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1. TELEPÜLÉSSZERKEZET-TÁJSZERKEZET 
 
Bajna szerkezetének továbbra is legmeghatározóbb eleme táji és természeti adottságai, 
s ennek tiszteletben tartása a terv egyik legfőbb feladata.  
A belterület mai szerkezetének meghatározó eleme az évszádok óta változatlan fejlődő, 
organikus, nőtt jellegű település szerkezet. A kanyargó, tekervényes, szétágazó utcák, 
szabálytalan telektömbök által tagoltak, az épületek az utcafrontra szerveződnek.  
 
A település jelenlegi szerkezetének és szerkezeti fejlődésének meghatározó vonalas 
elemei: 
- 1105. jelű Szomor – Zsámbék - Bajna összekötő út,  
- 1122. jelű Epöl– Bajna összekötő út, 
- 1125. jelű Nyergesújfalu - Bajna összekötő út, 
- 1119. jelű Héreg - Tatabánya - Bajna – Tát összekötő út, 
- Bajna – Epöli vízfolyás 
- Bajna belterületének nőtt jellegű szerkezete, 
 
Új vonalas szerkezetei elem: 
- A 1119. Héreg – Bajna – Tát összekötő út 88. –as sz.-ú gyorsforgalmi úttá történő 

fejlesztése 
- A tervezett települési elkerülő út (15-30 éves távlat), 
- Településközi kerékpárút nyomvonal 
- A 1105. sz út belterületei kastélyparkon átvezetett szakasz nyomvonal korrekciója 

(nagy távlat) 
 
További jelentős szerkezeti elemek:  
- a szántó területek túlsúlya, 
- a jelentős nagyságú erdő területek, 
- a jelentős méretű zártkerti területek a belterülettől dél-keletre, valamint a 

belterülettől északra húzódó domboldalakon 
- a település központjában elhelyezkedő kiemelt fontosságú műemléki védettségű 

kastély és parkja, 
- a település belterületének lakóterületi túlsúlya, 
- belterületi gazdasági területek 
- a belterülethez kapcsolódóan beépült farm jellegű lakóterület 
- külterületi gazdasági területek 
- külterületi rekultivált és rekultiválatlan bánya területek 
 
Új jelentős szerkezeti elemek: 

- vízfolyások mentén gyepesítendő területek 
- tervezett fasorok 
- tervezett lakóterületi fejlesztések, 
- több célú kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület a település északi oldalán, 

fejlesztési, bővítési lehetőséggel. 
 
A külterületi területhasználat továbbra is meghatározó eleme a mezőgazdasági 
földművelés. Ennek ellenére a meredek domboldalakat, a vízerózió gátlása érdekében 
elsősorban a természetközeli módon, erdőként ill. gyepként kell hasznosítani. Az utak 
mentén, illetve a majorok körül védelmi erdősávokat kell telepíteni.  
A település kül és belterületén található több major gazdasági területbe sorolandók.  
Belterületének meghatározott karakteres elemei védendők. Fejlesztések a meglévő 
belterület határon belül csak úgy tervezhetők, hogy azok harmonikusan illeszkedjenek a 
jelenlegi településszerkezetbe! 
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A belterület jelentős része lakóterület, néhány foghíjjal, a központi részek 
településközpont vegyes területfelhasználásúak. A település központjában elhelyezkedő 
kiemelt jelentőségű műemlék kastély és parkja, különleges terület – kastély 
területfelhasználású. Hosszútávon a kastélyparkot kettészelő út megszüntetendő, és 
nyomvonala áthelyezendő. 
A település központjában, a műemléki védelem alatt álló egykori Sándor istállóban 
„berendezett” Galvánüzem  és telke, településközpont vegyes terület 
területfelhasználási egységbe került, melynek mielőbbi megszüntetése, illetve más 
telephelyre történő áttelepítése kívánatos.  
 
 
2. IGAZGATÁSI HATÁR, BELTERÜLETHATÁR 
 

Bajna igazgatási határa nem változik.  
 
A belterülethatár módosítható.  
A következő területek vonhatók belterületbe:  
- 03, 04 hrsz  
- 0280 hrsz  

 
 
3. TERÜLETFELHASZNÁLÁS  
 
A település igazgatási területe az alábbi területfelhasználási egységbe került: 
 
A) Beépítésre szánt területek:  
1) Lakóterület 

a) Kertvárosias lakóterület 
b) Falusias lakóterület 

2) Vegyes terület 
a) településközpont vegyes terület 

3) Gazdasági terület 
a) ipari gazdasági terület, agráripari terület, 
b) Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 

4) Különleges terület 
a) sportterület 
b) temető 
c) kastély terület 
d) ökoturisztikai terület 
e) kulturális bemutató terület 
f) bánya terület 

 
B) Beépítésre nem szánt területek: 
1) Közlekedési és közműelhelyezési területek 
2) Zöldterületek 
3) Erdőterületek 
4) Mezőgazdasági területek 

a) általános mezőgazdasági terület 
 - szántó 
 - gyep 
b) kertes mezőgazdasági terület 

5) Vízgazdálkodási területek 
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4. AZ EGYES TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK JELLEMZŐI 
  
Bajna Településszerkezeti Tervében területfelhasználási egységek jellemzőinek 
összefoglalása a következőkben kerül részletezésre. Az egyes területek konkrét 
szabályozását a Szabályozási terv fogja tartalmazni, itt csupán keret jelleggel a Szerkezeti 
terv által biztosított lehetőségek és követelmények összegzése található. Az egyes 
területfelhasználási egységeknél meghatározásra került a tömbönkénti maximális 
szintterület-sűrűség, max. beépítettség, mely természetesen a szabályozás során a tömb 
egyedi sajátosságát figyelembe véve alacsonyabb lehet.  
 
Az egyes területfelhasználási egységeknél dőlt betűvel annak definíciója is 
meghatározásra kerül (az OTÉK-ban foglaltakkal összhangban), ez azonban nem 
része a határozatnak. 
 

 Terület-
felhasználási 

egység 

Megengedett 
max. 

szintterület-
sűrűség 

Tervezett 
max. 

építmény-
magasság 

Tervezett 
beépítettség 

Min. 
zöldfelüle-

ti arány 

Közműve-
sítettség 

Lke Kertvárosias 
lakóterület 

0,4-0,5 4,5-6,0 20-30% 60-65% Teljes 

Lf Falusias  
lakóterület 

0,5 3,5-4,5 m 30% 60% Teljes 

Vt Településközpont 
vegyes terület  

0,7-0,8 4,5-6,0 m 35 -40 % 50 % Teljes 

Gip Ipari gazdasági 
terület 

0,6 7,5 m* 35% 40% Teljes 

Gksz Kereskedelmi, 
szolgáltató 
gazdasági terület 

0,5-0,7 4,5-6,0 m* 30-35% 40% Teljes 

K-Sp Különleges terület 
- Sportterület 

0,3 6,0 m 15 % 70% Teljes 

K-T Különleges terület 
– Temető 

0,1 4,5 m 10% 70% Teljes 

K-K Különleges terület 
– Kastély 

0,2 6,0 10% 70% Teljes 

K-ÖT Különleges terület 
– ökoturisztikai 
terület  

0,2 6,0 m 10 % 70% Részleges 

K-kult Kulturális 
bemutató terület 

0,2 6,0 10% 70% Részleges 

K-B Különleges terület 
– Bánya 

K K K 40 % Részleges 

 
* Amennyiben az alkalmazott technológia nagyobb építmény magasságot követel meg a 

megengedhető maximális építménymagasság legfeljebb 12,00 m lehet. 
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4.1. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
 

Azok a beépített és további beépítésre kijelölt területek, amelyen belüli építési övezetekben az 
építési telek megengedett beépítettsége legalább 10 %. 
Ezek azok a területek, amelyek a település fejlődése szempontjából legnagyobb jelentőséggel 
bírnak. 
 
4.1.1. LAKÓTERÜLETEK 
 
a) Kertvárosias lakóterület (Lke)  
 
A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési 
egységet magában foglaló, 6,0 méteres építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek 
elhelyezésére szolgál. 
A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető legfeljebb kétlakásos lakóépület, a helyi lakosság 
ellátását szolgáló, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, a terület rendeltetésszerű 
használatát nem zavaró hatású kézműipari épület. 
 
Bajna belterületén, meglévő kertvárosias lakóterület: 
Új utca, Arany János utca, Fácánkert utca, Nyergesi út menti telkek, Óvoda utca, 
Gagarin utca egy része, valamint a Bajna –Epöli vízfolyásól keletre beépület 2 telek. 
 
Új kertvárosias lakóterület: 
 

I.A    Fácánkert utca nyugati vége (Kb. 2,4 ha, kb. 15-20 db telek) 
II.A Vörösmarty utcától keletre eső terület ( kb 0,7 ha , kb 10 db telek) 
III.A Gagarin utcától északra eső terület( kb –0,8ha , kb 8 dbtelek) 
III. B Jókai mór ucától keletre eső terület ( kb 3,5 ha , kb 20-25 db telek) 
IV. A Bajna –Epöli vízfolyásól keletre eső új beépítésre szánt terület (559 

hrsz)  ( kb 1,7 ha , kb 8 db telek) 
V. Vásártértől északra eső 0280 hrsz terület ( kb 1,8 ha , kb 13 db telek) 
VI A József Attila utcától északra eső volt zártkerti terület a VÍZMŰ mellett. 

(Kb. 1,3 ha, kb. 10 db telek) 
Az új kertvárosias lakóterület beépítése a szerkezeti terven jelölt ütemezés szerint 
történhet. 
 
b) Falusias lakóterületek (Lf)               
 
A terület laza beépítésű, kertes, legfeljebb 4,5 m-es építménymagasságú lakóépületek, a mező 
és erdőgazdálkodást szolgáló építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró 
hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál. 
 
Bajna területének legnagyobb része falusias lakóterület. A kialakult hagyományoknak 
megfelelően a szabályozás során lehetőséget kell biztosítani a gazdálkodási tevékenység 
és állattartás folytatására. Ezért a készítendő helyi építési szabályzatban a 
lakóépületeken kívül a gazdasági tevékenységet és az állattartást kiszolgáló építmények 
elhelyezését is meg kell engedni.  
Emellett a szabályozás során a történelmileg kialakult egy portán, több, sorosan 
beépített, önálló hrsz-ú telken lévő lakóépület jogi helyzetét kezelni kell. 
A szabályozás során kezelendő a lakóterületen belüli tömbbelsőbe zárt, közterületi 
kapcsolat nélküli földrészletek helyzete is. 
A már kialakult lakóterületek beépítési módjához igazodva jellemzően 4,5 m a 
megengedhető építménymagasság. A szabályozás során rendelkezni kell a közterületről 
takart, nagyobb építménymagasságú, gazdasági épületek építésének lehetőségéről. 
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Új falusias lakóterület: 
I.B   Fácánkert utca keleti oldala kb 1,9 ha, kb 10-13 db telek 
II.B  Határ utca nyugati oldala Kb. 4,1 ha, , kb.40-50 telek 

  
 
Az új falusias lakóterület beépítése a szerkezeti terven jelölt ütemezés szerint 
történhet. 
 
4.1.2. VEGYES TERÜLETEK 
 
a) Településközpont vegyes területek (Vt)  
 
A területen a lakófunkcióval vegyesen olyan helyi igazgatási, kereskedelmi, szolgáltatói, 
vendéglátói, egyházi, egészségügyi, stb. intézmények helyezked(het)nek el, melyek a 
(domináns) lakófunkciót alapvetően nem zavarják. A településen vegyes területként azok a 
tömbök kerültek kijelölésre, amelyek távlati funkciója túlnyomóan nem lakó, hanem intézményi 
és szolgáltató funkció.  
A Településszerkezeti terv e területen kívánja elősegíteni azon településszintű igazgatási, 
kereskedelmi, oktatási, vendéglátó, szolgáltató … stb létesítmények kialakítását (illetve a 
meglévők megtartását és fejlesztését), amelyek hatásukban és kapacitásukban túlmutatnak egy-
egy lakótömbön, s településszintű igényeket elégítenek ki,  
 A terület fejlesztésénél figyelembe kell venni, hogy az itt elhelyezhető intézmények (pl. 
igazgatási, egészségügyi létesítmények, panzió, vendégház, kulturális intézmények, 
kereskedelem stb.) forgalma a központot a lehető legkisebb mértékben terhelje, s a 
parkolóigények kielégíthetőek legyenek.  
 
Bajnán a település központi része (a főtér, a Kossuth, Bem, Rákóczi és Vértes utcák 
találkozása) és környezetük településközpont vegyes övezetbe került. E területeken 
található a település intézményeinek és kereskedelmi egységeinek többsége, valamint 
az esetleges fejlesztési igények is itt elégíthetők ki. 
E területen belül településközpont vegyes terület területfelhasználási egységbe került a 
település központjában, a műemléki védettség alatt álló egykori Sándor istálló 
épületében elhelyezkedő Galvánüzem és telke. Fő cél  a Galvánüzem más telephelyre 
történő áttelepítése, s a műemlék épület méltó hasznosítása. 
 
4.1.3. GAZDASÁGI TERÜLETEK  
 
a) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) 
 
A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági 
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. A területen gazdasági tevékenységi célú 
épületek mellett a tulajdonos, használó számára lakóépület, igazgatási és egyéb irodaépület, 
parkolóház, üzemanyagtöltő, sportépítmény de kivételesen egyházi, oktatási, egészségügyi, 
szociális, és egyéb közösségi szórakoztató épület is elhelyezhető.  
 
Bajna területén kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület területfelhasználási 
egységbe került: 
 
Belterületen:  
- A belterület északnyugati kapujában a Nyergesújfalui út mentén elhelyzkedő 

gazdasági területek (1567/1-2 hrsz telek belterületen - gumiszerelő műhely telke -és 
az ahhoz kapcsolódó külterületi 0311/2 hrsz benzinkút terület) 

- A belterület keleti kapujában elhelyezkedő gazdasági területek: 475-476 hrsz, 536 
hrsz, 557/1 hrsz, 55511-12 hrsz 
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- a belterületen, a Kalpka György utca, Bem József utca tömbjében elhelyezkedő 
egykori Tsz major területe és környéke (986/1-12 hrsz) 

 
Külterületen: 
- a közvetlenül a belterülete dél-nyugati része mellett elhelyezkedő a Pilisi Parkerdő 

Rt. erdészeti telephelye (076/1 hrsz) 
- a belterülettől északnyugatra fekvő, a 1125 mentén található, jelenleg üresen álló 

major (050/1 hrsz)   
- a belterülettől nyugatra fekvő, telephely (049/47 hrsz) 

 
 

Új Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek: 
- a belterület északi részén, a 1119. sz. és a 1125. sz. út csomópontjától észak-

nyugatra fekvő területen (1568/1-3-4 hrsz) –kb 8 ha , kb 20-22 db telek 
A szabályozás során az üzemanyagtöltő belterületen történő elhelyezését korlátozni 
kell. 
 
b) Ipari gazdasági terület (GIp)  - agráripari terület   
 
Az ipari terület elsősorban zavaró hatású, bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez 
szükséges építmények elhelyezésére szolgálnak. A területen gazdasági tevékenységi célú 
épületek mellett a használó számára lakóépület, igazgatási és egyéb irodaépület, parkolóház, 
üzemanyagtöltő épület is elhelyezhető.  
 
E területfelhasználási egységen belül jól kezelhető a külterületi agráripari 
tevékenységet folytató (állattartó telepek) majorok területe. Így a település 
belterületétől dél-keletre elhelyezkedő major terület került e területfelhasználási 
egységbe, valamint a település külterületének déli részén a Zsámbéki út mellett 
elhelyezkedő állattartó telep. A későbbiekben ezek a területek adnak lehetőséget az 
állattartás további folytatására, vagy ipari tevékenységre. 
A területen elhelyezhető, illetve fejleszthető minden olyan gazdasági tevékenység is, 
ahol az ott elhelyezett(endő) funkció környezeti hatással jár. Az érvényes 
környezetvédelmi előírásokat be kell tartani, ill. szem előtt kell tartani a már meglévő 
funkciókat. 
Gazdasági területeken a telken belül, telekhatár mentén kötelező háromszintes 
növénytelepítés előírásával kell megoldani a telephelyek tájba illesztését. A növények 
csak honos, a tájegységre jellemző fajokból állhat. 
 
Ipari terület-agráripari terület - külterületen: 

- a település belterületétől délre fekvő major (078, 080/1 hrsz) és a hozzá 
kapcsolódó összefüggő ipari terület került. 

- a település déli részén, a 1105 sz. út mellett fekvő állattartó major 
(0136/3, 0144/1 hrsz)  

 
Új Ipari területek kijelölése nem szükséges. 
 
4.1.4. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 
 
A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények 
különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a 
környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) és az előző 
területfelhasználási egységekbe nem sorolhatók. 
A különleges terület: 
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- zöldfelületi jellegű intézmények (temető, sporttelep, stb.), melyek annak ellenére 
hogy beépítésre szánt területek, az övezeti besorolás szempontjából - a területen lévő 
épület(ek) funkciója mellett - a zöldfelület használata a meghatározó. 

- egyéb egyedi kezelést igénylő különleges területek, melyek az épületek 
különlegessége, környezetre való hatása miatt kaptak különleges övezeti 
besorolást.(kastély, bánya területe) 

 
A Különleges területek kialakításánál az a szándék is vezérelte a Tervezőket, hogy a kijelölt 
területek adott célhoz kötötten, és csak ennek a célnak megfeleltetve kerüljenek 
felhasználásra, ezáltal biztosítva a koncepció célkitűzéseinek megvalósulását, területenként 
speciális szabályozási előírások alkalmazásával. 
 
 
a.) Különleges területek - zöldfelületi jellegű intézmények 

Sportterület (K-Sp) 

A terület főként sportpályák, sportlétesítmények és kiszolgáló épületeik elhelyezésére 
szolgál. 

A belterület nyugati részén fekvő focipálya (1117/2 hrsz) került e 
területfelhasználási egységbe. A sportpálya és környezete szépen gondozott és jó 
minőségű, a községben új sportpálya / sportterület kijelölése nem szükséges. 
A szabályozés során a sportpálya lakóterület felé eső részén fasor telepítését kell 
előírni. 
 
Temető (K-T) 

A terület a temetkezés kegyeleti épületei, s az azt kiszolgáló és kiegészítő épületek 
elhelyezésére szolgál 

A település belterületén, a Gagarin utcában elhelyezkedő, a lakóterülettől jól 
elkülönülő temető (439 hrsz) területe került e területfelhasználási egységbe.A 
szabályozás során a temető körül három szintű növényzet telepítésének  
kötelezettségét kell előírni. 
 

b) Különleges terület – egyéb egyedi kezelést igénylő különleges területek 
 

Kastély (K-K) 

Ebbe a területfelhasználási egységbe a település központjában álló, kiemelten 
fontos műemlék épület, a Sándor-kastély és parkja került (566, 568/1-2 hrsz).  

 A területfelhasználási egység elsődlegesen a jelentős történelmi és építészeti 
értékű műemlék épület és a természetvédelmi oltalomra érdemes park megóvását 
és hasznosítását szolgálja. Az épület elsődlegesen turisztikai célra, szálláshelyként, 
valamint kulturális célra használható, ennek megfelelően felújítható, bővítése nem 
lehetséges, de a kastélykertben új épület elhelyezése - amennyiben az sem 
látványban sem kilátásában a műemlék épületet nem zavarja – elhelyezhető. 

A kastély parkja helyi védelem alatt áll. 

A területre önálló szabályozási terv készítését kell előírni a Helyi Építési 
Szabályzatban. 
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Ökoturisztikai terület (K-ÖT) 
Ebbe a területfelhasználási egységbe azok a területek kerültek, amelyek a település 
ökoturizmushoz kapcsolódó fejlesztéseinek célterületei. A területen szabadidő, sport 
funkciók mellett szálláshely szolgáltató épületek, kemping, ellátási, kereskedelmi 
vendéglátási funkciójú épületek, szolgáltató épületek, idegenforgalmi, bemutató, oktatási 
épületek valamint a kerékpáros, vadász- és lovas-turizmust kiszolgáló építmények, istállók, 
állattartó épületek, az őshonos állatokat bemutató építmények, szabadtéri 
sportépítmények, helyezhetők el. 
 
Különleges terület ökoturisztikai terület a település külterületen, az egykori bánya 
rekultivált területe (049/4,049/17, 049/35-36, 05/3 hrsz). 
A terület közepén elhelyezkedő mélyedést jelenleg egy tó tölti ki, melynek 
funkcióját meg kell találni.  
 
Az ökoturisztikai terület felhasználása előtt adott területre önálló szabályozási terv 
készítését kell előírni a Helyi Építési Szabályzatban, amely előírás során a 
telepíthető funkciók köre szűkíthető. 
 
Kulturális bemutató terület (K-Kult) 
Azon területek kerültek ezen területfelhasználási egységbe sorolásra, mely elsősorban a 
területen lévő műemléki védettség alatt álló építmény védelmét, valamint kulturális és 
szakrális bemutatását szolgálja. 
 
Ebbe a területfelhasználási egységbe került a 0141 hrsz-ú terület, mely területen a 
Csima kápolna található. 

 
Bánya (K-B) 

Azon területek kerültek ezen területfelhasználási egységbe sorolásra, mely 
területeken ásványanyag kitermelés végezhető engedéllyel.  
 
Ebbe a területfelhasználási egységbe került a 058/5 hrsz-ú terület jelenleg is 
kőbányaként használt részei. 
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4.2. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK  
 
Beépítésre nem szánt területek azok, amelyeken belüli övezetekben a telkek 
megengedett beépítettsége legfeljebb 5 %. 
 
  
4.2.1. KÖZLEKEDÉSI TERÜLET ÉS KÖZMŰTERÜLET 
 
A közlekedési és közmű elhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a 
kerékpárutak, a közterületi gépjármű várakozóhelyek, járdák, és gyalogutak, mindezek 
csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a 
közforgalmú vasutak, vízi közlekedés, valamint a közművek és a hírközlés 
építményeinek elhelyezésére szolgál. 
 
Tervezett főutak 

- (Sárvár) – Kisbér – Császár – Környe – Tatabánya – Bajna – Esztergom között 
tervezett 88 sz. főút, amely Bajna térségében a 1119 j. országos mellékút 
nyomvonalán kerül kialakításra. (100-100 méteres védőtávolság) 
A nagy távlat miatt a főútfejlesztés és annak védőtávolsága csak a 
településszerkezeti terven jelölendő. 

 
Meglévő és tervezett forgalmi utak: 

Meglévő: 
- 1105 jelű Zsámbék – Bajna összekötő út. (50-50 méteres védőtávolság), 
- 1119 jelű Tát – Tatabánya összekötő út. (50-50 méteres védőtávolság), 
- 1122 jelű Bajna – Máriahalom összekötő út. (50-50 méteres védőtávolság), 
- 1125 jelű Nyergesújfalú – Bajna összekötő út. (50-50 méteres védőtávolság) 

Tervezett: 
- a 1119 jelű és a 1105 jelű összekötésével egy a települést elkerülő országos 

mellékút. Tervezett védőtávolság 50-50 méter. 
A tervezett országos mellékút megvalósítása 15-30 éves távlatra tehető, emiatt a 
várható nyomvonalak és az 50-50 méteres védőtávolság csak a szerkezeti terven 
jelölendő, 

- 1105j országos mellékút nyomvonalának korrekciója a Vörösmarty utca 
nyomvonalának felhasználásával. 
A nagy távlat miatt a település elkerülő út és az országos mellékút korrekciója 
csak a településszerkezeti terven jelölendő. 

 
Meglévő és továbbfejlesztésre tervezett települési gyűjtőutak: 

- Jókai Mór utca (1105 jelű Zsámbék – Bajna összekötő út belterületi szakasza), 
- Rákóczi utca (1105 jelű Zsámbék – Bajna összekötő út belterületi szakasza), 
- Kossuth Lajos utca (1105 jelű Zsámbék – Bajna összekötő út belterületi szakasza), 
- Nyergesi út (1105 jelű Zsámbék – Bajna összekötő út belterületi szakasza), 
- Vásártér (1122 jelű Bajna – Máriahalom összekötő út belterületi szakasza), 
- Bem József utca. 
 

Meglévő és tervezett települési kiszolgáló utak 

Meglévő: 
A település úthálózata kialakultnak mondható, a beállt lakóterületen lévő utcák 
nagy részének szabályozási szélessége megfelelő, megtartandó.  
Fácánkert utca, Határ utca, Őrhegy esetében a szabályozási szélesség 12 méterre 
bővítendő. 
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Tervezett: 
- Fácánkert utca folytatásában, a meglévő földút szélesítésével kiépítendő új 

kiszolgáló út, amelynek szabályozási szélessége 12 m. 
- Szabadság utca és a Bem József utca között kiépítendő új kiszolgáló út, 

szabályozási szélessége 12 m. 
- a Jókai (1480 hrsz-ú) utcába csatlakozó új kiszolgáló út (zsákutca), szabályozási 

szélessége 12 m. 
- a  Vörösmarty utca mellett fekvő lakóterületi tömb feltárását szolgáló utca, 

szabályozási szélessége 12 m. 
- a 1122 jelű útba dél-nyugatról becsatlakozó új kiszolgáló út, szabályozási 

szélessége 12 m.  
- a 1122 jelű útba észak-nyugatról becsatlakozó új kiszolgáló út, szabályozási 

szélessége 12 m. 
- a Gagarin utca mellett fekvő lakóterületi tömb feltárását szolgáló utca, 

szabályozási szélessége 10-12 m. 
- a Gagarin utcába csatlakozó, a meglévő földút szélesítésével kiépítendő új 

kiszolgáló út, melynek szabályozási szélessége 12 m. 
- a József Attila utca folytatásában tervezett új út, szabályozási szélessége 12 m. 
- A József Attila utcától északra tervezett lakóterületi fejlesztés új kiszolgáló 

útja, szabályozási szélessége 12 m. 
- a település észak-nyugati határában tervezett kereskedelmi-szolgáltató 

gazdasági terület feltárását szolgáló út, szabályozási szélessége 16 m. 
 
Meglévő és továbbfejlesztésre tervezett jelentősebb szintbeni csomópontok: 

- 1105 jelű Zsámbék - Bajna összekötő út és a 1122 jelű Bajna – Máriahalom 
összekötő út szintbeni csomópontja, 

- 1105 jelű Zsámbék - Bajna összekötő út és a 1125 jelű Nyergesújfalú - Bajna 
összekötő út szintbeni csomópontja, 

- 1105 jelű Zsámbék - Bajna összekötő út és a 1119 jelű Tát – Tatabánya összekötő 
út szintbeni csomópontja, 

- 1125 jelű Nyergesújfalú – Bajna összekötő út és a 1119 jelű Tát – Tatabánya 
összekötő út szintbeni csomópontja. 

 
Tervezett települések közötti kerékpárutak: 

- Tata – Tarján – Bajna – Tokod – Esztergom – (Visegrád – Szentendre – Budapest) 
között tervezett térségi kerékpárút, amely Bajna közigazgatási területén a 1119 
jelű Tát – Tatabánya országos mellékút mentén kerül kiépítésre. 

 
Meglévő és tervezett parkolók: 

Meglévő: 
- a település központjában egy 24 állásos parkoló van kiépítve.  

