
Az épületeg üttes késő  épült, itt ár a korai oder  építészet ele eit fedezhetjük fel. Az épület földszi tjé  a fő ut a és  
a Tardo ai út felőli oldalá  üzletek jele ek eg, a földszi t rész e  árkádos kialakítású, i ár árosias egjele ést 

iztosít a az épület ek, i el a földszi ti fu k iók ár e  lakás, ha e  közösségi fu k iók . A ejárati ajtók eg e es 
záródású ferde sík a  eugró egatí  ha gsúl t képező kőkeretezéssel ellátottak. Az Egress  u. felőli ho lokzat 
középrizalitos kialakítású. Az épület külö legessége az eg edi tetőszerkezet. A fedélszék a ár épületszerkezetileg 
külö legesség ek szá ító Miskol z  – Lakos féle előre g ártott VB ele ek ől áll. A földszi ti g óg szertár az épülettel 
eg ütt ag  últra teki t issza. Az épület eg  eg séget alkot az Egress  út - , Rákó zi tér -7-el, a padló o alak között 
szi tkülö ség jele ik eg. 
Az épület elletti Rákó zi tére  található Búza Bar a Kuru z lo as í ű ro z szo ra, a el  hel i édele  alatt álló 

űalkotás.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 
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SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-37 1129/8 
Kazi ar ika, Rákó zi - Egress  út 
21- Rákó zi tér - Mu ká si tér  

lakóépület vegyes tulajdon társasház 

FUNKCIÓ ÁTADÁS 
 

MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 
Lakóépület, földszi tjé  
közi téz é  és keres-
kedel i fu k iókkal 

 első 
felújítás 
1973) 

közepes 
szabadon 

álló 
F+3 

kontyolt 
eregtető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

Az épület a hajda i Béke áros területé  fekszik, a el et az -es é ek elejé  kezdtek építe i.  
A főut a e ti lakóépületek  szi tes, eg itott keretes eépítési for á a , tö ire szi etrikus elre dezésű 
tö ök e  épültek fel. A áros területé  jellegzetes építészeti értékeket kép isel ek a ára kordoku e tu -értékű é ált " 
szocialista u kás- áros" kora eli árosépítészeti el ei szeri t ter ezett épületeg üttesei, ag  zöldterületei. Az épületek 
eg üttese  is fig ele re éltó, kie elte  kezele dő árosképi eg séget alkot ak.  
A főut a e ti lakóépület  szi tes, megnyitott keretes beépítési for á a , tö ire szi etrikus elre dezésű tö ök e  
épültek fel. A áros területé  jellegzetes építészeti értékeket kép isel ek a ára kordoku e tu értékű é ált " szo ialista 

u kás- áros" kora eli árosépítészeti el ei szeri t ter ezett épületeg üttesei, ag  zöldterületei.  
Az épület az Egress  úttól ugatra fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított árosközpo ti 
lakótelepé ek része. Az épületeg üttes sza ado  álló épületek ől épített.  
Épületü k az Egress  útra, a Rákó zi térre és a Mu ká si térre tájolt, az Egress  út ugati térfalá ak része. Ez olt a régi F jelű 
épület. Az épület téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek egfelelőe . Az 
épület U-alakot for ál, meg itott keretes eépítési for á a  épült, agastetős. Az épület tíz lép sőházra osztott, lakás 
szá  . A főut a eg ik legrége i és legdíszese  épülete. Rége  a Városi Ta á s és eg é  fo tos i téz é ek székhel e 
olt. A Fsz+  e eletes hétszek iós érház 1955- e  épült.  

A örös szí ű ho lokzatot fehér áloszlopok, a alko okat terrakotta do or ű ek díszítik. Az Egress  u. felőli ho lokzat 
i i ális kiülésű középrizalitos kialakítású. A földszi ti ejáratok eg e es záródású űkő keretezéssel re delkez ek. A II. 

e elet feletti osztópárká zat a régi fotóko  széles fő párká  kialakítású – a széles fő párká zat felül űkő, íg alatta 
akolt kialakítású olt. A III. e eleti tö ör, díszítés élküli loggia ell éd a hajda i erőteljes fő párká zat részét képezte. 

Egress  ut ai ho lokzat  szakaszá  a ílászáró sá okat az I. és II. e eleti szi teket összefogó, a klasszi iz us a  g akori, a 
hajda i arokk ag oszlopre det i itáló lizé asá ok tagolják. A lizé a sá ok oszloplá azatról i dul ak, a el eket a lá azati 

ező e  elhel ezett aka tuszle él ko zoloko  ül ek. A lizé ákat oszlopfőké t kialakított fejezetek zárják. A lizé ák közötti 
keske  ezők e  ö é i díszítéseket találu k.  
Az I. és II. e eleti loggia ell édek kialakítása az Egress  u. .- . és a .- . alatti épületekéhez haso ló, ű észi 
terrakotta do or ű életképekkel díszített. Az oszlopre des ho lokzati sá okat kiugró fő párká zatké t a III. e eleti loggia  

ell édek síkja zárja a II. e elet felett. A kie elt ező e  elhel ezkedő III. e eleti ílászárók szélese  keretezettek, a 
keretek és az eresz közötti záró ho lokzati sá  fogas űkő díszítésű. A kora eli fotóko  látható, hog  a lizé ák által közre zárt 
sá ok lezárásaké t a legfelső szi t felett díszített, félkörí es attika koro gok készültek eredetileg, a ik isszaállítása ja asolt 
A hátsó ud ari ejáratok is ha gsúl ozottak - a ejáratok felett a legfelső szi te , kis ko zoloko  ülő tö ör ell éd felett 
elhel ezett apsugarasa  osztott félkörí es a lakokat láthatu k. 
A Bel áros reha ilitá ió sorá  egépített teraszre dszer saj os e  elég érzéke e  últ az épülethez, az eg séges 

egjele és igé e iatt a teraszok dur á  ele ág ak a lizé ák alatt elhel ezkedő tagozatok a, az esetle ség sze el 
látható. 
Az épülethez a hátsó ud aro  hozzáépített a él lép sőket el kell o ta i. 
Az épület Mu ká si tér felőli részét felújították, azo a  a szí ezés és a akolat felület e  elég érzéke  e  illeszkedik az 
épület eg séges egjele éséhez, és e  állította issza a fő párká t se . Képző ű észeti alkotások az épület Egress  u. felé 
eső ell édjei : 

n Ké ekötő - Mikus Sá dor . terrakotta   
n Mu ka utá  - Mikus Sá dor . terrakotta  
n Szüretelők I., II. – Madarassy Walter 1955. (terrakotta)  
n Al aszüret – Martsa Ist á  . terrakotta , 

Valamint az épület elletti Rákó zi tére  található Búza Bar a Kuru z lo as í ű ro z szo ra, a el  hel i édele  alatt álló 
űalkotás. 

És az épület ásik oldalá  lé ő Mu ká s  tére  Pátza  Pál Mu ká si Mihál  í ű ro z szo ra, a el  ug a sak hel i 
édele  alatt álló űalkotás. 
 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 
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SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-38 1129/19 
Kazincbarcika, 

Mu ká si tér -7 
lakóépület vegyes tulajdon társasház 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakóépület 1954 közepes sza ado álló F+3 
kontyolt 
eregtető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

Az épület a hajda i Béke áros területé  fekszik, a el et az -es é ek elejé  kezdtek építe i.  
A főut a e ti lakóépületek  szi tes, eg itott keretes eépítési for á a , tö ire szi etrikus elre dezésű 
tö ök e  épültek fel. A áros területé  jellegzetes építészeti értékeket kép isel ek a ára kordoku e tu -értékű é ált 
" szo ialista u kás- áros" kora eli árosépítészeti el ei szeri t ter ezett épületeg üttesei, ag  zöldterületei. Az épületek 
eg üttese  is fig ele re éltó, kie elte  kezele dő árosképi eg séget alkot ak.  
A főut a e ti lakóépület  szi tes, megnyitott keretes eépítési for á a , tö ire szi etrikus elre dezésű 
tö ök e  épültek fel. A áros területé  jellegzetes építészeti értékeket kép isel ek a ára kordoku e tu értékű é ált 
" szo ialista u kás- áros" kora eli árosépítészeti el ei szeri t ter ezett épületeg üttesei, ag  zöldterületei.  
Az épület az Egress  úttól ugatra fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított árosközpo ti 
lakótelepé ek része. Az épületeg üttes sza ado  álló épületek ől épített.  
Épületü k a Mu ká si térre tájolt, a tér ugati térfala. Ez olt a régi E jelű épület. Az épület téglaépítésű, hag o á os 
te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek egfelelőe . Az épület rö id szárú U-alakot for ál agastetős. 
Az épület háro  lép sőházra osztott, el ől eg  a tér felől, kettő a park felől ílik, a lakások szá  . Az I. e elete  a 
ho lokzat kie elt hel ei  gazdago  díszített terrakotta erkél keretezések találhatók. Az Ság ári tér felőli  homlokzat kis 
kiülésű középrizalitos kialakítású. Az épület tér felőli oldalá  a földszi ti lakásokat üzletté alakították, aa  déli oldalo  barna 
szí ű se pé el orították, a it el kell tá olíta i. Az épület előtti Mu ká s  tére  található Pátza  Pál Mu ká si Mihál  
í ű ro z szo ra, a el  hel i édele  alatt álló űalkotás.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

