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Verseg Község Önkormányzatának …/2021. (…) sz. képviselő-testületi határozata 

 
Verseg Község Településszerkezeti tervéről 

 
 
 
 
 
 
 

1. Verseg Község Önkormányzata elfogadja Verseg Község Településszerkezeti tervét.  

2. Jelen határozat mellékletei az alábbiak: 

- 1. melléklet: „TSZT” jelű, „Településszerkezeti terv” tervlap 

- 2. melléklet: Verseg Község Településszerkezeti terv leírása 

- 3. melléklet: Változások a Településszerkezetben  

- 4. melléklet: Verseg Község Területi mérlege 

- 5. melléklet: Verseg Község Településszerkezeti tervének a Területrendezési tervekkel való 
összhang igazolása  

3. Jelen Településszerkezeti terv a teljes közigazgatási területre készülő új terv, ezért a 314/2012. (XI.8.) 
kormányrendelet 16.§.(8) bekezdése szerint a biológiai aktivitásérték egyenlege: 11 971,80, ami a 
korábban hatályos TSZT-hez képest +56,94 egység növekményt jelent. 

 

                                                           
 
 
 
 

polgármester                                                                        jegyző 
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2. melléklet Verseg Község ……/2021. (…) képviselő-testületi határozatához 
 

 
Verseg Község Településszerkezeti terv leírása 

 

2. 1. A területfelhasználás, a település igazgatási területének területfelhasználási egységei: 

2.1.1.Beépítésre szánt területek 
 
Területfelhasználási 
egység – általános 
használat szerint 

Területfelhasználási egység – sajátos használat szerint 
Legnagyobb 
beépítési 
sűrűség 

Kertvárosias  Lke 0,6 
Lakóterület 

Falusias_Lf 0,5 
Településközpont -  Vt 1,2 

Vegyes terület 
Intézményi - Vi 1,8 

Gazdasági területek Kereskedelmi, szolgáltató - Gksz 1,0 
Temető – K-T 0,1 
Kegyeleti park- K-Ke 0,1 
Közmű terület- K-Km 0,6 
Rekreációs terület-K-Re 0,6 

Különleges területek 

Mezőgazdasági üzemi terület – K-Mü 0,6 

2.1.1.1. Lakóterületek: 

Kertvárosias lakóterületek: a település kertvárosias lakóterületei a községközponttól északra lévő szabályos 
lakótömbök területei, a patak déli és északi oldalán. A belterülettől nyugatra tervezett lakótömbök is 
kertvárosias lakóterületek lesznek. 

Falusias lakóterületek: a községközpont körüli, halmazos hagyományos lakóterületek. 

2.1.1.2 Vegyes területek: 

Településközpont vegyes területek: a központban, a meglévő községi intézmények területei, tömbjei. 

Intézményi vegyes területek: a községközpont kizárólag intézményi rendeltetésű telkei, elsősorban oktatási, 
egészségügyi, közigazgatási és hitéleti rendeltetéssel.    

2.1.1.3. Gazdasági területek:  

Kereskedelmi, szolgáltató terület: a már kialakult gazdasági területek a belterületen, annak patak menti részén, 
valamint az országos utak mellett, a belterület szélén találhatóak. Tervezett gazdasági területek kerültek 
kijelölésre még a belterületen, a patak mentén, a meglévő területek bővítéseként, valamint a belterülettől 
északra, az Erdőstarcsa felé vezető út mellett. 

2.1.1.4. Mezőgazdasági üzemi területek: 

Jellemzően már kialakult, növénytermesztés, állattenyésztés és ezzel összefüggő termékfeldolgozás és tárolás 
céljára szolgáló területek, egy kivétellel külterületen. 

2.1.1.5. Beépítésre szánt különleges területek: 

Kegyeleti park (K-Ke), Temető (K-T): a 452 és 023/20 hrsz. területen a meglévő temető kegyeleti parkká 
alakítandó, a hatályos terv szerinti tervezett temető terület kijelölése iránti fejlesztési igényt az önkormányzat 
nem tartja fenn, a tervezett temető kijelölése megszünik. A meglévő, használatban lévő temető területét (303 
hrsz.) továbbra is különleges temető területként (K-T) jelöli a terv. 