Tervezett: 
- az Általános Iskola (754/2 hrsz) előtt 5 parkoló kialakítása, 
- Polgármesteri Hivatal előtt lévő zöldterület (571 hrsz) mindkét oldalán 12 

parkoló állás kialakítása,  
- a Kossuth Lajos utcában lévő bolt (684 hrsz) előtt 3 parkoló kialakítása, 
- a temető (439 hrsz) mellett 10 parkoló állás kialakítása. 

 
Meglévő és továbbfejlesztésre tervezett gyalogos útvonalak: 
Az országos mellékutak, gyűjtőutak, és kiszolgáló utak mentén, azok beépített oldalán a 
járdák kiépítettsége hiányos.  
A települési járdahálózatot 100%-ra kell kiépíteni. 
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4.2.2. ZÖLDTERÜLET  
 
A település lakosságának pihenési, játék és mozgás igényét szolgáló, továbbá a biológiai 
aktivitással a környezet minőségét javító, településesztétikai értékű, növényzettel fedett 
közhasználatú közparkok területe.  
 
Zöldterület 
 
Bajna belterületén meglévő zöldterületek: 

- Kosuth Lajos utca településközpontba eső szakasza 
- Nagytabán utca és Határút találkozásánál lévő zöldterület 
- Sándor kastély parkjának keleti, a Szomori (1105) út által levágott része 

 
A településszerkezetben több Y útelágazást is találunk. Sok helyen megmaradtak az 
elágazásban kialakult háromszög formájú néhány m2 alapterületű zöldfelületek, 
amelyek karakteres elemei Bajnának. Ezeket a területeket zöldterületként kell kezelni 
és fenntartani, az építés lehetőségének kizárásával.  
Tervezett zöldterület az Ady Endre utca és a József Attila utca közötti terület. 
 
Zöldfelület-Külterület 
 
Talajvédelmi és természetvédelmi okokból növelni kell az erdők és gyepek arányát a 
művelt területekhez képest. 
A külterületen az utat kísérő fasorok felújítandók, ill. hiányuk esetén pótlandók. Az út 
melletti területek véderdősávjait is rendezni szükséges.  
A feléledő külterületi majorok, ipartelepek esetében a szabályozás során elő kell írni a 
telekhatár menti, háromszintű növénytelepítés, így harmonikusan illeszkedhetnek a 
domboldalakba. 
Külterületét tekintve csak honos növényfajok alkalmazása lehetséges, kivéve, ha 
kertgazdaságot létesítenek. 
 
4.2.3. ERDŐTERÜLETEK 
 
Erdőnek a fás növényekből és társult élőlényekből kialakult életközösséget tekintjük, 
területfelhasználás szempontjából erdőterületeknek az erdő által elfoglalt 1500 m2 vagy annál 
nagyobb kiterjedésű földterületet tekintjük a benne található nyiladékokkal együtt, valamint az 
erdőtelepítésre tervezett területeket. 
 
Az erdőterületek alapvető jelentőségűek az élővilág megőrzése és a települési környezet 
minősége szempontjából, valamint elsődleges fontosságúak tájesztétikai szempontból a 
maradék táji értékek és turisztikai vonzerő megtartása céljából.  
 
Meglévő erdőterületek: 
A bajnai erdőket 2005 jun. 16-án megjelent közlöny (Magyar Közlöny 2005 80 szám) az 
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintet 
földrészleteket, az Unió Natura 20000-es területek közé sorolta. 
Ezért a szerkezeti terv - bár az erdészeti üzemterv elsődleges céllal többnyire 
fakitermelést – a Natura 2000 -hez tartozó erdőterületeket védelmi rendeltetésű 
erdőként jelöli. 
 
Az hogy az erdők különleges madárvédelmi, illetve különleges természet-megőrzési 
területnek minősültek még inkább kötelez arra, hogy a művelés során az erdei 
életközösség és a gazdálkodó lehetőségei folyamatos összhangban legyenek. Az élővilág 
sokszínűségének utódaink számára történő fenntartása kizárólag ily módon lehetséges.  
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Az erdőkbe, valamint a jelentősebb földutak mellé telepíteni javasolt fasorokba 
kizárólag az illetékes Nemzeti Park által javasolt őshonos, tájra jellemző fafajok 
telepíthetők. 
 
Tervezett erdő területek: 
Védelmi vagy gazdasági célú erdő a Natura 2000 hálózatba tartozó területeken illetve 
ezek környékén telepítendő, ahol a korábbi tájhasználat -szőlőhegy, legelő - 
megváltozott és a területek beerdősödtek. 
Egészségügyi, turisztikai erdő terület a település észak-nyugati részén a N2000 és ÖH 
védelem alatt álló területén került kijelölésre, a tervezett Ökoturisztikai terület 
szomszédságában. 
 
4.2.4. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK  
 
A mezőgazdasági területek a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel 
kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei elhelyezésére szolgáló területek. 
 
Általános mezőgazdasági területbe tartoznak a szántók, gyepek, rétek, legelők.  
Bajna tájhasználatának, tájszerkezetének meghatározásakor kiemelten kell kezelni a 
mezőgazdasági területek termelési, tájesztétikai, táj és településkaraktert meghatározó 
jellemzőit, s ezek szabályozását. 
 
A szerkezeti terv a mezőgazdasági területeket  

- általános mezőgazdasági terület  
- kertes mezőgazdasági terület területfelhasználásba sorolja. 

 
a) Általános mezőgazdasági terület  
 
Általános mezőgazdasági területek a szántóföldi műveléssel, illetve gyepgazdálkodással 
hasznosított területek. 
 
Általános mezőgazdasági terület - szántó 
 
Általános mezőgazdasági terület-szántó területhez tartoznak a jelenleg is szántóföldi 
műveléssel hasznosított területek. A közepes, illetve a közepesnél valamivel jobb 
termőhelyi adottságok következtében a bajnai külterület nagyobb része ebbe a 
területfelhasználási egységbe tartozik  
A jobb minőségű szántóterületeket a szerkezeti terv továbbra is szántóterületként 
jelöli, de az élővilág védelme, gazdagítása, a táj esztétikai értékének növelése céljából 
a több tízhektáros táblákat feltáró utak mentén mezővédő fasorok telepítése javasolt. 
 
Tervezett szántó a korábbi zártkerti területek jelenleg is már szántóként hasznosított 
részei. 
 
Általános mezőgazdasági terület - gyep 
 
Általános mezőgazdasági terület- gyepterületek növelését az élővilág változatosságának 
és gazdaságosságának megőrzése, a biodiverzitás növelése érdekében tartalmazza a 
szerkezeti terv.  
Gyepterületi besorolásúak a jelenlegi gyepterületek, valamint a Natura 2000 területek 
közvetlen szomszédságában lévő meredek domboldalak, valamint az időszakos árkok, 
vízfolyások medrétől 20-20 méter szélességű területek a vízminőség és az élővilág 
védelme érdekében. 
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Ebbe a területfelhasználási egységbe tartozik a település belterületétől délre eső 557/5 
hrsz-ú terület, ahol 5 családi ház épült, valamint a 0239/6 - 0239/28 és az 557/4 hrsz-ú 
területek és a 0276/9 hrsz-ú terület egy része. 
 
b) Kertes mezőgazdasági terület 
 
Kertes mezőgazdasági terület az egykori zártkert területéből azok a területek, ahol 
jelenleg is kertészeti vagy szántóföldi művelés folyik, illetve a viszonylag jól 
megközelíthető jelenleg nem művelt kedvező adottságú területek is. 
 
Kertes mezőgazdasági terület: 

- Őrhegy oldalában lévő Öreghegy alatti szőlő, illetve a szilváskúti szőlő 
- Bajnai szőlők területe - Csilálló 

 
Bajnán több egykori zártkert – korában szőlőhegy – található ahol évszázadokon 
keresztül szőlő és gyümölcs művelést folytattak. Mára ez egykori szőlő és gyümölcs 
kultúra jelentősen visszaesett. 
Azokat a részeket amelyek befásodtak, illetve más jellegű művelés alakult ki a 
szerkezeti terv erdőként vagy általános mezőgazdasági területként jelöli. 
Azokat a területeken, ahol az Őrhegyen a présházak lehetővé teszik, borturizmus 
folytatható. 
A településen a  kiváló adottságok ellenére kevés a szőlő és gyümölcs kultúra 
megújulásának az esélye a szerkezeti terv a  volt zártkerti területek mintegy 80%-át 
továbbra is kertes mezőgazdasági területként határozza meg. 
A területen a szabályozás során a lovasközpont jogi helyzetét rendezni kell. 
 
 
4.2.5. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 
 
Vízgazdálkodási területhez tartoznak a vízfelületek, a vízfelületek parti sávja, valamit a 
vízkivételi helyek.  
Vízgazdálkodási terület a vízmedrek és árvédelmi töltések területe, ahol a vízgazdálkodással, 
vízkárelhárítással, a vízi sportolással, strandolással, horgászattal, öntözéssel összefüggő 
építmények alakíthatók ki. 
 
Vízfelületek: 
Bajna felszíni vizekben igen szegény. A legjelentősebb és legértékesebb, viszonylag 
természetközeli élővilággal rendelkező a Bajna – Epöli vízfolyás.  
 
Tervezett vízgazdálkodási terület: 
A meglévő természeti értékek és az élővilág megőrzése, illetve a vízminőség-védelem 
szempontjait figyelembe véve a település belterületétől délre vízgazdálkodási 
területként (Vv) jelöli a szerkezeti terv a patakmedret és annak közvetlen parti sávját. 
 
Vízbeszerzési területek, vízkivételi helyek:  
Vízbeszerzési területek, vízkivételi helyek: 

- külterületen (hrsz. 0256/1, 0256/3, 010, 0283/2 hrsz) 
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5. ÉRTÉKVÉDELEM 
 
5.1. TÁJI ÉRTÉKEK 
 
Bajna területén védett természeti terület, sem annak védőövezete nem található. 
A terület országos szintű védelemmel több szempontból is érintett terület. 
 
Natura 2000 területek 
 
A Natura 2000 területek közé Bajnán különleges madárvédelmi területként a Gerecse 
(HUDI 1003) néven a település nyugati határrészén elterülő, több,mint 1000 ha nagyságú 
erdőterülete, valamint az erdőktől a héregi országútig lenyúló szántóterületeket 
tartoznak. 
Kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területként a 0110 hrsz-ú madárvédelmi 
területbe is tartozó erdőrészek, valamint a többi erdőterület tartozik a Bajna - Epöli 
vízfolyás belterületen túli szakasza felett elhelyezkedő gyepes, bozótos területekkel 
kiegészítve. 
 
Ökológiai folyosó 
 
A megyei területrendezési terv zömmel a Natura 2000 területeket jelölte ökológiai 
(zöld) folyosóként. 
A településszerkezeti terv ennek megfelelően jelöli az ökológiai folyosóba tartozó 
területeket.  
A nevezett területeken csak természet- és környezetkímélő területfelhasználás és 
természetközeli gazdálkodás irányába mozduló külterjes művelési ág váltás 
engedélyezhető. A területet a szabályozás során a terület természetközeli állapotának 
fennmaradását biztosító szabályozás dolgozandó ki. 
A 2003. évi XXVI. törvényben foglaltak szerint ökológiai folyosó területe beépítésre 
szánt területté nem jelölhető ki. 
 
Natúrpark 
Bajna teljes területe a Komárom Esztergom megyei területrendezési tervben szereplő 
Natúrpark részét képezi. 
 
Tájképvédelmi terület 
Bajna teljes területe a Komárom Esztergom megyei területrendezési tervben 
tájképvédelmi terület. 
 
Érzékeny természeti területek (ÉTT)- Natúrpark 
A megyei területrendezési terv Bajnát fontos Érzékeny Természeti Terület által érintett 
településként említi. 
 
HELYI VÉDELEM 
A Sándor kastély parkja helyi természetvédelmi terület. 
 
 
5.2. RÉGÉSZETI TERÜLETEK 
 
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal adatszolgáltatása szerint a településen 50 régészeti 
lelőhely található. A település területén fellelhető ismert régészeti lelőhelyek pontos 
elhelyezkedése és kiterjedése a szerkezetei terven feltüntetésre került. Régészeti 
érdekeltségű területen a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni. 
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5.3. ÉPÍTETT ÉRTÉKEK 
 
ORSZÁGOS VÉDELEM 
Műemlékileg védett épület és építmény 
 
A településen 7 műemléki védettség alatt álló épület, építmény található.  
 
s.szám Címe hrsz funkció 

1. Külterület 0141 Csima kálvária, kápolna és 
szoborcsoport 

2. Hősök tere 570 Római katolikus templom 
3. Hősök tere 570 Kőkereszt 
4. Május 1. tér 116/5; 568/2, 

567/1; 787; 
786; 807; 562; 
907/13 

A volt Sándor - Metternich 
kastély műemléki 
környezete 

5. Május 1. tér 15 566  Egykori Sándor – Metternich 
kastély 

6. Temető 439 Sándor család szarkofágja 
7. Rákóczi u . 20. 116/6 Egykori uradalmi 

istállóépület 
 
HELYI VÉDELEM 
 
Helyi védett épületek, építmények 
 

Sorszám Utca, tér Helyrajzi szám Jelenlegi funkció 
1 Jókai Mór. u. 911/5 stáció 
2 Petőfi tér. 554 portásház 
3 Rákóczi u. 907 fa feszület 
4 Kossuh u. 570 hősi emlékmű 
5 Kossuh u. 571 kopjafa 
6 Kossuh u. 172/1 katolikus plébánia 
7 Kossuh u. 1071 feszület 
8 Külterület. 010 feszület 
9 Gagarin u. 439 feszület 
10 Vásártér. 450 lakóház 
11 Vásártér. 77/20 feszület 
12 Petőfi u. 1520 lakóház 
13  1386/3 feszület 
14  1386/3 Lourdes-i barlang 
15 Külterület 0237 Szt. Donát szobra 
16 Külterület 0256/3 feszület 
17 Jókai Mór u. 911/5 stáció 
18 Vásártér 461/2 lakóház 
19 Kossuth u. 750 iskola 
20 Május 1. tér 786 alkotóház 
21 Külterület 2739 Szent Orbán oszlop 
22 Külterület 093/31 Ugrató-híd 
25 Zártkert 2227 Szent János kápolna 

 
Bajna jelenleg nem rendelkezik helyi értékvédelmi rendelettel, ezért annak 
elkészítéséig és jóváhagyásáig a helyi építési szabályzatban kell rendelkezni a 
védelemről, és az Örökségvédelmi hatástanulmány iránymutatásai alkalmazandók. 
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Helyi értékvédelmi terület a település belterületén 
 
Helyi értékvédelmi terület a Szabadság u., Dózsa György u., Klapka Gy. u., Május 1. tér, 
Kossuth u. által körülhatárolt településrész.  
Védendő a településrész szerkezete, a beépítési módja, valamint a telkek alakja és 
mérete.  
A Kossuth utca közepén kialakult orsós szerkezet védendő, a tér további beépülése nem 
engedélyezhető. 
 
6. KÖRNYEZETALAKÍTÁS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
6.1. FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME 
 
A felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet értelmében a település a 
„felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területhez” sorolandó. 
A település a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet mellékletének B része alapján a 
nitrátérzékeny területek közé tartozik. (Az e rendeletben foglaltak szerint a 
nitrátszennyezés megelőzése, csökkentése érdekében be kell tartani a „jó 
mezőgazdasági gyakorlat” szabályait.) 
 
A településen kiépült a szennyvíz-csatornahálózat, a kommunális szennyvizek a község 
területén kívül eső szennyvíztisztítóban kerülnek tisztításra. 
A külterületen lévő majorok részben üresen állnak, így az intenzívebb használatból 
adódó környezetterhelésre hiteles, mért adatok nincsenek. 
 
Jelenleg a település a felszín alatti vizek védelme szempontjából nem veszélyeztetett. 
A későbbiekben engedélyezett bármilyen ipari vagy állattartó telep létesítésekor 
fokozott figyelmet kell fordítani a megfelelő szennyvízelvezetésre, hogy a jelenlegi 
viszonylag kedvező helyzet ne forduljon negatív irányba. Új létesítményeket is kötelezni 
kell a szennyvízhálózatra történő csatlakozásra. 
 
6.2. TALAJVÉDELEM 
 
A település nagy kiterjedésű, egybefüggő szántóterületei a terepadottságokkal 
együttesen vízerózióval veszélyeztetett területek. Megvalósítandó a vízmosásos 
területek tudatosan történő erdősítése, valamint a meredek lejtőoldalak gyepesítése és 
erdősítése. 
 
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényben foglaltak alapján a termőföld beépítésre 
szánt területté (lakó, vegyes, gazdasági, üdülő és különleges) és beépítésre nem szánt 
területté (közlekedési és közműterület, zöldterület, erdőterület, mezőgazdasági terület 
és vízgazdálkodási terület) való sorolásakor a földvédelmi rendelkezéseket be kell 
tartani, az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell 
kijelölni.  
A termőföld csak különösen indokolt esetben –helyhez kötött beruházás céljára –  vehető 
igénybe. 
 
A termőtalaj védelme érdekében az építmények termőföldön (kül- és belterületen) 
történő építésügyi hatósági engedélyezése során érvényre kell juttatni azt, hogy az 
elhelyezés a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa. A 
kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az 
érintett termőföld minőségében ne okozzanak kárt. Földmunkák végzésekor a talaj 
termőréteg-védelmének érdekében a felső humuszos termőréteg megóvásáról 
gondoskodni kell. 
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A területen jelenleg működő bánya nincs.  
Az Ásványvagyon gazdálkodási követelményeknek figyelembevételével az alábbiakat kell 
betartani: 
Az ásványi nyersanyag – a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. 3. § e./ bekezdésben 
meghatározott talaj kivételével – kitermeléssel járó építési, tereprendezési, 
vízrendezési tevékenységek engedélyezési eljárásaiban a Bányakapitányság szakhatósági 
állásfoglalása szükséges, amennyiben a kitermelt ásványi nyersanyag a kitermelés 
helyéről elszállításra, ill. nem a kitermeléssel érintett területen deponálásra kerül, és 
ennek során üzletszerűen hasznosul, értékesül. 
A kivitelezéshez szükséges ásványi nyersanyagokat (homok, kavics, agyag, stb.) érvényes 
hatósági engedéllyel rendelkező kitermelőhelyről kell beszerezni. 
A csúszásveszélyes területeken építkezés során be kell vonni az érintett geológiai 
szolgálatot. 
 
6.3. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 
 
A településen jelentősebb légszennyezettséget okozó ipari tevékenység nem folyik, a 
település levegőtisztaság-védelmi helyzete kedvező.  
A szennyezés a fűtésből, a közlekedésből, a mezőgazdasági tevékenységből, a tavaszi 
növényborítottság hiányából és a fásítás hiányából ered. A településen jelenlévő 
mezőgazdasági tevékenység következtében a növényzettel éppen nem fedett 
termőterületek porszennyezése figyelhető meg, mely  gyepesítéssel és erdősítéssel 
csökkentendő. 
 
A terület a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1/2005.(I.13.) KvVM módosító rendeletének 
melléklete –a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről– alapján a 
település a 10. légszennyezettségi zónába tartozik, ennek megfelelően a SO2, CO és 
benzol tekintetében a légszennyezettségi érték a területen nem haladja meg a 
vizsgálati küszöböt, míg a szilárd por (PM10) esetében – elsősorban a deflációnak 
köszönhetően - a terület légszennyezettsége a felső és az alsó vizsgálati küszöb között 
van, a talajközeli ózon tekintetében a B csoportba -   azon terület, ahol a 
légszennyezettség egy vagy több légszennyezőanyag tekintetében a légszennyezettségi 
határértéket és a tűréshatárt meghaladja – tartozik. 
 
A területen az érvényes előírások a levegő tisztaságára vonatkozóan: 
A 349/2006.(XII.23.) Korm. rendelet előírásai, a 14/2001.(V.9.)KöM-EüM-FVM együttes 
rendelete (módosítva 25/2001.(XII.7.) a légszennyezettségi határértékekről és a 
23/2001.(XI.13.) KöM rendelet a kibocsátási határértékekről. 
 
6.4. ZAJVÉDELEM 
 
A területen ipari tevékenységből adódó jelentős zajterhelés nincs. A zajterhelést 
elsősorban a közúti közlekedés okozza, valamint időszakosan a mezőgazdasági gépek.  
A közlekedésből származó zajterhelési határértékeket a területen, a 8/2002.(III.22.) 
KöM–EüM rendelet 3. számú melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
1. számú táblázat – Közlekedési zajtól származó határértékek 
 GYŰJTŐÚT, ÖSSZEKÖTŐÚT, BEKÖTŐÚT, EGYÉB KÖZÚT MENTÉN 

ZAJTÓL VÉDENDŐ TERÜLET nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra 
Falusias lakóterület 60dB 50dB 
Gazdasági terület 65dB* 55dB* 
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 I. RENDŰ FŐÚT, II. RENDŰ FŐÚT, VASÚTI FŐVONAL MENTÉN 

ZAJTÓL VÉDENDŐ TERÜLET nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra 
Falusias lakóterület 65dB* 55dB* 
Gazdasági terület 65dB* 55dB* 
 
A rendelet 1. számú melléklete üzemi létesítményektől származó zaj terhelési 
határértékeire vonatkozóan is tartalmaz adatokat. A tervezési területen az alábbi 
zajterhelési határértékek érvényesek: 
 
2. számú táblázat – Üzemi létesítménytől származó zaj határértékek. 
Zajtól védendő terület nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra 
Falusias lakóterület 50dB 40dB 
Gazdasági terület 60 dB 50 dB 
 
A tervezett – engedélyezés alatt álló – Bajna III. Borostyánkő mészkőbánya 
működése esetén várható járműforgalma jelentős zajhatást okozhat, amely a 
tapasztalati adatok szerint meghaladja a belterületekre érvényes zajterhelési 
határértékeket. Ezért – figyelemmel a nehézjármű forgalom által okozott 
károkra, pl.: légszennyezés, útburkolat romlás, növekvő balesetveszély stb. – 
kőszállító nehézjárműveket a település belterületéről ki kell tiltani és a 
szerkezeti tervben jelölt – távlatban megépülő – elkerülő út nyomvonalán kell a 
tehermentesítő kőszállító utat kialakítani. 
 
6.5. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
 
Bajnán a kommunális hulladék szervezett gyűjtése és lerakása megoldott. A 
belterületen található háztartások 100 %-ánál gyűjtik a hulladékot, heti egy alkalommal.  
A hulladék elszállítását a Rumpold Kft. végzi. A keletkező kommunális hulladék 
mennyiségéről nem áll rendelkezésre pontos információ. A hulladék Bicskei Kommunális 
Hulladéklerakóra kerül. 
 
A Község közigazgatási területén található, egykori szeméttelep rekultivációja nem 
történt meg. Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség hatástanulmány és 
rehabilitációs terv elkészítését írta elő, mely anyagot el kell készíteni és a rekultivációt 
el kell végezni. 
 
A településen szennyvízcsatorna hálózat ki van építve.  
 
A meglévő dögkutat fel kell számolni. Az elhullott állati tetemek ártalmatlanító vagy 
feldolgozó helyre történő szállíttatását meg kell oldani.  
 
A településen veszélyes hulladék keletkezésével járó tevékenység csak úgy folytatható, 
ha az üzemeltető gondoskodik a veszélyes hulladékok gyűjtéséről, és engedélyezett 
helyre történő elszállíttatásáról. 
 
A lerakásra kerülő kommunális hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a 
kommunális szilárd hulladék szelektív gyűjtési rendszerét ki kell alakítani. A lakóterület 
közelében ún. gyűjtőszigeteket kell kialakítani. 
Hulladékgyűjtő udvart gazdasági területen lehetséges kialakítani. 
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7. KÖZMŰELLÁTÁS 
 
7.1 VÍZI KÖZMŰVEK 
 
Ivóvízellátás 
Bajnán a vezetékes ivóvíz ellátás megoldott, a vízellátó hálózat 100%-os szintre 
kiépítettnek tekinthető, az ivóvíz vezeték minden utcában kiépült. A vízellátó hálózatot 
a Hétforrás Kft. Üzemelteti. A település közös regionális vízellátó rendszerrel 
rendelkezik: Epöl községgel saját vízbázisról vételezik a vizet, a regionális rendszerhez 
való csatlakozáshoz a hálózati lehetőségük megvan. A hálózaton rendelkezésre álló 
nyomás a település egész területén megfelelő ellátási biztonságot nyújt. 
 
Szennyvízelhelyezés, csapadékvíz elvezetés 
Bajnán 100 %-os szintre kiépült az elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat. A 
rákötések száma növelendő.  
A rendszer gravitációs csatornákból épült, a rendszeren a topográfiai adottságok miatt 
átemelő berendezések és nyomóvezetékek alkalmazására volt szükség. A rendszer által 
elvezetett szennyvizeket a Bajna, Epöl, Nagysáp közös szennyvíztisztító telepén 
tisztítják meg, a tisztított szennyvizek befogadója a Vöröshegyi patak.  
 
A település kül- és belterületeire eső csapadékvizeket a Bajna-Epöli vízfolyás és 
mellékágai szállítják el. A Bajna-Epöli vízfolyás a község külterületére déli irányból, 
Gyermely felől lép be és a település keleti oldalán halad tovább Epöl felé. A Bajna-Epöli 
vízfolyás a csapadékvizeket az Unyi patakba, majd az a Dunába vezeti. A vízfolyások 
medre sok helyen növényzettel benőtt, valamint feliszapolódott szakaszok is találhatók.  
A településen az utcák víztelenítése a Kossuth utca zárt csapadékcsatornáján kívül nyílt 
árkos módon történik egy vagy pedig kétoldali vízelvezető árkokkal. Az árkok 
befogadója a Bajna-Epöli vízfolyás mellékága, melynek végső befogadója maga a Bajna-
Epöli vízfolyás. Néhány út mentén szikkasztó árkok is találhatóak.  
A csapadékelvezető-hálózat tisztítását meg kell oldani. 
 
7.2 ENERGIA KÖZMŰVEK 
 
Villamosenergia 
A település közigazgatási területén áthalad a térség ellátásának egyik gerinchálózatát 
képező 120 kV-os hálózat Tatabánya Bánhida OVIT-Dorog közötti vezetékének egy 
szakasza. A vezeték nyomvonalát és biztonsági övezetét a továbbtervezés során, mint 
korlátozó tényezőt kell kezelni.  
A település villamosenergia ellátásának a bázisa a térségben üzemelő alállomások, 
ahonnan induló 20 kV-os szabadvezeték hálózat segítségével történik a település 
ellátása. A 20 kV-os hálózat táplálja a település fogyasztói transzformátor állomásait. A 
településen belül a 20 kV-os ellátás szabadvezetékes módon épült ki.  
A közép- és kisfeszültségű hálózatok külön-külön oszlopsoron haladnak. A 
középfeszültségű hálózat nyomvonala nem mindenhol követi a közterületeket, hanem 
áthalad magántelkek felett, melynek rendezése továbbtervezés során szükséges.  
Új vezeték telepítésekor a villamos kábeleket föld alatti kell elhelyezni. 
 
