
1. számú melléklet 
 

Az építési hely meghatározása az Lf-2 építési övezetben 
 

 
 

 

 

 

 



„2. sz. függelék 

 

Hévízgyörk Község Helyi Építési Szabályzatához  

Helyi védelem alatt álló építmények 

 

1. Római katolikus templom (Kossuth Lajos u. 141. – 1152 hrsz.) 

2. Petőfi Sándor Általános Iskola (volt katolikus iskola) (Kossuth Lajos u. 6. – 800 hrsz.) 

3. Evangélikus templom (Templom tér 3. – 839 hrsz.) 

4. Faluház (Kossuth Lajos u. 34. – 895/1 hrsz.) 

5. Református templom és iskola (Kossuth Lajos u. 25. – 875 hrsz.) 

6. Baptista imaház (Kossuth Lajos u. 35. – 896 hrsz.)” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„3. számú függelék 

 

Hévízgyörk Község Helyi Építési Szabályzatához  

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely 

 

1. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Római katolikus templom 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26036 

Műemlékjegyzési szám: 7052 

Lelőhely helyrajzi száma: 2–4;20–21; 23–27; 29; 31–51; 159–160; 161/ 2; 161/5–10; 

161/87–102; 539/1. 

Lelőhely típusa: település, temető 

Lelőhely kora: bronzkor, vaskor, római-kor – szarmata; középkor 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

2. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Ady Endre utca 115. 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26037 

Lelőhely helyrajzi száma: 353–358; 1280/2–4. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: bronzkor 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

3. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Egres-rét 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26038 

Lelőhely helyrajzi száma: 031/22; 031/37; 031/39–68; 032; 034; 048/1. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: szarmata, középkor 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

4. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Alsó-Homok 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26039 

Lelőhely helyrajzi száma: 1282/1; 3223; 3772/1; 3772/3–4; 3773. 

Lelőhely típusa: kincslelet 

Lelőhely kora: késő középkor 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

5. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Kaparóházi-dűlő 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26040 

Lelőhely helyrajzi száma: 084/3; 099/4; 0113/1–2; 0122/2; 0131/1–2. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: neolit 

Lelőhely védettsége: 



KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

6. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–a községhatár keleti széle 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26041 

Lelőhely helyrajzi száma: 0133/7–24. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: bronzkor, vaskor, népvándorlás kora, Árpád-kor 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

7. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Völgyi-dűlő 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26042 

Lelőhely helyrajzi száma: 084/3; 0113/2; 0115/2; 0117/3–

29; 0122/1; 0129/1–2; 0131/2; 1622. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: neolit, vaskor, római-kor – szarmata; népvándorlás kora, Árpád-kor 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

8. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Szilos 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26043 

Lelőhely helyrajzi száma: 082/22–27; 084/1; 084/3. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: neolit, római-kor – szarmata 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

9. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Egres-rét 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26044 

Lelőhely helyrajzi száma: 044/1–4; 044/6–7. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: őskor, római-kor – szarmata; középkor 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

10. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Szilos–Tullát-dűlő 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26045 

Lelőhely helyrajzi száma: 077; 082/14, 082/19–21. 

Lelőhely típusa: temető 

Lelőhely kora: ismeretlen kor 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

 

 



11. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Szilos 2. lelőhely 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26046 

Lelőhely helyrajzi száma: 079;099/1. 

Lelőhely típusa: szórvány 

Lelőhely kora: bronzkor 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

12. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Árok-köz-dűlő 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26047 

Lelőhely helyrajzi száma: 059/4–8; 061; 061/1; 061/4-10; 061/19. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: vaskor, római-kor – szarmata; népvándorlás kora, középkor 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

13. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Hegyi-dűlő 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26048 

Lelőhely helyrajzi száma: 0151/5; 0151/7; 0151/25; 0151/28–30. 

Lelőhely típusa: település, temető 

Lelőhely kora: neolit, római-kor – szarmata 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

14. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Hegy-dűlő 2. lelőhely 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26049 

Lelőhely helyrajzi száma: 0151/7–23; 0151/25; 0151/30; 0152; 0153/4–10; 0154/39. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: bronzkor, vaskor, római-kor – szarmata; népvándorlás kora, Árpád-

kor 
Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

15. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Tófalusi-dűlő 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26050 

Lelőhely helyrajzi száma: 0139/9; 0142/22–23; 0142/25–32; 0142/34–35. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: rézkor, bronzkor, vaskor, római-kor – szarmata; középkor 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

16. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Hegyalja-dűlő 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26051 

Lelőhely helyrajzi száma: 0154/6–31; 0154/35; 0156; 0157/1–32; 1156/2. 



Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: bronzkor, római-kor – szarmata; Árpád-kor 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

17. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Újtelep 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26052 

Lelőhely helyrajzi száma: 046/3; 052/4; 066/1–2; 071/58; 071/ 60; 071/62; 071/64. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: őskor, római-kor – szarmata 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

18. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Tsz-major 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26053 

Lelőhely helyrajzi száma: 094/4; 094/10. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: neolit, római-kor – szarmata  

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

19. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Tófalusi-dűlő 2. lelőhely 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26054 

Lelőhely helyrajzi száma: 039/2–9; 0142/32; 0142/34. 

Lelőhely típusa: földvár 

Lelőhely kora: bronzkor 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

20. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Tófalusi-dűlő 3. lelőhely 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26055 

Lelőhely helyrajzi száma: 072/9; 0139/3–6; 0141; 0153/29; 0153/38–45; 0154/42. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: bronzkor, Árpád-kor, késő középkor 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

21. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Felső-Homok 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26056 

Lelőhely helyrajzi száma: 3081; 3082/2; 03083a; 3084a; 3085b; 3087b; 3088b; 3089–

3100/2; 3101b; 3103b; 3103b; 3104b; 3105–3106; 3107b; 3108–3109. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: bronzkor, római-kor – szarmata; középkor 

Lelőhely védettsége: 



KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

22. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Újtelep 2. lelőhely 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26057 

 

Lelőhely helyrajzi száma: 057; 066/10; 066/16–21; 01459/3. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: római-kor – szarmata; népvándorlás kora 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

23. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Galga-part 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26058 

Lelőhely helyrajzi száma: 055/4-5; 055/8. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: római-kor – szarmata; középkor 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

24. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Egres-rét 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26059 

Lelőhely helyrajzi száma: 10–14; 16/1–2; 039/34; 039/39–55; 1145; 1169–1175/2; 2390. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: rézkor, bronzkor, római-kor – szarmata; Árpád-kor; késő középkor 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

25. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Egres-rét 2. lelőhely 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26060 

Lelőhely helyrajzi száma: 037/197; 041; 048/2. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: rézkor, római-kor – szarmata 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

26. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk–Felső-rét 1. lelőhely 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26061 

Lelőhely helyrajzi száma: 072; 072/9; 0154/41; 0154/52–53. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: Nem ismert 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

27. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk– Felső-rét 2. lelőhely 



Lelőhely KÖH azonosító száma: 26062 

Lelőhely helyrajzi száma: 0154/49–50 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: Nem ismert 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

28. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk– Felső-rét 3. lelőhely 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26063 

Lelőhely helyrajzi száma: 0154/39; 0154/43–47; 0155. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: Nem ismert 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

29. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk– Árok-köz 1. lelőhely 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26064 

Lelőhely helyrajzi száma: 069/4–9. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: Nem ismert 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

30. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk– Árok-köz 2. lelőhely 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26065 

Lelőhely helyrajzi száma: 053/9–10; 069/3–6; 070/1. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: Nem ismert 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

31. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk– Árok-köz 3. lelőhely 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26066 

Lelőhely helyrajzi száma: 053/6–9. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: Nem ismert 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

32. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk– Árok-köz 4. lelőhely  

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26067 

Lelőhely helyrajzi száma: 051/33–44. 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: Nem ismert 

Lelőhely védettsége: 



KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

33. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk– Emse-völgy 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 26143 

Lelőhely helyrajzi száma: 0111/1 

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: bronzkor 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll. 

34. lelőhely  

Lelőhely neve: Hévízgyörk– Galgahévíz 6. lelőhely 

Lelőhely KÖH azonosító száma: 25873 

Lelőhely helyrajzi száma:  

Lelőhely típusa: település 

Lelőhely kora: Nem közölt 

Lelőhely védettsége: 

KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt 

áll.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„4. számú függelék 

 

Hévízgyörk Község Helyi Építési Szabályzatához  

Országos műemlékjegyzékben szereplő épületek 

 

Műemlék (7052) Fürst Sándor út hrsz 37. 

templomrom:  román kori XIII. századi, 

   gótikus XV. századi és 

barokk 1700-as átépítésekkel, kiegészítésekkel a tornyon 

 

Műemlék (10809) Vörösmarty u. 45. hrsz 706 

lakóház:   népi XIX. század vége – XX. század eleje 

   vakolathímes homlokzat, faoszlopos tornác fűrészelt  

deszkamellvéddel, cserépfedésű nyeregtető,udvarán gémeskút 

 