Közműterület (K-Km): a 0107/15 és a 0107/16 hrsz-ú ingatlanon a terv szerint bővülő szennyvíztisztító 
területe. 
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Rekreációs terület (K-Re): a Fenyőharaszt 0122/4 és a 0122/3 hrsz-ú volt major területén már a hatályos 
tervben is kijelölt rekreációs rendeltetésű terület, amely terület ezen rendeltetésnek megfelelően fejleszthető. 

Mezőgazdasági üzemi terület (K-Mü): belterületen a Nógrádi (Vanyarc)-patak menti, meglévő létesítmény 
területe, külterületen a fenyőharaszti településrészen, a Kartal felé vezető 2109 j. összekötő út keleti oldalán 
fekvő, valamint a Nagykökényes felé vezető 2111 j. összekötő út mellett a belterület határában fekvő, már 
korábban kialakított mezőgazdasági üzemi tevékenységet szolgáló, a szomszédos területhasználatoknak is 
megfelelő környezetvédelmi előírások betartásával állattartásra is hasznosítható telepek területe. 

2.1.2. Beépítésre nem szánt területek: 

Területfelhasználási 
egység – általános 
használat szerint 

Területfelhasználási egység – sajátos 
használat szerint 

Közlekedési és 
közműterület Közutak – KÖ-U 

Zöldterület Közpark –  Z 

Védelmi - Ev 
Gazdasági - Eg Erdő 
Közjóléti - Ek 
Általános - Má 

Mezőgazdasági 
Kertes - Mk 

Vízgazdálkodási Vízgazdálkodási terület, patak - V  

Különleges beépítésre 
nem szánt területek 

Megújuló energiaforrás hasznosításának 
céljára szolgáló terület – Kb-En 

2.1.2.1. Közlekedési és közműterület: 

KÖ-U: az országos közutak területe 
 2106j. Mellékút (Kálló) 
 2109j. Mellékút (Kartal, Héhalom) 
 2111j. Mellékút (Nagykökényes) 

2.1.2.2. Zöldterület: 

A zöldterület (Z-közpark, közkert) állandóan növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus 
viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja.  

A Zoltán-kúria előtt fejlesztést igénylő zöldterület és a Nádaska-patak mentén (Kossuth Lajos utca két 
oldalán) tervezett közpark területe, valamint a belterülettől nyugati irányban tervezett kertvárosias 
lakóterületekhez kapcsolódóan kijelölt közkert tartozik a zöldterületek közé. 

2.1.2.3. Erdőterület: 

Védelmi erdő (Ev): Az erdészeti üzemterv szerint védelmi elsődleges rendeltetésű meglévő erdőterületek, 
továbbá a meglévő és tervezett környezetvédelmi, termőföld-, illetve tájvédelmi célokat szolgáló 
véderdősávok. 

Gazdasági erdő (Eg): Az erdészeti üzemterv szerint gazdasági elsődleges rendeltetésű, elsősorban 
faanyagtermelést szolgáló erdőültetvények. A versegi erdőterületek nagy hányada e kategóriába tartozik. 

Közjóléti erdő (Ek): A fenyőharaszti kastélyhoz tartozó kert, rekreációs-turisztikai célokat szolgáló parkerdő 
területe. 

2.1.2.4. Mezőgazdasági terület: 

Általános mezőgazdasági terület (Má): külterületi mezőgazdasági területek nagy része, művelési ág szerint 
szántóterületek, valamint rét és legelőterületek. 
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Kertes mezőgazdasági terület (Mk): A belterülethez délről csatlakozó volt zártkerti területek (Tatár-domb), 
jellemzően kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott földrészletek. 

 

 

2.1.2.5. Vízgazdálkodási terület: 

Ide tartoznak a települést átszelő kisvízfolyások területei: a Körteszói-patak, a Nádaska (Nógrádi vagy 
Vanyarci) patak és a Verseg (Kömrök) patak. A patakvölgy irányába lemélyült területek időszakosan 
vízállásos nádasok, rétek. 

2.1.2.6. Különleges, beépítésre nem szánt terület: 

Megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület (Kb-En): a Kökényesi úttól északra tervezett 
napelempark számára kijelölt terület. 