Földgázellátás 
Bajna földgázellátásának üzemeltetője az ÉGÁZ Rt. Tatabányai kirendeltsége. A 
gázellátás a Nagysápi gázátadótól induló nagy-középnyomású vezetékkel történik. A 
településre Nagysáp felől érkezik a gáz Bajna gázfogadójához. A vezeték a közigazgatási 
területen továbbhalad, mely biztosítja szomszédos települések gázellátását. A 
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településen áthaladó nagy-középnyomású vezeték nyomvonal helyét és biztonsági 
övezetének helyigényét biztosítani kell. 
A településen belül a gázelosztás középnyomású hálózattal épült ki, a kisnyomású gáz 
előállítása telkenként elhelyezett egyedi, házi nyomásszabályozókkal történik. 
 
Vezetékes elektronikus hírközlési létesítmények 
A vezetékes távközlési ellátottság teljes körűnek tekinthető, mivel valamennyi igény 
kielégített. A hálózat üzemeltetője az INVITEL Rt. A hálózat oszlopokra szerelt 
légkábellel épült.  
 
Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 
Bajna valamennyi vezeték nélküli táv- (T-Online, Pannon, Vodafone, Eurohivó) és 
hírközlési szolgáltató elfogadható vételi lehetőséget tud biztosítani. 
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HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (HÉSZ) 
Elfogadva a 3/2008. (III.26.) sz. önkormányzati rendelettel 
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BAJNA ÖNKORMÁNYZAT 3/2008 (III.26.) SZ. RENDELETE 
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL1 

 
Bajna Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló - 
többször módosított - 1990. évi LXV. törvény, valamint az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: 
Építési törvény) felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja: 
 
 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A szabályzat hatálya és alkalmazása 

1. §. 
 
/1/ E rendelet hatálya Bajna község közigazgatási területére terjed ki. 
/2/ A Helyi építési szabályzat (HÉSZ) csak a mellékelt M=1:2 000 méretarányú, SZT-1 

jelű belterületi és az M=1:10 000 méretarányú, SZT-2 jelű külterületi Szabályozási 
tervekkel (továbbiakban: Szabályozási terv) együtt alkalmazható. 

/3/ Jelen építési szabályzat mellékletei:  
1. sz. melléklet: Fogalommagyarázat 
2. sz. melléklet: Helyi értékvédelem  
3. sz. melléklet: Sajátos jogintézmények 
4. sz. melléklet: Szabályozási terv  

 
A szabályozás elemei 

2. § 
 
/1/ Kötelező erejű szabályozási elemek, melyek módosítása csak a Szabályozási terv 

módosítása esetén lehetséges: 
a) szabályozási vonal; 
b) belterület határa; 
c) területfelhasználási egység határa; 
d) területfelhasználási egység besorolása;  
e) építési övezet, övezet határa és paraméterei; 
f) telek be nem építhető része; 
g) kötelező erejű megszűntető jel; 
h) beültetési kötelezettség; 
i) szabályozási terv készítésének kötelezettsége; 
j) védett helyi értékek. 
k) védett területek; 
l) védőtávolságok. 

/2/ Az /1/ bekezdésben nem említett szabályozási elemek javaslati jellegűek, a 
további tervezési és építési engedélyezési eljárás során irányadóként veendők 
figyelembe.  

 

                                         
1 A lábjegyzet nem képezi a rendelet részét. 
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Igazgatási határ, belterülethatár módosítás 
3.§. 

 
/1/ A belterület határa csak az érvényes szabályozási terv alapján módosítható.  
/2/ Területet csak a meglévő belterülethez csatlakozóan lehet belterületbe vonni. A 

jelenlegi külterületi besorolású ingatlanok belterületbe vonásáról oly módon kell 
gondoskodni, hogy ne keletkezzenek belterülettel körbezárt külterületi 
földrészletek.  

/3/ A szabályozási terven jelöltek szerint az alábbi terület belterületbe vonását lehet 
megindítani:  

- 03 hrsz; 
- 0280 hrsz. 

 
Telekalakítási engedélyezési eljárás 

4.§. 
 
/1/ Telekalakításra engedély kiadható, ha: 

a) a telekalakítás / telekosztás a Szabályozási terven jelölésre került és a 
kialakítandó telekszám szabályozási terven jelölteknek megfelel, 

b) a szabályozási terven nem került kijelölésre, de az övezet paraméterei 
alapján a telekalakítás végrehajtható. 

/2/ Telekalakításra engedély csak abban az esetben adható ki, ha az eljárás 
eredményeként nem jön létre: 

a) nyúlványos (nyeles) telek (lásd: fogalommagyarázat), 
b) olyan telek, amely közútról, vagy magánútról gépjárművel nem 

közelíthető meg,  
s a létrejövő telek, alakja az övezetnek megfelelő beépíthetőséget nem 
korlátozza. 

/3/ A település területén közműterület céljára telek, az övezet előírásaitól eltérő 
nagyságban is kialakítható. 

/4/ Újonnan kialakításra kerülő magánút szélességi mérete nem lehet kisebb 6,0 m-
nél. 

 
Építési és használatbavételi engedélyezési eljárás 

5.§. 
 
/1/ Az 1.§. /1/ bekezdésben meghatározott területen építési munkát végezni csak a 

Szabályozási tervben jelölteknek megfelelően, valamint a vonatkozó jogszabályok 
alapján szabad. 

/2/ Építési engedély csak rendezett telekre adható ki. (lásd: fogalommagyarázat). 
/3/ A település beépítésre szánt területén, 

a) oldalhatáron álló beépítés esetén:   12 m 
b) szabadon álló beépítés esetén:  14 m 

szélességű meglévő telek is beépíthető, az övezetben kialakítható min. 
telekszélesség nagyságától függetlenül. 

/4/ Belterületen amennyiben egy meglévő telek nagysága nem elégíti ki az övezet 
teleknagyság méretére vonatkozó előírásokat, de nagyobb mint 360 m2, és a /3/ 
bekezdésében foglalt minimális szélességi méreteket eléri, úgy beépíthető. 
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/5/ Ha egy építési telek területe és szélességi mérete a /3/, /4/ bekezdésben foglalt 
minimális méreteket nem elégíti ki, úgy: 

m) a meglévő épület a szomszédos épülettől való távolságtól függetlenül 
újjáépíthető, felújítható, tetőtere beépíthető, és ha az övezet egyéb 
előírásait kielégíti (beépítettség, építménymagasság), úgy alapterülete 
bővíthető;  

n) új épület nem építhető. 
/6/ Amennyiben két épület közötti távolság nem éri el az OTÉK23 alapján számított 

tűztávolságot a meglévő épület felújítható, bővíthető, tetőtere beépíthető, 
újjáépíthető, de az építési engedély kiadásának feltétele a tűzvédelmi hatóság 
hozzájárulása. 

/7/  Ha egy meglévő épület beépítési módja eltér az övezeti előírásoktól, a meglévő 
épület — ha az övezet egyéb előírásait kielégíti (beépítettség, építménymagasság) 
— felújítható, bővíthető, tetőtere beépíthető, de új épület csak az övezet 
előírásai szerinti építési helyre építhető. 

/8/ Amennyiben egy épület: 
a) ipari gazdasági terület; 
b) kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület Gksz1 és Gksz2 övezetébe kerül 

úgy az épület elhelyezés feltételeit elvi építési engedélyezési eljárás keretében 
kell tisztázni, mely eljárás során vizsgálandó: 

- a közvetlen környezethez és az utcaképhez történő illeszkedés, 
- a tájban való előnyös megjelenés 
- a szomszédos telkek rendeltetésszerű használata zavarmentességének 

biztosítása, 
- a tervezett épület, a meglévő épületek és a szomszédos épületek 

tömegének aránya, 
- az épület telken belüli elhelyezkedése, megközelíthetősége,  
- a már meglévő épületek megközelíthetősége, rendeltetésszerű 

használhatósága, az új épület ezen épületekkel való kapcsolata, 
illeszkedése, 

- a telken további épületek elhelyezési lehetőségének biztosíthatósága, 
- a beépítési vonal, 
- az építménymagasság, 
- az épülettömeg, 
- a zöldfelületi arány, 
- a tetőidom. 

/9/ A beépítésre szánt terület minden területfelhasználási egységén (a belterülethez 
nem kapcsolódó gazdasági területek és különleges területek kivételével) új épület 
csak teljesen közművesített építési telken engedélyezhető.   

/10/ A csatornahálózat kiépítéséig zárt engedélyezett szennyvíztároló építése esetén is 
kiadható építési engedély. 

/11/ A csatornahálózat kiépítését követően a teljes közművesítettség alól azok az 
építési telkek képeznek kivételt, ahol olyan alternatív, egyedi, zárt 
szennyvízkezelési technológiát alkalmaznak, amely a hatályos környezetvédelmi 
előírásoknak megfelel. 

 
Építmények elhelyezése 

6. § 
 
/1/ A település területén távközlési magasépítmény, adótorony, 6 m-nél magasabb 

antenna, zászlótartó oszlop: 

                                         
2 A Kormány 253/1197. (XII.20.) rendelete az országos településrendezési és építési követelményekről 
3 26.§. /3/ bekezdése 
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a) belterületen, védett természeti területen, kertesmezőgazdasági 
területen kivételes esetben sem helyezhető el. 

/2/ Azokban az építési övezetekben, ahol az övezet előírásai ezt külön nem tiltják, 
több főépület is engedélyezhető, illetve melléképület építhető. 

 
Beépítési mód, építési hely4 

7. § 
 
/1/ A település területén az egyes építési övezetekben a telkek beépítési módja az 

alábbi: 
a) O oldalhatáron álló, 
b) SZ szabadon álló. 

/2/ Oldalhatáron álló beépítés esetén az építési hely egyik határvonala: 
a) az észak-keleti telekhatár; 
b) az észak-nyugati  telekhatár; 
c) a már túlnyomó részben beépített telektömbben kialakult telekhatár 

/3/ Saroktelek beépítési módja: 
a) szabadon álló beépítési mód esetén: szabadon álló,  
b) oldalhatáron álló beépítés esetén — az utcakép egységessége, a 

településszerkezet megőrzése érdekében — a telket szabadon állóként is 
be lehet építeni, úgy, hogy a csatlakozó utcák építési vonalához 
igazodjon. 

/4/ Saroktelek esetében, a telek beépítési módjának figyelembevételével, az építési 
helyet az utcakép egységessége és a településkép megőrzése érdekében úgy kell 
megválasztani, hogy a csatlakozó utcák építési vonalához igazodjon. 

/5/ Az előkert, amely egyben beépítési vonal is: 
c) túlnyomórészt beépített telektömb esetén: a tömb érintett 

utcaszakaszán kialakult állapothoz igazodó kell legyen. 
d) új beépítés esetén: 

- lakóterület esetében: 5 m; 
- külterületi gazdasági terület esetében: legalább 10 m; 
- egyéb esetben: legalább 5 m. 

/6/ Amennyiben az utcában jellemző előkert méret nem állapítható meg, úgy az 
előkert mérete 5,0 m. 

/7/ Az oldalkert és hátsókert az OTÉK szerinti, ha a Szabályozási terv másként nem 
jelöli. 

 

                                         
4 lásd 1. sz. függelék 
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II. FEJEZET 
KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA, AZ ÉPÍTETT ÉS 

A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE 
 

Országos művi értékvédelem 
8.§. 

 
/1/ Bajna országos művi értékvédelem alá eső épületeit és az egyes műemléki 

környezeteket az 3. számú függelék tartalmazza, a műemléki környezet a 
Szabályozási terven került kijelölésre. 

/2/ Az országos védelem alatt álló művi értékek kezelésére, megőrzésére vonatkozóan 
a hatályos országos rendelkezések5 irányadók.  

 
Helyi művi értékvédelem 

9.§. 
 

/1/ A településen a 2. számú melléklet 1/A pontja szerinti épületek, építmények 
részesülnek helyi védelemben. 

/2/ A helyi védett épületek bővítése, felújítása során az eredeti épület 
anyaghasználatát, léptékét és formavilágát alkalmazó, vagy ahhoz alkalmazkodó 
építészeti megoldások engedélyezhetők. Az épületeken, építményeken végzett 
bármilyen építési munka esetén az örökségvédelmi hatástanulmány iránymutatásai 
szerint kell eljárni. 

/3/ A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell 
megtartani, érintetlenül hagyva a homlokzati nyílásrendet és a nyílások osztását, 
megőrizve a homlokzati tagozatokat és a homlokzat egységes színezését.  

/4/ A védett épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség 
nem akadályozza, sőt a védelem érdekében ezen épületek mai igényeknek 
megfelelő használat céljából átépíthetők. A belső átalakításokat az eredeti 
szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani.  

/5/ A védett épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, 
homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve a legkisebb kárt 
szenvedje és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, 
anyaghasználatával összhangban legyen.  

/6/ A településen 2. számú melléklet 1/B pontja szerinti - és a Szabályozási terven 
jelölt területek - részesülnek helyi védelemben. 

/7/ Helyi értékvédelmi területen védelem alatt áll a kialakult utcahálózat és 
települési szövet. 

/8/ A helyi értékvédelmi területen légvezeték, légkábel újonnan nem létesíthető, új 
építés, korszerűsítés, csere során csak földkábel építhető. 

/9/ Helyi értékvédelmi területen kizárólag magastetős épület - 37-42 fok közötti 
tetőhajlásszöggel - építhető. 

/10/ Helyi védett épületek, építmények megőrzése, gondozása a tulajdonos, illetve a 
használó kötelezettsége 

 

                                         
5 A 2005. évi LXXXIX. törvénnyel módosított Kulturális Örökség Védelméről szóló 2001. LXIV. Tv. 
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Általános építészeti előírások 
10.§ 

 
/1/ Bajna közigazgatási területén nem alkalmazhatók az alábbi építési anyagok: 

a) műanyag hullámlemez; 
b) alumínium trapézlemez (gazdasági területeken kívül); 
c) mesterséges pala; 
d) bitumenes zsindely. 

/2/ Bajna közigazgatási területén két vagy több szintes tetőterű épület nem 
létesíthető. 

/3/ Az oldal és hátsó telekhatáron építendő kerítés magassága nem haladhatja meg az 
1,80 m-t. 

/4/ A homlokzat-felújításnak a közterületről látható épülethomlokzat egészére ki kell 
terjednie, részbeni felújítások, festések kiegészítését akkor is elő kell írni, ha a 
homlokzat-felújítás egyébként nem lenne engedélyköteles. 

/5/ Az épületek egyik homlokzati felületre számított építménymagassága sem 
haladhatja meg az övezetben előírt építménymagasság + 1,50 m-t. 

 
Régészeti területek 

11.§ 
 
/1/ Bajna régészeti területeit a 4. sz. függelék tartalmazza, az egyes területek a 

Szabályozási terven pontosan lehatároltak. 
/2/ Régészeti érintettség esetén a Kulturális örökség védelméről szóló. törvény6 és a 

hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján kell eljárni.  
 

Szabályozási terv készítésének kötelezettsége 
12.§ 

 
/1/ Bajna egyes települési területén az összetett városrendezési feladatok 

megoldására a szabályozási terv részletesebb vizsgálatokon alapuló szabályozási 
terv készítésének kötelezettségét írta elő a 3. sz. melléklet szerinti területeken. 

/2/ A szabályozási terv jóváhagyásáig a 59.§ (2) bek. Szerinti változtatási tilalom van 
hatályban. 

/3/ A kastély területére készülő SZTK1 jelű szabályozási terv a következő előírásokat 
figyelembe véve kell elkészíteni: 

a) A területen kizárólag: 
- turisztikai célú építmények ; 
- szálláshely szolgáltató, kereskedelmi, vendéglátó, építmények; 
- kulturális, célú építmények helyezhetők el. 

b) A terület helyi természetvédelmi terület, ezért a 18.§ előírásait 
figyelembe kell venni. 

c) A területen épület úgy helyezhető el. 
- Ha a tervezést megelőzően a részletes botanikai felmérését 

elvégzik, s az épületelhelyezés értékes növényzet kivágásával 
nem jár 

- Ha az új épület a település jellemző pontjairól, közterületről, 
nem látható, s a kastélytól legalább 30 m távolságra van. 

- Ha a tervezett épület történelmileg azon a helyen akkora 
tömegben megtalálható volt, s ezt dokumentációval igazolt. 

                                         
6 a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek 
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/4/ Az ökoturisztikai területre készülő SZTK2 jelű szabályozási terv a következő 
előírásokat figyelembe véve kell elkészíteni: 

a) A területen kizárólag  
- a szálláshelyet adó épületek, a beépíthető szintterület 30%-án,  
- a területet használók ellátását szolgáló kereskedelmi, 

vendéglátó, szolgáltató létesítmények,  
- az ökoturizmust és a szelíd turizmust kiszolgáló létesítmények 

(tároló, bemutató, tárgyaló, tanácskozó épületek),  
- a kerékpáros, vadász- és lovas-turizmust kiszolgáló építmények, 
-  istállók, állattartó épületek,  
- az őshonos állatokat bemutató építmények,  
- szabadtéri sportépítmények,  
- a területet üzemeltetők (tulajdonos, dolgozók) számára 

lakóépületek helyezhetők el. (max. 4 egység) 
b) A területen legfeljebb F+T szintszámú, tájba illő épületek építhetők.  
c) Az övezet területén új épület építése kizárólag tájrendezési tervet 

követően lehetséges.  
d) Az övezet területén legalább 70% zöldfelület alakítandó ki, amelynek 

legalább 60%-án, azaz az összterület legkevesebb 42%-án fás növényzet 
telepítendő. 

 
Reklám, hirdetőtábla 

13. § 
 
/1/ Bajna területén reklámhordozó óriásplakát (lásd: fogalommagyarázat) nem 

helyezhető el.  
/2/ A település területén az épületek tetőzetén hirdetési berendezések, fényreklámok 

nem helyezhetők el. 
 

Közterületek, közterek kialakítása 
14. §. 

 
/1/ Közterületen, illetve közhasználat céljára átadott területen, köztéren 

(továbbiakban: közterület) elhelyezett építmények és köztárgyak nem 
akadályozhatják a jármű és gyalogos közlekedést. 

/2/ Közterületen építmény, berendezés, köztárgy csak abban az esetben helyezhető 
el, ha 

a) a közterületen kívüli építmények előírásosan megközelíthetők, 
b) a gyalogossáv minimum 1,5 méter szélességét nem csökkenti, 
c) a felszíni vizek lefolyását, elvezetését nem akadályozza, 
d) a közműlétesítmények építését, karbantartását nem akadályozza, 
e) a járművezetők kilátását és a közutak forgalmát nem veszélyezteti. 

/3/  A telek helyrajzi számát, illetőleg az épület házszámát a közterületről illetőleg a 
magánútról jól látható módon fel kell tüntetni. A táblák kihelyezésének 
kötelezettsége az ingatlan tulajdonosát terheli. Az önkormányzat az erről szóló 
külön rendelete alapján a házszámtáblák egységes kialakítását írhatja elő.   
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Táji és természeti értékek védelme 
15.§. 

 
/1/ Bajna területén az élővilágot, a természetes flórát és faunát, a természeti 

területeket gondos emberi tevékenységgel védeni szükséges. A meglévő 
természeti értékeket – vízfolyások, tavak, erdők, különleges gyepterületek, 
felszíni formák, tájjelleg – fokozott védelemben kell részesíteni. 

/2/ A tájhasználat során biztosítani kell a táji jellegzetességek (esztétikai, természeti 
értékek), a jellemző természetes rendszerek megóvását.  

/3/ Az ingatlanok és épületek kialakítása, fejlesztése és használata során a meglévő 
tájkarakterhez kell illeszkedni. A táj jellegét, esztétikai, természeti értékeit 
veszélyeztető tevékenység céljaira építményt elhelyezni tilos.  

/4/ Bajna külterületén a tájjelleg megőrzése, illetve fokozása céljából csak a tájra 
jellemző, őshonos növényfajok telepíthetők. A könnyen törő, szemetelő, illetve 
allergiakeltő fafajok telepítése tilos.  

/5/ Bajna külterületén a szerkezeti jelentőségű utak, vízfolyások, időszaki csatornák 
mellé fasorokat, védősávokat kell telepíteni és a vízparti galéria-növényzetet fel 
kell újítani, ki kell egészíteni.  

/6/ A termőföld belterületbe csatolásához, termelésből történő kivonáshoz előzetesen 
meg kell kérni az illetékes Földhivataltól a más célú hasznosítási engedélyt. A más 
célú hasznosítás megkezdéséig a földrészletet a művelési águknak megfelelően 
kell hasznosítani. 

/7/ Az illetékes természetvédelmi hatóságot külterületen a telekalakítási, művelési ág 
változtatási, építési engedélyezési eljárásokba táj- és természetvédelmi 
szakhatóságként be kell vonni. 

/8/ A település területén szélerőmű park, szélerőmű torony nem létesíthető. 
 

Országos jelentőségű természeti területek és értékek 
16.§.  

 
/1/ Bajna területén lévő országos jelentőségű természeti területek és értékek 

lehatárolását a Szabályozási terv tartalmazza. 
/2/ A természeti területen, a tájképvédelmi területen, valamint az ökológiai hálózat 

területen – továbbiakban védett területeken – bányanyitás kizárólag a vonatkozó 
jogszabály7 szerinti „bányászati szempontból kivett hely”-re vonatkozó előírások 
betartásával lehetséges. 

                                         
7 az 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról  
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/4/ Természeti területen 
a) tájhasználat változtatás, művelési ág változtatás, építmény elhelyezés 

csak az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság egyetértésével és 
engedélyével történhet,  

b) csak olyan tájhasználat, gazdálkodás, környezeti igénybevétel folytathat, 
amely megőrzi a terület biológiai sokszínűségét és megfelel az illetékes 
Nemzeti Park kezelési tervének,  

c) a természetes, vagy természetközeli erdők, gyepek, nádasok, vizes 
élőhelyek megőrzendők, azok nem szüntethetők meg,  

d) új építmény, létesítmény csak a természeti értékek, tájképi adottságok 
károsítása, sérelme nélkül létesíthetők. Szennyező vagy a természeti 
értékeket, az élővilágot veszélyeztető, károsító létesítmény nem 
helyezhető el,  

e) távközlési és energetikai magasépítmény nem létesíthető.  
/5/ Védett területeken művelési ág váltás, illetve más célú hasznosítás csak az 

adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakítása, illetve a tájkarakter 
erősítése, valamint közmű, közút építése érdekében engedélyezhető.  

/6/ A védett területeken a kialakult geomorfológiai formák megőrzendők. Nagyobb 
mértékű tereprendezés csak a vízháztartás kedvezőbbé tétele (belvízrendezés, 
árvízvédelem, vízvisszatartás, halastó működtetés) céljából végezhető.  

/7/ A védett területek állapotának, hasznosítási módjának a védelmi célokkal 
ellentétes megváltoztatása nem megengedhető és a védett természeti területet 
veszélyeztető tevékenység nem folytatható.  

/8/ A védett területeken távközlési és energetikai magasépítmény, valamint 
szennyező létesítmény (pl.: dögkút, hígtrágya tároló, hulladéklerakó stb.) nem 
helyezhető el, a meglévő létesítmények üzemeltetése pedig csak a 
természetvédelmi célokkal összhangban végezhető.  

/9/ A védett területeken csak extenzív jellegű, természet és környezetkímélő 
gazdálkodási módszerek alkalmazhatók.  

 
Tájképvédelmi területek 

17.§  
 
/1/ A település teljes területe tájképvédelmi terület. 
/2/ Tájképvédelmi területen az építkezések során a tájba illeszkedő, a jellegzetes 

tájképi elemek fennmaradását biztosító, hagyományos építészeti 
megoldásokat/elemeket kell alkalmazni.  

/3/ Tájképvédelmi területeken a táj jellegzetes arculatát kedvezőtlenül 
megváltoztató tevékenység nem folytatható. Ezért külterületen a tájhasználat-
változtatás, művelési ág változtatás, fakivágás, építmény elhelyezés csak az 
illetékes hatóság 8engedélyével végezhető.  

/4/ A kedvezőtlen látványt nyújtó tevékenységeket az ingatlanokon oly módon kell 
elhelyezni és takarásukról gondoskodni, hogy azok a főbb megközelítési irányok 
felől, közterületekről ne legyenek láthatóak, érzékelhetők.  

/5/ Tájképvédelmi területen bányászati tevékenységet a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.  

 

                                         
8 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
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Helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek 
18.§. 

 
/1/ A településen Helyi jelentőségű védett természeti területek lehatárolását a 

Szabályozási terv, tételes felsorolását az 2. számú melléklet /2/ pontja 
tartalmazza. 

/2/ A helyi védelem alatt álló természeti értékeket meg kell őrizni, rendszeres 
gondozásuk, fenntartásuk kertépítészeti terv, dendrológiai szakvélemény előírásai 
alapján szakértő közreműködésével lehetséges. Gondozásuk a tulajdonos, illetve a 
kezelő kötelessége. 

/3/ Helyi jelentőségű védett természeti területen fa kivágása csak szakvéleménnyel 
alátámasztva, engedély alapján lehetséges, ha azt 

a) a fák egészségi állapota,  
b) balesetveszély elhárítás, 
c) vagy közegészségügyi szempontok szükségessé teszik. 

/4/ A kivágást követő egy éven belül, a helyi jelentőségű védett természeti területen 
a jogszabály szerinti fapótlási kötelezettség  szerint 2x –es mennyiségben, a 
kertépítészeti tervben maghatározott fafajjal és fajtával pótlandó. 

/5/ Helyi jelentőségű védett természeti területen az építési engedélyezési 
dokumentációhoz kertépítészeti tervet kell készíttetni kertépítész szaktervező 
által. A kertépítészeti engedélyezési tervnek tartalmaznia kell a meglévő és a 
tervezett állapotot M 1:200, 250-es léptékben. 

 
Környezetvédelem 

19.§ 
  
/1/ Bajna község területén az egyes területek használata csak úgy engedélyezhető, 

illetve úgy folytatható, ha:  
a)  a használat a megengedett határértéken belüli mértékű 

környezetterhelést és igénybevételt okoz,  
b) a használat kizárja a környezetkárosítást,  
c) a használat következtében a meglévő környezeti ártalom és szennyezés 

mértéke megszűnik, vagy legalább csökken. 
/2/ A terület egészén csak olyan tevékenység folytatható, illetve csak olyan 

területhasználat, új tevékenység működése engedélyezhető, amelynél:  
a) a tevékenység légszennyezőanyag emissziója a vonatkozó értékeknél, a 

környezetvédelmi engedélyben meghatározott előírásoknak megfelel,  
b) a tevékenységből eredően zavaró mértékű diffúz légszennyezéssel a 

környezetet, lakóterületet nem terheli,  
c) a tevékenységből eredően a környezetet, lakóterületet zavaró mértékű 

bűzhatás nem éri,  
d) a szomszédos létesítmények egymást, illetve a lakóterület használatát a 

vonatkozó rendelet határértékeit meghaladó üzemi zajterheléssel nem 
zavarják,  

e) a tevékenység során keletkező kommunális hulladék, a kommunális 
hulladékkal együtt keletkező technológiai jellegű hulladék a környezet 
terhelés nélkül ártalmatlanítható (gyűjtés, szállítás, engedélyezett 
újrahasznosítás),  

f) a tevékenység során keletkező veszélyes hulladék ártalmatlanítása a 
hatályos jogszabályok előírásai szerint biztosítható,  

g) a tevékenységből eredő szennyező (fertőző, mérgező) anyag a talaj és a 
felszín alatti vizeket nem károsítja,  

h) a közterület terhére – saját telken belül nem kielégíthető mértékű 
parkolási igényű – új gépjármű-forgalmat nem vonz. 
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/3/ A terepszint, illetve az épületek alatt elhelyezésre kerülő helyiségeket úgy kell 
kialakítani, hogy az ott keletkező, talajt szennyező folyékony települési 
hulladékok és (elsősorban folyékony) veszélyes hulladékok ne kerülhessenek a 
talajba.  

