
STÚDIÓ ÉSZAKMAGYARORSZÁGI TERVEZÕ KFT.
3530 Miskolc, Rákóczi u. 6. sz.
Telefon/fax: 46/411-414, 412-487, 505-447
E-mail: estudio@t-online.hu

Aggtelek község helyi értékvédelmi rendelet 1

H E L Y I  É R T É K V É D E L M I  R E N D E L E T

Aggtelek község helyi jelentõségû
épített értékeinek védelmérõl

Összeállította:

……………………...
Lautner Emõke

építész
vezetõ építész és településtervezõ



Aggtelek község helyi értékvédelmi rendelet 2

Aggtelek község .............. / 2007 (……….) sz. önkormányzati rendelete
Aggtelek község helyi jelentõségû kulturális és épített környezete értékeinek 

védelmérõl

Aggtelek község Önkormányzata a kulturális és épített környezet értékeinek megóvása, 
fenntartása, felújítása, rehabilitációja és bemutatása érdekében az Épített környezet 
alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (módosítva az 1999. évi CXV. 
Törvénnyel) 6 § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet 
alkotja.
A rendeletalkotás során az országosan védett mûemlékek és mûemléki környezet kijelölése a 
2001. évi LXVI. tv. a kulturális örökség védelmérõl törvény alapján történt (40. §).
A helyi építészeti értékvédelmi rendelet szakmai megalapozását a földmûvelési és 
vidékfejlesztési miniszter 66/1999 (VIII. 13.) FVM számú rendelete biztosította.

I. RÉSZ
Általános Rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Aggtelek községek közigazgatási területére terjed ki.
(2) A területi értékvédelemmel érintett területek lehatárolását jelen rendelet 1. sz. 

melléklete tartalmazza.
2. § (1) Helyi kulturális és építészeti védelem tárgyát képezi mindazon érték, melyet 

értékvédelmi vizsgálat alapján a Képviselõtestület esztétikai, régészeti, történeti, 
építészeti, néprajzi, képzõ- és iparmûvészeti értéke miatt védendõnek minõsít.

(2) Ugyanúgy helyi védelem tárgyát képezi minden olyan érték, melynek országos 
védelmét e rendelet alapján a Képviselõtestület kezdeményezi és folyamatba helyezi.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a nemzetközi és országos védelem alatt lévõ jelen 
rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott építészeti örökségre, azt jelen rendelet 3. 
számú melléklete tartalmazza.

(4) A mûemléki környezet végleges kijelöléséig az országosan védett mûemlékek 
környezetére a területi értékvédelem szabályait kell alkalmazni.

3. § Jelen rendeletben alkalmazott fogalmi meghatározásokat jelen rendelet 3. számú 
melléklete tartalmazza.

I. FEJEZET
Településrész Területi Értékvédelem

4. §
Mûemléki környezet

(1) A településen mûemléki környezet kialakítása javasolt. A mûemléki környezet végleges, 
az örökségvédelmi hatósággal egyeztetett módon történt végleges kijelöléséig helyi 
értékvédelmi területként kezelendõ.
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5. §
Helyi értékvédelmi terület

(1) A helyi értékvédelmi terület a település olyan összefüggõ része, amely a jellegzetes 
településszerkezet történelmi folyamatosságát képviseli, illetve olyan, ahol jelentõs 
számban találhatók a település arculatát meghatározó épületek.

(2) A helyi értékvédelmi területen belül a védelmi szabályok egységesen kerültek 
kidolgozásra, így magában foglalja a:
− településszerkezet védelmét,
− az építészeti karakter védelmét,
− valamint az utcakép védelmét is.

6. §
Építéshatósági eljárások a helyi értékvédelmi területen

(1) A képviselõtestület az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési 
tevékenységekkel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 
29.) KTM rendelet 9. §-ában meghatározott építési munkák körét bõvíti, és az alábbi 
építési munkákat is az engedélyköteles építési munkákhoz sorolja:
a) Építmények felületképzésének átalakítása, felújítása.
b) Mindennemû kerítésépítés (oldal és hátsókerti is) a mûemléki környezetben és a helyi 

építészeti védelem alatt álló épületek esetében.
(2) Az építési engedélykérelmekhez a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 12. §-án, illetve 17. 

§-án túlmenõen csatolni kell az épület alatti, közterület alá nyúló vagy önállóan létesült 
pince illetve gazdasági épület felmérési terveit.