2.2. A tájrendezés és a természetvédelem 

Tájhasználat, tájszerkezet 

A TSZT alapján a település külterületének jelenlegi tájszerkezete, tájképe nem fog jelentős mértékben 
megváltozni. A fejlesztések számára a település léptékéhez, a hagyományos tájszerkezethez igazodóan 
kerültek kijelölésre, át-, illetve visszaminősítésre a területek. A mezőgazdasági tájhasználat, azon belül a 
szántóföldi művelés továbbra is domináns marad. A belterülettől délre, a Tatárdomb térségében található 
egykori zártkertes térség kisparcellás művelése hosszú távon is biztosítandó. A kertes területet meg kell óvni a 
túlzott beépítéstől, a lakórendeltetések megtelepedésétől.  

A település erdősültsége alacsonynak mondható. A TSZT valamennyi meglévő erdőterületet rögzít, az 
erdészeti üzemtervben szereplő elsődleges rendeltetésnek megfelelő területfelhasználási egységbe sorolva. Az 
Országos Erdőállomány Adattári erdők mellett az egyéb erdősült területek, mezővédő erdősávok és tervezett 
erdőterületek is kijelölésre kerültek. A legnagyobb tervezett erdőterület (~33 ha) a fenyőharaszti kastélytól 
délre található.  

A mezőgazdasági területeken talajvédelmi (és egyben klímavédelmi, levegőtisztaságvédelmi) szempontból 
szükség van a mezővédő erdősávok, külterületi fasorok rendszerének bővítésére. A TSZT jelöli a tájfásításra 
javasolt nyomvonalakat, ahol legalább egy oldali fa -és cserjesor telepítendő. Az országos közutak, valamint a 
mezőgazdasági területek, üzemi területek megközelítését szolgáló tájszerkezeti jelentőségű külterületi feltáró 
utak, csatornák mentén a tájfásítások nagy szereppel bírnak a víz- és széleróziónak kitett térség talaj védelme, 
és a levegőtisztaság-védelem, azaz a települési környezet szélerózió által okozott “porverés” elleni védelem 
szempontjából. Mindezek mellett jelentős a hatásuk a táj ökológiai és tájképi értékének az alakításában. 

A versegi táj meghatározó elemei a kisvízfolyások. A község területén átfolyó, kelet-nyugat irányú patakok, 
azaz a Körteszói-patak, a Nádaska- (más néven: Nógrádi- vagy Vanyarci)- patak és a Verseg-(Kömrök) patak 
a belterületet északi illetve déli részekre osztják, majd a belterület keleti oldalán összefutva, egy patakként, 
mint Nádaska-patak folynak tovább Heréd irányába. A TSZT alapján a település külterületének jelenlegi 
tájszerkezete, tájképe nem fog jelentős mértékben megváltozni. A fejlesztések számára a település léptékéhez, 
a hagyományos tájszerkezethez igazodóan kerültek kijelölésre, át-, illetve visszaminősítésre a területek. A 
mezőgazdasági tájhasználat, azon belül a szántóföldi művelés továbbra is domináns marad. A belterülettől 
délre, a Tatárdomb térségében található egykori zártkertes térség kisparcellás művelése hosszú távon is 
biztosítandó. A kertes területet meg kell óvni a túlzott beépítéstől, a lakórendeltetések megtelepedésétől. 

Természetvédelem, természeti értékek 

Verseg védelemre érdemes természeti értékei, területei: 

 az ökológai folyosó részét képező felszíni vízfolyások medrei, a medreket kísérő fás-gyepes parti 
sávok (Körteszói-patak, Versegpatak, Nógrádi /Vanyarci/ patak), 

 a belterület szabályozási tervlapján településképi szempontból értékes faegyedként jelölt fák,  
 a Fenyőharaszti kastély parkja. 

  
 Az OTrT-ben meghatározott ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete a vízfolyás menti 
területeket és nagyobb összefüggő erdősávokat, erdősült területeket érinti. Az ökológiai kapcsolatokat a 
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kisvízfolyások mentén fennmaradt beépítetlen, természetközeli sávok alkotják. Az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, 
továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását 
biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

 

 

Tájképvédelem 

A települést érinti az OTrT-ben megállapított Tájképvédelmi terület övezete, amely az erdősült és a 
vízfolyásokhoz kötődő, természetközeli, illetve tájképileg kitett külterületeit érinti (Kővágó, Nádaska- és 
Körteszó-patak térsége, Tőkés rétek, Fenyőharaszt erdei). Ezeken a beépítetlen, tájképi szempontból értékes 
területeken a kialakult tájképi egységhez igazodó, természetközeli tájhasználatot kell folytatni, kerülni kell a 
jelentős beépítést. Ezen övezetben a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-
hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat 
fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. Az övezet által 
érintett területre a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési 
szabályzat, valamint a településkép védelméről szóló rendelet tartalmazzák a területhasználatra és az 
építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.  