 
FOTÓ 

  



  

 
  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-39 1129/7 
Kazi ar ika, Mu ká si tér 

Egress  út -  Ság ári tér 
1 

lakóépület vegyes tulajdon társasház 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakóépület,   első 
felújítás  közepes sza ado  álló F+3 kontyolt 

eregtető 
Megjegyzés 

Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 
MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

Az épület a hajda i Béke áros területé  fekszik, a el et az -es é ek elejé  kezdtek építe i.  
A főut a e ti lakóépületek  szi tes, eg itott keretes eépítési for á a , tö ire szi etrikus elre dezésű 
tö ök e  épültek fel. A áros területé  jellegzetes építészeti értékeket kép isel ek a ára kordoku e tu -értékű é ált 
" szo ialista u kás- áros" kora eli árosépítészeti el ei szeri t ter ezett épületeg üttesei, ag  zöldterületei. Az épületek 
eg üttese  is fig ele re éltó, kie elte  kezele dő árosképi eg séget alkot ak.  
A főut a e ti lakóépület  szi tes, megnyitott keretes eépítési for á a , tö ire szi etrikus elre dezésű 
tö ök e  épültek fel. A áros területé  jellegzetes építészeti értékeket kép isel ek a ára kordoku e tu értékű é ált 
" szo ialista u kás- áros" kora eli árosépítészeti el ei szeri t ter ezett épületeg üttesei, ag  zöldterületei.  
Az épület az Egress  úttól ugatra fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított árosközpo ti 
lakótelepé ek része. Az épületeg üttes sza ado  álló épületek ől épített.  
Épületü k az Egress  útra, a Mu ká si térre és a Ság ári térre tájolt, az Egress  út ugati térfalá ak része. Ez olt  a régi B 
jelű épület. Az épület téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek egfelelőe . 
Az épület rö id szárú U-alakot for ál, agastetős. Az épület öt lép sőházra osztott, lakás szá  . A földszi ti ejárati 
kapuk szeg e s í ű űkőkeretezéssel ellátottak. 
A terek felé eső ho lokzato  a ejáratok felett első e eleti, ko zolokkal g á olított kie elt keretezés látható. 
Az ut ai ho lokzati loggia te gel ek kő keretezésűek, illet e, illet e az ud ar felőli oldalo  a kiugró, a földszi te  lá akra 
állított erkél ek is kő urkolattal ellátottak. Az eg edi, e eleti űkő és a él erkél  korlát ele ek az építés idejé ől az ut ai 
és az ud ari ho lokzatoko  láthatóak. Az I. e elete  a ho lokzat kie elt hel ei  gazdago  díszített terrakotta 
erkél keretezések találhatók. 
Az Egress  ut ai ho lokzato , a ejárati kapuk feletti erkél ell édeke  található do or ű es díszítések:  

� Daró z  Mihál : A ta asz . - terrakotta 
� Daró z  Mihál : A ár  . - terrakotta 
� Daró z  Mihál : Az ősz . – terrakotta 

Vala i t az épület elletti Rákó zi tére  található Pátza  Pál Mu ká si Mihál  í ű ro z szo ra, a el  hel i édele  alatt 
álló űalkotás.  
És az épület ásik oldalá  lé ő Ság ári tére  található Oh a  Béla Szüret í ű kő szökőkút szobra, amely ugyancsak helyi 
édele  alatt álló űalkotás.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

 

  



FOTÓ 



  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-40 1129/10 
Kazincbarcika, 
Ság ári tér -7 

lakóépület lakóépület vegyes tulajdon 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakóépület 1955 közepes sza ado álló F+3 
kontyolt 
eregtető 

Megjegyzés 

Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

Az épület a hajda i Béke áros területé  fekszik, a el et az -es é ek elejé  kezdtek építe i.  
A főut a e ti lakóépületek  szi tes, eg itott keretes eépítési for á a , tö ire szi etrikus elre dezésű 
tö ök e  épültek fel. A áros területé  jellegzetes építészeti értékeket kép isel ek a ára kordoku e tu -értékű é ált 
" szo ialista u kás- áros" kora eli árosépítészeti el ei szeri t ter ezett épületeg üttesei, ag  zöldterületei. Az épületek 
eg üttese  is fig ele re éltó, kie elte  kezele dő árosképi eg séget alkot ak.  
A főut a e ti lakóépület  szi tes, megnyitott keretes eépítési for á a , tö ire szi etrikus elre dezésű 
tö ök e  épültek fel. A áros területé  jellegzetes építészeti értékeket kép isel ek a ára kordoku e tu értékű é ált 
" szo ialista u kás- áros" kora eli árosépítészeti el ei szeri t ter ezett épületeg üttesei, ag  zöldterületei.  
Az épület az Egress  úttól ugatra fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított árosközpo ti 
lakótelepé ek része. Az épületeg üttes sza ado  álló épületek ől épített.  
Épületü k a Ság ári térre tájolt, a tér ugati térfala. Ez olt a régi C jelű épület. Ez olt a régi C épület, a el  ug a sak 

ag  últra teki t issza. Az épület egépülése utá  az e eleti szi teket álaszfalazások és lakáskialakítások élkül 
ki eszelték, drótkerítéssel kör e ették és ra okat hadifogl okat és deportáltakat  telepítettek az épület e, akikre ÁVH-s 
kato ák ig áztak. A fogl ok rigádok a  dolgoztak, föld u kát, szállítási, rakodási és kisegítő u kákat égeztek. 
Az épület téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek egfelelőe . Az épület 
rö id szárú U-alakot for ál agastetős. Az épület háro  lép sőházra osztott, el ől eg  a tér felől, kettő a park felől 

ílik, a lakások szá  . Az I. e elete  a ho lokzat kie elt hel ei  gazdago  díszített terrakotta erkél keretezések 
találhatók. Az Ság ári tér felőli ho lokzat kis kiülésű középrizalitos kialakítású. 
Az épület előtti Ság ári tére  található Oh a  Béla Szüret í ű kő szökőkút szo ra, a el  hel i édele  alatt álló 

űalkotás. 
HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  



 

FOTÓ 

  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-41 1129/11 
Kazi ar ika, Ság ári tér  

Egress  út -37 Liget utca 1 
lakóépület vegyes tulajdon társasház 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 
lakóépület, földszi tjé  

i téz é i és 
kereskedel i fu k iókkal 

  első 
felújítás  

közepes sza ado álló F+3 
kontyolt 
eregtető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