(3) a) Az építési engedélyezési tervnek tartalmaznia kell az infrastruktúra elemeinek föl 
fölötti kialakításának módját.
A mûemléki környezeten belül az infrastruktúra elemeinek föld fölötti kialakítási 
módját a mûemléki hatóság megszabhatja.

b) Az építési engedélyhez kötött építési munkák esetében a mûemléki környezetben és a 
helyi értékvédelmi területen belül utcaképi tervet kell készíteni, melyet 
fotódokumentáció egészítsen ki. Az utcaképi terv legalább a szomszédos 3-3 telket 
foglalja magába akkor is, ha esetleg közterület választja el a tervezendõ épülettõl.

c) Az építési engedélyezési eljárás során csak a meglévõ környezethez igazodó, 
alkalmazkodó épületek engedélyezhetõek. Nem engedélyezhetõek a meglévõ 
építészeti karaktertõl, valamint a Helyi Értékvédelmi Rendeletben településrendezési 
eszközökkel célként megfogalmazott és szabályozott építészeti karaktertõl idegen, 
magas, léptéktelen épületek, a környezetbe nem illõ idegen elemek (pincegarázsok, 
utcai erkélyek stb.) a tájhagyománytól idegen építési anyagok és formakultúra).

(4) Az érvényes rendezési tervet a jelen Helyi Értékvédelmi Rendelettel együttesen kell 
alkalmazni. Jelen rendelet a jóváhagyandó Helyi Építési Szabályzat kiegészítése.
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7. §
Lakóépületek általános elõírásai

(1) A védett falusias lakóterületen belül elhelyezhetõ épületek és funkciók az OTÉK 14. § (2) 
szerint, kivéve a 7. és 8. pontot.

(2) A védett falusias lakóterületen belül lakóépület, melléképület nemcsak önálló helyrajzi 
számú építési telken építhetõ.
A magyar hagyományokon alapuló soros beépítési mód tulajdonviszonyai egy telken 
belül több tulajdoni albetétet is jegyeznek. Ezen önálló tulajdoni albetéteken (a telek 
oldalhatárai mentén) önálló lakó és melléképületek építhetõek a közös udvar megtartása 
mellett.

(3) Egy telken belül legfeljebb két lakóépület építhetõ, melyekben maximum két önálló 
rendeltetési egység (lakás vagy egyéb) helyezhetõ el.

(4) A lakóépületeket, lakófunkciót kiegészítõ melléképületeket, egyéb épületeket csak olyan 
rendeltetés céljára szabad létesíteni, mely a falusias lakóterület jellegéhez illeszkedik, 
valamint a környezetvédelmi elõírásokban szabályozott környezetvédelmi határértékeket 
betartja.

8. §
A területi értékvédelemmel érintett területek sajátos építési szabályai

(1) Helyi építészeti értékvédelmi területek és a mûemléki környezetbe sorolt területek 
közterületeinek elõírásai:
a) A védett területeken a látható módon elhelyezett közmûvezetékek és berendezések 

építési engedélyezési eljárása során a mûemléki hatóság szakhatósági állásfoglalását ki 
kell kérni.
(Trafóházak, tûzcsapok, aknafedlapok, gázvezetékek bekötései, stb.)
A mûemléki környezetben és mûemléki jelentõségû területen a közmûveket föld alatt 
kell elhelyezni, különös tekintettel a légkábelekre.

b) A védett területeken az utcai díszburkolatok anyaga kiselemes természetes burkolókõ 
legyen, illetve az aszfaltburkolatok esetében legalább díszítõkõként jelenjen meg.

c) A burkolt felületek kialakításában kombinált burkolatfelületek is megjelenhetnek 
(aszfalt, kiselemes beton) abban az esetben, ha a burkolati tervhez a mûemléki hatóság 
a hozzájárulását adja.

d) Az utcához, utcaképhez, tömbbelsõk belsõ tereihez tartozó minden utcabútort, 
mikroarchitektúra elemet azok elhelyezése elõtt a mûemléki hatósággal egyeztetni 
kell.

e) Az utcák, terek kialakításához minden esetben közterületi tervet kell készíteni, mely 
tartalmazza a burkolati terveket, mikroarchitektúra elemeket, zöldfelületi kiviteli 
terveket. A közterületeken elhelyezhetõ utcabútor jellegû pavilonokat, azok kiviteli és 
színezési terveit.
Csak a védett környezetbe illõ, stílusban nem idegen hagyományõrzõ természetes 
anyagokból készült elemek és építmények engedélyezhetõek.
A közterületi reklámhordozók, hirdetõoszlopok, felirati mezõk, világító emblémák, 
stb. is a környezethez illõ formában valósulhatnak meg, melyet a mûemléki hatósággal 
egyeztetni kell.
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f) A közterületi tervek készítésekor – a védett közterületeken – az alábbi szempontok 
szerint kell eljárni:

− A mikroarchitekúra elemei és az utcabútorok egy tárgyegyüttest alkossanak, 
lehetõleg egyedi tervezésû, iparmûvészeti minõségû, idõtálló kivitelûek legyenek.

A védett területeken el kell kerülni a stíluskeveredést, az építet környezethez és a 
tervek, közterületek karakteréhez nem illõ tárgyak elhelyezését.

− A védett közterületekre került tárgy önmagában is a tér, közterület karakteréhez 
illeszkedõ legyen, összhangban legyen a mikroarchitektúra elemeivel és a többi 
tárggyal.