A Településképi Arculati Kézikönyv ajánlásait és a településképi rendelet követelményeit betartva, a 
gazdasági területek és a településkép védelmi szempontból kedvezőtlen látványú egyes különleges területek 
esetében különösen fontos a telekhatár mentén megfelelő puffer-zöldsáv, takarónövényzet telepítéséről 
gondoskodni. 

2.3. A zöldfelületi rendszer 

A zöldfelületi rendszer elemei 

A település zöldfelületi rendszerének elemei a közterületen kialakított közcélú zöldfelületek (közkertek), a 
jelentős zöldfelületű létesítmények kertjei (pl. temető, oktatási- és egészségügyi létesítmények kertjei), 
lakókertek, erdő- és mezőgazdasági területek (kertes területek), vonalas zöldfelületi elemeket, utakat, 
vízfolyásokat kísérő gyepes, illetve fásított zöldsávok, fasorok. Jelenleg csekély mértékű a használati értékkel 
rendelkező közcélú zöldfelületek, zöldterületek nagysága, mindösszesen fél hektár zöldterületként kialakított 
terület van a községben. Ezért elsődleges cél a lakóterületekhez kapcsolódó zöldterületek növelése, a 
közkertek, a lakóterületi közcélú zöldfelületek funkcionális, mennyiségi és minőségi fejlesztése.  

Megőrzendő pihenő, díszítő célú közcélú zöldfelületek a község belterületén: 

 Templom tér, 
 Fő utca központi zöldfelületei, 
 Kossuth Lajos utcai zöldfelület. 

 A teresedésekben kialakított közterületeken díszítő / pihenő célú közterületi zöldfelületek kerültek 
kialakításra. Bár az óvodának van saját játszókertje és az iskola saját futballpályával bír, szükség van egy jól 
felszerelt, korlátlan közösségi használatú játszó- és sporttér megvalósítására. 
  
 Értékes zöldfelületi elemek az utakat kísérő és az egyes területeket szegélyező összefüggő fasorok, 
amelyből jelenleg igen kevés található. Verseg zöldfelületi fejlesztésének egyik jó lehetősége, hogy a 
megfelelő szabályozási szélességű utcákban fásított zöldsávokat alakítanak ki. Az utak, utcák átépítésekor a 
közművek építésekor a felszíni vízelvezetés műveit, valamint a többi szükséges közművet is olyan műszaki 
megoldással kell kialakítani, elhelyezni, hogy maradjon elegendő hely út menti zöldsáv kialakítására, illetve 
utcafásításra. A 10-12 m szabályozási szélességű utcák már legalább egyoldali fásításra lehetőséget adnak. A 
12 m-nél szélesebb utcákban, megfelelően helytakarékos közműelhelyezés esetén, a kétoldali fásítás is 
lehetséges. Az utcafásítást egy-egy útszakaszon egységesen kell megvalósítani. Rendezett, vonzó utcaképet 
csak úgy lehet kialakítani, ha a fásítás egy adott útszakaszon egy fafajból, együtt „iskolázott” növényanyagból 
történik. 

A fejlesztési területek kapcsán fontos szempont a rendezett településszegélyek biztosítása, a beépítéseket 
kompenzáló zöldfelületek kialakításával, növényállomány telepítésével. Különösen a zavaró hatású gazdasági 
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épületek szegélyezésére kell figyelmet fordítani a kialakítás során: a telephelyeket egymástól min. kettős 
fasorral kell elválasztani, a határoló más területfelhasználási kategóriába tartozó területektől pedig 
háromszintes, örökzöldeket is alkalmazó zöldsávval (véderdősávval) célszerű elhatárolni. 

Zöldfelületi ellátottság  

Verseg belterületén a használati értékkel rendelkező közcélú zöldfelületek nagysága mindösszesen fél hektárt 
tesz ki, továbbá azok a település központi területein találhatók. A községben tehát a zöldfelületi ellátottság 
nem kiegyenlített, és csak részlegesen biztosítottak a pihenő, játszó és sportolási lehetőségek, a zöldterületek 
inkább csak díszítő, pihenő funkciót töltenek be. 