/4/ A roncsolt területek szabályozási terv szerinti rekultiválása a tulajdonosok 
feladata. Ezeket a területek a közegészségügyi és környezetvédelmi 
követelményeknek megfelelő tájrendezési terv alapján a szabályozási tervben 
meghatározott cél szerint kell újrahasznosítani. 

/5/ A védőterületen (védőövezet, védősáv területén) belül épület, építmény csak az 
illetékes szakhatóság(ok) hozzájárulásával létesíthető. A beépíthetőség feltételeit 
az építésügyi hatóság állapítja meg a káros hatás mértéke, a helyi adottságok és 
az illetékes szakhatóságok véleménye alapján. A káros hatású tevékenység nem 
közelítheti meg a már kialakult más rendeltetésű övezeteket a védőtávolságnál 
jobban. 

/6/ A gazdasági-, különleges-, közlekedési- és közműterület övezeteinek területén új 
építmény létesítése esetén a környezetvédelmi határértékeknek – amennyiben a 
létesítmény nem rendelkezik védőtávolsággal - a telek határán teljesülniük kell; 

/7/ A területen a 10 férőhelyet elérő parkolók felszíni csapadékvizének elvezetéséhez 
hordalék-, olaj- és iszapfogó beépítése szükséges. 

/8/ Nagy- és közepes haszonállattartó épületet és trágyatárolót lakó, intézmény és 
üdülő funkciójú épülettől 15 m-nél, kishaszonállat esetében 5 m-nél távolabb kell 
elhelyezni.  

/9/ Lakóterületen állattartó építmények élelmiszertároló, -feldolgozó és -forgalmazó 
létesítményektől, továbbá iskola, óvoda, bölcsőde, egészségügyi intézmények és 
gyógyszertár telekhatárától számított 50 méteren belül nem építhető. 

/10/ Az állattartással és az állattartó épületekkel kapcsolatos egyéb szabályokat külön 
önkormányzati rendelet állapítja meg. 

 
Felszíni és felszín alatti vizek védelme 

20. § 
 
/1/ Bajna a hatályos, felszín alatti víz minőségvédelmi előírásokat tartalmazó 

jogszabály szerint felszíni szennyeződésérzékenységi szempontból „C” kevésbé 
érzékeny, illetve a felszín alatti víz minőségvédelmi szempontból a fokozottan 
érzékeny kategória vonatkozó előírásai alkalmazandók.  

/2/ Bajna területén új létesítmények akkor létesíthetők, ha a keletkezett szennyvizek 
törvényben előírt módon történő kezelése megoldott és biztosított.  

/3/ A felszíni vizek bármilyen jellegű szennyezése tilos. A felszíni vizek 
körzetében nem folytathatók olyan tevékenységek, amelyek a felszíni, 
illetve a felszín alatti vizek, illetve a talaj állapotát szennyezik.  

/4/ A felszíni vizek öntisztulásának elősegítése miatt a parti sáv természetközeli 
ökoszisztémáinak (galérianövényzet, nádasok, gyepek stb.) védelmét a 
vízgazdálkodási övezeten belül biztosítani kell.  

/5/ Állattartó épület, mezőgazdasági telephely külterületen a felszíni vizek partélétől 
számított 100 méteren belül nem helyezhető el.  

/6/ Bajna a vonatkozó rendelet szerint nitrátérzékeny terület, ezért területén „a jó 
mezőgazdasági gyakorlatra” vonatkozó előírásokat érvényesíteni kell.  

/7/ Kisvízfolyások, árkok rendszeres karbantartásáról, medrük tisztításáról a 
tulajdonosnak folyamatosan gondoskodni kell. Rendszeres karbantartás 
elmulasztása esetén az Önkormányzat köteles a tisztítást elvégezni, amelynek 
költsége a terület tulajdonosát terheli. 
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A levegő védelme 
21. § 

 
/1/ A területen a hatályos levegőtisztaság-védelmi jogszabályok előírásait kell 

betartani.  
/2/ Új potenciális légszennyező pontforrást vagy légszennyezéssel járó tevékenység 

céljára létesülő építményt elhelyezni csak a hatályos ágazati jogszabályban 
foglaltak szerint lehet, az előírt légszennyezettségi ökológiai határértékek 
figyelembevételével.  

/3/ A vonatkozó rendeletek előírásainak nem megfelelő tevékenységek technológiáját 
az elérhető legjobb technika alkalmazásával a környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelően korszerűsíteni kell, vagy gondoskodni kell a tevékenység 
megszüntetéséről.  

/4/ Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy 
határérték feletti légszennyezettséget okoz.  

/5/ A kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenységek a közigazgatási területen csak az 
állattartásról szóló önkormányzati rendeletben előírt módon folytathatók.  

 
A termőföld védelme 

22. § 
 

/1/ A termőföldet más célú hasznosítással járó beruházás céljára csak kivételes 
esetben lehet felhasználni. A 30AK-nál jobb minőségű termőföld csak különösen 
indokolt esetben - helyhez kötött beruházás céljára - vehető igénybe. Az 
igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell 
kijelölni. 

/2/ A földmozgatással járó tevékenységek (terület előkészítés, tereprendezés, 
alapozás, földmű-építés stb.) végzése során gondoskodni kell:  

- a kitermelt humuszos feltalaj és az altalaj egymástól jól elkülönített 
összegyűjtéséről, védelméről, ártalommentes elhelyezéséről, illetve 
megfelelő újrahasznosításáról,  

- földmozgatás, a tárolás, majd az újrahasznosítás során a kiporzás elleni 
védelemről. 

/3/ Feltöltések kialakítására környezetkárosító anyag, illetve veszélyes hulladék nem 
használható. Az I. fokú építési hatóság az engedélyezési eljárás keretében 
elrendelheti a feltöltésre szánt anyagok vizsgálatát. 

/4/ Bajna területén a mezőgazdasági rendeltetésű terület, kert tisztítatlan 
szennyvízzel történő öntözése nem engedélyezhető.  

/5/ Bajna területén csak olyan tevékenység folytatható, amely nem okoz 
talajszennyezést, a vízfolyásokba hígtrágyát, szerves trágyát és műtrágyát, 
valamint növényvédő szert tartalmazó csapadék-, vagy csurgalékvíz nem kerülhet.  

/6/ Kommunális szennyvíziszap és egyéb nem veszélyes hulladék termőföldön való 
elhelyezése tilos.  

/7/ A szélerózió ellen – a termőtalaj védelme érdekében – a dűlőutak, árkok, 
csatornák mellett mező (talaj) védő erdősávokat kell telepíteni.  

/8/ A vízeróziónak fokozottan kitett területeken a talajvédő gazdálkodás előírásai 
szerinti tájhasználat folytatható. A 17%-nál meredekebb szántóterületek 
gyepesítendők.   

/9/ A mezőgazdasági területeken történő művelési ágakon belüli változtatást be kell 
jelenteni a földhivatalnak. 
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/10/ Az ásványi nyersanyag9 kitermeléssel járó építési, tereprendezési, vízrendezési 
tevékenységek engedélyezési eljárásaiban az illetékes Bányakapitányság 
szakhatósági állásfoglalása szükséges, amennyiben a kitermelt ásványi nyersanyag 
a kitermelés helyéről elszállításra, ill. nem a kitermeléssel érintett területen 
deponálásra kerül, és ennek során üzletszerűen hasznosul, értékesül.  

 
Hulladékártalmatlanítás és elhelyezés 

23. § 
 
/1/ A hulladékkezelés a hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján végezhető.  
/2/ A Bajna területén keletkező hulladékokat zárt rendszerben kell gyűjteni. A 

kommunális hulladékot és az ezzel együtt kezelhető minőségű és mennyiségű 
termelési hulladékot a települési hulladékkezelési közszolgáltatás keretében, a 
veszélyes hulladékot ezektől elkülönítve, a vonatkozó jogszabályok és műszaki 
előírások betartásával kell gyűjteni és elszállítani.  

/3/ A hulladék gyűjtése, tárolása csak a környezet veszélyeztetését kizáró módon zárt 
térben, illetve zárt gyűjtőedényben történhet.  

/4/ Hulladékgyűjtő edény – a közterületi hulladékgyűjtő edények kivételével – 
közterületen csak a települési intézményes hulladékszállítás idejére helyezhető el.  

/5/ Bajna település területén tilos közterületen építési vagy egyéb kommunális 
hulladék elhelyezése. Magánterületen történő végleges elhelyezés csak a 
jogszabályok alapján az illetékes hatóságok engedélyével lehetséges.  

/6/ Bajna közigazgatási területére hulladék más településről – az újrahasznosítást 
kivéve – nem szállítható be.  

/7/ Bajna területén veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephely, 
kommunális hulladéklerakó, hígtrágyás állattartó telep nem létesíthető.  

/8/ Az illegális hulladéklerakók felszámolandók – 0276 hrsz – és a szabályozási tervnek 
megfelelően rekultiválandók.  

/9/ A felhagyott hulladéklerakó területét10 az illetékes szakhatóság előírásainak 
megfelelően rekultivációs terv(lásd: fogalommagyarázat) alapján 
rekultiválni kell. A területen épület, építmény nem helyezhető el. A 
rekultiváció elvégzéséig a terület elzárását, veszélyességének 
megjelenítését biztosítani kell. 

/10/ Az állattartásból keletkezett hulladékot kivételes gondossággal kell kezelni. Az 
esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok elszállításáról a tulajdonosnak 
kell gondoskodnia. 

/11/ A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetve 
más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá 
hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. 

/12/ A veszélyes hulladék átmeneti tárolása, a vonatkozó jogszabályok szerint, a talaj, 
a talajvíz, illetve a levegő szennyezése nélkül, zárt térben történhet. 

/13/ A hulladékot a hasznosítás elősegítése érdekében a hasznosítási, technológiai, 
gazdasági lehetőségeknek megfelelően elkülönítve kell gyűjteni. 

 

                                         
9 a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. 3. § e./ bekezdésben meghatározott talaj kivételével  
10 (0142/9 hrsz) 
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A zaj elleni védelem 
24. § 

 
/1/ Bajna területén a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

hatályos jogszabályban11  előírt zajterhelési határértékeket kell betartani. 
/2/ A településen a zajvédelem az országos előírások szerint, azoknak megfelelően 

biztosítandó. A zajt keltő és a zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest 
úgy kell elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési határértékek 
betartásra kerüljenek.12  

/3/ Zajt, illetve rezgést előidéző meglévő, vagy új üzemi létesítményt, berendezést, 
technológiát, telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan 
módon szabad engedélyezni és üzemeltetni, hogy a keletkező zaj a területre, 
illetve rezgés a létesítményre megengedett zaj- és rezgésterhelési határértékeket 
ne haladja meg. 

/4/ A közlekedési területeken szabadon maradó területeket – amennyiben a 
közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik – zajcsökkentő hatású zöldsávval kell 
betelepíteni. 

/5/ Külterületen gazdasági területen és a különleges terület-bánya területen mind a 
közlekedési, a kitermelési vagy az üzemi létesítményektől származó zaj 
tekintetében a nagyvárosias lakóterületre vonatkozó zajtól védendő területi 
kategória határértékeit kell betartani.  

 
Zöldfelületek  

25.§ 
 
/1/ A kötelező zöldfelületi fedettség biztosításánál a terepszint alatti építmény felett 

kialakított zöldfelületet csak tetőkertként, max. 50%-ban lehet számításba venni.  
/2/ A településképi értékű fasor, fás növények kivágását csak kertészeti szakvélemény 

alapján, feltétlenül indokolt növényegészségügyi, illetve balesetvédelmi okok 
miatt lehet engedélyezni. A kivágott faegyedek pótlását, vagy fasor 
rekonstrukcióját csak a főépítészi/kertészeti szakmai állásfoglalás szerinti helyen 
és módon lehet engedélyezni, az erdőtörvényben előírt erdészeti hatósági 
engedély alapján.  

/3/ Az engedély alapján kivágott, elhalt, továbbá engedély nélkül eltávolított egyéb 
fás növényzet pótlásáról gondoskodni kell, kivéve, ha a területen a visszapótlás a 
meglévő lombkoronaszint borítottsága miatt nem kívánatos. Ha a fa kivágására 
építéssel összefüggésben kerül sor, akkor a visszapótlás helyét, módját, idejét a 
kiültetendő növény fajtáját az építési engedélyezési terv részeként, kertépítészeti 
szakvéleményben kell meghatározni.  

/4/ A visszapótlásra szánt növényzetet az építési területen, vagy annak közelében kell 
telepíteni.  

 

                                         
11 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendeletben 
12 (Zajvédelmi szempontból – a közlekedésből származó – megengedett A-hangnyomásszint a települési utak 

mentén nappal 55dB, éjjel 45 dB, egyéb lakóterületeken 50/40 dB.) 
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Tűzvédelem 
26. §. 

 
/1/ A tűzoltóság vonulása és működése céljára – ha arról jogszabály illetve nemzeti 

szabvány másként nem rendelkezik – az építményekhez olyan utat, illetve 
területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres 
közlekedésére és működtetésére.  

/2/ Amennyiben a meglévő szomszédos építmények egymás közti telepítési távolsága nem 
elégíti ki az előírásokat, az OTÉK13 alapján könnyítés vagy engedmény adható, az 
elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság hozzájárulásával. 

 
Védőterületek, védőtávolságok 

27. §. 
 
/1/ A település igazgatási területén találhatók olyan létesítmények, amelyek a 

környezetükre káros hatást gyakorolnak. Ahhoz, hogy a környezetre gyakorolt káros 
hatások az országos előírásokban megengedett határértékeket ne haladják meg, a 
létesítményekhez védőterületek, védőtávolságok kijelölése szükséges. 

/2/ Bajna területén a Szabályozási terv az alábbi védőtávolsággal rendelkező, illetve 
védőterületet igénylő létesítményeket jelöl:  

a) közlekedési területek; 
b) közművek, közműlétesítmények; 
c) ipari gazdasági területek. 

/3/ A közlekedési területek védőtávolságait e rendelet 51.§ /7/ bekezdése tartalmazza. A 
védőtávolságokon belül épület csak a szakági jogszabályokban előírt feltételek 
szerint, ezek hiányában a közlekedési hatóság eseti előírása szerint helyezhető el. 

/4/ A közművek, közműlétesítmények és e rendelet 5. számú függelékben és az ágazati 
előírásokban rögzített védőtávolságait biztosítani kell. A védőtávolságon belül 
mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, az érintett szakhatóság 
hozzájárulása esetén engedélyezhető. 

/5/ Az ipari gazdasági–agráripari övezet védőterületen (védőövezet, védősáv területén) 
belül épület, építmény csak az illetékes szakhatóság(ok) hozzájárulásával létesíthető. 
A beépíthetőség feltételeit az építésügyi hatóság állapítja meg a káros hatás 
mértéke, a helyi adottságok és az illetékes szakhatóságok véleménye alapján. A káros 
hatású tevékenység nem közelítheti meg a már kialakult más rendeltetésű övezeteket 
a védőtávolságnál jobban. 

                                         
13 111. §-a 



BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 43 

III. FEJEZET 
TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

 
Beépítésre szánt terület 

28.§ 
 
/1/ Bajna területén a beépítésre szánt területek az építési használatuk általános 

jellege valamint sajátos építési használatuk szerint a következő 
területfelhasználási egységekbe sorolandók: 

a) Kertvárosias lakóterület      (Lke) 
b) Falusias lakóterület       (Lf) 
c) Településközpont vegyes terület     (Vt) 
d) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület   (Gksz) 
e) Ipari gazdasági terület – agráripari terület    (Gip-a) 
f) Különleges területek  

- sportterület   (K-Sp) 
- temető   (K-T) 
-  kulturális bemutató terület     (K-kult) 
- bánya terület   (K-b) 

 
 

Kertvárosias lakóterület 
29. § 

 
/1/ Kertvárosias lakóterület a Szabályozási terven Lke jellel szabályozott 

területfelhasználási egység, mely laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több 
önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 6,0 m-es építménymagasságot meg 
nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.  

/2/ Kertvárosias lakóterületen önálló épületként elhelyezhető: 
a) legfeljebb kétlakásos lakóépület; 
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó 

épület; 
c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; 

/3/ Kertvárosias lakóterületen kivételesen elhelyezhető: 
a) legfeljebb négylakásos lakóépület; 

/4/ Kertvárosias lakóterületen kivételesen sem helyezhető el:  
a) üzemanyagtöltő állomás; 
b) kézműipari épület; 
c) sportépítmény; 
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/5/ A kertvárosias lakóterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó 
telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell 
meghatározni: 

 
 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 
területe 

 (m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Építmények 
legnagyobb 

építménymagassága 
(m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Megengedett 
legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
Lke1 SZ 2000 30 20 4,5 65 0,4 

Lke2 SZ 1200 20 25 4,5 65 0,4 

Lke3 O 1200 18 30 6,0 60 0,5 

Lke4 O 900 18 30 4,5 60 0,5 

Lke5 O 720 18 30 4,5 60 0,5 
 

O- oldalhatáron álló 
Sz- szabadonálló 
 

/6/ Az építési övezet építési telkei teljes közművesítettség esetén építhetők be, a 5. § 
/13-15/ bekezdések figyelembevételével. 

/7/ Az építési övezet telkein a fő rendeltetés szerinti funkció kizárólag egy épületben 
nyerhet elhelyezést. 

/8/ Új gépjárműtároló telken belüli elhelyezése 
a) új épület esetén a fő rendeltetés szerinti épülettel egy tömegben; 
b) önálló épületben, kizárólag meglévő főépület (lásd: fogalommagyarázat) 

esetén történhet. 
/9/ A Szabályozási terven a telek be nem építhető részeként jelölt területen fóliás 

technológiájú kertészeti építményeken kívül más épület, építmény nem 
helyezhető el, a terület házikertként (lásd: fogalommagyarázat) hasznosítandó. 

/10/ Az övezet területén állattartást szolgáló épületek, építmények és melléképületek 
csak akkor helyezhetők el, ha a területen a helyi önkormányzati rendelet az 
állattartást lehetővé teszi. Az állattartási rendelet megalkotásáig állattartó épület 
nem helyezhető el. 

 
Falusias lakóterület 

30. § 
 
/1/ Falusias lakóterület a Szabályozási terven Lf jellel szabályozott 

területfelhasználási egység, mely összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési 
egységet magába foglaló, 4,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó 
lakóépületek elhelyezésére szolgál, melyen gazdasági épületek is elhelyezhetők. 

/2/ Falusias lakóterületen önálló épületként elhelyezhető: 
a) legfeljebb kétlakásos lakóépület; 
b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület; 
c) szálláshely szolgáltató épület; 
d) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; 
e) kézműipari építmény; 
f) sportépítmény. 

/3/ Falusias lakóterületen az érdekelt szakhatóságok hozzájárulása esetén önálló 
épületként kivételesen elhelyezhető: 

a) mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény; 
b) termelő kertészeti építmény. 

/4/ Falusias lakóterületen kivételesen sem helyezhető el:  
a) üzemanyagtöltő állomás. 
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/5/ A falusias lakóterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó 
telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell 
meghatározni: 

 
AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Építmények 
legnagyobb 

építménymagassága 
(m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Megengedett 
legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
Lf1 O 1200 18 30 4,5* 60 0,5 

Lf2 O 900 16 30 4,5* 60 0,5 

Lf3 O 720 16 30 4,5* 60 0,5 

Lf4 O 720 16 30 3,5* 60 0,5 
 
O - oldalhatáron álló beépítés 
* lásd /14/ 
 
/6/ Az építési övezet építési telkei teljes közművesítettség esetén építhetők be, a 5. § 

/13-15/ bekezdések figyelembevételével. 
/7/ Az építési övezet telkein a fő rendeltetés szerinti funkció kizárólag egy épületben 

nyerhet elhelyezést. 
/8/ Új gépjárműtároló telken belüli elhelyezése  

a) új épület esetén a fő rendeltetés szerinti épülettel egy tömegben; 
b) önálló épületben, kizárólag meglévő főépület esetén történhet. 

/9/ Az építési övezet területén állattartást szolgáló épületek, építmények és 
melléképületek csak akkor helyezhetők el, ha a területen a helyi önkormányzati 
rendelet az állattartást lehetővé teszi. Az állattartási rendelet megalkotásáig 
állattartó épület elhelyezhető. 

/10/ Az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet szerinti állattartó épület csak 
a megengedett beépítési mérték 30 %-át meg nem haladó, de legfeljebb 100 m² 
bruttó szintterületű lehet. 

/11/ Az építési övezet területén állattartást szolgáló épületek 400m2 –nél kisebb 
telkeken nem létesíthetők. 

/12/ A Szabályozási terven jelöltek szerint az építési telek be nem építhető részét 
figyelembe kell venni. A szabályozási terven jelölt telkek esetében kizárólag a 
telkek utcafronttól számított 60 m mély telekrésze építhető be. A beépítési %, és 
minimális zöldfelület megállapításakor a telek be nem építhető részét figyelmen 
kívül kell hagyni. 

/13/ A Szabályozási terven a telek be nem építhető részeként jelölt területen fóliás 
technológiájú kertészeti építményeken kívül más épület, építmény nem 
helyezhető el, a terület házikertként (lásd: fogalommagyarázat) hasznosítandó.  

/14/ Az övezetben előírt max. építménymagasság — technológia függvényében — közterület-
ről takart földszintes gazdasági épület esetében max. 3,0 méterrel túlléphető. 

/15/ A településen jellemző, soros elrendezésű, több önálló helyrajzi számon található, 
de azonos udvarra nyíló, közterületi kapcsolattal nem rendelkező földrészletek 
meglévő önálló lakóépületei felújíthatók, tetőterük az építési övezetben előírt 
építménymagasság betartásával beépíthető, de új épület – már korábban 
kialakított telken sem – építhető. 
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Településközpont vegyes terület 
31. §. 

 
/1/ A településközpont vegyes terület a Szabályozási terven Vt jellel szabályozott 

területfelhasználási egység, mely több önálló rendeltetési egységet magába 
foglaló, lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, 
vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális 
épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően 
nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

/2/ Településközpont vegyes területen az OTÉK14-ban felsoroltak közül önálló 
épületként elhelyezhető: 

a) legfeljebb hat lakásos lakóépület; 
b) igazgatási épület; 
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület; 
d) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület; 
e) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; 
f) sportépítmény. 

/3/ Településközpont vegyes területen kivételesen sem helyezhető el:  
a) üzemanyagtöltő állomás; 
b) parkolóház; 
c) önálló főépületként egyéb gazdasági építmény; 
d) önálló főépületként termelő kertészeti építmény; 
e) állattartó épület. 

/4/ A településközpont vegyes építési övezeteit, valamint az azokban betartandó 
telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell 
meghatározni: 

 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Építmények 
legnagyobb 

építménymagassága 
(m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Megengedett 
legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
Vt1 O 1500 14 40 6,0** 50 0,8 

Vt2 K/O 1500 14 35 4,5** 50 0,7 

Vt3 Z 1500 14 40 K* 50 0,8 
 

K kialakult 
O oldalhatáron álló beépítés 
Z zártsorú beépítés 
* lásd /8/ 
** lásd /11/ 

 
/5/ Az építési övezet építési telkei teljes közművesítettség esetén építhetők be, a 5. § 

/13-15/ bekezdések figyelembevételével. 
/6/ Az építési övezet területén több fő funkciójú épület is építhető. 
/7/ Új gépjárműtároló telken belüli elhelyezése: 

a. új épület esetén a fő rendeltetés szerinti épülettel egy tömegben; 
b) önálló épületben, kizárólag meglévő főépület esetén történhet. 

/8/ Az övezet területén a legnagyobb építménymagasság új épület építése esetén nem 
haladhatja meg a szomszédos épületek kialakult legmagasabb 
építménymagasságát. 

/9/ Az építési övezetben elhelyezhető kereskedelmi célú épület bruttó szintterülete 
az övezeti előírások betartása esetén sem haladhatja meg a 500 m2-t. 

                                         
14 16.§ (2) 
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/10/ Az építési övezet területén – a középület kivételével - a kialakítható legkisebb 
telekterület másfélszeresét meghaladó telekméret esetén a beépítési mérték 
számításánál a kialakítható legkisebb telekterület másfélszerese feletti 
többletterületnek csak a fele vehető figyelembe, de a kialakuló beépítés így sem 
haladhatja meg a minimális teleknagyság esetében engedélyezhető beépítettség 
kétszeresét.  

/11/ Az övezet területén a legnagyobb építménymagasság új építésű templom, 
sportcsarnok esetén túlléphető legfeljebb 5,0 m-rel. 

 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület  

32.§ 
 
/1/ Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, a Szabályozási terven Gksz jellel 

szabályozott területfelhasználási egység, mely elsősorban nem zavaró hatású 
gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 

/2/ Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen önálló épületként elhelyezhető: 
a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú 

épület; 
b) a nem nagyüzemi jellegű állattartás (lásd: fogalommagyarázat) céljait 

szolgáló épületek; 
c) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és 

a személyzet számára szolgáló legfeljebb kétlakásos lakóépület;  
d) igazgatási, egyéb irodaépület; 
e) parkolóház, üzemanyagtöltő; 

/3/ Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen kivételesen sem helyezhető el: 
a) sportépítmény. 

/4/ A kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezeteit, valamint az 
azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat 
szerint kell meghatározni: 

 
AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 
területe 

 (m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Építmények 
legnagyobb 

építménymagassága 
(m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Megengedett 
legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
Gksz1 SZ 3 ha 40 30 6,0* 40 0,5 

Gksz2 SZ 3000 30 35 6,0* 40 0,7 

Gksz3 SZ 1500 20 30 4,5* 40 0,6 
 
SZ - szabadonálló beépítés 
* lásd /7/ bekezdés 

 
/5/ Az építési övezet belterületi, illetve belterülethez kapcsolódó építési telkei teljes 

közművesítettség esetén építhetők be, a 5. § /13-15/ bekezdések 
figyelembevételével, külterületi, belterülethez nem kapcsolódó építési telkei 
részleges közművesítettség esetén építhetők be. 

/6/ Az építési övezet területén több fő funkciójú épület is építhető. 
/7/ Gazdasági épület esetében ha az alkalmazott technológia nagyobb 

építménymagasságot követel meg, az építési övezetben előírt legnagyobb 
megengedhető építménymagasság 3 méterrel túlléphető. 

/8/ A Gksz1, és a Gksz2 övezetben a minimális zöldfelületi mértéken belül, a 
telekhatárok mentén min. 5 m-es sávban többszintű növényzet (gyep-,fa- és 
cserjeszint) telepítése kötelező. 
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/9/ A Gksz1, és a Gksz2 építési övezet területén új épület elhelyezésének építési 
engedélyezési eljárását a 5.§ /8-9/ bekezdésekben foglaltak szerinti elvi építési 
engedélyezési eljárás kell, hogy megelőzze. 

/10/ Belterületi Gksz 3 területen üzemanyagtöltő nem helyezhető el. 
 

Ipari gazdasági terület – agráripari terület 
33. §. 