− A közterületre kihelyezett tárgyegyüttes, utcabútor család terveinek része kell 
legyen az egyes épületekre elhelyezett feliratok, reklámhordozók arculatterve is.

− A közterület rendezési terv készítésébe városrendezõkön túl szaktervezõket, 
iparmûvészeket, zöldterület rendezõket, közmûtervezõket is be kell vonni.

A védett közterületek terveit a területi, esetenként a mûemléki tervtanácson be kell 
mutatni.

g) Az egyes cégek arculattervébe tartozó reklámok, feliratok, emblémák elhelyezésekor 
különös körültekintéssel kell eljárni és esetenként egyedi megoldások alkalmazását 
kell elõírni. (Egyedi rögzítõszerkezetek, méretkorlátozások). Egy épületen maximum 1 
db 0,6 x 2,0 méter méretû elem helyezhetõ el.
Nem engedélyezhetõk nagy, függõleges (világító) reklámfeliratok, melyek méretei az 
1,0 métert meghaladják sem az épület homlokzatára konzolosan elhelyezve, sem az 
épület homlokzati síkjában, sem a tetõn.
A reklámok és feliratok elhelyezésénél alapelvként szolgáljon az üzleti szempontnak 
és az esztétikai szempontnak az egyensúlya.

(2) A mûemléki környezetben az egyes épületek, épületegyüttesek kialakításának (akár az 
épület egyedileg védett vagy nem) az alábbi szempontokat szükséges kötelezõjelleggel 
figyelembe venni és az építtetõ tudomására hozni (akár ismertetõfüzet formájában is):
a) Építési anyaghasználat

1. Lábazatképzés
− Kõ, mûkõ, hagyományos anyaghasználat

2. Falfelületek
− Vakolt, festett, vakolatdíszes homlokzatok a gömöri tornai hagyományok 

szerinti homlokzatképzéssel, színezése általában fehér, sárga díszítéssel
A Gömörben még megtalálható bordó, kék, sárga, rózsaszín színek és 
díszítõelemek nem zárhatóak ki.

− Nem alkalmazható fém homlokzatburkolati, eternit jellegû 
homlokzatburkolat, mázas kerámiaburkolat (csempe), függönyfalszerûen 
alkalmazott üveg és fémszerkezet.

3. Tetõ
− A tetõfedés anyaga égetett agya, mázatlan cserép, piros vagy natúr színben, 

fazsindely. 
(Meglévõ tetõkön a kiselemes palafedés elfogadható, de tetõfelújítás során 
cserélendõ.)

− Nem alkalmazható fém tetõhéjalás, (kivételt képez a nem teljes felületen 
alkalmazott rézlemez, horgany, cink az egyes tetõrészletek kiegészítõ 
fedéseként), hullámpala, mûanyag hullámlemez, mûanyag síklemez.
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b) Homlokzati arányrendszer és építészeti térarányok, utcaképek védelme
1. Térarányok, utcaképek

− A homlokzaton a tetõfelületen önálló, álló tetõablak nem építhetõ sem egyedi, 
sem összefogott formában, sem szabad oldalfalakkal, sem tetõhéjalással 
fedett formában.

− A helyi építési hagyományok szerint egy tetõn egy álló tetõfelépítmény lehet, 
melynek hagyományos funkciója a padfeljáró, de más funkciót is kaphat 
(„Szénafedobó ablak” mintájára).

− Fekvõ tetõablak mind egyedileg, mind sorolva elhelyezhetõ. Soroltan max. 2 
ablak építhetõ egybe. Mérete maximum 1,0 max. 1,5 m.

− A felsorolt szabályok az épületek udvari és utcai homlokzatára egyaránt 
vonatkoznak.

2. Homlokzati arányrendszer védelme
− A védett területeken az egyes épületek homlokzatain nagy, összefüggõ 

nyílásfelületek nem jelenhetnek meg.
(Szalagablak, erkélysor, stb.)

− A nyílás és falfelületek aránya a mûemléki épületekhez és védett helyi 
értékekhez hasonló arányrendszerrel és tagozati gazdagsággal jelenjen meg.

− A meglévõ kortörténeti dokumentumok alapján az egyes épületek eredeti 
homlokzat kialakítása rekonstruálandó legalább jellegében, 
anyaghasználatában, tetõfelépítményeiben.

− Utcai homlokzaton a nyílásméret darabonként max. 1,0 x 1,5 m lehet.
3. Kerítések szabályozása

Nem alkalmazható utcafronton fém vagy beton, vagy ezek kombinációjával 
kialakított kerítés. Csak a hagyományos fa, deszkakerítés alkalmazható, 
lécezett vagy hasított fa vagy fekvõ deszkázott kivitelben. A lábazatot 
kõburkolattal kell ellátni.