A település belterületén, a Nádaska-patak melletti területsávban, valamint a belterület nyugati folytatásában 
tervezett kertvárosias lakóterület központi területrészén új zöldterület (Z) kialakítása tervezett. A kijelölt 
területek megvalósításával a lakosság jelenleg kedvezőtlen zöldterületi ellátottsága jelentős mértékben 
növelhető. Az új zöldterületi létesítményeket, közkerteket kertépítészeti tervek alapján kívánatos 
megvalósítani. A jó kertépítészeti tervek alapján a táji-, környezeti és a kulturális adottságokhoz 
alkalmazkodó, funkcionálisan jól megkomponált, az épített és az élő kerti alkotó elemek összhangját biztosító 
kertek építhetők. A területen minél szélesebb korosztály számára kell biztosítani a szabadtéri rekreációs 
(pihenés, sportolás) lehetőségeket. 

2.4. Az örökségvédelem 

A település országosan védett értékei: 

Műemlék: 

megnevezés cím hrsz. 

Podmaniczky-kastély Fenyőharaszti-puszta 0122/4, 0122/3, 0122/2 
Római katolikus templom Fő u. 1. 1 
Zoltán-kúria József Attila u. 13. 15/6 

Műemléki környezet:  

megnevezés hrsz. 

Római katolikus templom ex-lege műemléki 
környezete 

92, 91, 90, 89, 88, 75, 64/5, 63, 3/7, 3/6, 3/2, 
221/2, 2, 16 

Podmaniczky-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

0147/9, 0147/1, 0146, 0145/14, 0143/1, 0141/2, 
0137/4, 0132, 0124/2, 0124/1, 0123/2, 0123/1, 
0121, 0120, 0118/3 

A település területén lévő azonosított régészeti lelőhelyek  

lelőhelyszám megnevezés hrsz 

1 Belterület 

16, 2, 57, 59/2, 59/3, 49, 62, 60, 
68, 65, 61, 58, 59/1, 3/6, 3/7, 4, 6, 
7, 5, 64/2, 64/5, 63, 75, 1, 221/2, 
3/2, 92, 3/8, 3/4, 3/5, 247, 224, 
248, 249, 225, 226, 227, 221/1, 
218/2, 218/1, 217, 222, 223, 82, 
83, 84, 15/2, 15/3, 8/1, 67/2, 67/1, 
66, 64/3, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85 

2 Kökényesi út 

062, 063, 064, 065, 680, 681, 679, 
618, 682, 678, 577, 576, 573, 572, 
571, 570, 575, 574, 569, 568, 567, 
566, 565, 564, 563, 562, 047, 
561/1, 067 

 

3 Csörsz-árok 

068, 065/13, 065/12, 064, 010/9 
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4 Mindszent 

0189, 0191/2, 0191/3, 0185/4 

 

5 Mindszent 

0191/3 

 

6 Mindszent 

0185/2, 0185/4, 0185/1 

 

7 
MRT12. 27/7 
 

056, 068, 080/2, 083/3, 058, 081, 
069, 055/2, 083/1, 057 

 
8 MRT12. 27/8 084, 088, 078, 087/12, 089 
9 MRT12. 27/9 079 

10 Kepés-tag, Nyár u. 

618, 653, 601, 602, 603, 604, 605, 
606, 607, 608, 609, 610, 649, 650, 
651, 652, 648, 647, 611, 612, 613, 
614, 617, 616, 615, 619/6, 619/2, 
619/1, 633, 634, 637, 638, 639, 
619/3, 619/4, 646, 645, 644, 032 

11 Deák F. u., Rózsa u. 

247, 241/2, 242, 243/3, 246, 
376/5, 240/2, 239, 300, 298, 304, 
305, 327, 328, 303, 302 

12 Makkos 

034, 035, 036, 037/1, 038, 039, 
633, 641, 642, 037/5, 037/3, 
037/4 

13 Cser-oldal 

029/5, 029/6, 029/4, 029/3, 029/2, 
029/12, 029/13, 029/14, 028, 
029/7, 029/8, 029/9 