Az épület a hajda i Béke áros területé  fekszik, a el et az -es é ek elejé  kezdtek építe i.  
A főut a e ti lakóépületek  szi tes, eg itott keretes eépítési for á a , tö ire szi etrikus elre dezésű 
tö ök e  épültek fel. A áros területé  jellegzetes építészeti értékeket kép isel ek a ára kordoku e tu -értékű é ált 
" szocialista u kás- áros" kora eli árosépítészeti el ei szeri t ter ezett épületeg üttesei, ag  zöldterületei. Az épületek 
eg üttese  is fig ele re éltó, kie elte  kezele dő árosképi eg séget alkot ak.  
A főut a e ti lakóépület  szi tes, megnyitott keretes eépítési for á a , tö ire szi etrikus elre dezésű 
tö ök e  épültek fel. A áros területé  jellegzetes építészeti értékeket kép isel ek a ára kordoku e tu értékű é ált 
" szo ialista u kás- áros" kora eli árosépítészeti el ei szeri t ter ezett épületeg üttesei, ag  zöldterületei.  
Az épület az Egress  úttól ugatra fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított árosközpo ti 
lakótelepé ek része. Az épületeg üttes sza ado  álló épületek ől épített.  
Épületü k az Egress  és Liget útra, és a Ság ári térre tájolt, az Egress  út ugati térfalá ak része. Ez olt a régi A jelű épület, 
a el  sokrétű szerepet töltött e a áros életé e , külö öző irodák, állalatok és szer ezetek találtak itt hel et. E e  az 
épület e  alakították ki a áros első telefo közpo tját és kö tárát. Az épület téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al 
épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek egfelelőe . Az épület rö id szárú U-alakot for ál, agastetős. Az épület öt 
lép sőházra osztott, lakás szá  . A földszi ti ejárati kapuk szeg e s í ű űkőkeretezéssel ellátottak. 
A terek felé eső ho lokzato  a ejáratok felett első e eleti, ko zolokkal g á olított kie elt keretezés látható. 
Az ut ai ho lokzati loggia te gel ek kő keretezésűek, illet e, illet e az ud ar felőli oldalo  a kiugró, a földszi te  lá akra 
állított erkél ek is kő urkolattal ellátottak. Az eg edi, e eleti űkő és a él erkél  korlát ele ek az építés idejé ől az ut ai 
és az ud ari ho lokzatoko  láthatóak. Az I. emeleten a homlokzat kie elt hel ei  gazdago  díszített terrakotta 
erkél keretezések találhatók. 
Az I. e elete  a ho lokzat kie elt hel ei  gazdago  díszített terrakotta erkél keretezések találhatók. 
Az Egress  ut ai ho lokzato , a ejárati kapuk feletti erkél ell édeke  található do or ű es díszítések:  

� Daró z  Mihál : A ta asz . - terrakotta 
� Daró z  Mihál : A ár . - terrakotta 
� Daró z  Mihál : Az ősz . – terrakotta 

Vala i t az épület elletti Ság ári tére  található Oh a  Béla Szüret í ű kő szökőkút szo ra, a el  hel i édele  alatt 
álló űalkotás.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

 

  



FOTÓ 

  

  

  

  

  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-42 1128/2 
Kazincbarcika, 
Rákó zi tér  

Volt Újvárosi Iskola, a 
Mezey Istvá  Művészeti 

Közpo t 

Kazin ar ika Város 
Ö kor á zata 

Kazi ar ika Város 
Ö kor á zata 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Fel őtt és g er ek 
kö tár, G er ekek 
Háza, re dez é ház 
és kiállító ter ek  

1950-es 
é ek 

jó sza ado  álló F+1 
eregtető + 

lapostető 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

Az épület a hajda i Béke áros területé  fekszik, a el et az -es é ek elejé  kezdtek építe i.  
A főut a e ti lakóépületek  szi tes, eg itott keretes eépítési for á a , tö ire szi etrikus elre dezésű 
tö ök e  épültek fel. A áros területé  jellegzetes építészeti értékeket kép isel ek a ára kordoku e tu -értékű é ált " 
szo ialista u kás- áros" kora eli árosépítészeti el ei szeri t ter ezett épületeg üttesei, ag  zöldterületei. Az épületek 
eg üttese  is fig ele re éltó, kie elte  kezele dő árosképi eg séget alkot ak.  
Ez az épület olt a áros első új iskolája. 
Az épület téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek egfelelőe .  
Fő ejárat ho lokzatképzése kétszi tes oszlopokkal, ö é i or a e tikájú oszlopfejekkel kialakított, a földszi t feletti 
kép ező e  az eredeti iskolai re deltetést szi olizáló do or ű el díszített. 
A ho lokzat igé es, eredetileg űkő jele leg akolatkeretezéssel dekorált. Az épület újra hasz osításá al párhuza osa  
külső- első reko struk ió  esett át, el  összességé e  érték ö elő ódo  járult hozzá az épület egjele éséhez, igé es 

űszaki egoldásokkal. Az épület reko struk iót a Műépítész kft ter ezte, építész Puskás Péter. 
Ki ételt képez a főho lokzati akadál e tes rá pa, el  ro tja az összképet, el kell o ta i. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

 

FOTÓ 

 



 

 

 

 

 



 

  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-43 1128/12 
Kazincbarcika, 
Építők útja  

lakóépület vegyes tulajdon társasház 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakóépület 1959 közepes sza ado álló F+3 
összetett 
tetőido  

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

Az épület az Építők útjától keletre fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított árosközpo ti 
lakótelepé ek része. A lakótelep sza ado  álló épületek ől épített. Épületü k po tház, ég  irá a  tájolt, az épületek 
elhel ezése kö eti az Építők útja í es o al ezetését. Ez olt a régi Q jelű épület. 
Az épület téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek egfelelőe  szo ialista 
realista stílus a . Po tház, agas tetős, összetett tetőido al fedett. Az épület eg traktusos, eg  lép sőházra osztott 

ég fogatos elre dezésű, a földszi te  a lép sőház átjárható, a lakások szá a .  
A ho lokzat a földszi te  sá os akolat díszítésű, el et akolat párká  zár le a földszi t feletti födé  o alá a . A 

ejáratok lizé ákkal kie eltek, a fő ejárat fölött erkél  ad ha gsúl t. Az épület ho lokzatá  a lakok és fra iaerkél ek 
áltakoz ak, el eket eg szerű ko á solt as korlát díszít. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

FOTÓ 

  
  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-44 1128/6 Kazincbarcika, 
Építők útja  

lakóépület vegyes tulajdon társasház 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakóépület 1959 közepes sza ado álló F+3 
összetett 
tetőido  

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

Az épület az Építők útjától keletre fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított árosközpo ti 
lakótelepé ek része. A lakótelep sza ado  álló épületek ől épített. Épületü k po tház, ég  irá a  tájolt, az épületek 
elhel ezése kö eti az Építők útja í es o al ezetését. Ez olt a régi R jelű épület. 
Az épület téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek egfelelőe  szo ialista 
realista stílus a . Po tház, agas tetős, összetett tetőido al fedett. Az épület eg traktusos, eg  lép sőházra osztott 

ég fogatos elre dezésű, a földszi te  a lép sőház átjárható, a lakások szá a .  
A ho lokzat a földszi te  sá os akolat díszítésű, el et akolat párká  zár le a földszi t feletti födé  o alá a . A 

ejáratok lizé ákkal kie eltek, a fő ejárat fölött erkél  ad ha gsúl t. Az épület ho lokzatá  a lakok és fra iaerkél ek  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

FOTÓ 

 
  



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-45 1128/8 
Kazincbarcika, 
Építők útja  

lakó épület vegyes tulajdon társasház 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakóépület 1959 közepes sza ado álló F+3 
összetett 
tetőido  

Megjegyzés 

Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

Az épület az Építők útjától keletre fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított árosközpo ti 
lakótelepé ek része. A lakótelep sza ado  álló épületek ől épített. Épületü k po tház, ég  irá a  tájolt, az épületek 
elhel ezése kö eti az Építők útja í es o al ezetését. Ez olt a régi S jelű épület. 
Az épület téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek egfelelőe  szo ialista 
realista stílus a . Po tház, agas tetős, összetett tetőido al fedett. Az épület eg traktusos, eg  lép sőházra osztott 

ég fogatos elre dezésű, a földszi te  a lép sőház átjárható, a lakások szá a .  
A homlokzat a földszi te  sá os akolat díszítésű, el et akolat párká  zár le a földszi t feletti födé  o alá a . A 

ejáratok lizé ákkal kie eltek, a fő ejárat fölött erkél  ad ha gsúl t. Az épület ho lokzatá  a lakok és fra iaerkél ek 
áltakoz ak, el eket eg szerű ko á solt as korlát díszít.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  

FOTÓ 

  
  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-46 1128/10 
Kazincbarcika, 

Építők útja  
lakó épület vegyes tulajdon társasház 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakóépület 1959 közepes sza ado álló F+3 
összetett 
tetőido  

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

 