4. Védendõ karakterelemek, melyeket az új építések esetén is alkalmazni kell a védett 
területeken belül.

• A védett területen az épületek csak oldalhatáron állóan, kettõs oldalhatáron, 
esetleg elõkert nélkül is elhelyezhetõk, a kialakult állapotnak megfelelõen. 
Az épületek meghatározó építészeti jellegzetességeit a mûemléki és a helyi 
védelem alatt álló épületeket alapul véve kell meghatározni. Ennek 
megfelelõen az utcára merõleges tetõgerincû épületeket, a helyben 
jellegzetes oldaltornácos, utcai homlokzaton esetenként homloktornáccal is 
megjelenített módon kell építeni.

• Utcai tetõ kontyolása csak kialakult esetben engedélyezett.
• Karakterelemek alkalmazása:

− Gömöri tornai hagyományok szerinti vakolatdíszítés és színezés,
− utcai homlokzaton (sarkon befordulva) sávos díszítésû vagy pálcás 

díszítésû bizcinák,
− eresz alatti párkánytagozatok, vakolatdíszek,
− ablak körül vakolt keret, párkány és szemöldök,
− a pillér fejezete párkánytagozattal együtt,
− az oromfal és az alsó homlokzat találkozásánál vízvetõ van, alatta 

egyszerûbb párkánytagozat,
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− a lakórész udvari homlokzata tornácos, melyet a gömöri tornai fafaragó 
hagyományok szerint vagy egyszerûbb, stilizált változatban kell 
megépíteni.

(3) A védett területen belül létesítendõ, felújítandó, átalakítandó, állagmegóvás céljából 
beavatkozást igénylõ középületek (akár önkormányzati, akár magántulajdonban van) 
építészeti terveit a Területi Tervtanácsnak be kell mutatni.

II. FEJEZET
HELYI ÉPÍTÉSZETI VÉDELEM

9. §
Mûemléki környezet

(1) a) Helyi védelemmel védett épületek esetében a védelem az épület, építmény teljes 
tömegére és részleteire, valamint a hozzátartozó földrészletre is kiterjed, esetenként a 
teljes portára, melléképületekre és egyéb építményekre.

b) A védett épületek jegyzékét jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) A helyileg védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben tetõformájukkal kell 

megtartani, érintetlenül hagyva az eredeti nyílásrendet, a nyílások osztását, megerõsítve a 
homlokzati tagozatokat.

(3) A védett épületek belsõ korszerûsítését, átalakítását esetleg bõvítését a védettség nem 
akadályozza. A védelem érdekében elõ kell segíteni az épületek mai igényének megfelelõ 
használatát. A belsõ átalakításokat az eredeti szerkezet, annak jellege és belsõ értékek 
megtartásával kell megoldani.

(4) A védett épületeket úgy lehet csak bõvíteni, hogy azok eredeti tömegformája, homlokzati 
kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon. A tervezett bõvítés a régi épület formálásával, 
szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.

(5) A védett épületek bontása csak a mûszaki avultság beálltával, a védettség 
megszüntetésének kimondása után történhet.

10. §
Építéshatósági eljárások

(1) A védett épülete, építmények esetében az építésügyi hatóság engedélykiadásával a 
Területi Fõépítészi Iroda és Tervtanács, illetve a Mûemlékvédelmi Hatóság 
szakvéleménye szükséges az alábbi esetekben:
a) épület építése, bontása, bõvítése, átalakítás, korszerûsítése,
b) épület rendeletetés módosítása,
c) a terület részleges vagy teljes – amelyen a védett épület, építmény áll – mûvelési ág 

változása,
d) telekalakításhoz, telekrendezéshez,
e) épület külsõ és belsõ felújítása, színezése,
f) kerítés építése, bontása, átalakítása,
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g) közterületrõl látható felületen kirakatszekrény, elõtetõ, ernyõszerkezet hirdetõ 
berendezések, fény, reklám, cég vagy címtábla létesítése, átalakítása, megszüntetése,

h) tájrendezési vagy képzõ- és iparmûvészeti restaurálási, továbbá a védett építmény 
jellegét és megjelenését bármely módon érintõ egyéb munkálatok, illetve épületkutatás 
(falkutatás) végzéséhez.

(2) Építési, átalakítási, rendeltetés módosítási eljárásokhoz a 49/1997 (XII. 29) KTM 
rendeletben meghatározott mellékleteken túl be kell csatolni:
a) átalakítás esetén a jelenlegi állapotfelmérés rajzait két példányban, fotódokumentációt,
b) homlokzatot érintõ munkák esetében a homlokzatdíszítés színezésre vonatkozó 

javaslatot (színvázlatot két példányban) és utcaképi terveket,
c) belsõ dekoratív (ornamentális és figurális) falfesték esetében ezek színhû változatait 

két példányban,
d) a beavatkozás elõtt részletes fényképdokumentációt egy példányban.