 
/1/ Az ipari gazdasági terület agráripari terület, a Szabályozási terven Gip-a jellel 

szabályozott területfelhasználási egység, mely elsősorban a nagyüzemi állattartást 
szolgáló állattartó majorok, valamint egyéb jelentős környezeti hatással járó 
mezőgazdasági üzemi létesítmények elhelyezésére szolgál, melyek más beépítésre 
szánt területen nem helyezhetőek el. 

/2/ Ipari gazdasági terület agráripari területen önálló épületként elhelyezhető: 
a) nagyüzemi állattartó épület és kiszolgáló épületei; 
b) a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló szociális 

épület;  
c) egyéb mezőgazdasági üzemi létesítmények; 
d) egyéb ipari épület; 
e) igazgatási és egyéb irodaépület. 

/3/ Ipari gazdasági terület agráripari területen kivételesen elhelyezhető: 
a) üzemanyagtöltő állomás. 
b) gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a 

személyzet számára szolgáló lakások. 
/4/ Ipari gazdasági terület agráripari területen kivételesen sem helyezhető el: 

a) parkolóház, 
b) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület. 

/5/ Az ipari gazdasági terület agráripari terület építési övezeteit, valamint az azokban 
betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell 
meghatározni: 

 
AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Építmények 
legnagyobb 

építménymagassága 
(m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Megengedett 
legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
Gip-a SZ 3 ha 60 35 7,5* 40 0,6 

 
SZ - szabadonálló beépítés 
*  - lásd /8/ bekezdés 

 
/6/ Az építési övezet építési telkei teljes közművesítettség esetén építhetők be, a 5. § 

/13-15/ bekezdések figyelembevételével.  
/7/ Az építési övezet területén több fő funkciójú épület is építhető. 
/8/ Ha az alkalmazott technológia nagyobb építménymagasságot követel meg az 

övezetben előírt legnagyobb megengedhető építménymagasság 3 méterrel 
túlléphető. 

/9/ Ipari gazdasági terület agráripari területen épület csak a telekhatártól 10 m-re 
helyezhető el. 

/10/ Az építési övezetben a teljes telekméret minden 200 m2-e után 1 db lombhullató 
fa ültetendő, min. 16/18-as törzskörmérettel.  

/11/ A minimális zöldfelületi mértéken belül, a telekhatárok mentén legalább 10 m-es 
sávban többszintű növényzet (gyep-, fa- és cserjeszint) telepítése kötelező. 
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/12/ Az építési övezet területén új épület elhelyezésének építési engedélyezési 
eljárását a 5.§ /8-9/ bekezdésekben foglaltak szerinti elvi építési engedélyezési 
eljárás kell, hogy megelőzze. 

/13/ Az építési övezet területén új épület csak előzetes környezetvédelmi 
hatástanulmány alapján létesíthető, mely kötelezettség alól – amennyiben a 
létesítmény a vonatkozó jogszabály mellékletében15 nem szerepel - kizárólag a 
környezetvédelmi hatóság előzetes állásfoglalása alapján mentesülhet a beruházó. 

 
Különleges területek 

34. §. 
 
/1/ Különleges területek a használatuk és rajtuk elhelyezhető építmények 

különlegessége, a környezetre gyakorolt káros hatásuk, illetve a környezettel 
szembeni védelmi igényük (zöldfelületi jellegük) miatt a következők: 

- sportterület   (K-Sp) 
- temető   (K-T) 
-  kulturális bemutató terület     (K-kult) 
- bánya terület   (K-b) 

/2/ A különleges területen önálló gépkocsitároló épület elhelyezése nem 
megengedett. 

 
Különleges terület - Sportterület 

35.§. 
 

/1/ Különleges terület sportterület a Szabályozási terven K-Sp jellel szabályozott 
területfelhasználási egység, mely elsősorban sport létesítmények elhelyezésére 
szolgál. 

/2/ Különleges terület sportterületen kizárólag: 
a) sportépítmények; 
b) szabadtéri sportépítmények; 
c) sportépítmények kiszolgáló létesítményei; 
d) szálláshely szolgáltató épületek a beépíthető szintterület legfeljebb 20%-

án; 
e) a területet használók ellátását szolgáló kereskedelmi, vendéglátó, 

szolgáltató létesítmények  
helyezhetők el. 

/3/ Különleges terület sportterületen lakóépület kivételesen sem helyezhető el. 
/4/ A különleges terület sportterület építési övezeteit, valamint az azokban 

betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell 
meghatározni: 

 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 
Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Építmények 
legnagyobb 

építménymagassága 
(m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Megengedett 
legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
K-Sp SZ 3000 60 15 6,0* 70 0,3 
SZ szabadon álló beépítés 

*lásd /8/ bekezdés 
 

/5/ Az építési övezet építési telkei teljes közművesítettség esetén építhetők be. , a 5. 
§ /13-15/ bekezdések figyelembevételével.  

/6/ Az építési övezet építési telkein több fő funkciójú épület építhető. 

                                         
15 a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében 
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/7/ Új sportépület létesítése esetén a megfelelő szociális kiszolgáló épületeket 
biztosítani kell. 

/8/ Az építési övezet területén sportcsarnok építése esetén a megengedhető 
legnagyobb építménymagasság az építési övezetben előírt legnagyobb 
építménymagasság + 6-m-rel túlléphető. 

/9/  Az építési övezet területének lakóterülethez kapcsolódó részén – a minimális 
zöldfelületi mértéken belül, a telekhatárok mentén legalább 5 m-es sávban 
többszintű növényzet (gyep-, fa- és cserjeszint) telepítése kötelező. 

 
Különleges terület - Temető, területe 

36.§. 
 
/1/ Különleges terület temető terület a Szabályozási terven K-T jellel szabályozott 

területfelhasználási egység, mely elsősorban a temetkezés kegyeleti épületei, s 
azt kiszolgáló és kiegészítő épületek, valamint templom, kápolna és egyéb vallási 
célú épületek elhelyezésére szolgál. 

/2/ A különleges terület temető, kegyeleti park terület építési övezeteit, valamint az 
azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat 
szerint kell meghatározni: 

 
AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Építmények 
legnagyobb 

építménymagassága 
(m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Megengedett 
legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
K-T SZ 16000 40 10 4,5* 70 0,1 
 
Sz szabadon álló 
* lásdd. /6/ bekezdés 

 
/3/ Az építési övezet építési telkei teljes közművesítettség esetén építhetők be, a 5.§ 

/14-16/ bekezdések figyelembevételével. 
/4/ A temetők körül min. 5 m széles háromszintű növénytakarás biztosítandó. 
/5/ A temető kegyeleti parkként fenntartott része nem szolgál temetkezési helyként, 

az ott lévő síremlékek védendők, azokat távlatban is fenn kell tartani. 
/6/ Az építési övezet területén a megengedett legnagyobb építménymagasság 

kápolna, templom építése estén legfeljebb 6, 0  méterrel túlléphető. 
 

Különleges terület - Kulturális bemutató terület 
37.§. 

 
/1/ Különleges terület kulturális bemutató terület a Szabályozási terven K-Kult jellel 

szabályozott területfelhasználási egység, mely elsősorban a területen lévő 
műemléki védettség alatt álló építmény védelmét, valamint kulturális és szakrális 
jellegű bemutatását szolgálja. 

/2/ Különleges terület Kulturális bemutató területen kizárólag: 
a) Kulturális célú építmények, 
b) Szakrális célú építmények (vallási célú épület, kápolna, kereszt, stációk, 

feszületek) helyezhetők el. 
/3/ Különleges terület Kulturális bemutató területen lakóépület kivételesen sem 

helyezhető el. 
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/4/ A különleges terület kastély terület építési övezeteit, valamint az azokban 
betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell 
meghatározni: 

 
AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Építmények 
legnagyobb 

építménymagassága 
(m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Megengedett 
legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
K-kult SZ K K 10 6,0 70 0,2 

 
SZ szabadon álló beépítés 
K kialakult állapot 

 

/5/ Az építési övezet építési telkei legalább részleges közművesítettség esetén 
építhetők be.  

/6/ Az építési övezet építési telkein több fő funkciójú épület építhető. 
 

Különleges terület - Bányaterület  
38 § 

 
/1/ Különleges terület, bányaterület a Szabályozási terven K-bá jellel szabályozott 

területfelhasználási egység, amely kizárólag az ásványvagyon kitermeléséhez 
szükséges építmények, valamint a termelő tevékenységet kiszolgáló épületek 
elhelyezésére szolgál.  

/2/ A különleges terület bánya terület építési övezeteit, valamint az azokban 
betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell 
meghatározni: 

 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 
Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Építmények 
legnagyobb 

építménymagassága 
(m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Megengedett 
legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
K-B SZ K K K K 40 K 
 
SZ szabadon álló beépítés 
K  kialakult állapot 

 
/3/ A különleges bányaterületekre rekultivációs tervet (lásd: fogalommagyarázat) kell 

készíteni és a kitermelés e rekultivációs terv figyelembevételével folytatható. 
/4/ A település tájképvédelmi terület, ezért területén új bányanyitás nem 

engedélyezhető. 
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Beépítésre nem szánt területek 
39. § 

 
/1/ Bajna területén a beépítésre nem szánt területek az építési használatuk általános 

jellege valamint sajátos építési használatuk szerint a következő 
területfelhasználási egységek közé sorolandók: 

a) Zöldterület       (Zkp, Zkk) 
b) Erdőterületek: 
  Védelmi (védett és védőerdő)    (Ev) 
  Gazdasági        (Eg) 
  Egészségügyi, turisztikai jellegű erdőterület  (Ee) 
c) Mezőgazdasági területek: 
  Általános mezőgazdasági terület - gyep   (Má-Gy) 
  Általános mezőgazdasági terület – szántó  (Má-Sz) 
  Kertes mezőgazdasági terület     (Mk) 
d) Vízgazdálkodási terület: 
  Vízbázis:        (Vb) 
  Vízfelület:        (Vv) 
e) Közlekedési terület: 
  Közúti        (KÖu) 
f) Közműterületek      (Kmű) 

 
Zöldterület 

40. § 
 

/1/ Zöldterület (közpark, közkert) (lásd: fogalommagyarázat) a Szabályozási terven 
Zkk és Zkp jellel szabályozott területfelhasználási egység, mely növényzettel 
fedett, elsősorban pihenést, kikapcsolódást, játék célját szolgáló közterület.  

/2/ A zöldterület legalább 80%-át növényzettel fedetten, több szintben (gyep, cserje, 
fa) kell kialakítani és fenntartani.  

/3/ A Zkp jelű zöldterületen a pihenést, szabadidő eltöltést és testedzést, az 
ismeretterjesztést, vendéglátást, valamint a zöldfelületek fenntartásához 
szükséges építmények helyezhetők el.  

/4/ A Zkp jelű zöldterületen az épületek szabadon álló módon, legfeljebb 2%-os 
beépítettséggel, 4,5 m-es építménymagassággal helyezhetők el. 

/5/ Zkk jelű övezetben épületek nem helyezhetők el.  
/6/ Zkk jelű övezetben elhelyezhetők a szabadidő eltöltését szolgáló, épületnek nem 

minősülő pihenési, sportolási, játszótéri létesítmények és köztárgyak.  
/7/ Az övezet területein közlekedési, föld feletti közmű- és hírközlési hálózatok, 

létesítmények és berendezések — gyalogos és kerékpárutak illetve közvilágítás 
kivételével — nem helyezhetők el. 

/8/ A zöldterületen csak a táj jellegéhez és ökológiai adottságaihoz alkalmazkodó, 
betegséget nem okozó őshonos növények telepíthetők. 

/9/ A zöldterületek rendeltetésszerű, akadálymentes használatát biztosítani kell. 
/10/ A település területén található közparkok területe nem csökkenthető, fel nem osztható.  
/11/ Zöldterület létesítése, felújítása kertépítészeti terv vagy kertészeti szakvélemény 

alapján történhet. 
/12/ A Szabályozási terven zöldterületként nem szabályozott közterületi zöldfelületek 

területén is a közparkokra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, azzal az 
eltéréssel, hogy területükön épület nem létesíthető.  

/13/ A ZKP 2 jelű területen a korábbi kastélypark értékes növényzetének felmérését el 
kell végezni, s a park felújításánál azt meg kell védeni.  

 



BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 53 

Erdőterület 
41. § 

 
/1/ Erdőterület a szabályozási terven E jellel jelölt erdő művelési ágú, és a 

településrendezési terv szerinti erdősítésre kijelölt területek.  
/2/ Az erdőterületek rendeltetésük szerint  

a) Védelmi (védőerdő)     (Ev)) 
b) Gazdasági      (Eg) 
c) Egészségügyi, szociális, turisztikai erdő  (Ee) 

erdők lehetnek. 
/3/ Az erdő művelési ág létrejöttéig a területen csak az erdőtelepítés lehetőségét 

megőrző területhasználat folytatható. 
/4/ Erdőterületen csak a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba illeszkedő 

épületek építhetők.  
/5/ Az erdőterületen csak olyan erdőgazdasági és egyéb más tevékenység folytatható, 

amely az erdő rendeltetését nem zavarja.  
  

Erdőterület – védelmi erdők területe 
42. § 

 
/1/ A védelmi rendeltetésű erdőterületek a Szabályozási terven (Ev) jellel jelölt 

területek, melyek elsősorban a természeti környezet, és a különböző környezeti 
elemek valamint a település és egyéb létesítmények védelmére szolgálnak.  

/2/ A védelmi rendeltetésű erdők övezetében épületet elhelyezni nem lehet.  
/3/ A folyamatos borítottság érdekében csak természetszerű, az erdő többcélú 

rendeltetését (természetvédelem, talajvédelem, tájképvédelem, turisztikai 
funkció stb.) figyelembe vevő kíméletes erdőgazdálkodás és természetes módszerű 
erdőfelújítás végezhető.  

/4/ Az övezetbe tartozó erdőterületeken legkevesebb 85%-ban zárt faállományú erdők 
telepítendők. A fennmaradó rész gyepes, cserjés felületként alakítandó ki. Az új 
telepítésnél kizárólag őshonos fajok használhatók. 

 
Erdőterület – gazdasági erdők területe 

43. § 
 
/1/ A gazdasági rendeltetésű erdőterületek a szabályozási terven (Eg) jellel jelölt 

területek, melyeken a gazdálkodás elsődleges célja fatermelés, valamint az egyéb 
erdei termékek (lásd: fogalommagyarázat) előállítása és hasznosítása.  

/2/ Gazdasági rendeltetésű erdőterület övezetében az erdő rendeltetésének 
megfelelő erdő- és vadgazdálkodási célú épületek, építmények helyezhetők el. 
Az épület elhelyezés feltételei: 

a) a beépíthető telek területe legalább 100.000 m2 (10ha),  
b) a beépítés módja: szabadon álló,  
c) a beépítés mértéke legfeljebb 0,5%, 
d) a megengedett maximális építménymagasság 4,5 m.  

 

Erdőterület – egészségügyi, turisztikai erdők területe 
44. § 

 
/1/ Az egészségügyi, turisztikai rendeltetésű erdő a szabályozási terven Ee jellel jelölt 

terület, amelynek elsődleges célja a gerecsei tájra jellemző fafajok, erdőtípusok 
bemutatása, s turisztikai, egészségügyi célú épületek elhelyezésének biztosítása. 
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/2/ Az „Ee” jelű erdőterületen az erdő rendeltetésének megfelelő egészségügyi, 
turisztikai épületek, építmények helyezhetők el. 
Az épület elhelyezés feltételei:  

a) a beépíthető telek területe legalább 100.000 m2 (10 ha),  
b) a beépítés módja: szabadon álló,  
c) a beépítés mértéke legfeljebb 0,5%,  
d) az építménymagasság legfeljebb 4,5 m.  

/3/  Az övezet területén lakóépület nem helyezhető el. 
 

Mezőgazdasági terület 
45. § 

 
/1/ A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés, továbbá az 

ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei.  
/2/ A mezőgazdasági területet a termelési adottságok és a termelési hagyományok, a 

gazdasági és településrendezési szempontok érvényesítése, valamint a 
tájkarakter, a természeti értékek megőrzése, a termőtalaj és a termőföld 
védelme céljából a jelen rendelet az alábbi területfelhasználási egységekre 
osztja:  

a) általános mezőgazdasági terület (Má),  
b) kertes mezőgazdasági terület (Mk). 

/3/ Az egyes mezőgazdasági övezetekben az övezeti szabályozásnál kisebb telkeken épület 
nem helyezhető el és az építmények közül is csak az OTÉK16 -ban felsorolt építmények – 
a távközlési és energetikai magasépítmények kivételével – helyezhetők el.  

/4/ A mezőgazdasági területen kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba 
illő épületek, építmények építhetők.  

/5/ A gazdasági épület az előírt építménymagasságot meghaladóan 7,5 m 
építménymagassággal építhető, amennyiben az alkalmazott technológia ezt 
szükségessé teszi.  

/6/ A mezőgazdasági területen az új épületek körül takaró fásítást kell létesíteni.  
/7/ A mezőgazdasági területen a szélerózió elleni védelem és a helyi klíma javítása céljából 

mezővédő erdősávok, fasorok telepítendők a szabályozási terv szerint.  
/8/ Az utak melletti fasorok, cserjesávok folyamatos ápolásáról, szükség szerinti pótlásukról 

gondoskodni kell.  
/9/ Az erózióveszélynek kitett területeket elsősorban gyep, illetve erdő művelési ágban kell 

hasznosítani, és szükség esetén a talajvédő gazdálkodás alapvető elemeit és eljárásait  
is alkalmazni kell. 

 
Általános mezőgazdasági terület 

46. § 
 
/1/ Általános mezőgazdasági terület a szabályozási terven (Má) jellel szabályozott, az 

árutermelő gazdálkodásra alkalmas szántó, gyümölcsterületek, illetve az 
elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű gyepterületek tartoznak. 

/2/ Az általános mezőgazdasági területek a felhasználás és az építés feltételeit és 
módját meghatározó besorolás szerint:  

a) általános mezőgazdasági terület – szántó (Má1-sz),  
b) általános mezőgazdasági terület – szántó (Má2-sz),  
c) általános mezőgazdasági terület – gyep (Má3-gy),  
d) általános mezőgazdasági terület – gyep (Má4-gy)  
e) általános mezőgazdasági terület – gyep (Má5-gy)  

rendeltetésűek. 
                                         
16 32. § 
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Általános mezőgazdasági terület – Má-Sz 

47. § 
 
/1/ Az „Má1-sz” általános mezőgazdasági terület szántóföldi művelésre 

alkalmas terület.  
/2/ Az „Má1-sz” jelű övezetben épületek, építmények elhelyezése tilos. 
/3/ Az „Má2-sz” általános mezőgazdasági terület nagyüzemi jellegű, árutermelésre 

alkalmas terület.  
/4/ Az „Má2-sz” jelű övezetben a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódóan a 

növénytermesztés, az azzal kapcsolatos szolgáltatás, termékfeldolgozás, tárolás 
építményei, valamint gazdasági épülethez kapcsolódóan lakófunkciójú épület 
létesíthető. 

/5/ Az „Má2-sz” jelű övezetben az építmény elhelyezés feltételei a következők:  
- a legkisebb beépíthető telek 150.000 m2 (15 ha),  
- a beépítés módja szabadon álló (több épület létesíthető),  
- a beépítés mértéke legfeljebb 0,5%,  
- a megengedett maximális építménymagasság 4,5 m.  

/6/ Az „Má2-sz” jelű övezetben a beépíthető alapterület legfeljebb 1000 m2.  
/7/ Az „Má2-sz” jelű övezetben az OTÉK17 szerinti birtokközpont kialakítható, 

amennyiben a „mezőgazdasági birtoktest” bizonyítottan létezik és legalább 30 ha 
(300.000 m2) összterületű. A birtokközpontként beépíthető telek területe legalább 
20.000 m2 (2 ha) kell legyen, a beépítés mértéke legfeljebb 15% lehet.  

/8/ A birtokközpont akkor hozható létre, ha a beépítés a szomszéd telkek 
rendeltetésszerű használatát nem korlátozza és a telek közútról megközelíthető.  

/9/ A birtokközpont épületegyüttese körül 15 méter széles, többszintű erdősáv 
ültetendő a tájra jellemző, őshonos fajokkal. 

 
Általános mezőgazdasági terület – Má-Gy 

48. § 
 
/1/ Az „Má3-gy” általános mezőgazdasági terület elsősorban gyep, rét, nádas, mocsár 

művelési ágú terület .  
/2/ Az „Má3-gy” jelű övezetben épületek, építmények elhelyezése tilos. Az OTÉK26 

szerinti birtokközpont nem alakítható ki. A meglévő épületek felújíthatóak és 
egyszer 25 m2-el bővíthetőek.  

/3/ Az „Má4-gy” általános mezőgazdasági terület elsődlegesen a gyepművelésű, 
legeltető állattartásra hasznosítható terület. 

/4/ Az „Má4-gy” jelű övezetben a gyepgazdálkodás, a környezetet nem károsító 
állattartás, továbbá az állattartáshoz kapcsolódó szolgáltatás, tárolás 
termékfeldolgozás építményei, valamint gazdasági épülethez kapcsolódóan 
lakófunkciójú épületek létesíthetők. Az eltérő funkciók hagyományos tanya 
jelleggel több épületben is elhelyezhetők.  

/5/ Az „Má4-gy” jelű övezetben az épület elhelyezés feltételei a következők:  
- a beépíthető telek területe legalább 50.000 m2 (5 ha),  
- a beépítés módja szabadon álló (több épület is építhető),  
- a beépítés mértéke legfeljebb 1%,  
- a megengedett építménymagasság 4,5 m.  

/6/ Az „Má4-gy” jelű övezetben e beépíthető alapterület legfeljebb 800 m2. 
Terepszint alatti építmény nem építhető.  

/7/ Az „Má4-gy” jelű övezetben az OTÉK szerinti birtokközpont nem alakítható ki. 

                                         
17 OTÉK 29. § 
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/8/ Az „Má5-gy” általános mezőgazdasági terület elsősorban gyep művelési ágú 
terület, mely terület önálló lakóépület elhelyezését is szolgálja. 

/9/ Az „Má5-gy” jelű övezetben önálló épületként elhelyezhető:  
a) lakóépület 
b) szálláshely szolgáltató épület ( max. 10 egységig) 

/10/ Az „Má5-gy” jelű övezetben az érdekelt szakhatóságok hozzájárulása esetén önálló 
főépületként kivételesen elhelyezhető: 

a) mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény; 
b) termelő kertészeti építmény; 
c) állattartó épület, amennyiben az állatlétszám nem éri el a kisüzemi 

állattartás méretét. 
/11/ Az „Má5-gy” jelű övezetben kivételesen sem helyezhető el:  

a) üzemanyagtöltő állomás 
b) és egyéb gazdasági építmény 
c) igazgatási épület 
d) birtokközpont 

/12/ Az „Má5-gy” jelű övezetben az épület elhelyezés feltételei a következők:  
- a beépíthető telek területe legalább 2,5 ha ,  
- a beépítés módja szabadon álló,  
- a beépítés mértéke legfeljebb 3%,  
- a megengedett építménymagasság 4,5 m.  

/13/ Az „Má5-gy” jelű övezet telkei teljes közművesítettség esetén építhetők be, 5. § 
/13-15/ bekezdések figyelembevételével. 

/14/ Az „Má5-gy” jelű övezet telkein a fő rendeltetés szerinti funkció több épületben is 
elhelyezést nyerhet. 

/15/ Az „Má5-gy” jelű övezet telkein melléképület elhelyezhető. 
/16/ Az „Má5-gy” jelű övezet területén állattartást szolgáló épületek, melléképületek, 

egyéb gazdasági funkciójú épületek csak a lakóépület mint főépület megléte 
esetén, annak tevékenységéhez kapcsolódva, azt nem zavarva helyezhetők el.  

/17/ Az „Má5-gy” jelű övezet területén épített kerítés - növényzettel befuttatott 
drótfonatos háló - kivételével nem helyezhető el. 

/18/ Szabályozási terven a telek be nem építhető részeként jelölt területen fóliás 
technológiájú kertészeti építményeken kívül más épület, építmény nem 
helyezhető el, a terület gyepként hasznosítandó.  

/19/ Az „Má5-gy” jelű övezetben előírt max. építménymagasság — technológia 
függvényében —földszintes gazdasági épület esetében max. 3,0 méterrel 
túlléphető. 

 
Kertes mezőgazdasági terület 

49. § 
 
/1/ A szabályozási terven „Mk” jellel jelölt kertes mezőgazdasági terület a kisüzemi 

jellegű termelés, illetve a saját ellátást szolgáló és az aktív szabadidő eltöltését 
biztosító kertészeti tevékenység területe.  

/2/ A kertes mezőgazdasági területen a kertészeti termelést, termékfeldolgozást és 
tárolást szolgáló építmények helyezhetők el. Lakóépület nem építhető.  

/3/ Az övezet területén építeni legalább 60%-ban kert, szőlő- vagy 
gyümölcsműveléssel hasznosított telekre lehet. Szántó, gyep, erdő, parlag terület 
nem építhető be.  

/4/ Az övezetben az épületek, építmények elhelyezésének feltételei a következők:  
a) a beépíthető legkisebb telekméret 1500 m2,  
b) kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2, 
c) a beépíthető telek legkisebb szélessége a homlokvonalon 14 m,  
d) a beépítés módja szabadon álló,  
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e) a legnagyobb beépíthetőség 3,0%,  
f) az építhető épület alapterülete legfeljebb 90 m2 lehet,  
g) a legnagyobb építménymagasság 4,5 m, 
h)  a terepszint alatti beépítés 2,0 %. 

/5/ Az övezetben az épületeket legalább 5,0 méteres előkerttel és 3,0 méteres 
oldalkerttel lehet elhelyezni.  

/6/ A kertes mezőgazdasági övezetben a szőlőhegyi, a népi építészeti hagyományokat 
figyelembevevő épületek létesíthetők. 

/7/ Az övezet területén föld feletti gáztartály csak közterülettől növényzettel takartan 
helyezhető el. 

/8/ Az „Mk*” jellel jelölt kertes mezőgazdasági területen a borturizmust szolgáló 
épületek  

- a szőlőfeldolgozás és tárolás építményei  
- vendéglátó épületek, borozó, 
- szálláshely szolgáltató épületek is elhelyezhetők.  

/9/ Az „Mk” jelű övezetben a szabályozási tervlapon jelölt területen a kialakított 
lovasközpont megtartható, épületei felújíthatók, de új épület nem építhető. 

 
Vízgazdálkodási terület 

50. § 
 
/1/ Vízgazdálkodási terület – vízfelület a szabályozási terven Vv, illetve Vb jellel jelölt 

területfelhasználási egység.  
/2/ A Vv jellel szabályozott övezet a folyóvizek, vízelvezető csatornák medre és parti 

sávja.  
/3/ A Vb jellel szabályozott övezetbe a Bajna területén lévő vízbeszerzési helyek, és 

vízkivételi helyek tartoznak.  
/4/ A vízgazdálkodási területeken a vízgazdálkodással és a természetvédelemmel 

kapcsolatos létesítmények helyezhetők el.  
/5/ Külterületen a természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonaltól 

számított 50 méteren belül épület nem helyezhető el.  
/6/ A vízfolyások, csatornák karbantartása érdekében a vízfolyások mellett 6,0-6,0 

méter szélességű kezelősáv biztosítandó, amelybe a galéria-növényzeten kívül más 
nem helyezhető el.  