Az épület az Építők útjától keletre fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított árosközpo ti 
lakótelepé ek része. A lakótelep sza ado  álló épületek ől épített. Épületü k po tház, ég  irá a  tájolt, az épületek 
elhel ezése kö eti az Építők útja í es o al ezetését. Ez olt a régi T jelű épület. 
Az épület téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek egfelelőe  szo ialista 
realista stílus a . Po tház, agas tetős, összetett tetőido al fedett. Az épület eg traktusos, eg  lép sőházra osztott 

ég fogatos elre dezésű, a földszi te  a lép sőház átjárható, a lakások szá a .  
A ho lokzat a földszi te  sá os akolat díszítésű, el et akolat párká  zár le a földszi t feletti födé  o alá a . A 

ejáratok lizé ákkal kie eltek, a fő ejárat fölött erkél  ad ha gsúl t. Az épület ho lokzatá  a lakok és fra iaerkél ek 
áltakoz ak, el eket eg szerű ko á solt as korlát díszít.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

 

FOTÓ 

  
  



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-47 1128/14 
Kazincbarcika, 

Építők útja  
lakóépület vegyes tulajdon társasház 

FUNKCIÓ ÁTADÁS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakóépület 1959 közepes sza ado álló F+3 
összetett 
tetőido  

Megjegyzés 

Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

Az épület az Építők útjától keletre fek ő terület eg séges árosépítészeti elgo dolás alapjá  eg alósított árosközpo ti 
lakótelepé ek része. A lakótelep sza ado  álló épületek ől épített. Épületü k po tház, ég  irá a  tájolt, az épületek 
elhel ezése kö eti az Építők útja í es o al ezetését. Ez olt a régi U jelű épület. 
Az épület téglaépítésű, hag o á os te h ológiá al épített, a kor szí o alá ak és építészeté ek egfelelőe  szo ialista 
realista stílus a . Po tház, agas tetős, összetett tetőido al fedett. Az épület eg traktusos, eg  lép sőházra osztott 

ég fogatos elre dezésű, a földszi te  a lép sőház átjárható, a lakások szá a .  
A ho lokzat a földszi te  sá os akolat díszítésű, el et akolat párká  zár le a földszi t feletti födé  o alá a . A 

ejáratok lizé ákkal kie eltek, a fő ejárat fölött erkél  ad ha gsúl t. Az épület ho lokzatá  a lakok és fra iaerkél ek 
áltakoz ak, el eket eg szerű ko á solt as korlát díszít.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

FOTÓ 

 
  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-48 2138 
Kazincbarcika, 

Kossuth Lajos utca 18 
lakó épület agá  agá  

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakóépület 
1900- as é ek 

eleje 
közepes sza ado  álló F 

kontyolt 
eregtető 

Megjegyzés 

Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

Beépítési ód oldalhatáro  álló, tö ege alószí űleg átalakított, tetőfor a eredetileg oro falas eregtető oro falasra 
isszaalakítható . Oszlopos tor á , igé ese  kialakított köroszlopos, í es záródású tor á  ezőkkel, falazott ell édes 

kialakítással, ílászárók elhel ezkedése és ará re dszere eredeti. Az eredeti fedési a ag e  is ert, jele leg serép. 
Tor á os parasztház eredeti a lakokkal. Az ut ai ho lokzat és az ud ari í es tor á os ho lokzat oszlopok feletti ezői 
gazdago  díszítettek. Ho lokzati és tor á  kiképzése igé es, kar a tartott épület. A régi falusi építészet legsze  példája. 
Ja asolt ö kor á zati tulajdo a étele és hasz osítása.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

FOTÓ 

 



 

 

 

 



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-49 2137 Kossuth Lajos utca 14 lakó épület agá  agá  

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

lakó 

épület 
? elhanyagolt sza ado  álló F ko t tető 

Megjegyzés 

Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

Beépítési ód oldalhatáro  álló, tö ege alószí űleg átalakított, tetőfor a eredetileg oro falas eregtető oro falasra 
isszaalakítható . Oszlopos tor á , igé ese  kialakított köroszlopos, í es záródású tor á  ezőkkel, falazott ell édes 

kialakítással, ílászárók elhel ezkedése és ará re dszere eredeti. Az eredeti fedési a ag e  is ert, jele leg serép. 
Tor á os parasztházki serélt a lakokkal. Az ut ai ho lokzat és az ud ari í es tor á os ho lokzato  az eresz alatt vakolat 
párká  húzódik 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

FOTÓ 



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-50 2456 Kazincbarcika, 
Jószere sét út.  

ravatalozó 
Kazi ar ika Város 

Ö kor á zat 
Barcika Park Kft 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

közösségi épület 1978- felújításra szorul sza ado álló F 
összetett 
tetőido  

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

A Te ető fő ejáratá ak épületeg üttesét az -es é ek égé  a Mako e z I re e e által fé jelzet MAKONA Ter ező 
Iroda készítette, ter ező Cser us Lőri . Az épületeg üttes orga ikus stílus a  épült, a főkapu kő pillérei és ko á solt as 
kapuzata, a két kise  fogadóépület, el ek eg iké e  a a te ető iroda űködik, a ásik a  irág olt található.  
Az épületek közül a leg ag o  a fogadóépület, el et saj os e  az eredeti e utató tere  fu k ió al hasz ál ak, 
ha e  a fizikai dolgozók öltözőjeké t és raktárké t űködik, el re az épület e  alkal as.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

FOTÓ 

 
 



 

 

 

  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-51 2456 Kazincbarcika, 
Jószere sét út.  

ravatalozó Kazi ar ika Város 
Ö kor á zat 

Barcika Park Kft 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

közösségi épület 1957- felújításra szorul sza ado álló F 
aszimmetrikus 

eregtető 
Megjegyzés 

Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 
MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

A Városi Közte ető ra atalozó épülete a hara gtoro al. A ter ezés é e , Építész Módis Fere . 
A korai oder  építészet re eke, a áros eg ik legsze  középülete. 
A Ra atalozó épülete az új te ető eg itásá ak a kör éké  az - e  épült, eredeti ter ei ég eg a ak. Az 
épületet a közel últ a  a Bar ika Szolg Kft Városfejlesztési és Ter ezési soportja fel érte, ala i t statikai ter  készült a 

egdőlt toro  hel reállítására. Mára a Ra atalozó űszaki állapota lero lott, fol a atos pro lé át jele t az épület e  
lé ő  űködtetése. Korá a  törté t eg  statikai egerősítés, el ek o ait a eg o tott tégla urkolato  lehet 
kö et i. Az utó i idő e  készült eg  ta ul á ter  a Ra atalozó előtti tér urkolására, ala i t a Ra atalozó előtti tér 
lefedésére. A Te ető fejlesztési ko ep ióter e a ő ítés ja aslatát és a ra atalozó fu k ió egtartását e e  az 
épület e , hisze  azo a  ár e  tá ogatta. A áros ak feltétle ül szüksége a  eg  a ai kor te h ológiai és űszaki 
és szelle i szí o alát kép iselő új ra atalozó épületre, ert e fölött az eg é ké t g ö örű, agas építészeti szí o alat 
kép iselő épület fölött eljárt az idő. Az új ra atalozó épület egépítése utá  az épület öko e ikus te ető kápol a 
re deltetéssel újítható fel eredeti for ájá a . 
A Ra atalozó épületé  elül és kí ül édett űalkotások jele ek eg. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

FELMÉRÉSI TERVEK 

 



 
FOTÓ 

  

   



  
 

  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-52/A  Kazincbarcika, 
Ból ai tér . 