(3) Az építésügyi hatóság és a területi és települési fõépítész további mellékletek csatolását 
írhatja elõ.

(4) Az építésügyi hatóság és a területi és (vagy) települési fõépítész az engedélyezési eljárás 
során:
a) meghatározhatja az épület tetõfedésének anyagát,
b) elõírhatja a homlokzat kialakításának módját és színezését,
c) elõírhatja az épülettartozékok és belsõépítészeti elemek megõrzését,
d) korlátozhatja és megtilthatja az építmények falán reklám festését vagy reklámhordozó 

elhelyezését,
e) megtilthatja az építmények közterületrõl látható megjelenését kedvezõtlenül 

befolyásoló gépészeti berendezéseket, antennák, légvezetékek, árnyékolók 
alkalmazását az ideiglenes, legfeljebb 30 napig elhelyezett berendezések kivételével, a 
területi értékvédelmi és karakterszabályozásoknak megfelelõen.

(5) A helyileg védett épület, épületrész továbbépítését, átalakítását, bõvítését, külsõ 
homlokzat módosítását csak vezetõ tervezõ tervei alapján lehet végezni.

11. §
Védett értékek bontása

(1) Az építészeti örökség bontási engedély iránti kérelemrõl az építési hatóságnak írásban 
értesíteni kell a település képviselõtestületét és a területi és (vagy) települési fõépítészt.

(2) Az építészeti érték bontási engedélyének jóváhagyása esetén a Képviselõtestületnek meg 
kell állapítani az építmény mûszaki és erkölcsi avultságát és egyidejûleg meg kell 
szüntetni a védettségét. 

(3) Bontási engedély kiadása elõtt a jegyzõnek gondoskodni kell:
a) az épület, építmény és a telek felmérési és fotódokumentációjának elkészítésérõl és 

ennek irattári elhelyezésérõl,
b) a Képviselõtestület által értékesnek ítélt építészeti, szerkezeti elemek és tárgyak 

megmentésérõl, elhelyezésérõl.
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III. FEJEZET
VÉDELEM ELRENDELÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

12. §
A települési értékvédelem elrendelése a védetté nyilvánítás és annak megszüntetése

(1) A védett építészeti örökség nyilvántartásba vételére és annak megszüntetésre irányuló 
kezdeményezéseket a jegyzõ terjeszti a Képviselõtestület elé.

(2) A védetté nyilvánítás illetve ennek megszüntetésére a továbbiakban lakossági 
kezdeményezésre, társadalmi szervezetek javaslatára vagy hivatalból kerülhet sor, az 
alábbi feltételek szerint:
a) lakossági kezdeményezés esetén legalább 10 polgár aláírása,
b) társadalmi szervezetek javaslata esetén legalább 2 társadalmi szervezet vezetõjén kívül 

5-5 tag aláírása,
c) hivatalból történõ kezdeményezés esetén a rendelet módosítását a Képviselõtestület 

Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján kell a Képviselõtestület elé tárni,
d) szakmai indokkal a területi fõépítész és a mûemlékvédelmi vagy múzeumi hatóság 

kezdeményezésére.
(3) A védetté nyilvánításra illetve annak megszüntetésére vonatkozó javaslatnak tartalmaznia 

kell a védendõ érték megnevezését, pontos helyét, tulajdonviszonyát és a kezdeményezés 
indokát.

(4) 1. A védetté nyilvánítástól az önkormányzat Képviselõtestülete minõsített többségû 
szavazatai aránnyal rendeletet alkot. (2) a védetté nyilvánítást állapotfelméréssel, 
fotókkal esetlegesen videó anyaggal kiegészítve, értékvizsgálattal kell megalapozni, 
amelyben kérni kell szakértõk és a területen mûködõ társadalmi szervezetek 
véleményét.

2. A védetté nyilvánítás történhet:
− településrendezési terv jóváhagyásával egyidejûleg,
− önálló értékvédelmi rendelettel,
− az értékvédelmi rendelet kiegészítésével, mellékleteinek karbantartásával

(5) A védetté nyilvánítást nem befolyásolja a védetté nyilvánítandó érték tulajdonviszonya, 
de a döntés elõtt tájékoztatni kell a tulajdonost ennek hatásáról és a véleményét ki kell 
kérni.

(6) A védett értékrõl törzskönyvet kell vezetni, amelynek tartalma:
− a megnevezése,
− a helye (utca, házszám, hrsz.)
− a tulajdonosát és a kezelõjét,
− a védelemre javaslatot tevõ nevét, címét,
− a védelem indoklása,
− a védendõ érték történeti leírása és jellemzése,
− a védett érték térképe és tervdokumentációja,
− a védett érték fényképeit, esetlegesen videó anyagát,
− az értékvizsgálati anyagot,
− a védelmet jelentõ határozat száma, idõpontja.