14 Kepés-tag 035, 034, 033, 032 
15 Dózsa György u. 419/1, 418, 417 

16 Cser-oldal 
028, 029/19, 329, 343, 344, 341, 
342 

17 MRT12. 27/17 0107/3, 0107/4, 0107/5 

18 MRT12. 27/18 

0107/8, 0107/9, 0107/10, 
0107/13, 0107/12, 0107/11, 
0107/6, 0107/7 

19 MRT12. 27/19 0107/14, 0107/13 

20 MRT12. 27/20 
0107/14, 0107/16, 0107/17, 
0107/15 

21 Fenyőharaszt 0124/2 
22 MRT12. 27/22 0107/18 

23 Tőkés 
0108/2, 0108/3, 0108/4, 0108/5, 
0108/6, 0108/7, 0108/8 

24 MRT12. 27/24 0118/3 
25 MRT12. 27/25 0111, 0110, 0118/3, 0108/8, 0109 

26 Csapás u. 

1089, 1090, 1091, 1092, 1648, 
1649, 1650, 1652, 1653, 1654, 
1079, 1080, 1081, 1083, 1084, 
1085, 1086, 1087, 1088, 1082/1, 
1082/2, 1093, 1094, 1367/1, 
1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 
1647, 1651/2, 1651/1, 018, 09 

27 Körteszó 043 
28 Tatár-domb 0171, 0169, 0167, 0168/2, 0170/2 

30 MRT12. 27/30 
0185/2, 0185/4, 0185/1, 058/2, 
062, 0185/3 

33 MRT12. 27/33 0145/13, 0145/14, 0144/3, 0144/4 
34 Urbán-völgy 0155 
35 Urbán-völgy 0145/10, 0145/11 
36 MRT12. 27/36 0118/1, 0118/2 
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37 Gazos 0103, 099, 0100 
38 Gazos 099 
39 MRT12. 27/39 095/3, 095/5 
40 MRT12. 27/40 094 

41 Kertekalja (Paskom) 

1043, 1042, 1040, 1044, 1046, 
1045, 1047, 1039, 1048, 1069, 
1068, 1067, 1066, 1065, 1064, 
1062, 1061, 1070, 1049, 1050/1, 
1050/2, 1071/2, 1071/1, 1060, 
1056, 1051/2 

42 Cser-völgy 064, 010/10, 010/9, 010/11 

43 Bikázó-dűlő 
062/6, 063, 064, 062/3, 010/7, 
010/5, 010/6 

44 Selymes-árok 

1018/2, 1019/2, 1023/2, 1020/2, 
1021/2, 1022/2, 1025/2, 1016/2, 
1017/2, 1016/1, 1017/1, 1018/1, 
1022/1, 1021/1, 1020/1, 1019/1 

45 Zsolnai oldal 023/55 

Helyi védett értékek: 
 Falumúzeum Verseg, Fő u. 10. sz. 
 Hősök szobra  Verseg, József A. u. 16. hrsz. 
 Temető III. parcella 3. sor 28. sírhely 

- Hangya Imre (1876-1944) 
- Mihók László (1893-1976) 
- Kliebert László (1927-l957) százados  

Helyi területi védelem alatt álló terület 

 

2.5. A közlekedés 

Országos utak: 

Verseg közigazgatási területét jelenleg a 2106j., a 2109j., és a 2111j. összekötőutak érintik. 
Az országos utak tervezett fejlesztései: 

Országos útfejlesztés nem érinti a települést. 
Az országos utak tervezési kategóriák szerinti besorolása: 
2106j. út: K.V., B.V., 
2109j. út: K.V., B.V., 
2111j. út: K.V. 

Települési utak: 
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Belterületi kiszolgáló, ill. lakóutak, helyi külterületi utak 
A települési utak tervezett fejlesztései: 

A helyi kiszolgáló úthálózat bővítése a területfejlesztésekhez, illetve az új telekosztásokhoz kapcsolódik.  
A külterületi utaknál, mező- és erdőgazdasági utaknál, a mezőgazdasági járművek akadálymentes 
közlekedését, valamint a későbbiekben esetleg szükségessé váló útszélesítés lehetőségét az út menti beépítés 
szabályozásával kell biztosítani. 

A helyi úthálózat az alábbiaknak megfelelő tervezési kategóriák szerinti besorolást kapja: 
 kiszolgáló (lakó) utak: B.VI. d-C 
 önálló kerékpárutak: K.VII., B.VII. 
 önálló gyalogutak: K.VIII., B.VIII. 
 helyi külterületi utak: K.VI. 