BorsodChem Zrt 
Fő épület BorsodChem Zrt BorsodChem Zrt 

FUNKCIÓ ÁTADÁSI IDŐ MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

Iroda épület 1959 jó sza ado  álló F+2 lapos tető 
Megjegyzés 

Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

A BorsodChe  Észak-Mag arországo  űködő hel i eg ipari g árak eg üttesé ől őtt ki. A Borsodi Veg i Ko i át építése -ben 
kezdődött. A kli kertéglás szo ialista realista stílus a  épített főépületet - e  adták át. Ekkor ez olt a fő ejárat a BVK-ba, itt 
haladt az ipari üze  kerítése is. A szo ialista realista hazai építészet eg ik kie elkedő szí o alú épülete. A ho lokzatot 
klinker burkolatú, ílásai akolat keretezésűek. Historizáló oszlopok fölött egépített erkél  dísziti. A ala ikori épülete  
át ezető áthajtót, ára ü egezett kapu al lezárták. A kise  utólagos átalakítások közül a klí a ere dezések és 
i stallá iójuk za aró. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

 

 
FOTÓ 

 



  

 

 



 

SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-51/B  
Kazincbarcika, 
Ból ai tér . ko yha épület BorsodChem Zrt BorsodChem Zrt 

FUNKCIÓ ÁTADÁSI IDŐ MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

közösségi épület 1959 jó sza ado  álló F+1 lapos tető 

Megjegyzés 

Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

A BorsodChe  Észak-Mag arországo  űködő hel i eg ipari g árak eg üttesé ől őtt ki. A Borsodi Veg i Ko i át építése - e  kezdődött. 
A kli kertéglás szo ialista realista stílus a  épített főépületet és a ele azo os építészeti stílus a  épített ko ha épület  1959- e  adták Jele leg 
is ko haké t üze el. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

 

 
FOTÓ 

    



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-53  
Kazincbarcika, 

Ból ai tér . 
Só raktár BorsodChem Zrt BorsodChem Zrt 

FUNKCIÓ ÁTADÁSI IDŐ MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

ipari épület 1959 közepes sza ado  álló F  

Megjegyzés 

Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . októ er hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

A BorsodChe  Észak-Mag arországo  űködő hel i eg ipari g árak eg üttesé ől őtt ki. A Borsodi Veg i Ko i át építése - e  kezdődött. 
A sóraktár sar ok épülete az -es é ek égé  épült, átadásá ak időpo tja . ja uár. Az úg e ezett „Sóraktár” az akkori űtrág a üze  
épületeké t fu k io ált, a is raktárké t hasz álják. 
A korai ag ar ipari as eto  építészet héjszerkezetű sar okai ak eg ik legsze  épülete, országos jele tőségű építészeti örökség. Az épület 
szerkezete eg úttal a külső héjalást is hordozza, ellipszis alakú héjszerkezet, el ek jele tősége az, hog  a első tere sar oktér, alátá asztások 

élkül. A kö ű as eto  héjat as eto  kazetta re dszer erősíti. A sar ok tetőpo tjá ak o alá a  a él e ilágító sá  jelenik meg. 
Műe lékké il á ításra érde es.  

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

  

FOTÓ 

 



  

  
  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-54 2595/2 Kazincbarcika,  volt légópi e BorsodChem Zrt BorsodChem Zrt 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 
légópi e 1954 közepes sza ado  álló ? ? 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épít é  Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 
A BorsodChe  tulajdo á a  lé ő ilághá orús eglé ő földalatti polgár édel i ázis eglé ő légópi e a ilághá orú 
idejé  létesült, a BorsodChe  Veg ipari Mű ek édel i u kereké t. A ai g árterület ÉN -i égé ek szo szédságá a  
található az erdős telek Hrsz.: / , el e  a föld alatt található eg a pi e, két ÉK-i fő ejárattal, rézsű el kialakított 

e ezető-közlekedő ellékúttal. A Ból ai tér szo szédságá a  hel ezkedik el, földszi tes épített garázssor, ala i t g ári 
lakótelepi jelle zőe  fsz + e eletes tégla tö házak  ö ezet e . A járatok í es záródású azo os szélességgel egépített 

oltozott sá ok, el ek a ejárati közlekedőkhöz kap solódó hálós re dszert alkot ak. Az eg üttes hasz osítását ter ezi az 
Ö kor á zat ipartörté eti kiállítás szá ára. A felújítási ter eket a Bar ika Szolg ter ező irodája kereté e  Cser e ák 
Eszter tervezte. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

FELMÉRÉSI TERVEK 

  



ÁTALAKÍTÁSI TERVEK  

 

FOTÓ 

 
 





SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-55 1132/11 
Kazincbarcika, 

 Fő tér  
Posta társasház vegyes tulajdon 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

közösségi épület 1974 közepes sza ado  álló F+1, F+2 lapos tető 

Megjegyzés 

Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

A Posta épülete keretes elre dezésű, el  első ud art zár közre. Eg  kétszi tes lapos tetős épületszár ól és eg  
háro szi tes épületszár ól áll. A fő ut a felőli középső szakasza e  eg itott az ut a felé. 
Az épület korá a  a posta és hírközlési szolgáltatók MATÁV  írtoká a  olt, aztá  ésszerűtle  pri atizá ió  esett át, az 
épület íg  rész e  alulhasz osított. 
Pillér ázas épület, a kétszi tes része  kör e  sá a lakos kialakítással. A ho lokzat űkő urkolattal kialakított. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

FOTÓ 

  



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-56 60 Illés G ula út . Közösségi Ház   

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

közösségi épület ? jó sza ado  álló F+1 eregtető 

Megjegyzés 

Hel i építészeti édele  alatt álló épület Helyszí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

A Bükk lá á ál elhel ezkedő Her ol a árosrész Kazi ar ika legdéli  árosrésze. A területet két oldalról do os, heg es 
kör ezet ö ezi, a eépített terület ölg fek ésű, a el e  égighalad a Tardo a patak. A ölg e  tö  á ató – Kerek tó, 
Hosszú tó, Ifjúsági tó – is található. A ölg  két oldalá  húzódik a szo szédos heg ek tájkép édel i területé ek határa, 
keleti oldalá  ug a ez a határ eg e  ter észeti terület határ és ökológiai hálózat agterület határ is. Az épület a olt 

á ász településrész közpo tjá a  áll, korá a  Bá ász Mű elődési Házké t űködött. 
Az eg kor irágzó á ásztelepülés hajda i á ász ű elődési háza, a közel últig a Do  Bos o Általá os és Szakiskola 
eg ik oktatási épülete olt. A áros szo iális árosreha ilitá ió kereté e  pál ázati források ól részlegese  felújította és 
akadál e tesítette az épületet, és re dezte az épület kör ezetét is. Az i téz é t a Szalézi Re d kereté  elül űködő 
Do  Bos o Általá os és Szakiskola űködteti. 
A tájkép e illeszkedő, édele re érde es tö eg egőrze dő értékes építészeti részletekkel. Az akadál e tesítés ro tott 
az épület ar ulatá .A felújítási ter eket a MŰÉPÍTÉSZ Kft készítette - e , építész Puskás Péter. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

 
FOTÓ 

  



 



SORSZÁM HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

He-57 81/1 Illés G ula út Családsegítő Ház 
Kazi ar ika Város 

Ö kor á zat 

Szalézi 
Szent 

Ferenc 
Rend 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

közösségi épület ? jó sza ado  álló F+1 
nyeregtet

ő 

Megjegyzés 
Hel i építészeti édele  alatt álló épület Hel szí elés időpo tja: . augusztus hó 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

A Bükk lá á ál elhel ezkedő Her ol a árosrész Kazi ar ika legdéli  árosrésze. A területet két oldalról do os, 
heg es kör ezet ö ezi, a eépített terület ölg fek ésű, a el e  égighalad a Tardo a patak. A ölg e  tö  

á ató – Kerek tó, Hosszú tó, Ifjúsági tó – is található. A ölg  két oldalá  húzódik a szo szédos heg ek 
tájkép édel i területé ek határa, keleti oldalá  ug a ez a határ eg e  ter észeti terület határ és ökológiai hálózat 

agterület határ is. Az épület a olt á ász településrész közpo tjá a  áll, korá a  Bá ász Mű elődési Házké t 
űködött. 

Az eg kor irágzó á ásztelepülés hajda i koló ia épülete, a közel últig és jele leg is a Do  Bos o Általá os és 
Szakiskola eg ik oktatási épülete olt. A áros szo iális árosreha ilitá ió kereté e  pál ázati források ól részlegese  
felújította és akadál e tesítette az épületet, és re dezte az épület kör ezetét is. Az i téz é t a Szalézi Re d 
kereté  elül űködő Do  Bos o Általá os és Szakiskola űködteti.  
A tájkép e illeszkedő, édele re érde es tö eg egőrze dő értékes építészeti részletekkel. Az akadál e tesítés 
ro tott az épület ar ulatá .A felújítási ter eket a MŰÉPÍTÉSZ Kft készítette - e , építész Puskás Péter. 

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

 
 

FOTÓ 

 

  



.függelék a  ………/ . ……..  ö kor á yzati re delethez 
Műe lék épület, űe lék épület telke, űe léki kör yezet felsorolása és térképvázlata, leírása 
 
Műe léki védele  
 

A B C D E F 
 SORSZÁM AZONOSÍTÓ / 

TÖRZSSZÁM HRSZ. CÍM VÉDETT ÉRTÉK NEVE 

1.  1.  2830 / 916 2293 Kazi ar ika Dózsa G örg  
út. 