(7) A törzskönyv készítése, készíttetése, valamint a törzslapok nyilvántartásba vétele a 
fõépítész feladata.
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(8) A védelemben részesítés tényét a helyben szokásos módon közzé kell tenni, s errõl 
írásban külön értesíteni kell:
a) a tulajdonost,
b) a javaslatot tevõt,
c) a mûemlékvédelmi hivatalt,
d) építészeti hatóságot,
e) a védõövezetben tulajdonjoggal bíró személyeket.

(9) A védett érték megszüntetésérõl az önkormányzat Képviselõtestülete útján minõsített 
többségi aránnyal rendelet útján dönt.

(10)A védett érték megszüntetési eljárást állapotfelméréssel, fotókkal, esetlegesen videó 
anyaggal kiegészítve, értékvizsgálattal kell megalapozni, amelyben kérni kell szakértõk 
és a területen mûködõ társadalmi szervezetek véleményét, illetve a területi fõépítész és a 
mûemléki hatóság hozzájárulását.

(11)A védett érték megszüntetésének tényét a helyben szokásos módon közzé kell tenni, s 
errõl írásban külön értesíteni kell:
a) a tulajdonost,
b) a javaslatot tevõt,
c) területi természetvédelmi hatóságot,
d) építészeti hatóságot.

13. §
Egyéb rendelkezések

(1) Az építészeti tudat- és ízlésformáló erejének megerõsítésére:
a) biztosítani kell az általános és középiskolák részére a település történetének, ezen belül 

az országosan és helyileg védett épületek ismeretének lehetõségét.
b) be kell vonni a honismereti köröket, településszépítõ egyesületeket a rendezési terv 

építészeti értékvizsgálatainak széles körben való megismertetésébe.
(2) A helyi építészeti értékek vizsgálatáról készült dokumentációk egy-egy példányát a 

Megyei Levéltárban kell elhelyezni.
(3) A helyi építészeti örökségeket meg kell jelölni, a helyi építészeti örökségeket a következõ 

feliratú táblával kell ellátni:
Építészeti érték

Aggtelek község Önkormányzata

(4) A jelzés elkészítésérõl minden esetben az önkormányzat, elhelyezésérõl pedig a jegyzõ 
gondoskodik. Amennyiben nem az önkormányzat a tulajdonosa az építészeti örökségnek, 
akkor a jelzés elhelyezéséhez meg kell kérni a tulajdonos hozzájárulását.

(5) A megrongálódott vagy hiányzó táblák javításáról, karbantartásáról szükség szerinti 
cseréjérõl az önkormányzat gondoskodik.

(6) A helyi védelem irányítása a település önkormányzati Képviselõtestületének a feladata.
(7) A helyi védelmi munkával járó szakigazgatási és hatósági feladatokat a települési jegyzõ 

látja el.
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IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép életbe.
(2) E rendelet csak a mellékleteivel együtt érvényes.

Aggtelek, 2007. ……………………………….

…………………………………

jegyzõ

…………………………………

polgármester
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1 .  S Z Á M Ú  M E L L É K L E T

Aggtelek község ……../2007. (……..) sz. önkormányzati rendeletéhez
Aggtelek község helyi jelentõségû kulturális és épített környezete

értékeinek védelmérõl

TERÜLETI ÉRTÉKVÉDELEM

ORSZÁGOSAN VÉDETT MÛEMLÉKEK ÉS MÛEMLÉKI KÖRNYEZETÜK
(Végleges kijelölésig helyi értékvédelmi terület besorolással)

(1) Országosan védett mûemlék:
• Református templom  Gömöri u. /296 hrsz./
• Lakóház Gömöri u. 1. sz. /327 hrsz./
• Református Harangtorony Deák F. u. 2. sz. /157/1 hrsz./

(2) Országosan védett mûemlékek mûemléki környezete helyrajzi számok szerint
1. számú mûemléki környezet:

• Református templom /296 hrsz./
Mûemléki környezete:
217/1, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 290/5, 291, 294, 295/1, 296, 298, 299, 300, 
301, 302, 303, 304, 306, 307, 308,

2. számú mûemléki környezet:
• Harangtorony /157/1/ és lakóház /327 hrsz./

Mûemléki környezete:
328/4, 326, 196, 187, 186, 157/2, 156, 89, 88, 87, 86, 80, 79, 78, 73, 72

(3) Helyi értékvédelmi terület
A mellékelt ábra szerint, és a Kossuth utca északi oldala.
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2 .  S Z Á M Ú  M E L L É K L E T

Aggtelek község ……../2007. (……..) sz. önkormányzati rendeletéhez
Aggtelek község helyi jelentõségû kulturális és épített környezete

értékeinek védelmérõl

HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM

(1) HELYI VÉDELEM ALÁ VONT BELTERÜLETI INGATLANOK ÉS ÉPÜLETEK:

A helyi védelem alá vont épület
neve, rendeltetése

Címe
(utca, házszám) Helyrajzi száma

Tájház Kossuth u. 2. sz. /328 hrsz./
Kézmûves ház Kossuth u. 4. sz. /329 hrsz./
Polgármesteri Hivatal Kossuth u. 8. sz. /332 hrsz./
Lipkovics féle lakóház Kossuth u. 11. sz. /61 hrsz./
Iskola Kossuth u. 12. sz. /335 hrsz./
Lakóház Kossuth u. 45. sz. /9 hrsz./
Lakóház Deák F. u. 1. sz. /187 hrsz./
Mûvelõdési Ház és a torony Deák F. u. 2. sz. /157/2 hrsz./
Lakóház Deák F. u. 3. sz. /186 hrsz./
Lakóház Deák F. u. 8. sz. /126 hrsz./
Lakóház Deák F. u. 11. sz. /172 hrsz./
Kutatóház Deák F. u. 18. sz. /148 hrsz./
Pásztorház /163 hrsz./
Lakóház Hunyadi u. 2. sz. /72 hrsz/
Lakóház Hunyadi u. 5. sz. /79 hrsz/
Lakóház Gömöri u. 10. sz. /209 hrsz./
Barlangkutatók háza Gömöri u. 13. sz. /320 hrsz./
Lakóház Gömöri u. 24. sz. /217/1 hrsz./
Lakóház Gömöri u. 26. sz. /219 hrsz./
Parókia Gömöri u. 29. sz. /295/1 hrsz./
Lakóház Gömöri u. 30. sz. /223 hrsz./
Lakóház Gömöri u. 35. sz. /291 hrsz./
Lakóház Gömöri u. 39. sz. /289 hrsz./
Csík féle lakóház Jósvafõi u. 3. sz. /185 hrsz./

Valamint a temetõben lévõ fejfák és ezenkívül a község közterületén lévõ 4 db kútház,
valamint a Tóvégben lévõ kovácsház.
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3 .  S Z Á M Ú  M E L L É K L E T

Aggtelek község ……../2007. (……..) sz. önkormányzati rendeletéhez
Aggtelek község helyi jelentõségû kulturális és épített környezete

értékeinek védelmérõl

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

(1) Helyi értékvédelmi terület:
a) A település és a természeti környezet olyan összefüggõ része, amely a jellegzetes 

településszerkezet történelmi folyamatosságát képviseli, építészeti karaktere 
megõrzendõ, ahol a település és környéke arculatát meghatározó épületek, 
építmények, közterületek, köztárgyak együttest alkotnak. (Jele: - - he - - he).

b) Helyi értékvédelmi területnek minõsül a helyi építészeti értékvédelemre kijelölt épület 
környezete akkor is, ha a rendelet mellékletében összefüggõ területként nincs 
kijelölve.
A helyi értékvédelem alá vont épület környezetén a szomszédos ingatlanokat és a 
csatlakozó közterületeket kell érteni.

(2) Helyi védelem:
a) Helyi védelem tárgya lehet értékes épület, épületegyüttes, porta, melléképület, 

építmény, köztárgy, emlékmû, képzõmûvészeti alkotás, ezek egyes részei, illetve a 
hozzájuk tartozó földrészlet.

(3) Helyi kulturális és építészeti örökség:
Helyi kulturális és építészeti örökségnek minõsülnek azok a településrészek, épületek és 
építmények, amelyek sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, településképi vagy 
településszerkezeti értéküknél fogva a térség illetõleg a település szempontjából 
kiemelkedõek, hagyományt õriznek, az ott élt és élõ emberek, közösségek munkáját és 
kultúráját híven tükrözik, meghatározásuk értékvédelmi vizsgálat alapján történik.

(4) Építmény:
Az építmény az épület, melléképület, mûtárgy, köztárgy gyûjtõfogalma, a rendeltetésére, 
szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül 
minden olyan helyhez kötött mûszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy az azok feletti 
légtér természetes állapotának tartós megváltoztatásával, beépítésével jön létre.

(5) Épület:
Olyan építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek 
együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés céljából, a gáz, a folyadék és az egyéb 
ömlesztett anyagok tárolására és szállítására szolgáló mûszaki alkotások (mûtárgyak) 
kivételével.

(6) Melléképület:
Az építési telken, építési területen a sajátos használat szerinti besorolás szerinti fõ 
funkciótól eltérõ rendeltetésû épület.
Az egyes területfelhasználási egységeken belül – az övezeti elõírások és az általános 
egyéb elõírások keretei között – más épülethez csatlakozóan vagy attól különállóan a 
következõ melléképületek helyezhetõek el:
a) jármû – (gépkocsi-, motorkerékpár-, munkagéptároló)
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b) a háztartással kapcsolatos
− nyári konyha, mosókonyha, szárító,
− tárolóépítmények (tüzelõanyag- és más tároló, szerszámkamra, továbbá szín, fészer, 

magtár, góré, csûr, pajta)
− állattartás céljára szolgáló épülete és építmények
− kisipari vagy barkácsmûhely, mûterem, kiskereskedelmi üzlet, árusító pavilon,
− kazánház

c) melléképület lakássá nem minõsíthetõ át.
(7) Állagmegóvás (karbantartás):