/7/ A Vv jelű övezetben a vízfolyások partjától számított 50 méteren belül intenzív 
mezőgazdasági művelés nem folytatható, korlátozni kell a vegyszerhasználatot és 
az élővilágot, valamint a víz minőségét védő szűrő növényzet telepítendő  

/8/ A Vv jelű övezetben a különleges madárvédelmi területen a vízgazdálkodást az 
élővilág sérelme nélkül, a természetvédelmi előírásokkal, a nemzetközi 
egyezményekkel összhangban, a vizes élőhelyek és a vízimadarak védelmét 
elősegítve, az ökológiai jelleg megőrzésével kell gyakorolni.  

/9/ A vízgazdálkodási területen horgászállások nem létesíthetők.  
/10/ A vízgazdálkodási területeken kiemelt figyelemmel kell lenni a vizek védelmére. A 

vizek minőségét veszélyeztető tevékenység nem folytatható.  
  

Közlekedési területek általános előírásai 
51. § 

 
/1/ Közlekedési terület a szabályozási terven a KÖu jellel jelölt területfelhasználási 

egység, melyhez közlekedést szolgáló területek, közlekedési területek tartoznak.  
/2/ A közlekedési területen belüli bármilyen építmény elhelyezése, bármilyen építési 

tevékenység az illetékes közlekedési szakhatóság és a közlekedési létesítmény 
kezelőjének hozzájárulásával, és előírásai szerint történhet. 
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/3/ Kizárólagos magánutak csak telekalakítási terv alapján alakíthatók ki. Bajna 
területén 8,0 m szélesség alatt kizárólagos magánút nem alakítható ki. 

/4/ A közforgalom elől el nem zárt magánút csak a vonatkozó jogszabály alapján 
lehet. Bajna területén 8,0 m szélesség alatt közforgalom elől el nem zárt magánút 
nem alakítható ki. 

/5/ Kizárólagos magánút  és közforgalom elől el nem zárt magánút csak közúti 
területhez, közforgalmú úthoz csatlakoztatható. 

/6/ Az építési (szabályozási) szélességen belül a közmű létesítmények, valamint 
utcabútorok, a közművek létesítményei és berendezései helyezhetők el, illetve 
utcafásítás végezhető. 

/7/ Közlekedési területek lehatárolását és övezeti tagolódását a Szabályozási terv 
tartalmazza: 

 
Védőtávolság Út Közlekedési 

terület jele 
kategória Közlekedési 

terület 
szélessége belterület külterület 

1105 j. 
összekötő út  

KÖu-2 országos 
mellékút 
K.V.A. 

Meglévő 
(13-18 m) 

- 50m-50m 

1119 j. 
összekötő út  

KÖu-2 országos 
mellékút 
K.V.A. 

Meglévő 
(15-30 m) 

- 50m-50m 

1122 j. 
összekötő út  

KÖu-2 országos 
mellékút 
K.V.A. 

Meglévő 
(15-22 m) 

- 50m-50m 

1125 j. 
összekötő út  

KÖu-2 országos 
mellékút 
K.V.A. 

Meglévő 
(14-16 m) 

- 50m-50m 

Jókai Mór utca  KÖu-4 gyűjtőút 
B.V. c-C,D. 

Meglévő 
(15-30 m) 

- - 

Rákóczi utca  KÖu-4 gyűjtőút 
B.V. c-C,D. 

Meglévő 
(15-30 m) 

- - 

Kossuth Lajos 
utca  

KÖu-4 gyűjtőút 
B.V. c-C,D. 

Meglévő 
(15-30 m) 

- - 

Nyergesi  út  KÖu-4 gyűjtőút 
B.V. c-C,D. 

Meglévő 
(15-30 m) 

- - 

Vásár tér KÖu-4 gyűjtőút 
B.V. c-C,D. 

Meglévő 
(15-25 m) 

- - 

Bem József 
utca  

KÖu-4 gyűjtőút 
B.V. c-C,D. 

Meglévő 
(12-14 m) 

- - 

 
Lakó és 
kiszolgáló utak 

 
KÖu-10 

lakóút 
B.VI. d-A,B,C. 

Meglévő 
(6-12 m) 
Tervezett 
(12-16m) 

- - 

Egyéb feltáró 
mezőgazdasági 
és ipari 
kiszolgáló utak 

 
KÖu-8 

Egyéb 
kiszolgáló út 
K.VIII. B,C 

Meglévő 
(8-20 m) 

- - 
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/8/ Az országos utak külterületi szakaszai mentén a védőtávolságon belül bármilyen 
építmény elhelyezése, bármilyen építési tevékenység csak az illetékes közlekedési 
szakhatóság és a közútkezelő hozzájárulásával, és előírásai szerint történhet. 

/9/ A mező- és erdőgazdasági üzemi utak, külterületi utak, dűlőutak mentén a 
tengelytől mért 6,0-6,0 m sávon belül építmény, műtárgy nem helyezhető el. 

/10/ Új létesítmények építése esetén – középületek kivételével – a parkolást saját 
telken belül kell megoldani. 

/11/ A koncentrált parkolási igények kielégítése érdekében a település közterületein az 
alábbi helyeken létesíthetők új parkolók: 

- az Általános Iskola (754/2 hrsz) előtt 5 parkoló, 
- Polgármesteri Hivatal előtt lévő zöldterület(571 hrsz) mindkét oldalán 12 

parkoló,   
- bolt (684 hrsz) előtt 3 parkoló, 
- a temető (439 hrsz) mellett 10 parkoló. 

/12/ A 1119. és a 1125. sz. út csomópontnak átépítése csak a csomópont számára 
kiszabályozott területen, tanulmányterv készítését követően lehet. 
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IV. FEJEZET 
KÖZMŰ TERÜLETEK, KÖZMŰELLÁTÁS 

 
Általános előírások 

52. §. 
 
/1/ A meglévő és a tervezett, építendő közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és 

csapadékvíz), energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás), valamint az 
elektronikus hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások 
szerinti biztonsági övezetei számára közterületen, vagy közműterületen kell 
helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben (ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja) a 
közművek és biztonsági övezetük helyigényét a Földhivatalnál szolgalmi jog 
bejegyzésével kell fenntartani. Közművek számára új szolgalmi jogi bejegyzést 
csak olyan telekrészre szabad bejegyezni, ahol az építési korlátozást nem okoz.  

/2/ A közmű létesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenésre, illetve a 
környezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag) figyelemmel kell lenni.  

/3/ A közművesítésre kerülő területen levő telkenként kell a közterületi hálózathoz 
önálló bekötésekkel és mérési helyekkel csatlakozni.  

/4/ Új út építésénél a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, a csapadékvizek 
elvezetéséről, belterületen a közvilágítás megépítéséről, út rekonstrukciónál a 
meglévő közművek szükséges egyidejű felújításáról és a még hiányzó közmű 
kiépítéséről is gondoskodni kell. 

/5/ A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló 
kiváltásakor a feleslegessé vált közművet el kell bontani, az indokoltan földben 
maradó vezeték tömedékelését, felhagyását szakszerűen kell megoldani.  

/6/ A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a gazdaságos 
területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél 
mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell biztosítani. A 
beépítésre szánt területeken a területet kiszolgáló közművezetékek nyomvonalát 
és helyét úgy kell elrendezni, hogy az utcákban egyoldali, kedvező esetben 
kétoldali fasor telepítését ne akadályozzák meg. 

/7/ A területen tereprendezési és feltárási munkát csak szakhatóságok és az érintett 
közmű üzemeltetők hozzájárulásával, szükség esetén felügyeletével szabad 
végezni. 

/8/ A településen építés, vagy használati mód megváltoztatásának engedélyezése 
akkor lehetséges, ha: 

a) a beépítésre szánt területeken és a belterülethez nem kapcsolódó, 
külterületi beépítésre szánt területek kivételével a teljes közműellátás 
rendelkezésre áll, biztosított a villamosenergia, a vezetékes ivóvíz 
ellátás, a közcsatornás szennyvíz elvezetés, a földgázellátás, valamint a 
jelen szabályozás csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek; 

b) a külterület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt részén az ÁNTSZ 
által is elfogadott egészséges ivóvízellátás és a villamosenergia ellátás 
biztosított, valamint a jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre 
vonatkozó előírásai teljesülnek. 

/9/ Új elektromos vezeték helyi értékvédelmi területen történő elhelyezése esetén a 
vonatkozó 9.§ /9/ bekezdéseit figyelembe kell venni. 
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Vízellátás - tűzvédelem 
53. § 

 
/1/ Új vízhálózat építésénél, rekonstrukciójánál, a biztonságos tüzivíz ellátás 

érdekében  dn 100-asnál kisebb keresztmetszetű vezeték építését engedélyezni 
nem szabad. Az ágazati előírások szerinti távolságban föld feletti tűzcsapok 
elhelyezése kötelező. 

/2/ Új utak tervezése esetén a vízvételi helyek mellett úgy kell felállítási helyet 
biztosítani, hogy a tűzoltó gépjárművek mellett legalább egy forgalmi sáv 
szabadon maradjon.  

/3/ A szükséges oltóvizet az egyes létesítmények használatbavételével egyidejűleg 
kell biztosítani.  

/4/ Az ivóvízhálózaton föld feletti tűzcsapokat kell telepíteni. 
/5/ A tűzcsapokat a védeni kívánt létesítménytől max. 100 m – közúton mért – 

megközelítési távolságra kell elhelyezni.  
/6/ A közterületi hálózatot a kétoldali betáplálás biztosítása érdekében – lehetőség 

szerint – körvezetékként kell kiépíteni.  
/7/ Mindenféle házi-kút létesítése vízjogi engedélyköteles.  
/8/ A vízbázisok védelmének biztosítására ki kell jelölni annak hidrogeológiai 

védőterületét. A hidrogeológiai védőterület vízügyi határozati javaslattal való 
kijelölését követően, azt a szabályozási tervbe rögzíteni kell. A hidrogeológiai 
védőterületen belül a Korm rendelet 5. számú mellékletében előírt 
területhasznosítási korlátozást figyelembe kell venni.18 

/9/ A hidrogeológiai védőterület vízügyi határozati javaslattal való kijelölésével nem 
rendelkező mélyfúrású kutak körül 10 m-es sugarú kört belső védőterületként kell 
kijelölni és arra a területre a Korm rendelet 5. számú mellékletében a belső 
védőterületre előírt területhasznosítási korlátozást figyelembe kell venni. 

 
Szennyvízelvezetés 

54. § 
 
/1/ A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizekkel a 

környezetet nem szabad szennyezni, ezért: 
a) A szennyvizek szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos, az 

még átmenetileg sem engedélyezhető. 
b) Nyílt árokra, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásba való szennyvízrákötés, 

valamint felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetés szigorúan tilos, 
előfordulása esetén a vonatkozó rendelet19 szankcióinak alkalmazásával 
azonnal meg kell szüntetni. 

c) A csatornázott utcákban kötelezni kell az érintett telkeket a közcsatornára 
való rákötésre. Kivételt tenni csak azoknál a korábban beépített 
ingatlanoknál lehet, amelyeken a szennyvizek gyűjtése-tárolása a 
közcsatorna hálózat kivitelezését megelőzően, víz-zárósági próbával igazoltan 
vízzáróan kivitelezett helyi medencék-ben történik és a szennyvizek elszállíttatása 
számlával folyamatosan igazolható. 

d) Beépítésre szánt területen új beépítésre csak akkor adható engedély, ha a 
telkeken létesítendő építményekből a szennyvíz közcsatorna hálózattal 
elvezethető.  

e) A beépítésre nem szánt területén elhelyezhető építményben keletkező 
szennyvizeket ha :  

                                         
18 A 123/1997 (VII.18.) Korm rendelet  
19 219/2004.VII.21 Korm 
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- a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg a 5 m3-t és a 
közcsatorna hálózat még nem került kiépítésre, a település közcsatornázá-
sának kiépítését követően pedig nem közelíti meg a területet 100 m 
távolságon belül, akkor a közcsatorna hálózat kiépítéséig, a szennyvizeket 
vízzárósági próbával igazoltan vízzáró szennyvízgyűjtő medencébe kell 
összegyűjteni és szippantó kocsival a kijelölt lerakóhelyre szállítani. Ha a 
közcsatorna hálózat kiépítése a területet 100 m távolságon belül megközelíti, 
akkor az érintett ingatlanokat egy éven belül kötelezni kell a közcsatornára 
való rákötésre. 
- a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a 5 m3-t, a majd 
kiépítendő közcsatorna hálózathoz csatlakozni 200 m távolságon belül nem 
lehet, megfelelő befogadó rendelkezésre áll továbbá egyéb előírások, 
korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok20hozzájárulnak, akkor 
a keletkező szennyvizek tisztítására engedélyezhető helyben létesítendő 
szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása. A kisberendezés védőterület 
igénye nem nyúlhat túl a tárgyi telken. A tisztítóberendezéssel azt a tisztítási 
hatásfokot kell teljesíteni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes 
szakhatóság21 meghatároz. Amennyiben a keletkező szennyvíz mennyisége 
meghaladja a napi 5 m3-t, de bármelyik illetékes szakhatóság nem ad 
hozzájárulást, akkor helyi szennyvíz-tisztító kisberendezés létesítése nem 
engedélyezhető, ki kell várni a közcsa-torna csatlakozás lehetőségét, 
különben addig új építési engedély nem adható. 

/2/ Bármely övezetben kibocsátott szennyvíz szennyezettségének meg kell felelnie a 
kommunális szennyvíz szennyezettség mértékének, a későbbi közcsatornára való 
rákötési előírásoknak. A technológiai szennyezettségű vizeket telken belül 
létesítendő szennyvízkezeléssel, a szennyezettség megengedett mértékéig elő kell 
tisztítani. Állattartással összefüggően keletkező szennyvíz kezelése-elhelyezése 
egyedi megoldást igényel, amelyhez a szakhatóságok22 engedélyének a beszerzése 
is szükséges. 
 

Csapadékvíz elvezetés 
55. § 

 
/1/ Csapadékvíz a szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető! 
/2/ A csapadékvíz elvezetésére: 

a) a már beépített területeken a meglevő nyílt árkos felszíni vízelvezetés az 
útburkolat kiépítéséig, illetve a már burkolt utak soron következő 
rekonstrukciójáig fenntartható. Ezeken a területeken a szilárd burkolat 
kiépítésével, vagy rekonstrukciójával egyidejűleg kell a felszíni vízelvezetést 
hidraulikailag méretezett elvezetési rendszerrel kiépíteni. (Vízelvezetési 
tanulmányterv készítendő a vízelvezetési mód meghatározására), 

b) az új beépítésre szánt területeken célszerű a komfortosabb környezetet 
eredményező zárt csapadékvíz elvezető rendszert kiépíteni; 

c) a beépítésre nem szánt területeken legalább a nyílt árkos csapadékvíz 
elvezetési rendszert kell kiépíteni és annak zavarmentes üzemét folyamatos 
karbantartással kell biztosítani. 

/3/ A csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy 
elhelyezése kötelező. 

/4/ A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a 
végbefogadóig ellenőrizni kell minden 0,5 ha-t meghaladó telekterületű 
beruházás, telekosztás engedélyezése esetén. A beruházásra építési engedély 

                                         
20 ÁNTSZ és a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
21 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
22 ÁNTSZ, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
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csak akkor adható, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal 
továbbvezethető a befogadóig. 

/5/ A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell 
kivitelezni. Ezekről a parkoló felületekről és a szénhidrogén szennyezésnek kitett 
gazdasági területek belső útjairól összegyűlő csapadékvíz csak hordalék és 
olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba. Szilárd burkolat 
nélkül, vagy gyephézagos burkolattal parkoló létesítése tilos.  

/6/ A telekhatárra épülő/épített épületek ereszcsatornáit csak terepszint alatt szabad 
az utcai vízelvezető hálózatba vezetni.  

/7/ Magas talajvíz állásos területen építeni csak talajmechanikai szakvélemény 
alapján lehet, az abban előírtak szigorú betartásával. 

/8/ Élővízbe közvetlenül vizet bevezetni csak a hatóságok által előírt megfelelő 
kezelés után és vízjogi létesítési engedéllyel - az abban előírtak betartásával - 
lehet. 

/9/ Az állami kezelésű patakok és az egyéb árkok, vízfolyások part éleitől 6-6 m-es, az 
önkormányzati kezelésűtől min 3-3 m-es sávot a karbantartás számára szabadon 
kell hagyni.23 

/10/ Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, stb.) egyéb célra 
hasznosítani, a medret érintő bármilyen korrekciót csinálni, új vízfelületet 
létesíteni csak vízjogi létesítési engedély alapján, az illetékes 
szakhatóság24engedélyével szabad.  

/11/ A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti kocsi behajtók az árok vízszállító 
képességét nem korlátozhatják. Az áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy 
az, víz-visszaduzzasztást ne okozzon, a vízszállítás akadálymentes legyen. Egy 
telekre csak és kizárólag egy áteresz létesíthető (gépkocsi és gyalogos 
beközlekedést is figyelembe véve!). Az áteresz szélessége telkenként nem lehet 
3,5 m-nél nagyobb.  

/12/ Nyílt árkos felszíni vízelvezetésű területen az árok telkenkénti 3,5 m-nél hosszabb 
szakaszon történő lefedése, illetve zárt csatornás elvezetéssé alakítása nem 
engedélyezhető, sem parkolási, sem közlekedés fejlesztési cél érdekében. 

 
Gázvezeték hálózatok 

56. § 
 

/1/ A szabályozási terven Kmű-G jellel szabályozott területfelhasználási egység 
gázfogadó céljára felhasználható terület. 

/2/ Előkerttel rendelkező épületeknél a telekhatár és az épület között gázvezeték 
csak földben építhető.  

/3/ Házi gáznyomásszabályozó az épület utcai homlokzatára nem helyezhető el, a 
berendezés csak a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb 
homlokzatára szerelhető. 

/4/ Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény nem építhető.  
 

Villamosenergia-hálózatok 
57. § 

 
/1/ A már beépített belterület főutcáján, település központjában, új közép-, 

kisfeszültségű, valamint közvilágítási villamosenergia ellátási hálózatokat föld 
alatti elhelyezéssel kell építeni.  

                                         
23 21/2006 (I.31.) kormányrendelet 
24 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
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/2/ A belterületen, a beépítésre szánt területeken új fejlesztési területen beépítés, 
új utcanyitás esetén az új közép-, kisfeszültségű, valamint közvilágítási 
villamosenergia ellátási hálózatokat földalatti elhelyezéssel kell építeni.  

/3/ A belterületen, beépítésre szánt területen amíg a földalatti elhelyezés nem 
valósítható meg, addig egy oldali közös oszlopsoron kell a villamosenergia 
szolgáltatást nyújtó hálózatokat elhelyezni, amelyre egyben a közvilágítást 
szolgáló lámpafejek is elhelyezhetőek. 

/4/ A villamosenergia ellátás hálózatainak föld feletti vezetése külterületen, 
beépítésre nem szánt területen fennmaradhat, de ott is területgazdálkodási 
okokból a villamosenergia elosztási, a közvilágítási szabadvezetékeket közös 
egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló 
lámpafejek is elhelyezhetőek. 

/5/ Új épület bekötést építeni csak föld kábeles csatlakozással szabad, még föld 
feletti közhálózati csatlakozási lehetőség esetén is. 

 
Elektronikus hírközlési hálózatok, létesítmények 

58. § 
 

/1/ A belterületen, a beépítésre szánt területeken új beépítés, új utcanyitás esetén 
az új hírközlési hálózatot földalatti elhelyezéssel kell építeni.  

/2/ A hírközlési hálózatainak föld feletti vezetése külterületen, beépítésre nem szánt 
területen létesíthető, de ott is területgazdálkodási okokból a villamosenergia 
elosztási, a közvilágítási és a hírközlési szabadvezetékeket közös egyoldali 
oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is 
elhelyezhetőek. 

/3/ A nyilvános távbeszélő állomást elsősorban a nagyobb tömegeket vonzó épületek 
közterületi frontján kell elhelyezni.  
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V. FEJEZET 
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ 

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK 
59.§ 

 
/1/ Bajna területén változtatási tilalom terheli a szabályozási terv hatálybalépéséig, 

de legfeljebb a jelen rendelet hatálybalépését követő 3 évig, a 3. számú melléklet 
A) pontja szerinti területeket. 

/2/ A változtatási tilalom a hatáűridő letelte után automatikusan megszűnik. 
/3/ A település területén beültetési kötelezettség terheli az 3. számú melléklet B) 

pontja szerinti ingatlanokat. 
/4/ A beültetési kötelezettség elrendelését az építési hatóság25 e rendelet kihirdetését 

követő 60 napon belül köteles határozattal az érintettekkel közölni. 
/5/ Bajna község Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg a 3. számú melléklet C) 

pontjában, Szabályozási terven jelölt területekre oktatási épület bővítése 
céljából. 

/6/ Az elővásárlási jogot az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyezni. 
 

VI. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

60.§ 
 
/1/ E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. 
/2/ Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell 

alkalmazni. 
 
 
 
Bajna, 2008. március 26. 
 
 
 
 
 

Pallagi Tibor Elődné Lukács Erzsébet 
Polgármester Jegyző 

 
 
 
A rendelet kihirdetése: 2008. március 27. 
 
 
 
 
 

 Elődné Lukács Erzsébet 
 Jegyző 

                                         
25 az Építési törvény 29.§ (5) bekezdése alapján 
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1. SZ. MELLÉKLET 
FOGALOMMAGYARÁZAT 

 
 

E rendelet alkalmazásában:    
 

1. Beépítettség: a bruttó földszinti alapterület és a telekterület hányadosa  
2. Birtokközpont: A mezőgazdasági területen több önálló telekből birtoktest 

alakítható ki. (Mezőgazdasági birtoktest: egy mezőgazdasági 
birtokközponthoz tartozó, attól – a közigazgatási egységtől függetlenül – 
legfeljebb 20 km-es távolságon belüli, az ingatlannyilvántartásban önálló 
helyrajzi számon bejegyzett és azonos családi mezőgazdasági vállalkozás 
tagjainak tulajdonában álló termőföldterületek és a működéshez szükséges 
üzemi és lakó építmények elhelyezésére szolgáló kivett területek 
összessége.) A birtoktest esetében a 3%-os beépíthetőség a birtoktesthez 
tartozó összes telek területe után számítva csak az egyik telken is 
kihasználható (birtokközpont).  

3. Erdei termékek: Fa erdei termékek: faanyag, szaporítóanyag, karácsonyfa, 
bot, vessző, díszítőgally. „Nem fa” erdei termékek: gomba, vadgyümölcs, 
gyógynövény, vadhús. 

4. Építési határvonal: a telek előkertjét, oldalkertjét és hátsókertjét 
meghatározó vonalak.  

5. Építési vonal: az a hely, ahová az épület homlokvonala kerül, az előkertre 
vonatkozó előírások betartásával. 

6. Főépület: fő rendeltetés szerinti funkciójú épület. 
7. Házikert: a lakótelek szabályozási tervben kertként szabályozott, be nem 

építhető része, amelyen elsődlegesen a saját ellátást szolgáló kerti 
növények (zöldségfélék, gyümölcs, szőlő) és az állatok takarmányául 
szolgáló növények (pl. kukorica) termeszthetők, illetve a lakók pihenését 
szolgáló díszkert alakítható ki. 

8. Jelentős zavaró hatás: különlegesen veszélyes (pl: tűz-, robbanás-, 
fertőző-veszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó tevékenységből eredő hatás 

9. Jó mezőgazdálkodási gyakorlat: célja a vizek nitrátszennyezésének 
megelőzése, csökkentése oly módon, hogy biztosítani lehessen a növények 
optimális tápanyagellátását, valamint a talajok termékenységének 
fenntartását, ugyanakkor be kell tartani a trágyázásra, trágyakezelésre, 
erózióvédelemre, öntözésre vonatkozó előírásokat. 

10. Kegyeleti park: olyan korábban temetőként használt önálló terület, mely 
ma már nem szolgál temetkezési helyként, illetve a temető azon része, 
ahol a sírok fenntartása, gondozása megtörténik, de temetést már nem 
végeznek, azonban síremlékei fennmaradtak és távlatban is fenntartandók. 

11. Kereskedelmi szálláshely: olyan létesítmény, amelyben a hasznosított 
szobák száma az ötöt, az ágyak száma a tizet, kempingek esetében a 
hasznosított területegységek száma az ötöt meghaladja, valamint 
üzletszerűen, egész éven át vagy idényjelleggel, folyamatos napi 
üzemeltetéssel, megszakítás nélkül szállásszolgáltatást nyújt. 

12. Kerti építmény: (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára 
szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés 
nélküli terasz) 

13. Kialakult telek: a település területén azon tömbbe tartozó telek, ahol a 
tömb felosztása már megtörtént, a tömbben található telkek tovább nem 
oszthatók. Telekhatárkorrekció a K jel mellett zárójelben jelölt mértékig 
lehetséges. Amennyiben a K jel mellett zárójelben szám nem található, 
úgy a telekalakítást telekegyesítésen kívül nem végezhető. 
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14. Kizárólagos magánút: A közforgalom elől elzárt, telken belül kialakított 
út. 

15. Közkert: 1ha- nál kisebb területű közcélú zöldterület 
16. Közpark: 1 ha- nál nagyobb területű közcélú zöldterület 
17. Melléképület: fő rendeltetést kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú épület. 
18. Nem jelentős zavaró hatás: minden olyan tevékenységből fakadó hatás, 

mely a környezetét kevésbé zavarja zajjal, bűzzel, környezetszennyező 
kibocsátással, pl.: 

- a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és  a személyzet számára szolgáló lakások,  

- igazgatási, egyéb irodaépület,  
- parkolóház, üzemanyagtöltő,  
- sportépítmény 
- egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális épület,  
- egyéb közösségi szórakoztató épület.  

19. Nem nagyüzemi jellegű állattartás: a tartott állatok száma nem 
haladhatja meg: 

- 500 darab baromfi, 
- 50 darab nyúl, 
- 2000 darab broyler, 
- 100 darab sertés, 
- 200 darab juh, illetve kecske, 
- 50 darab strucc, 
- 30 darab ló, 
- 50 darab szarvasmarha. 

20. Nyúlványos (nyeles telek): olyan telek, mely telekmegosztás során jön 
létre, úgy hogy a megosztást követően kialakul egy, a közterülettel 
továbbra is homlokvonalával kapcsolódó telek (visszamaradó telek) és egy 
„hátsó” telek (nyeles telek), mely a közterülethez mindössze egy, min. 3 m 
széles teleknyúlvánnyal kapcsolódik. 

21. Óriásplakát: elemeiben vagy összességében a DIN AO méretet meghaladó 
méretű plakát. 

22. Rekultivációs terv: hulladéklerakók, tájsebek környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelő felszámolására, tájba illesztésére és további 
hasznosítására vonatkozó dokumentáció, amelyet a területileg illetékes 
hatóságok számára kell benyújtani. 

23. Rendezett telek: rendezettnek tekinthető egy telek, ha a Szabályozási 
Tervekben előírt telekalakítási eljárást (közterület céljára való 
területlejegyzés) maradéktalanul elvégezték, s azt végrehajtották 
(kerítésáthelyezés, épületbontás,) 

24. Tanya: a település külterületén lévő mezőgazdasági termelés 
(növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos 
termékfeldolgozás és terméktárolás) céljára létesített lakó- és gazdasági 
épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld 
együttese. 