Sajókazi i refor átus 
templom 

 
Műe léki kör yezet 
 

A B C D E F 
 SORSZÁM AZONOSÍTÓ / 

TÖRZSSZÁM HRSZ. CÍM VÉDETT ÉRTÉK NEVE 

1.  1.  22853 / 916 2230/94, 2230/65, 2230/85, 
2230/88, 2230/40, 2230/44, 
2230/22, 2357/2, 2360, 
2230/46 

Kazincbarcika 
Dózsa G örg  út. 

Sajókazi i refor átus 
templom űe léki 
kör ezete 

 

 
 



AZONOSÍTÓ / 

TÖRZSSZÁM 
HRSZ. CÍM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS FENNTARTÓ 

2830 / 916 2292 
Kazi ar ika, Dózsa 

G örg  u.  refor átus te plo  eg ház eg ház 

FUNKCIÓ ÉPÍTÉS IDEJE MŰSZAKI ÁLLAPOT BEÉPÍTÉSI MÓD SZINTSZÁM TETŐ 

szakrális 

épít é  
XVI.század jó sza ado  álló F 

eregtető és 
kontyolt 
eregtető 

Megjegyzés 

Műe léki édele  alatt álló épület Hel szí elés dátu a: . jú ius 

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEN KÍVÜL 

A refor átus te plo ot - a  építették eredetileg, de tűz ész illet e a törökdúlás áldozatá á ált. -ben a 
toro al újjáépített te plo  leégett, a it -ra átalakít a újra építettek. - e  úja  felújításo  esett át, ekkor 

erte el közel égső for áját. A te plo  keleti ho lokzat előtti tor a  éter agas. A ugati égé  eg e es 
záródásúhajójá ak  éteres teré e   ülőhel  található. Sík fa e ezettel re delkezik. Az orgo áját az 
a aújszá tói eg háztól ették, és Országh Sá dor építette át - e  ol  áltozattal.  
A űe lék jellegű te plo  a ég  hara ggal re delkezik.  A te plo  - e  új, örösrézzel orított toro sisakot 
kapott. 
 

forrás:TIREK.hu 
HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ 

 

 
FOTÓ 

  



  

  

 

  



5.függelék a  ………/ . ……..  ö kor á yzati re delethez 
 
A régészeti érdekű területek és a régészeti lelőhel ek felsorolása és térkép ázlata 
 
  A B C D 

 azo osító lelőhely 
szá  

év védele  HRSZ 

1 . 15970 1 Vé setal-dűlő szakmai 0327/16, 0327/17, 0327/18, 0327/19, 0327/20, 
0327/21, 0327/22, 0327/23, 0328 

2. 15972 2 Li alegelő szakmai 1134/8 

3. 15973 3 Tardona patak partja szakmai 

576/1, 577, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 
592/2, 0257/3, 0256/7, 0256/8, 0256/9, 0256/10, 
0256/11, 0256/12, 0256/13, 0256/14, 0256/15, 
0256/16, 0256/17, 0256/18, 0256/19, 175/2, 
566/5, 566/6, 566/7, 567/1, 568, 175/3 

4. 15974 4 Kakas tanya szakmai 

59, 169, 170, 171, 172, 173/3, 173/4, 173/1, 
0264/1, 0279, 11540/1, 11540/2, 11541/1, 
11541/2, 11542, 11539, 11538/15, 11538/16, 
11538/17, 11538/18, 11538/19, 11538/20, 
11538/21, 11538/22, 11538/23, 11538/24, 
11538/25, 11538/26, 11538/27, 11538/1, 11538/3, 
11538/4, 11538/5, 11538/6, 11538/7, 11538/8, 
11538/9, 11538/10, 11538/11, 11538/12, 
11538/13, 11538/35, 11538/36, 11538/37, 
11538/38, 11538/39, 11538/40, 11538/41, 
11538/42, 11538/43, 168 

5. 15975 5 Sajópart szakmai 053/2, 053/3, 064, 044/2, 044/3, 062/1, 0140/1, 
0137/3, 0140/15, 0140/16 

6. 15976 6 Várdo  kie elte  édett 0252/1, 11266/1 

7. 15977 7 Bere tei hőerő ű szakmai 3322/3 

8. 39143 11 Felső-Rétek szakmai 0381/34, 0381/35, 3348, 3349, 3350/9, 3350/5, 
3350/7, 0373/65 

9. 58613 12 Felső ar ika, ref. te plo  il á tartott 1932, 1902 

10. 61578 13 Felső-rétek II. szakmai 

0382/48, 0382/49, 0385/30, 0385/31, 0385/32, 
0385/33, 0385/34, 0385/35, 0385/36, 0385/37, 
0385/38, 0385/39, 0385/40, 0385/41, 0385/42, 
0385/43, 0385/44, 0385/45, 0385/46, 0385/47, 
0385/48, 0385/49, 0385/50, 0385/51, 0385/52, 
0385/53, 0385/54, 0385/55, 0385/56, 0385/57, 
0385/58, 0385/59, 0385/60, 0385/61, 0385/62, 
0385/63, 0385/64, 0385/65, 0385/66, 0385/67, 
0385/68, 0385/69, 0383, 0382/34, 0382/35, 
0382/36, 0382/37, 0382/38, 0382/39, 0382/40, 
0382/41, 0382/42, 0382/43, 0382/44, 0382/45, 
0382/46, 0382/47 

11. 61580 14 Felső-rétek III. szakmai 

0382/49, 0382/50, 0382/51, 0382/54, 0382/55, 
0382/57, 0382/58, 0381/22, 0381/23, 0381/2, 
0381/3, 0381/4, 0381/5, 0381/6, 0381/7, 0381/8, 
0381/9, 0381/10, 0381/11, 0381/12, 0381/13, 
0381/14, 0381/15, 0381/16, 0381/17, 0381/18, 
0381/19, 0381/30, 0381/31, 0381/32, 0384 

 
 



RÉGÉSZETI LELŐHELYEK TÉRKÉPVÁZLATA :   

 





. függelék a ……./  ………..  ö kor á yzati re delethez 
 

Ter észetvédele el éri tett területek összefoglaló á rázolása 

 

Natura  terület: 
A Natura  területekre o atkozó jogsza ál i hátteret a / . X. .  Kor . re delet adja. A 
Natura 2000 hálózat területei el éri tett földrészleteket a / . V. .  K VM re delet hirdette 
ki.  

1. Sajó- ölg  HUAN  azo osítójú  kie elt jele tőségű ter észet egőrzési terület  
2. Bükk-heg ség és pere területei HUBN  külö leges adár édel i terület 

 

Hel rajzi szá ok: 0391/2, 0391/3, 0392, 0394, 0396, 0397, 0428, 12902, 12903, 12904, 12905, 
12906, 12907, 12908, 12909, 12910, 12911, 13015, 13016, 13017, 13018, 13019, 13020, 13021, 
13022, 13023, 13024, 13025, 13026, 13027, 13028, 13029, 13030, 13031, 13032, 13033, 13034, 
13035 
 

 



 

  



Országos jele tőségű ter észeti e lék: 

A ter észet édel éről szóló . é i LIII. tör é  to á iak a : T t.  .§  ekezdésé e  
foglaltak értel é e  a tör é  erejé él fog a édele  alatt áll ala e i forrás, láp, arlang, 

íz elő, szikes tó, ku halo  és föld ár. A T t. . §  ekezdése értel é e  a édett források, 
íz elők, föld árak, ku hal ok országos jele tőségű ter észeti e lék ek i ősül ek. Az e 
ekezdés alapjá  édett ter észeti területek országos jele tőségű ek i ősül ek. 

1. ,,Várheg ” eg e ezésű föld ár /  hrsz 
 

 
 

 

 

  



Országos ökológiai hálózatra és a ak a agterület, az ökológiai folyosó és a pufferterület övezet: 
Az Országos Területre dezési Ter ről szóló . é i XXVI. tör é  to á iak a : OTrT) 13., 17-19. 
§-ai sza ál ozzák az országos ökológiai hálózatra és a ak a agterület, az ökológiai fol osó és a 
pufferterület ö ezetekre o atkozó előírásokat.  
 