Meglévõ építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség kármegelõzése, 
kárelhárítása érdekében végzett, az eredeti állagának visszaállítását szolgáló építési-
szerelési munka.
(OTÉK 1. sz. melléklet 3. pont)

(8) Bõvítés:
Meglévõ építmény beépített térfogatának vízszintes és/vagy függõleges irányú növelése 
érdekében végzett építési munka (toldaléképítés, tetõtér-beépítés, emeletráépítés).
(OTÉK 1. sz. melléklet 12. pont)

(9) Elõkert:
Az építési teleknek a közterület vagy a magánút felõli határvonala (homlokvonala) és az e 
felé meghatározott építési határvonala (elõkerti határvonal), illetõleg az oldalkertje(i) 
között fekvõ része.
(OTÉK 1. sz. melléklet 14. pont)

(10)Építési hely (telek beépíthetõ része):
Az építési teleknek az elõ-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai által körülhatárolt 
területrésze, amelyen – a védõtávolságok megtartásával – az övezeti elõírások szerinti 
telekbeépítettség mértékéig az épület(ek) elhelyezhetõ(k).
(OTÉK 1. sz. melléklet 20. pont)
Kiegészül:
Övezeti elõírások hiányában a Helyi Értékvédelmi Rendeletben megadott zónás 
telekhasználat értékei a mértékadóak.

(11)Építési vonal:
Az építési helyen belül vagy annak határvonalán a helyi építési szabályzatban vagy a 
szabályozási tervben meghatározott olyan vonal(ak), amely(ek)re az épületet –
homlokzattal és a homlokzati határfal külsõ síkjával – a telek homlokvonala vagy más 
határvonala felé kötelezõen helyezni kell.
(OTÉK 1. sz. melléklet 22. pont)
Kiegészül:
Övezeti és szabályozási terv hiányában a Helyi Értékvédelmi Rendeletben megadottak 
illetve a kialakult helyzethez igazodóan.

(12)Építménymagasság („H”):
Az építmény valamennyi homlokzatának függõleges vetületi-felülete összegének (F) 
valamennyi – vízszintesen mért, a telek beépítettsége meghatározásánál figyelembe 
veendõ – homlokzathossz összegével (L) való osztásából (F/L) eredõ érték.
(OTÉK 1. sz. melléklet 23. pont, a részletes számításokat és példákat lásd ott)
Kiegészítés:
A Helyi Építési Szabályzat és a Helyi Értékvédelmi Rendelet az építménymagasságot 
eltérõen is értelmezheti, szigoríthatja a védelem biztosítása érdekében.
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(13)Hátsókert:
Az építési telek hátsó telekhatára és az e felé meghatározott építési határvonala 
(hátsókerti határvonal), illetõleg az oldalkertje(i) között fekvõ része.
(OTÉK 1. sz. melléklet 32. pont)

(14)Helyreállítás (újjáépítés):
Sérült, nem teljes egészében tönkrement építmény, építményrész eredetihez hasonló 
állapotának visszaállítása érdekében végzett építési munka.
(OTÉK 1. sz. melléklet 34. pont)

(15)Homlokzat:
Az építménynek a terepcsatlakozása felett látható része.
(OTÉK 1. sz. melléklet 35. pont)

(16)Korszerûsítés:
Meglévõ építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség használati 
értékének, teljesítõképességének, üzembiztonságának növelése érdekében végzett építési-
szerelési munka.
(OTÉK 1. sz. melléklet 38. pont)

(17)Köztárgy:
Közterületen vagy közhasználat céljára átadott területen álló mûvészeti, kegyeleti szobor, 
emlékmû, díszkút, szökõkút, közvilágítási, közlekedésirányítási, hírközlési, postai, 
kertépítészeti mûtárgy, illetõleg geodéziai jel, utcabútor, önálló reklámhordozó.
(OTÉK 1. sz. melléklet 44. pont)

(18)Mûtárgyak:
Mindazon építményfajta, ami nem minõsül épületnek, és abban (azon) emberek csak 
karbantartási, közlekedési céllal vagy rendkívüli esetben ideiglenesen tartózkodnak.

(19)Oldalkert:
Az építési teleknek a szomszédos telekkel közös oldalhatára és meghatározott építési 
határvonala (oldalkerti határvonal) között fekvõ része.
(OTÉK 1. sz. melléklet 56. pont)
Kiegészítés:
A kialakult helyzetre és a védendõ

(20)Zóna:
A hagyományos telekhasználati rendnek megfelelõ telken belüli, eltérõ hasznosítású 
telekrészek.
A telekzónák meghatározását a Helyi Építési Szabályzat szabályai tartalmazzák.