25. Tájképvédelmi-tájesztétikai szakvélemény: Okleveles tájépítészmérnök 
által készített dokumentáció, mely szakmai szempontok értékelése alapján 
megállapítja, hogy az adott meglévő, vagy tervezett objektum 
tájesztétikai-tájképvédelmi szempontok alapján a tájban megtartható, 
illetve elhelyezhető-e. Amennyiben az objektum megtartható, a 
szakvéleménynek megalapozott szakmai szempontok alapján meg kell 
határozni, hogy milyen beavatkozások szükségesek a tájba illesztéshez, 
illetve a kedvezőtlen hatások milyen módon csökkenthetők.  
Az értékelés, tájba illesztés fő szempontjai: 
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Helykiválasztás, formaválasztás, színválasztás, anyaghasználat, 
növényalkalmazás stb. 

26. Telek be nem építhető része: a telek azon része ahol épület nem 
helyezhető el. 

27. Telektömb: A telkek olyan csoportja, amelyet minden oldalról közterület 
vagy részben más beépítésre nem szánt terület határolt. ( Építési tv. 2.§, 
25. pont.)  
A tömb határait jelentheti tehát a közterületi határ (meglévő szabályozási 
vonal), a belterülethatár, az igazgatási határ, valamint beépítésre nem 
szánt terület határa is. 
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2.SZ. MELLÉKLET 
HELYI ÉRTÉKVÉDELEM 

 
/1/ MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM -  
 
a)  Helyi védettségre javasolt épületek, építmények 

 
Sorszám Utca, tér Helyrajzi szám Jelenlegi funkció 

1 Jókai Mór. u. 911/5 stáció 
2 Petőfi tér. 554 portásház 
3 Rákóczi u. 907 fa feszület 
4 Kossuh u. 570 hősi emlékmű 
5 Kossuh u. 571 kopjafa 
6 Kossuh u. 172/1 katolikus plébánia 
7 Kossuh u. 1071 feszület 
8 Külterület. 010 feszület 
9 Gagarin u. 439 feszület 
10 Vásártér. 450 lakóház 
11 Vásártér. 77/20 feszület 
12 Petőfi u. 1520 lakóház 
13  1386/3 feszület 
14  1386/3 Lourdes-i barlang 
15 Külterület 0237 Szt. Donát szobra 
16 Külterület 0256/3 feszület 
17 Jókai Mór u. 911/5 stáció 
18 Vásártér 461/2 lakóház 
19 Kossuth u. 754/1 iskola 
20 Május 1. tér 786 alkotóház 
21 Külterület 2739 Szent Orbán oszlop 
22 Külterület 093/31 Ugrató-híd 
25 Zártkert 2227 Szent János kápolna 

 
b) Helyi értékvédelmi területek 
 
Szabadság u., Dózsa György u., Klapka Gy. u., Május 1. tér, Kossuth u. által 
körülhatárolt terület 
 

 
/2/ TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME 
 
a) Helyi jelentőségű védett természeti területek:  

Sándor kastély egykori parkja: 566, 568/1, 568/2 hrsz, valamint 554 hrsz 
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3. SZ. MELLÉKLET 
 

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK 
 

A) Változtatási tilalommal, s egyben szabályozási terv készítésének 
kötelezettségével terhelt terület: 

 
SZTK1 Belterület: Sándor Móricz kastély és területe: 566 hrsz 
SZTK2 Külterület: Ökoturisztikai terület 049/4, 049/35 hrsz 
SZTK3 Belterület: kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület: 986/1-12, 989-991 

 
B) Beültetési kötelezettséggel terhelt terület: 

557/1 hrsz 
 

c) Elővásárlási jog 
 

− oktatási épület bővítése céljából: 737, 741, 743-748 hrsz. 
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1. SZ. FÜGGELÉK 
ÉPÜLET ELHELYEZÉS LEHETŐSÉGEI A BEÉPÍTÉSI MÓD FÜGGVÉNYÉBEN 

 
 

 
 
 
 



BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FÜGGELÉK 74 

 
2. SZ. FÜGGELÉK  

MINTAKERESZTSZELVÉNYEK 
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3. SZ. FÜGGELÉK 
  

MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM – ORSZÁGOS VÉDELEM 
 
 
Műemlékileg védett épület és építmény 
 
s.szám Címe hrsz funkció 

1. Külterület 0141 Csima kálvária, kápolna és 
szoborcsoport 

2. Hősök tere 570 Római katolikus templom 
3. Hősök tere 570 Kőkereszt 
4. Május 1. tér 116/5; 568/2, 

567/1; 787; 
786; 807; 562; 
907/13 

A volt Sándor - Metternich 
kastély műemléki 
környezete 

5. Május 1. tér 15 566  Egykori Sándor – Metternich 
kastély 

6. Temető 439 Sándor család szarkofágja 
7. Rákóczi u . 20. 116/6 Egykori uradalmi 

istállóépület 
 
Műemléki környezet: 
 
1.  Csima kálvária, kápolna és szoborcsoport 0123/5, 0123/9-12, 0123/19-21, 0141.  
2-3.  Római katolikus templom és kőkereszt 169, 170, 172/1, 174/3, 180/2, 569/4, 

569/6-8, 570, 572/4-6, 749, 750, 754/1, 755; 
4,5,7. A volt Sándor-Metternich kastély műemléki környezete, egykori Sándor-

Metternich kastély és uradalmi istállóépület 80/3, 83-85, 88, 89/1, 90/4, 
91/4, 92/4, 93/4, 94,102,105/1-2, 105/4, 110/3, 113/1-2, 116/3-6, 117, 118, 
119/1, 119/3-4, 123, 126/5, 129, 132, 133, 134/2, 136/2, 137, 139, 140/3, 
140/5, 141, 143, 145/2, 146, 147-151, 153/2, 156/3, 554, 566, 567/1, 568/1-2, 
768, 775/1, 775/3, 777/2, 780/1-2 786-788, 796, 797/2, 802-807, 907. 

6.  Sándor család szarkofágja 413-439, 440/1, 453/1. 
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4. SZ. FÜGGELÉK 
 

RÉGÉSZETI TERÜLETEK 
 
A településen található régészeti lelőhelyek pontos elhelyezkedése és kiterjedése a 
Településrendezési tervvel párhuzamosan készülő örökségvédelmi hatástanulmányban 
kerül részletezésre. 
 
 Azonosított lelőhely Helyrajzi szám 

1. Bajna – Hősök tere és Szabadság u. 

90/1,91/4,92/4,92/3-4,93/3-4,94,98/2,99/2, 
100/2,102,105/1-4,106/2,110/3-4,113/2,116/5-
6,119/3-4,120/2,123,126/1,4,5;127/2;129; 
135/3-4, 134/2,132133,137,139,136/2, 
140/3,5,141,143,143/2,145/2,146-151, 
153/2,158/4,159/4,160/2, 
161/2,4,162/8,163/2,166/2,167/3-4,168, 
171/2,172/1-3,174/3,568/1-2,566,156/3, 
633/1-3,634-639,641,643,649,650,651,174/2, 
664-669,1064/1,3,4,1062,1065,1056-1058, 
1065,1066,1068,672-675/1-2,680/1-3,682-
685,687,688/1-2,689-702/1-2,703-709,712/1-
2,713/1-2,716/1-2,717/1-3,726/1-6,731-735,737-
751,753/1-2,754/1-2,755,569/6-7,570,571,199, 
837-839/1,4;572/6,174/4,175,176,178/1-2, 
180/1-2;181-185,188,189,192-194,204-209,214-
218,222,230-232/1-3,235,236,238,241,243-
248/2,249-251/2,253-254/1-2,255,256-269,346 

2. Bajna – Csillálóvölgyi-dűlő 0301/1-2, 0302 

3. Bajna - Somospáskom 0291/3-4, 0298, 0297/4 

4. Bajna – Bercse I. 0291/1, 0276/1 

5. Bajna - Bercse II. 0291/1, 0276/5 

6. Bajna - Bercse III. 0291/1, 0276/5 

7. Bajna - Kertalja 40/2, 64/3-4, 65/3-4, 72/4, 73-74, 523-533, 535, 
542-544, 550 

8. Bajna – Kiscsapás I. 045/25,26 

9. Bajna - Kiscsapás II. 045/17,24, 042/2 

10. Bajna – Hősök tere 21. 169-170 

11. Bajna – Őrhegy-alja I. 559, 0258, 0257/2-4 

12. Bajna - Öreglyuk 0256/3 

13. Bajna - Őrhegy-alja II. 0239/10-25,29, 0238, 557/5 

14. Bajna - Őrhegy-alja III. 0206, 0207, 0234/1 
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15. Bajna – Csimai-tó-dűlő I. 0159/7, 0154/1, 0152/1 

16. Bajna – Bajnai-patak 1519, 1551, 0239/11, 1117/9-11, 1123-1151, 
1200-1211, 1152/1 

17. Bajna - Csimai-tó-dűlő II. 0159/2, 0150/1, 0154/1 

18. Bajna - Őrhegy-alja IV. 0201/1 

19. Bajna – Kovácsi-hegy-alja 0174/17, 0173 

20. Bajna – Csima-előtti-dűlő 0138/1 

21. Bajna - Proletárok 0145, 093/30-31, 0152/1-4, 1480-1496, 1497/1-
3, 1503-04, , 1506, 1507/1-2, 1505/1-2606, 

22. Bajna – Fácános-kert 1568/3-4, 607 

23. Bajna – Papföldi-dűlő 049/3,12-16,37,41,42,47 

24. Bajna - Józsahegy 064/17,22-24, 049/45-46 

25. Bajna - Paperdő 1291-1342, 1238/2, 1367 

26. Bajna – Halászói-dűlő I. 064/2,6-8,25 

27. Bajna – Vízállás-feletti-dűlő 064/8 

28. Bajna - Nagysárás 085/2,13-20,30-41, 075, 064/13 

29. Bajna - Faluhely 0110, 0109/12-15, 0102, 0112/6,8-10 

30. Bajna – Sárási-templom-dűlő 099/4 

31. Bajna - Mulatóalja 0100-0102, 085/24-28 

32. Bajna – Vízállás-alatti-dűlő 085/17-25 

33. Bajna - Csima 0123/27-30, 0123/2-4,6, 0128 

34. Bajna – Csimai kápolna 0141, 0123/20-21 

35. Bajna – Csimai-dűlő 0138/1 

36. Bajna – Szomori-úti-dűlő 0138/1,3,4, 0145 

37. Bajna – Csima-előtti-dűlő 012/1,6,45 

38. Bajna - Kablás 0157, 0174/18, 0163 
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39. Bajna – Csilláló-dűlő 021/5 

40. Bajna - Halászói-dűlő I. 064/9 

41. Bajna – Őrhegy-alja V. 0260/1 

42. Bajna - Nyika 0110 

43. Bajna – Sárási-diós 058/5 

44. Bajna – Arany János u. 1. 
1071, 572/21, 1238/3, 1097-1100, 1074, 1060/2, 
1052, 1079, 1103-1104, 1086, 1072/1-2, 1073/1-
2 

45. Bajna - Bódisrét 074/2-5, 075, 0109/10 

46. Bajna – Pap-erdő-homokbánya 072/2, 076/4, 077/3 

47. Bajna – Tsz. Major 076/4, 077/3, 078 

48. Bajna – Bem József u 911/5 

49. Bajna – Kossuth Lajos u. 39. 245,346,247,572/3 

50. Bajna - Sándor-kastély 568/1-2, 566 
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5.SZ. FÜGGELÉK 
 

2001. ÉVI LXIV. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY RÉGÉSZETI 
TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSAI 

 
A kulturális örökség védelme érdekében a terület- és településfejlesztéssel, valamint a 
terület és településrendezéssel kapcsolatos változások, beruházások tervezését e 
védelemmel összhangban kell megoldani. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló 
intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. 
A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv) 10.§-a szerint 
a régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti helyükön, eredeti állapotukban, eredeti 
összefüggéseikben kell megőrizni.  
 
A Kötv 11.§-a szerint a régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak, de régészeti 
érdekű területről is a régészeti örökség elemei csak feltárás keretében mozdíthatók el 
Kötv 19.§ (1). A Kötv 7.§ 14. pontja szerint régészeti érdekű te-rületnek minősül 
minden olyan terület, ahonnan régészeti emlék és leletek elő-kerülése várható. 
Különös tekintettel az egykori vízfolyások, erek és folyók ma-gas partvonulatai, valamint 
egyéb a környezetükből kiemelkedő magaslatok, vagy olyan területek, melyek korábbi 
időszakokban megtelepedésre alkalmasak voltak. 
 
A régészeti örökség védelme érdekében különös gonddal kell eljárni az építési és 
művelési ág változások kapcsán, mivel bármilyen, a föld felszíne alá mélyedő 
kivitelezési munkával elpusztulhatnak a régészeti örökség elemei. 
 
Régészeti lelőhely esetében az alábbiak szerint kell eljárni. 
Az Kötv 22-23.§-a, továbbá A régészeti lelőhelyek feltárásának … részletes szabályairól 
szóló 18/2001 (X.18.) NKÖM rendelet 14.§-a szerint a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyeket a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal el kell kerülni. Ha a 
lelőhelyek elkerülése a földmunkával járó fejlesztés beruházás költségeit aránytalanul 
megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható meg, a beruházással 
veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni. A tervezett munkálatok 
kizárólag a feltárás befejezése után kezdődhetnek el. A régészeti feltárások költségét 
annak kell fedezni, akinek érdekében a fel-tárás szükségessé vált Kötv 19.§ (3). A 
fejlesztések, beruházások tervezése során a megelőző feltárás teljes költségét, de 
legalább a teljes bekerülés 9 ezrelékét kell költségelőirányzatként biztosítani a feltárás 
fedezetére Kötv 22.§.(1). A ter-vezett tevékenység építési tevékenység előtt a Kulturális 
Örökségről szóló tör-vény szerint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális 
kirendeltségének előzetes szakhatósági állásfoglalását kell kérni. A szükséges megelőző 
kutatások elvégzéséhez a helyileg illetékes múzeummal kell megállapodást kötni. 
 
Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni. 
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet 
esetében is törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. Ha 
bármilyen tevékenység során váratlan régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a 
felfedező (kivitelező, beruházó) az örökségvédelmi törvény 24.§-a értelmében köteles a 
tevékenységet azonnal abbahagyni és az emlék vagy lelet előkerülését az önkormányzat 
jegyzőjének és a területileg illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni és a 
helyszín, valamint a lelet őrzéséről gondoskodni. 
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6. SZ.  FÜGGELÉK 
 

ORSZÁGOSAN VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 
 

 
  

(1) Natura 2000, azaz európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területek 

 
 a) Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek: 

0162/1-3, 0221, 0222, 0224, 0225, 0226/3-4, 0256/1, 0256/3-4, 0260/1a, 1b, 
2a, 2b, 3, 4, 0262/1, 2, 0264/1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7a, 7b, 8, 9, 10, 12, 13, 
0279/1a, 1b, 6, 7a, 7b, 8a, 8b, 9, 0278, 0279, 0286, 0288, 0297/1, 0297/5, 
055/a, b, 059/4b, 4c, 4d, 0110/a, b, c, d, g, 0111, 0112/2, 0129/1a, 1b hrsz.  

  
 b) Különleges madárvédelmi területek: 

049/4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 050/1, 
2, 051/4, 7, 8, 052, 053, 054, 055, 058/3, 058/5, 058/6, 059, 062, 064/2, 4, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12,14, 073, 074/1, 2, 3, 4, 50110, 0112/2,0118 hrsz. 
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7. SZ. FÜGGELÉK  
KÖZMŰVEK, KÖZMŰLÉTESÍTMÉNYEK VÉDŐTÁVOLSÁGAI 

 
1) Vízellátás – tűzvédelem  

Védőtávolság a MSz 7487/2 szerint: 
Ivóvízvezeték (épület alapjától) D 300 mm-ig 3,0 m  

2) Szennyvízelvezetés  
Védőtávolságok  
  Gravitációs csatorna (épület alapjától) 3,0 m  
  Szennyvíz nyomócső  
  D 300 mm-ig     3,0 m  
3) Csapadékvíz elvezetés  

Védőtávolság  
Felszíni vízfolyás mindkét part mentén a partélétől számított 6,0 m széles 
szabadon hagyandó sáv. 

4) Gázvezeték hálózatok  
A vezetékek közötti legkisebb vízszintes távolság 
(MSz 7487/2 szerint) méretek m-ben 
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Vízvezeték - 1,5 0,7 0,7 0,7 
Csatorna 1,5 - 1,0 1,0 1,0 
Középfesz. kábel 0,7 1,0 - 0,5 0,5 
Távközlő vezeték 
(védőszerkezetbe
n) 

0,7 1,0 0,5 - 0,5 

Gázelosztó 
vezeték 

0,7 1,0 0,5 0,5 - 

 
5) Villamosenergia - hálózatok  

Föld feletti 20 kV-os villamos távvezeték hálózat esetében a védőtávolság a 
vezeték nyomvonala mentén mindkét oldalon a nyugalomban lévő legszélső 
vezetőktől mért  

külterületeken 5,0 – 5,0 m-es 
belterületen, kettős felfüggesztés esetében 2,5 - 2,5 m-es  
függőleges síkokig terjed. 

A tengelyvonaltól mért biztonsági övezet:  
külterületeken  
(1-1 m-es kartávolság + 5-5 m-es védőtávolság) 6,0 – 6,0 m 
belterületeken  
(1-1 m-es kartávolság + 2,5-2,5 m-es védőtávolság) 3,5 – 3,5 m 

Föld feletti 0,4 kV-os villamos szabadvezeték hálózat esetében a vonatkozó 
jogszbaály 6. sz. melléklet szerint alakítandók. vezeték nyomvonala mentén 
mindkét oldalon a nyugalomban lévő legszélső vezetőktől mért 1,0 – 1,0 m-es  

 függőleges síkokig terjed. 
A tengelyvonaltól mért biztonsági övezet: 

  (1-1 m-es kartávolság + 1-1 m-es védőtávolság) 2,0 – 2,0 m  
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Föld feletti 0,4 kV-os légkábel hálózatok esetében a nyomvonal két oldalán 
szükséges biztonsági sáv a tengelyvonaltól mérve 1,0 – 1,0 m-es függőleges síkokig 
terjed. 
A föld alatti villamos 20 kV-os, 0,4 kV-os, jelző-, mérő-, működtető-, optikai kábel 
vagy alépítmény biztonsági övezete a nyomvonal két oldalán, arra merőlegesen 
1,0 méteres  távolságú függőleges síkokig terjed. 

 
6) Távközlési - hálózatok  

Föld feletti távközlési légkábel hálózatok esetében a nyomvonal két oldalán 
szükséges biztonsági sáv a tengelyvonaltól mérve  
1,0 méteres távolságú függőleges síkokig terjed. 
Föld alatti távközlési hálózatok, kábelek és alépítmények az MSz 7487. szabvány 
előírásai szerint rögzített biztonsági övezete a nyomvonal mindkét oldalán, arra 
merőlegesen 1,0 méteres távolságú függőleges síkokig terjed. 
 
A vonatkozó jogszabályi háttér: mindenkori hatályos Távközlési Törvény a 
29/1999. (X.6.) KHVM rendelet, a 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet (a 12/2003 III. 
24. BM rendelettel módosított változata); a 32/2000. (XI. 16.) EüM rendelet, 
valamint az OTÉK idevonatkozó rendelkezései. 
 
 

 



BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MELLÉKLETEK 
 
 

83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MELLÉKLETEK 
 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

M1 ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM:     
UTCA: KÜLTERÜLET  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 0141 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: 

CSIMA KÁLVÁRIA, KÁPOLNA ÉS SZOBORCSOPORT 
JELENLEGI VÉDELEM: 

MŰEMLÉK 

MŰEMLÉKI NYILV.T. SZÁM: 

M 10273  

A VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNY EREDETI RENDELTETÉSE:  

KÁLVÁRIA 
A VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:  

KÁLVÁRIA 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA 
E területen, a XIII. században a legjelentősebb település, a Bajna határában 
fekvő Csima volt, mely a szombatonként rendezett vásárokról később a 
Csimaszombat nevet kapta. A Bajna határában lévő Szűz Mária tiszteletére 
felszentelt csimai kápolna a XVII. század közepére népszerű búcsújáró hellyé 
vált. A kápolna, a mellette lévő kálvária és az alatta lévő Szent Anna-kápolna 
gondozása a kápolna mellett lakó remete feladata volt. A kálvária 
kvadrátkövekből és téglából készült. A búcsúk alkalmából három harang szólalt 
meg a vörös zsindellyel fedett fatoronyban. A három oltár közül a főoltár felett 
lévő Szent Mária képhez számos csodás eseményt fűzött a néphagyomány. Bajna 
folyamatos gazdagodása következtében a település a XVIII. század végére 
elvesztette jelentőségét és hamarosan el is néptelenedett. II. József a kápolnát 
száz évre bezáratta, magtárnak használták, melynek következtében állapota oly 
mértékben leromlott, hogy 1891-ben nem kerülhette el a lebontást. Ma egyedül 
a csima kálvária áll. A barokk kálvária dombra fut fel, tetején Krisztus 
ábrázolása kereszten, jobbról és balról a két lator keresztre feszített alakja 
található. A „keresztút” tizennégy stációból áll, a falfülkékben festményeken 
ábrázolták Jézus szenvedéseinek egyes jeleneteit.  
 
 
 
A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK: 
- 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

M2 ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM:     
UTCA: HŐSÖK TERE 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 570* 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: 

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

JELENLEGI VÉDELEM: 

MŰEMLÉK 

MŰEMLÉKI NYILV.T. SZÁM: 

M 2469  
AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE:  

TEMPLOM 
AZ ÉPÜLET JELENLEGI RENDELTETÉSE:  

TEMPLOM 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:  
Bajnai római katolikus templom falába az 1484-es évszám van 
bevésve, de feltételezhetően az Arpád- házi királyok idejében épült az 
egyházi intézmény. A torony nélküli templomot a XVIII. század 
folyamán többször felújították. A tornyot 1751-ben építtette Sándor 
Mihály, amiben a század végén már négy harang szólt. 1810-ben 
Sándor Vince a fatorony helyére kőből készült tornyot emeltetett. 
1885 és 1891 között készült el a kereszthajó és a két mellékhajó. A XX. 
század elején Metternich Klementina a templom zsindelytetejét 
palatetőre cseréltette le, felújítatta az orgonát és a külső falakat 
sárgára festette. Ma is jól látható, hogy a templom apszisa a 
középkorban készült.  A torony kivételével a templomot cserép fedi. A 
sárgára festett épületet fehér színű vakolatkeretek szegélyezik. A 
homlokzatot félköríves és csúcsíves záródású nyílások díszítik. Az 
órapárkányos tornyon alacsony toronysisak található.  
A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK: 
Kőkereszt ( M3 ), világháborús emlékmű ( H4 )  
MEGJEGYZÉS: 
*A műemléki nyilvántartásban az 507-es hrsz-on helyezkedik el, ami 
azonban nem felel meg a valós állapotoknak. 

 

 

 
 

 
Benedek Kft - Településrendezési Iroda  1031. Budapest, Sorompó utca 1.  Tel: 06-20-913-85-75 



 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

M3 ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM:     
UTCA: HŐSÖK TERE 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 570* 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: 

KŐKERESZT 

JELENLEGI VÉDELEM: 

MŰEMLÉK 

MŰEMLÉKI NYILV.T. SZÁM: 

M 2470  
AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE:  

KERESZT 
AZ ÉPÜLET JELENLEGI RENDELTETÉSE:  

KERESZT 

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:  
A római katolikus templom kertjében található kőkeresztet 1778-
ban emeltette Sándor Antal. A barokk stílusú kereszt vörös 
márványból készült. A feszület három részre tagolódik. A felső rész 
a márványból készült keresztből és a kőből készült, megfeszített 
Krisztus szobrából áll. A kereszt alatt az imádkozó Szűz Mária alakja 
található. A vörös márványból készült, csigavonalú faragványokkal 
díszített középső rész alatt egy dísztelen lábazat található. 