 
  



Egyedi tájértékek 
 A T t. . §  -  ekezdései tartal azzák az eg edi tájértékekre o atkozó sza ál ozásokat.  
 
Ter észeti terület: 
A T t. . §  po tjá a  szereplő feltételek ek eleget te ő összes területet ter ezett ter észeti 
terület. Ezeke  a területeke  kie elt fig el et kell fordíta i a tájkép, a ter észetes életközösségek 

ö é társulások  és élőhel ek egó ására.  
 
Ter észetközeli terület: 
Az országos településre dezési és építési kö etel é ekről szóló / . XII. .  Kor . re delet 
to á iak a : OTÉK  /A. §  ekezdése értel é e  a o sár, a ádas és a sziklás terület 

ter észetközeli terület ek i ősül ek. Ug a eze  paragrafus  ekezdése értel é e  a 
ter észetközeli területeke  épületet elhel ez i e  lehet. 
 

Tájképvédel i sze po t ól kie elte  kezele dő területek 
Az OTrT /A. §-a tartal azza a „tájkép édel i sze po t ól kie elte  kezele dő területek” 
ö ezetére o atkozó szak ai előírásokat.  
 

 
  



 



7. függelék a ……./ . ………..  ö kor á yzati re delethez 
 
A telepítésre javasolt és telepítésre e  javasolt övé yfajok felsorolása 
 

I. A telepítésre javasolt övé yfajták felsorolása 
 

Lombos fafajok 
 

agyar el evezés tudo á yos lati  el evezés 

mezei juhar Acer campestre 

korai juhar Acer platanoides 

heg i juhar, já orfa Acer pseudoplatanus 

tatár juhar, feketeg űrű juhar Acer tataricum 

e es éger, ézgás éger, erekfa Al us gluti osa allergé  

ha as éger Alnus incana 

közö séges ír, i ir ses ír Betula pe dula allergé  

szőrös ír, pel hes ír Betula pubescens 

közö séges g ert á  Carpinus betulus 

ad seresz e, adár seresz e Cerasus avium (Prunus avium) 

sarj egg , török egg  Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb) 

közö séges ükk Fagus sylvatica 

ag ar kőris Fraxinus angustifolia ssp. pannonica 

agas kőris Fraxinus excelsior 

irágos kőris, a akőris Fraxinus ornus 

közö séges dió Juglans regia 

vadalma Malus sylvestris 

zel i e egg , ájusfa Padus avium 

fehér ár, ezüst ár Populus alba * 

szürke ár Populus canescens * 

fekete ár, topol afa, so oros ár Populus nigra * 

rezgő ár Populus tremula 

adkörte, a kor Pyrus pyraster 

sertölg , serfa Quercus cerris 

ko sá tala  tölg  Quercus petraea (Q. sessiliflora) 

molyhos tölg  Quercus pubescens  

ko sá os tölg , o sártölg  Quercus robur (Q. pedunculata) 

fehér fűz, ezüst fűz Sali  al a allergé  

töréke  fűz, sörege fűz Salix fragilis 



lisztes berkenye Sorbus aria 

adár erke e Sorbus aucuparia 

házi erke e, fojtóska Sorbus domestica 

arkó a erke e, arkó afa Sorbus torminalis 

kisle elű hárs Tilia cordata (T. parviflora) 

ag le elű hárs Tilia platyphyllos (T. grandifolia) 

hegyi szil Ulmus glabra (U. montana, U. scabra) 

é i  szil, lo ogós szil, é i fa Ulmus laevis 

ezei szil, si ale elű ezei szil Ulmus minor (Ulmus campestris) 

 
Tűlevelű fajok fe yők  
 

agyar el evezés tudo á yos lati  év 

közö séges oróka, g alogfe ő Juniperus communis 

 

Lo os serjék 
 

agyar el evezés tudo á yos lati  év 

pukka ó dudafürt Colutea arborescens 

húsos so  Cornus mas 

eresg űrű so  Cornus sanguinea 

két i és galago a Crataegus laevigata (C. oxyacantha) 

eg i és galago a Crataegus monogyna 

síkos ke skerágó Euonymus europaeus 

i ir ses ke skerágó Euonymus verrucosus 

kutyabenge Frangula alnus (Rhamnus frangula) 

ho oktö is Hippophae rhamnoides 

ükörke lo , ükörke Lonicera xylosteum 

köké  Prunus spinosa 

arjútö is e ge  Rhamnus catharticus 

- Ribes uva-crispa 

g epűrózsa Rosa canina 

ke skefűz Salix caprea 

rekett efűz, ha as fűz Salix cinerea 

sigol afűz Salix purpurea 

kosárkötő fűz Salix viminalis 



fekete bodza Sambucus nigra  

fürtös odza Sambucus racemosa** 

fűzle elű g ö g essző Spirea salicifolia 

og orós hól agfa Staphylea pinnata 

ostor é fa Viburnum lantana 

ká a a gita Viburnum opulus 

 
* e  „szöszös”, hí  eg edek telepítése ja asolt sak 
**   felett ja asolható a telepítése 

  



II. Ne  telepíthető javasolt övé yfajták felsorolása 
 
1143/2014. EU rendelet 
az idege ho os i váziós fajok etelepítésé ek vagy ehur olásá ak és terjedésé ek egelőzéséről 
és kezeléséről 
 
A re delet alapjá  a tagországok kép iselői ől álló i áziós fajok elle i édele ért felelős izottság 
elfogadta azt a ö é - és állatfajlistát, el  az U ió szá ára eszél t jele tő i áziós idege ho os 
fajok jeg zékét alkotja. A listá  szereplő fajok eg edeire o atkozó szigorú sza ál ok szeri t tilos az 
egész EU területé  forgalo a hoz i és a ter észet e ki o sáta i akár eg etle  példá t is, de a 

ehozatalra, tartásra, te észtésre, szaporításra, szállításra, kereskedele re és felhasz álásra is 
haso lóa  szigorú sza ál ok o atkoz ak. 
 
A listá a  szereplő ö é fajok: 
 

Magyar év Tudo á yos év 
orfa, te gerparti seprű serje Baccharis halimifolia 

kalifor iai tü dérhí ár Cabomba caroliniana 
ízijá i t Eichhornia crassipes 

perzsa medvetalp Heracleum persicum 
sosnowsky-medvetalp Heracleum sosnowskyi 
hé ízi gázló Hydrocotyle ranunculoides 
fodros átokhí ár Lagarosiphon major 

ag irágú tóal a Ludwigia grandiflora 
sárga irágú tóal a Ludwigia peploides 
sárga láp uzogá  Lysichiton americanus 
közö séges süllőhí ár Myriophyllum aquaticum 
keserű ha isürö  Parthenium hysterophorus 
ördögfarok keserűfű Persicaria perfoliata 
kudzu ílg ökér Pueraria montana var. lobata 

 
Várhatóa  - e  az alá i fajokkal fog ő ül i a lista: 
 

Magyar év Tudo á yos év 
közö séges sel e kóró Asclepias syriaca 

éko le elű átokhí ár Elodea nuttallii 
í or e á s irág Impatiens glandulifera 

fele ásle elű süllőhí ár Myriophyllum heterophyllum 
kaukázusi ed etalp Heracleum mantegazzianum 
óriásre ar ara Gunnera tinctoria 
toll orzfű Pennisetum setaceum 
 Alternanthera philoxeroides 
 Microstegium vimineum 

 

 



269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 
a NATURA  gyepterületek fe tartásá ak földhasz álati sza ályairól 
 
A kor á re delet elléklete eghatározza azok ak a fajok ak a listáját, el ek i áziós és 
ter őhel -idege  ö é fajok ak teki thetők, íg  az . §  ekezdés értel ében a Natura 2000 
g epterületeke  ezek egtelepedését és terjedését eg kell akadál oz i, állo á uk 

isszaszorításáról go doskod i kell e ha ikus édekezéssel ag  spe iális ö é édőszer-
kijuttatással. 
 