Gyalogos felületek, Kerékpárút, turistaút: 

A magasabb rendű tervek szerint Verseget két térségi kerékpárút fogja érinteni, a kerékpárutak az országos 
utak egyes szakaszai mentén haladnak.  
A gyalogos közlekedés érdekében elsősorban további járdaépítés javasolt. 

Parkolás, rakodás: 

A parkolást, rakodást az OTÉK előírásai szerint kell megoldani. Jelentősebb telken kívüli parkolási igény a 
központban lévő helyi intézményeknél, és a temetőnél jelentkezhet.  
 
Közösségi közlekedés: 

A közúti tömegközlekedési ellátást továbbra is a helyközi autóbuszjáratok biztosítják. 

2.6. A közműellátás 

A település számára már jelenleg is rendelkezésre álló település szintű teljes közműellátás kedvező 
közműellátási lehetőséget nyújt a településfejlesztési javaslat alapján megvalósítandó fejlesztési területek 
közműellátására. A fejlesztésre javasolt beépítésre szánt területek túlnyomó része vagy már jelenleg is teljes 
közműellátással rendelkező területen, vagy ahhoz kapcsolódó területen fekszenek. Ezeknél a teljes 
közműellátás biztosítása a közhálózat jelentősebb fejlesztési igénye nélkül megoldható, azaz a teljes 
közműellátáshoz szükséges villamosenergia ellátás, vezetékes ivóvíz ellátás, közcsatornás szennyvízelvezetés 
és földgázellátás, valamint a csapadékvíz elvezetése is részben közvetlen bekötéssel csatlakozva a meglevő 
hálózatokhoz, részben a meglevő hálózat rövidebb-hosszabb szakasszal való továbbépítésével biztosítható. 

A beépítésre nem szánt területen bármilyen fejlesztés közműves szempontból akkor lehetséges, ha annak 
ellátására rendelkezésre áll a közegészségügyi hatóság által is elfogadott vízellátás és a villamosenergia 
ellátás, valamint a szennyvíz kezelése-elhelyezése a környezet veszélyeztetése nélkül megoldható és a 
csapadékvíz elvezetése is biztosított. 

Jelentősebb közműfejlesztést a település déli szélére tervezett nagymértékű sportterület fejlesztés igényel. 

A nagyobb távlatra prognosztizált igények csak a szolgáltatók előzetes tájékoztatására szolgálnak, hogy a 
távlati terveik készítésénél a várható fejlesztési szándékokra fel tudjanak készülni. A távlatra prognosztizált 
fejlesztéseknek csak egy része valósul meg a tervezés távlatáig, így a prognosztizált közműigényeknek is csak 
egy részének a jelentkezése várható.  

A közmű-üzemeltetők egy-egy beruházáshoz tényleges igénybejelentésre határozzák majd meg az 
igénynövekedés kielégítési lehetőségének műszaki-gazdasági feltételeit. 

Meg kell említeni, hogy az új igények kielégítésének feltétele egyrészt a közhálózat megléte, vagy a szükséges 
rövidebb-hosszabb szakaszának a továbbépítése az új igénylő telkéig és arról közművenként a bekötések, a 
fogadó helyek és mérőhelyek megépítése, másrészt vízi közműveknél a közműfejlesztési hozzájárulás 
befizetése, energiaközműveknél és elektronikus hírközlésnél a szolgáltatókkal való megállapodás megkötése, 
amelyben a szolgáltatók a szolgáltatás műszaki-gazdasági feltételeit rögzíthetik. 

2.7. A környezetvédelem 

A településrendezési eszközök felülvizsgálata az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 
szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: KV. Rendelet) hatálya alá tartozik. A KV. Rendelet 1.§ 
(2) a) bekezdése értelmében a település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és 
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szabályozási terv [1997. évi LXXVIII. tv. 9/B. § (2) bekezdés a) és b) pontja] kidolgozása során a környezeti 
vizsgálat lefolytatása mindig kötelező. A Kormányrendelet 6. §-a alapján a környezeti vizsgálat a terv 
kidolgozási, egyeztetési és elfogadási folyamatának része. 

A fentiek alapján Verseg Község Önkormányzata, mint a településrendezési terv kidolgozója döntött a 
környezeti értékelés elkészítéséről. A környezeti értékelés a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. mellékletében az alátámasztó javaslat tartalmi 
követelményeinek kötelező alátámasztó munkarészeként, de elkülönítetten került kidolgozásra. 