A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK: 
Római Katolikus Templom ( M2 ), világháborús emlékmű ( H4 ) 
MEGJEGYZÉS: 
*A műemléki nyilvántartásban az 507-es hrsz-on helyezkedik el, ami 
azonban nem felel meg a valós állapotoknak.  
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M4-5/A ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM:     

UTCA: MÁJUS 1. TÉR 
HÁZSZÁM:  15. 
HRSZ: 566 (FŐÉPÜLET); 565/1-2, 563, 564, 567/1, 568/1-2 

A VÉDETT ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: 

SÁNDOR- METTERNICH KASTÉLY 
JELENLEGI VÉDELEM: 

MŰEMLÉK 

MŰEMLÉKI NYILV.T. SZÁM: 

M 2472 
A VÉDETT ELEM MEGNEVEZÉSE: 
A SÁNDOR- METTERNICH KASTÉLY MŰEMLÉKI KÖRNYEZETE 
MŰEMLÉKI NYILV.T. SZÁM: 
M 6853 

HRSZ: 116/5, 568/2, 567/1, 786, 787, 807, 
562, 907/13** 

 

AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE: KASTÉLY 

AZ ÉPÜLET JELENLEGI RENDELTETÉSE: FELÚJÍTÁS ALATT 

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:  
A bajnai birtok 1701-ben került a Sándor család tulajdonába. A birtoktesten ekkor 
egy elhanyagolt nemesi rezidencia állt, melynek helyére Sándor Menyhért 1722-
ben vadászkastélyt építtetett. Az 1740-es évek elején Sándor (II.) Mihály a 
kastélyt átalakítatta, kibővítette, így alakult ki az egyemeletes tömegforma. A 
XIX. század folyamán a Sándor Móric tulajdonában lévő kastély további 
átalakításon és bővítésen esett át, melynek terveit Hild József készítette (erre 
utal a főhomlokzaton megjelenő „Anno MDCCCXXXIV” felirat). Sándor Móric 
halála után férfiágon kihalt a Sándor család, így a birtokot lánya örökölte, aki 
egyesítette a Sándor és Metternich neveket. 1921-ben Metternich- Sándor 
Klementine örökölte a birtokot, akinek halála után nem volt több egyenes ági 
leszármazott. A XX. században zaklatott sorsot ért meg a kastély. 2002-ben 
kezdődött el a felújítása, ami ma is tart.  
Az egyemeletes, téglalap alaprajzú, szabadon álló épület mögé két, szabálytalan 
négyzet alakú udvar köré szerveződő melléképületek csatlakoznak. Az 1+2+3+2+1 
tengelyes főhomlokzat középső része a homlokzati sík elé ugrik. Alul félköríves 
záródású árkádsor, a felső szinten korinthoszi jellegű oszlopokon nyugvó fogsoros 
párkány található, melyen a Sándor-Metternich család címerével díszített 
timpanon került kialakításra. A középső részen félköríves záródású, az épület 
többi részén egyenes záródású nyílások vannak. A födémek vonalában megjelenő 
párkányok a homlokzatokat vízszintesen tagolják, a főpárkány felett balusztrádos 
attika jelenik meg. A földszinten az ablakok szemöldökének vonalában végigfutó 
párkány a nyílások felett félköríves vonalat ír le. Az emeleten található ablakokat 
a homlokzaton végigfutó könyöklőpárkánnyal és volutás konzolokon nyugvó 
szemöldökpárkánnyal díszítették. A dél-keleti homlokzat főhomlokzathoz hasonló 
kialakítású, de a földszinti része előrelép a fal síkjából. Az első épületrésznek 
félköríves záródású kocsiáthajtóval kapcsolódnak a hátsó épületrészek.  
A Sándor család tulajdonában összpontosultak a környék birtoktestei a XVIII. 
század közepére. Az 1722-ben elkészült vadászkastély mellé Sándor Menyhért egy 
vadaskertet is kialakíttatott, melyet unokája a század második felében 
felújíttatott. A lovak szeretetéről híres Sándor család ma is álló klasszicista 
stílusú istállóját Sándor Vince építette a kastély mögé 1802-ben. A kastélyépület 
körül Sándor Móric alakíttatott ki virágoskertet a XIX. század elején. A majdnem 
harminc holdnyi angol stílusú tájképi kert kialakítása is az ő nevéhez fűződik. A 
park két bejáratánál portásház volt, melyek közül az egyik még ma is áll. Az 
angolpark egy részét a II. világháború után felparcellázták házhelyeknek, egy 
részét pedig tűzifaként hasznosították. A parkban alakították ki a település 
labdarugó pályáját és a Bajnán átvezető utat is a parkon keresztül jelölték ki. 
Jelenleg a park területe 10,1 hektár, még megtalálható benne néhány szil, hárs, 
juhar, erdei fenyő, bokrétafa és fehérakác. A park helyi természetvédelmi 
terület 

MEGJEGYZÉS: 
* A kastély maga az 566, 565/1, 565/2 hrsz-on található, a többi védett műemléki 
környezet, jellemzően „út” terület. 
** A KÖH M 6853 nyilvántartási száma védte le a Sándor-Metternich kastély 
műemléki környezetét. A műemléki környezet jelen szabályozásban kiegészítésre 
került a kulturális örökségvédelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. alapján. 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

M4-5/B ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

M6 ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM:     
UTCA: TEMETŐ  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 439 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: 

SÁNDOR CSALÁD SZARKOFÁGJA 

JELENLEGI VÉDELEM: 

MŰEMLÉK 

MŰEMLÉKI NYILV.T. SZÁM: 

M 11042  

AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE:  

SÍREMLÉK 
AZ ÉPÜLET JELENLEGI RENDELTETÉSE:  

SÍREMLÉK 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:  
A Sándor család síremléke a falu temetőjében áll. A szarkofágon 
elhelyezett egyik táblán ez áll: „A hírneves Szapáry grófok 
nemzetségéből született muraszombati és szécsiszigeti Szapáry 
Annának, a híres Csillagkeresztes Rend palota hölgyének, a Szegények 
sorsának enyhítésén fáradozó Társulat elnöknőjének, gyermekei 
szerető édesanyjának, drága feleségének emelte e kamrát szlavniczai 
gróf Sándor Vince, császári és apostoli királyi kamarás, 1819-ben.” 
1820-ban ide temette fiát Sándor Sándort, 1824-ben Sándor Móric 
pedig édesapját, Sándor Vincét. A klasszicista stílusú szarkofág oldalán 
található táblába latin nyelvű felirat található. A kőből készült 
szarkofág kétlépcsős, dísztelen talapzaton álló, téglatest formájú 
díszes sírládára emlékeztető építmény található. A felső rész oldalain 
dór jellegű oszlopok, tetején mind a négy oldalról timpanonformájú 
fedés található. A szarkofág körül kőből készült, dór jellegű pillérek 
közötti kovácsoltvas elemekből készült kerítés található. A bejárati 
szárny két magasabb lábazaton álló pillér közé került.  
A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK: 
Feszület ( H9 ) 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

M7 ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM:     
UTCA: RÁKÓCZI FERENC U. 
HÁZSZÁM: 20. 
HRSZ: 116/6 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: 

EGYKORI URADALMI ISTÁLLÓÉPÜLET 

JELENLEGI VÉDELEM: 

MŰEMLÉK 

MŰEMLÉKI NYILV.T. SZÁM: 

M 2473  

AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE:  
ÁLATTARTÁS, ÁLLATTENYÉSZTÉS 

AZ ÉPÜLET JELENLEGI RENDELTETÉSE:  
GALVÁNÜZEM 

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:  
A Sándor –Metternich kastély műemléki környezetében található istállót 
Sándor Vince építtette 1802-ben. Az egykori uradalmi istállóépület 
istállókat és műhelyeket rejtett magában. A fésűs utcavonalas beépítésben 
álló földszintes épület utcavonalra és oldalhatárra illeszkedik. Az épület 
klasszicista stílusú, U alaprajzú. Az utcával párhuzamos gerincű épület 
bejárata a középtengelyben található. A vakolatsávval keretezett bejárat 
felett az „M.D.CCC.II.” felirat található, felé dísztelen timpanon került 
elhelyezésre. A utcai homlokzat vakolatkerettel díszített. A vakolatkeretes 
nyílások a falmezők tengelyében kerültek elhelyezésre. A nyílászárók 
hagyományos kialakításúak. Az épület vakolt a homlokzatok (egykor) 
sárgára, a lábazati sáv sötét színűre festett. Az épület meglehetősen rossz 
állapotban van. Jelenlegi használatának megszüntetése és a felújított, 
megújuló kastély funkciójához való kapcsolása kívánatos lenne. 

A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK: 
-  
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM:    UTCA: JÓKAI MÓR  U. 

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 911/5. 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: STÁCIÓ 

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT  
ÉPÜLETLEÍRÁS: 
 A település déli szélén található stációt 
Szent Vendelnek, a pásztorok 
védőszentjének emelték a falubeliek a 
XIX. század második felében. A kőből 
készült oszlopot fehérre meszelték. A 
klasszicista stílusú talapzaton álló 
félköríves falfülkében Szent Vendelt 
ábrázoló festmény található. A Szentet 
jellemzően pásztorbottal ábrázolták, 
lábainál bárányok jelennek meg. A 
falfülke alatt, a kőtáblára festett felirat 
szinte teljesen olvashatatlan. A stációhoz 
kőlapokból kirakott út vezet. 

  

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A stáció restaurálása szükséges még 
mielőtt a felirat teljesen eltűnne. 

 

H2. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM:    UTCA: PETŐFI TÉR 

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 554 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PORTÁSHÁZ 

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT  
 

 
VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A felújítással egyidőben az épület méltó módon történő hasznosítása 
kívánatos lenne. A felújítás alatt álló kastélyépület kulturális, turisztikai 
használatához kapcsolódva. Az épület felújítást igényel. A felújítás során 
törekedni kell a hagyományos elemek megtartására, a tetőszerkezetnél a 
csapadékvíz elleni szigetelés elhelyezésére.

 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A Sándor- Metternich kastély parkjának 
két végét portásház védte, melyek közül 
az egyik ma is áll és vendéglátóhelyként 
működik. Külső átalakítás nem történt az 
épületen. A görög templomok mintájára 
készült, klasszicista stílusú portásház 
leghangsúlyosabb része az oromfalas 
homlokzat, mely jellegzetessége, hogy az 
alacsony hajlású tetőt maga mögé rejtő 
oromfalat párkány keretezi, a timpanon 
dísztelen marad. Az alatta lévő bejárat a 
homlokzati síkban elhelyezett, dór 
oszlopokra emlékeztető oszlopsor mögött 
került kialakításra. Az épület 
oldalhomlokzatain is megjelennek 
szimmetrikusan elhelyezett falpillérek. A 
déli homlokzaton falsíkból kiugró 
falfülke található. Az épület vakolt, 
sárgára festett. A bejárathoz lépcső 
vezet fel. Az oldalsó homlokzatokon a 
lábazat a homlokzati sík elé ugrik. Az 
épület előtt kőből és kovácsoltvas 
elemekből készült alacsony kerítés 
található. Az épülettel együtt a kerítés is 
védendő. 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H3. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM:    UTCA: RÁKÓCZI  U. 

HÁZSZÁM: 
HRSZ: 907 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: FA FESZÜLET 

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 
 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
 A fakereszt a Szomor felé vezető út 
mentén, kicsiny dombon található. A 
sötétbarnára festett fából készült 
keresztet háromszög alakú védő 
deszkarátéttel alakították ki. A feszület 
faragott Jézus Krisztus testét hordozza, 
a keresztszárak végét háromkaréjos 
kiszélesedések díszítik. A feszület 
hegesztett acélszelvényből készített 
kerítéssel van körbekerítve. 
 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A közvetlenül a talajjal érintkező fa 
feszület karbantartása különös figyelmet 
igényel. A kereszt teljes felületének 
védelmét, a napszítta felület 
újrafestését rendszeresen biztosítani 
kell.   

 

H4. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM:    UTCA: KOSSUTH  U. 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 570 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: HŐSI EMLÉKMŰ 

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 
 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A bajnai lakosok 1928-ban létrehozták a 
Hangya bizottságot, aminek 1938-ra 
sikerült előteremtenie annyi pénzt, hogy 
a háborúban elesett hősöknek 
emlékművet állíthassanak. A 
világháborús emlékművet 1939. július 16-
án avattál fel díszes ünnepség keretében. 
A Hősök terén lévő emlékmű egyszerű kő 
talpazaton álló délceg katonát és elesett 
társát ábrázolja. Bajna község képviselő 
testülete 1991-ben helyeztetett el új 
táblákat az emlékművön. 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A kő talpazaton és a szobron egyaránt 
elszíneződések jelentek meg, melynek 
kezelése szükséges. Folyamatos 
karbantartási munkákkal védendő meg az 
emlékmű állapota.  
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H5. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM:    UTCA: KOSSUTH  U. 

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 571 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KOPJAFA 

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 
 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
 A település központjában, műemléki 
környezetben két, fából készült kopjafa 
található. Mindkét kopjafa beton 
alapzaton áll, faragványokkal díszített, 
sötétbarnára festett emlék. A bal oldali 
képen látható kopjafát Bajna község 
2000-ben állította a millennium 
alkalmából. A magyar címer alá a 
„Milennium 2000 Bajna” felirat van 
bevésve. A kopjafa tetején kettős 
kereszt található, A kopjafa tetejét az 
országalma mása díszíti. A jobb oldali 
képen látható kopjafába az „In Memorian 
1956” feliratot faragták.  

  

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A fa felületek időjárás és kártevők elleni 
védelméről gondoskodni kell. 

 

H6. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM:    UTCA: KOSSUTH  U. 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 172/1 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 
 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A Bajna központjában található vályogból 
készült katolikus plébánia helyére 1833-
ban Sándor Móricz építtette a ma is álló, 
kőből készült paplakot. A kilenc szobát 
magában rejtő plébánia utcával 
párhuzamos gerincű, kontyolt 
nyeregtetővel, cseréppel fedett 
földszintes épület. A épület előtt 
keskeny előkert található. A vakolt, 
sárgára festett, a lábazati sávban 
sötétszínűre festett épület utcai 
homlokzata vakolatsávos kialakítású. A 
falmezők tengelyében kerültek 
elhelyezésre a nyílászárók. Az épület 
udvari oldalán pillér nélkül, 
szalagkeretes félköríves árkádsorral, 
mellvéddel készült tornác húzódik. 

  

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület műszaki állapota megfelelő. 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H7. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM:    UTCA: KOSSUTH  U. 

HÁZSZÁM: 
HRSZ: 1071 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: FESZÜLET 

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 
 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
 A Nyergesújfalu felé vezető út mentén, 
a Pallagi család 1779-ben állítatott 
fakeresztet, melynek gondozását és 
karbantartását írásban vállalta. Szavát 
meg is tartotta. 1901-ban a fakereszt 
helyére kőkeresztet emelt, melynek 
vállalta évenkénti átmeszelését. A 
bronzból öntött Jézus Krisztus testét 
hordozó kő feszület klasszicista stílusú 
lábazatra van emelve. 
 

  

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A kő felület töredezettsége figyelhető 
meg, mely újracsiszolással és meszeléssel 
ki lehetne javítani. 

 

H8. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM:    UTCA: KÜLTERÜLET 
HÁZSZÁM: 
HRSZ: 010 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: FESZÜLET 

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 
 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A település északi részén, a belterület 
mentén, a vízmű területén található ez a 
feszület. A feszület két részre tagolódik. 
A felső részen a kőből készült kereszten 
Krisztus szobra található. Az alsó rész 
fehérre festett magas lábazatból áll, 
melyről a felirat mára eltűnt. A feszület 
körül kőből és acélszelvényből készült 
kerítés található. 
Továbbá védeni kell a feszületet 
körbevevő négy darab idős eszüst hársat 
(Tilai tomentosa). 

  

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A feszület kissé jobbra dől. A további 
alakváltozásra oda kell figyelni, a 
feszület restaurálása, karbantartása 
szintén odafigyelést igényel. 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H9. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM:    UTCA: GAGARIN U. 

HÁZSZÁM: 
HRSZ: 439 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: FESZÜLET 

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 
 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
 A temető bejáratánál található 
feszületet, Hosszik Imre plébános 
emeltette 1836-ban. A bronzból öntött 
Jézus Krisztus testét hordozó kő feszület 
klasszicista stílusú lábazatra van emelve. 
A alsó keresztszár szabálytalan kövek 
halmát idéző faragványra ül rá. A 
lábazaton márványtáblába vésett latin 
nyelvű felirat található, melyben 
megemlítik a feszületet emeltető 
plébános nevét és az állítás idejét. 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A kő felületek állagvédelmi 
munkálatainak folyamatosnak kell 
lenniük, újra kell csiszolni őket. 

 

H10. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM:    UTCA: VÁSÁR TÉR 

HÁZSZÁM: 
HRSZ: 450 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ 

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 
 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A település szélén található L alaprajzú, 
földszintes lakóépület oldalhatárra 
illeszkedő, cseréppel, nyeregtetővel 
fedett, utcára merőleges gerincű épület. 
Az utca felé oromfalas, vakolatkeretes 
homlokzattal forduló épület előtt 
keskeny előkert található. Az oromfalon 
két, szimmetrikusan elhelyezett, egyenes 
záródású padlásszellőző található. A 
hagyományos szerkezetű nyílászárók 
zöldre vannak festve. Az épület mellett 
gerendás áthidalással, korinthoszi jellegű 
oszlopokkal, fehérre festett falécből 
készült mellvéddel kialakított 
oldaltornác húzódik. A tornác az utca 
felől, a félköríves záródású nyílásban 
elhelyezett, üvegszemes ajtó mögött 
rejtve marad. Az épületet vakolatdíszes 
oszlopokból kialakított kerítés veszi 
körül. Az épülettel együtt a 
kerítésoszlopok  is védendők. 

 
 

 

 
 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület kisebb felújítást igényel. Az 
épülettel azonos minőségű kerítés 
kialakítása nagyban növelné az épület 
arculatát. 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H11. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM:    UTCA: VÁSÁR TÉR 

HÁZSZÁM: 
HRSZ: 77/20 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: FESZÜLET 

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 
 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A feszület egy nagyobb zöld terület 
ölelésében, a Máriahalom felé vezető út 
mentén található. A kőből készült 
kereszt két fő részre tagolódik. Felső 
részén a megfeszített Krisztus látható. A 
korpusz bronzból készült. Alsó része a 
talpazatból és a timpanonban záródó 
feliratos táblából áll. A feszületet 
virágágyás és alacsony vaskerítés 
szegélyezi. 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A feszület rossz állapotban van. A kő 
felületek erősen megrongálódtak, a 
feliratok olvashatatlanná váltak. A 
feszület restaurálása szükséges. 

 

H12. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM:    UTCA: PETŐFI U. 
HÁZSZÁM: 
HRSZ: 1520 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ 

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 
 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A település déli részén, egy zsákutca 
végében található lakóépület fésűs, 
utcavonalas beépítésben áll. A 
földszintes, cseréppel fedett, 
nyeregtetős oldalhatáron álló épület, 
gerince utcára merőleges kialakítású. Az 
épület előtt előkert található. Az 
oromzatos utcai homlokzaton 
födémmagasságban cseréppel fedett 
osztópárkány húzódik. A két barnára 
festett zsalugáteres, vakolatkeretes 
ablak mellett a tornác félköríves 
záródású nyílása található. Az oromfalon 
két, szimmetrikusan elhelyezett, 
vakolatkeretes, félköríves záródású 
padlásszellőző található. Az épület 
oldalhomlokzata mellvéddel készült 
oszlopos oldaltornácúa. Az épület előtt 
kovácsoltvas kerítés, az árok mellett 
léckerítés  húzódik. 

 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület műszaki állapota megfelelő. 

Benedek Kft - Településrendezési Iroda  1031. Budap st, Sorompó utca 1.  Tel: 06-20-913-85-75 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H13. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM:    UTCA:  

HÁZSZÁM: 
HRSZ: 1386/3 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: FESZÜLET 

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 
 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
 A lourdes-i barlangnál található 
kőkeresztet 1904-ben állították. A 
domboldalon található kereszthez kőből 
készült lépcső vezet fel. A feszület két 
részre tagolódik. Felső részen található 
kereszt végei növényi motívummal 
díszítettek, a megfeszített Krisztus 
szobra található rajta. Az alsó részen a 
klasszicista stílusú lábazat található, 
melyen csúcsíves záródású 
márványtáblába a következő feliratot 
vésték: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE / ÁLLÍTATTÁK / 
FLÓRIÁN ILLÉS / ÉS NEJE / NAGY ROZÁLIA / 
1904” 

 

 
 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A feszület jó állapotban van, a 
karbantartásának a továbbiakban is 
folyamatosnak kell lennie. 

 

H14. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM:    UTCA:  
HÁZSZÁM: 
HRSZ: 1386/3 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LOURDES-I BARLANG 

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 
 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
1893-ban Bajna határában, a Ser-kút 
mellett épült a lourdes-i barlang. A 
Mezey Rudolf plébánoshoz fűződő 
barlangban található a Szűz Mária- és 
Szent Bernadett szobor. A domboldalba 
ékelődő vallási építmény külső 
megjelenése egyszerű kőfelület. A 
középtengelyben lévő kápolnát 
kovácsoltvas kerítés szegélyezi, felette 
kőkereszt és egy kőtáblába vésve a 
következő felirat található: „ A 
LOURDESI / SZEPLŐTLEN SZENT SZŰZ 
TISZTELETÉRE / A BAJNAI HÍVEK / 1893 ” A 
barlang előtt félbe vágott farönkökből 
padokat alakítottak ki gyülekezőhelyet, 
így a hely istentisztelet tartására is 
alkalmas. 

 
 

       

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A vallási építmény alaposabb 
karbantartást igényel.  

Benedek Kft - Településrendezési Iroda  1031. Budapest, Sorompó utca 1.  Tel: 06-20-913-85-75, 



 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H15. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM:    UTCA: KÜLTERÜLET 

HÁZSZÁM: 
HRSZ: 0237 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: SZT. DONÁT SZOBRA 

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 
 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
Bajna külterületén található Szent 
Donát, a szőlősgazdák, szőlőhegyek 
védőszentjének szobra. A kicsiny dombra 
emelt fehér műkőből készült szobor 
betont alapzaton áll. A Szentet 
boroshordóval, kupával és szőlőfürttel 
ábrázolták.  

 

 
 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A szobor jó állapotban található. 
Karbantartásáról folyamatosan 
gondoskodni kell.  

 

H16. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM:    UTCA: KÜLTERÜLET 
HÁZSZÁM: 
HRSZ: 0256/3 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: FESZÜLET 

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 
 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
Az Őr-hegy tetején álló keresztet Sándor 
Móricz lánya, Sándor Paulina hercegnő 
állítatta 1856-ban. A nyolc méter magas 
kereszthez ennek ellenére az 
ördöglovashoz kapcsolódó 
mendemondákat fűznek a helybeliek. A 
feszületre az „in hoc signo vinces” (e 
jelben győzni fogsz) feliratot vésték. A 
kereszt restaurálását Sándor Paulina 
leánya, Metternich Klementina 
végeztette el 1935-ben.  

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
 

Benedek Kft - Településrendezési Iroda  1031. Budapest, Sorompó utca 1.  Tel: 06-20-913-85-75 

 



 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H17. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM:    UTCA: JÓKAI MÓR  U. 

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 911/5. 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: STÁCIÓ 

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 
 

ÉPÜLETLEÍRÁS:
 A település déli szélén található stációt 

Szűz Mária tiszteletére emelték. A két 
dór jellegű oszlopra támaszkodó, kicsiny 
házra emlékeztető építményt 
nyeregtetővel fedték le. A vakolt, 
fehérre festett stáció lábazata kőből 
készült. A falfülkében található Szűz 
Mária szobor előtt üvegezett 
kovácsoltvas nyílászáró található. A 
falfülke alatt lévő táblán a következő 
felirat áll: „Szűzanyának hálából / 
hadifogságból / szerencsés / 
hazatérésemre / Steinger János / Lepsics 
Margit // Felújította Babszki János és 
családja” A stációhoz kőlapokból kirakott 
út vezet. 

  

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A stáció jó állapotban található. 
Karbantartásáról a továbbiakban is 
gondoskodni kell. 

 

H18. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM:    UTCA:  
HÁZSZÁM: 
HRSZ: 461/2 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓÉPÜLET 

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT  
ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A fésűs, előkertes beépítésben álló 
lakóház kontyolt nyeregtetővel, 
cseréppel fedett földszintes épület. Az L 
alaprajzú épület gerince utcával 
párhuzamos kialakítású. A homlokzatok 
fehérre, a lábazati sáv sötét színűre 
festettek. Az épület nyílászárói 
hagyományos szerkezettel készültek. A 
hat osztásos ablakok szabálytalan 
ritmusban követik egymást. Az épület 
közepén fadeszkákból készült kapu 
található.  

  
VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület felújításra szorul.  A felújítás 
során törekedni kell a hagyományos 
szerkezetek megtartására. A 
tetőszerkezet átépítése során a 
csapadékvíz elleni szigetelést meg kell 
oldani. 

Benedek Kft - Településrendezési Iroda  1031. Budapest, Sorompó utca 1.  Tel: 06-20-913-85-75, 06-30-269-79-80 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H19. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM:    UTCA: KOSSUTH  U. 

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 754/1 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: ISKOLA 

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 
 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A település központjában található 
iskolaépület földszint + emelet magas, 
lapostetős, L alaprajzú épület. A 
homlokzatok vakoltak, az enyhén kiugró 
lábazat téglaszínű, a többi rész fehér 
színű. Az utcai homlokzat vakolatkeretes 
kialakítású. A homlokzaton két sorban 5-
5 db háromosztatú hagyományos 
faszerkezetű ablak található. A 
homlokzat középső tengelyében 
elhelyezet téglaszínű táblán a következő 
felirat áll: „SIMOR JÁNOS BÍBORNOK, 
HERCZEG-PRÍMÁS, EGYKORI HÍVEINEK 
SZERETETE EMLÉKÉÜL ÉPÍTETTE ÉS 1874. NOV. 
22n FELSZENTELTE” Az épület bejárata az 
oldalsó homlokzaton található, az udvart 
vaskerítés zárja le.  

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület kisebb felújítást igényel.  

 

H20. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM:    UTCA:  MÁJUS 1. TÉR 
HÁZSZÁM: 
HRSZ: 786 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: ALKOTÓHÁZ 

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT  
ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A település szélén egy saroktelken 
található lévő alkotóház egy régi és egy 
új épületrészből áll. Minkét épület 
kontyolt nyeregtetővel, cseréppel fedett. 
Az új épület utcavonalon áll, gerince 
utcával párhuzamos vonalvezetésű. A 
telek fából készült kerítéssel van 
körbekerítve, a bejárat felett székely 
kapu található. Az épületek vakoltak, a 
lábazati sáv sötét színűre festett, a régi 
épület mustársárga, az új épület fehér 
színezést kapott. A nyílászárók 
hagyományos fa szerkezetűek. Az 
épületegyüttes elsődlegesen nem 
építészeti értékük, hanem helyi 
jelentőségük miatt védensők. 

 
 

 

 
 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A régi épületrész felújítást igényel. 

Völgyzugoly Műhely Kft.  2083. Solymár, Bimbó u. 20.  Tel: 06-20-913-85-75, 06-1-439-0490 

 
 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H21. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM:    UTCA: KÜLTERÜLET 

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 0237 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: SZENT ORBÁN OSZLOP 

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 
 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
Bajna külterületén található oszlopot 
Szent Orbánnak, a szőlőművesek 
védőszentjének emelték. A kőből készült 
oszlopot fehérre meszelték. Az egyszerű, 
szögletes talapzaton álló oszlop a 
falfülke sávjában lépcsőzetesen 
kiszélesedik. A félköríves záródású 
falfülke tetején kereszt található. A 
falfülkében Szent Orbánt ábrázoló 
festmény található sötét színű kerettel 
díszítve. A Szentet jellemzően 
pásztorbottal ábrázolták, körülötte 
szőlőtőkékkel. A falfülke alatt, a 
kőtáblába vésett felirat a következő: 
„SZENT ORBÁN / V F 1869” Az oszlopot 
kovácsoltvasból készült kerítés övezi. 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az oszlop jó állapotban található. 
Karbantartásáról a továbbiakban is 
rendszeresen gondoskodni kell. 

 

H22. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM:    UTCA:  KÜLTERÜLET 
HÁZSZÁM: 
HRSZ: 093/31 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: UGRATÓ-HÍD 

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT  
ÉPÜLETLEÍRÁS: 
Bajna külterületén, a Szomor felé vezető 
úton található Ugrató-híd, Sándor Móric 
gróf egyik híres ugrásáról kapta a nevét. 
A gróf az akkor még itt lévő, mély 
medrű, vízzel töltött, három öl és három 
láb széles árkot ugratta át a lovával, 
hogy a hídon menő kocsikat megelőzze. 
Az utókor két, földbe ágyazott 
márványcölöpöt helyezett el egymástól 
21 lábnyira, hogy az ugrást 
megörökítsék. Az elugrási és érkező 
pontot márványtáblába vésett patkóval 
örökítették meg. A patkó alatt és felett 
felirat található. 

 

 

 

 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az emlék rendszeres karbantartást 
igényel, hiszen a fű könnyen benövi. 
Javasolt az emlék mellé emléktábla 
elhelyezése. 

Völgyzugoly Műhely Kft.  2083. Solymár, Bimbó u. 20.  Tel: 06-20-913-85-75, 06-1-439-0490 



 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H25. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM:    UTCA:  ZÁRTKERT 
HÁZSZÁM: 
HRSZ: 2227 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: SZENT JÁNOS KÁPOLNA 

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 
 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
Bajna külterületén található kápolnát a 
Bajnai Borbarátok Egyesülete emeltette 
Szent János tiszteletére 2007-ben. A 
kápolna ragasztott terméskővel burkolt. 
Az egyszerű, nyeregtetővel fedett 
épülethez lépcső vezet fel. A félköríves 
záródású nyílást kovácsoltvasból és 
üvegből készült ajtó borítja. Szent János 
szobrát felirattal díszített 
márványoszlop hordja.  

  

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A kápolna újszerű állapota rendszeres 
karbantartással biztosítható. 

Völgyzugoly Műhely Kft.  2083. Solymár, Bimbó u. 20.  Tel: 06-20-913-85-75, 06-1-439-0490 

 








