




























            
1. melléklet - Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása      
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2. melléklet – Helyi védelem alatt álló objekumok kistája 
 

Polgármesteri Hivatal  
Jókai u┻ なぱ┻ 
 

 
Kossuth u┻ なの┻  Vendéglő és bolt céljára épült┸ lakóépü┽let 
 

 

Petőfi Sándor u┻にに┻  Volt magtár┸ lakóépület 

 



5 
 

Petőfi Sándor u┻には┻  L alakú┸ hajlított lakóépület  

 

Petőfi u┻ ぬね┻  Tornácos┸ oromzatos┸ lakóépület 

 

Kossuth u┻ ば┻ Tornácos népi lakóház 

 
Zrínyi Miklós utca ‒ Mártírok útja ke┽reszteződésében a vendéglő tornácos épülete ‒ eredetileg lakóház  
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Jókai Mór u┻ ぬな┻ Református lelkészi hivatal┻  

 
Hősi emlékmű  
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3. melléklet – Pshonos fa- és cserjefajok 

 
Pshonos fafajok 

 
Tudományos név Magyar név 
Acer campestre mezei juhar 

Acer platanoides korai juhar 

Acer pseudoplatanus hegyi juhar 

Acer tataricum tatár juhar 

Betula pendula közönséges nyír 

Carpinus betulus közönséges gyertyán 

Fraxinus angustifolia subsp. pannonica magyar kQris 

Fraxinus excelsior magas kQris 

Fraxinus ornus virágos kQris 

Malus sylvestris vadalma 

Populus nigra fekete nyár  

Populus termula rezgQ nyár 

Prunus avium madárcseresznye 

Prunus padus zselnicemeggy 

Pyrus pyraster vadkörte 

Quercus cerris csertölgy 

Quercus petraea kocsánytalan tölgy 

Quercus pubescens molyhos tölgy 

Quercus robur kocsányos tölgy 

Salix alba fehér f_z 

Sorbus aria lisztes berkenye 

Sorbus aucuparia madárberkenye 

Sorbus domestica házi berkenye 

Sorbus torminalis barkóca berkenye 

Tilia cordata kislevel_ hárs 

Tilia platyphyllos nagylevel_ hárs 

Ulmus glabra hegyi szil 

Ulmus laevis vénicszil 

Ulmus minor mezei szil 

Staphylea pinnata mogyorós hólyagfa 
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Pshonos cserjefajok 
 

Tudományos név Magyar név 
Berberis vulgaris közönséges borbolya 

Cerasus fruticosa csepleszmeggy 

Cornus mas húsos som 

Cornus sanguinea veresgy_r_ som 

Coryllus avellana közönséges mogyoró 

Cotinus coggygria cserszömörce 

Cotoneaster niger fekete madárbirs 

Crataegus laevigata kétbibés galagonya 

Crataegus monogyna egybibés galagonya 

Euonymus europeus csíkos kecskerágó 

Euonymus verrucosus bibircses kecskerágó 

Hedera helix közönséges borostyán 

Ligustrum vulgare közönséges fagyal 

Lonicera xy 

losteum ükörke lonc 

Prunus spinosa kökény 

Prunus tenella törpemandula 

Rosa canina gyep_rózsa 

Rosa pimpinellifolia jajrózsa 

Rubus caesius hamvas szeder 

Salix cinerea rekettyef_z 

Spiraea media szirti gyöngyvesszQ 

Viburnum lantana ostorménfa 

Viburnum opulus kányabangita 

Vinca minor kis télizöld meténg 

 
Telepítésre javasolt egyéb fa- és cserje fajok 

 
Tudományos név Magyar név 
Acer ginnala t_zvörös juhar 

Aesculus carnea vadgesztenye 

Aesculus hippocastanum vadgesztenye 

Catalpa bignonioides szivarfa 

Colutea arborescens sárga borsófa 
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Corylus colurna törökmogyoró 

Ginkgo biloba páfrányfenyQ 

Laburnum anagyroides közönséges aranyesQ 

Liriodendron tulipifera  tulipánfa 

Malus baccata díszalma 

Platanus × acerifolia közönséges platán 

Prunus × cistena vérszilva 

Salix caprea kecskef_z 

Sophora japonica japánakác 

Sorbus rotundifolia kereklevel_ berkenye 

Staphylea pinnata mogyorós hólyagfa 

Tilia tomentosa ezüsthárs 

Prunus fruticosa csepleszmeggy 

Prunus serrulata díszcseresznye 
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4. melléklet - Természet- és tájvédelmi szempontból tiltott fajok listája 
 
 

1143/2014. EU rendelet 
az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának 

 és terjedésének megelQzésérQl és kezelésérQl 
 
A rendelet alapján a tagországok képviselQibQl álló inváziós fajok elleni védelemért felelQs 
bizottság elfogadta azt a növény- és állatfajlistát, mely az Unió számára veszélyt jelentQ invá-
ziós idegenhonos fajok jegyzékét alkotja. A listán szereplQ fajok egyedeire vonatkozó szigorú 
szabályok szerint tilos az egész EU területén forgalomba hozni és a természetbe kibocsátani 
akár egyetlen példányt is, de a behozatalra, tartásra, tenyésztésre, szaporításra, szállításra, 
kereskedelemre és felhasználásra is hasonlóan szigorú szabályok vonatkoznak. 
 

Magyar név Tudományos név 

borfa, tengerparti sepr_cserje Baccharis halimifolia 

kaliforniai tündérhínár Cabomba caroliniana 

vízijácint Eichhornia crassipes 

perzsa medvetalp Heracleum persicum 

sosnowsky-medvetalp Heracleum sosnowskyi 

hévízi gázló Hydrocotyle ranunculoides 

fodros átokhínár Lagarosiphon major 

nagyvirágú tóalma Ludwigia grandiflora 

sárgavirágú tóalma Ludwigia peploides 

sárga lápbuzogány Lysichiton americanus 

közönséges süllQhínár Myriophyllum aquaticum 

keser_ hamisüröm Parthenium hysterophorus 

ördögfarok keser_f_ Persicaria perfoliata 

kudzu nyílgyökér Pueraria montana var. lobata 
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5. sz. melléklet - Duna-Ipoly Nemzeti Park adatszolgáltatása a védelemmel érinett területek-
rQl 
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6. sz. melléklet – M_emlék 
 
törzs-
szám 

azo-
nosító cím név védelem helyrajzi szám 

2547 27867  R. k. templom ex-lege 
m_emléki környezete 

M_emléki 
környezet 

393, 394, 422, 
435, 768, 776, 
777, 781 

2547 6121 Jókai Mór u. R. k. templom M_emlék 1 
 
 
 
7. sz. melléklet - Régészeti lelQhelyek 

 
azonosító lelQhelysz. védelem HRSZ 

45142 1 szakmai 07/47, 07/48, 07/51, 07/22, 07/46 

45151 3 szakmai 047 

45152 4 szakmai 707, 73, 71, 777, 702, 703, 706/9, 706/10, 70 

 
 

 