Az éri tett ö é fajok: 
 

1. Fásszárú i váziós és ter őhely-idege  övé yfajok: 
 

Magyar év Tudo á yos év 
aká  Robinia pseudo-acacia 
a erikai kőris Fraxinus americana 

ál á fa Ailanthus altissima 
keske le elű ezüstfa Elaeagnus angustifolia 
fekete fe ő Pinus nigra 
erdei fe ő Pinus silvestris 
g alogaká  Amorpha fruticosa 
kései egg  Prunus serotina 
zöld juhar Acer negundo 
 

. Lágyszárú i váziós övé yfajok: 
 

Magyar év Tudo á yos év 
alkör ös Phytolacca americana 
japá keserűfű fajok Fallopia spp. 
ka adai ara essző Solidago canadensis 

agas ara essző Solidago gigantea 
parlagfű Ambrosia artemisifolia 
sel e kóró Asclepias syriaca 
sü tök Echinocystis lobata 
 
A övé yvédel i tevéke ységről szóló  43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet  . §  ekezdése 
értel é e  a földhasz áló és a ter elő köteles édekez i az alá i ö é ek elle : parlagfű 
A rosia arte isiifolia , keserű su sor Sola u  dul a ara , sel e kóró As lepias s ria a , 

aranka fajok (Cuscuta spp.). 
 
 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT  
 

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Településkép védelméről 
szóló önkormányzati rendeletéhez 

 
A 2011. január 1. napjától hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
„ A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 
előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 
képviselő-testületet tájékoztatni kell […] 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti es egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességet, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit,  
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi es pénzügyi 
feltételeket ”. 

 
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: 
 
a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 
aa) Társadalmi szempontból kizárólag pozitív társadalmi hatásokat hordoz a rendelet-tervezet, 
ugyanis elfogadásával a település arculatának egységes fejlődése és értékmegőrzése 
szabályozottan kontrollálhatóvá válik. 
 
ab) A rendeletnek pozitív gazdasági hatása várható. Az önkormányzati támogatási és ösztönző 
rendszer biztosításával a helyi értékvédelem alatt álló értékek felújítása bevételt jelenthet a helyi 
építőipari vállalkozások számára.  
 
ac) A rendelet megalkotását követően az önkormányzat költségvetésében konkrét forrásigény 
jelentkezni fog, a fenntartási kötelezettség és a védettséggel összefüggő munkálatok 
teljesítésének támogatása esetén, ennek összegét az önkormányzat az évi költségvetésben 
határozza meg, de a településképi bírságokból bejövő összegek a támogatásra is fordíthatók.  
 
b) A jogszabály környezeti és egészségi hatásai: 
 
A helyi rendelet célja a településnek és környezetének, valamint az ott található értékes 
építészeti, táji, valamint az épített környezettel összefüggő természeti elemek 
jellegzetességének, hagyományos megjelenésének megőrzése mellett a dinamikus 
városfejlesztés elősegítése, az egyes különálló projektek egységbe foglalása, illetve azok 
rendezése és a Településrendezési eszközök felülvizsgálata. 
 
c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 
A rendelet-tervezet adminisztratív többletterhet csak kis mértékben keletkeztet, melyek a városi 



főépítész hatáskörébe tartoznak.  
 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 
A rendelet megalkotása jogszabályi kötelezettség a Képviselő-testület számára, melynek 
elmaradása a településfejlesztési és településrendezési eszközök alkalmazhatósága 
ellehetetlenül, a településen belüli építési tevékenységek ellenőrzése, illetve az értékmegőrzés 
ellenőrizhetetlenné válik. 
 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 
  
A rendelet elfogadása eseten az új szabályok alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest 
többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indokolás a 
Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről 

szóló önkormányzati rendeletéhez 
 

 
Általános indokolás: 
 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásainak megfelelően az 
Önkormányzat kötelezettsége a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása. A rendelet megalkotásával az Önkormányzat ezen kötelezettségének tesz 
eleget. 
   
 
Részletes indokolás: 

1.§-hoz: 
 

A rendelet célját határozza meg. 
 

2.§-hoz: 
 

A helyi védelem célját határozza meg. 
 

3.§-hoz: 
 

A település jellegzetes területeinek megállapításának célját határozza meg. 
 
 

4.§-hoz 
 

A rendelet hatályát állapítja meg. 
 

5.§-hoz 
A rendeletben foglalt fogalmak definícióit tartalmazza a közérthetőség megkönnyítése 
érdekében.  
 

 
6.§-13.§-hoz 

 
A helyi védelem feladatát, a védelem alá helyezés szabályait, a helyi védelem 
megszűnésének szabályait, az Önkormányzat és az ingatlan tulajdonosok helyi védelemmel 
összefüggő kötelezettségét határozza meg. 
 

14.§-hoz 
 
A településképi szempontból meghatározó területeket határozza meg a mellékletekre és 
függelékekre történő hivatkozással. 
 

15. §-hoz 
 
A településkép védelmi szempontból kiemelt területek meghatározását és helyét tartalmazza. 



 
16. §-hoz 

 
Az építmények anyaghasználatának általános szabályait tartalmazza. 
 

17. §-hoz 
 
A külső világítás módjait szabályozza a fényszennyezés elkerülése szempontjából. 
 

18-19.§-hoz 
 

A meghatározó és kiemelt területekre vonatkozó településképi követelmények általános 
szabályait tartalmazza. 
 
 

20-26. §-hoz 
 
A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti 
követelményeket határoz meg. 
 

27. §-hoz 
 
A terepadottságokhoz való alkalmazkodás szabályait határozza meg. 
 

28-31. §- hoz 
A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti 
követelményeket határoz meg. 
 

32-33. §-hoz 
Településképi szempontból meghatározó zöldterületekre vonatkozó területi és egyedi 
követelményeket határoz meg. 
 

34.§-hoz 
Városközpont területein az homlokzatra, erkélyekre, elő lépcsőkre, tetőkre, tetőfedésekre 
vonatkozó szabályozást tartalmazza. 

35.§-hoz 
A városközpont átalakuló területeire vonatkozó szabályozást tartalmazza. 
 

36.§-hoz 
A lakótelepek területein a homlokzatalakításra, erkélyekre, elő lépcsőkre, stb. vonatkozó 
szabályozást tartalmazza. 
 
 37-44.§-hoz 
Kisvárosias karakterű lakóterületekre vonatkozó szabályozást tartalmaz.  
 

45-51.§-hoz 
Kertvárosias karakterű lakóterületekre vonatkozó szabályozást tartalmaz. 
 

52-59.§-hoz 
Önálló falusias karakterű, és falusias lakóterületekre vonatkozó szabályozást tartalmaz. 



 
60-61.§-hoz 

Gazdasági területekre vonatkozó szabályozást tartalmaz. 
 
 62-66.§-hoz 
Kolónia területekre vonatkozó rendelkezéseket határoz meg. 
 

67.§-hoz 
Pincés területekre vonatkozó szabályozást tartalmaz. 
 

68-71.§-hoz 
Zártkerti és átalakuló zártkerti területekre vonatkozó szabályozást tartalmaz. 
 

72-75.§-hoz 
Települési zöldterületekre és zöldterületi intézményekre vonatkozó szabályokat határoz 
meg. 
 
 

76-82.§-hoz 
Területei védelemre, műemléki környezetre vonatkozó területi követelményeket határoz 
meg. 
 

83-84.§-hoz 
Helyi védelemben részesülő értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények általános 
szabályait tartalmazza. 

 
85-87.§-hoz 

Helyi védett építészeti értékek védelmére, a helyi építészeti örökség fenntartására, és ezen 
értékek bonthatóságára vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. 

 
88-91.§-hoz 

A helyi védelemmel érintett belvárosi területre vonatkozó szabályokat tartalmaz 
 

92-93.§-hoz 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területi és egyedi építészeti 
követelményeket tartalmaz. 
 

94.§-hoz 
Felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények elhelyezésére 
vonatkozó szabályokat tartalmazza. 
 

95-102.§-hoz 
Reklámokra és reklámhordozókra vonatkozó követelményeket tartalmazza. 
 

103-108.§-hoz 
Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó szabályozásokat tartalmaz. 
 

109-110.§-hoz 
Településképvédelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció szabályait tartalmazza. 
 



 
 

111-114.§-hoz 
Településképi véleményezési eljárás szabályait tartalmazza 
 

115-117.§-hoz 
Településképi bejelentési eljárás szabályait tartalmazza. 
 

118-120.§-hoz 
A településképi kötelezési eljárás és a helyrehozatali kötelezettségre vonatkozó szabályozást 
tartalmazza. 
 

121-128.§-hoz 
Az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer szabályait tartalmazza. 
 

129-130.§-hoz 
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 
 
 

 