A környezeti értékelés megállapítása szerint a TSZT felülvizsgálata alapján nem várható jelentős környezeti 
hatás, illetve a várható környezeti hatás lényegesen nem tér el a hatályos terv megvalósulása esetén várható 
környezeti hatások jellegétől és mértékétől. 

Értékvédelmi szempontból a jelen módosítások épített és régészeti örökségvédelmi, táj-és természetvédelmi 
érdekeket érdemben, kedvezőtlen módon nem érintenek.  

A vonatkozó hatályos értékvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása mellett a tárgyi módosítás várható 
környezeti hatása a közvetlen és tágabb, épített és táji-, természeti környezetben sem lesz kedvezőtlen. 
A település felszín alatti víz állapota szempontjából való érzékenysége miatt elengedhetetlen a 
szennyezőanyagok talajba és felszín alatti vizekbe bejutásának elkerülése, megakadályozása. A felszíni és 
felszín alatti vizek szennyeződés érzékenysége miatt, a felszíni és felszín alatti vizek vízminőség védelme 
érdekében a fontos az új, vezetékes vízellátású létesítmények szennyvizeinek ártalommentes kezelése 
érdekében alternatív műszaki megoldásként zárt szennyvíztároló létesítése, vagy egyedi házi szennyvíztisztító 
kisberendezés alkalmazása. A településen a szennyvízhálózatra a lakások rákötése még nem teljeskörű, így a 
keletkező szennyvizek egy része a talajt és a felszín alatti vizeket szennyezve feltehetően ma is elszikkad. A 
település csatornaközművel ellátatlan külterületén az állattartással is alkalmas mezőgazdasági üzemi területek 
telephelyein, a kereskedelmi gazdasági területeken és a Fenyőharaszti kastélynál, valamint a kapcsolódó 
épületeknél keletkező szennyvizet egyedileg kezelik. 
Szükséges továbbá a csapadékvíz-csatornahálózat biztonságos vízelvezetést biztosító kialakítása és 
folyamatos karbantartása, illetve a környezet védelmét szolgálva a csapadékvíz visszatartása. 

 2.8. Védőterületek, védősávok 

Az OTÉK 38.§ (1) bekezdése szerint a védőterület a káros hatások elleni védelmet vagy biztonságot szolgáló 
terület, amely lehet védőterület (biztonsági terület), vagy nyomvonal jellegű építmény esetén védősáv 
(biztonsági övezet).  

A védőterület kiterjedését, felhasználásának és beépítésének lehetőségét, módját és feltételeit a vonatkozó 
jogszabályok – ennek hiányában az illetékes hatóságok előírásai – alapján kell meghatározni. 

2.9. Korlátozások 

Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználást befolyásoló-korlátozó közlekedési és közműadottságok: 
1. Vízellátás szolgáltatási területén 

 Vízgépészeti létesítmények és műtárgyak területei 

2. Szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés vonatkozásában 
 települési szennyvíztisztító telep berendezései 
 szennyvízátemelő berendezése 
 gerinc szennyvízgyűjtő vezeték 
 állattartó telepek üzemi szennyvíztisztító létesítményei 

 
3. Csapadékvíz elvezetés vonatkozásában 

 csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, csatornák, tavak 3-3 m-es karbantartó sávval 
 felszíni vízrendezést szolgáló, vízfolyás, csatorna menti 6-6 m-es mederkarbantartó sáv 

fenntartásával 
 
4. Energiaellátás területén 
   Villamosenergia ellátás 
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 22 kV-os gerinc elosztóhálózat nyomvonala, a külterületen 7-7 m-es oszloptengelytől mért 
biztonsági övezete 

  Földgázellátás 
 nagyközép-nyomású földgáz gerincvezeték és csőpalásttól mért 4-4 m-es biztonsági övezete 
 települési gázfogadó és nyomáscsökkentő állomás 

 
5. Elektronikus hírközlés 

 Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítménye 

6. Közlekedés 
 Közutak mentén az egyéb jogszabályban előírtak szerint 

 

 

3. melléklet Verseg Község ……/2021. (…) képviselő-testületi határozatához 

Változások a településszerkezetben  

 

 

 

3/a. A településszerkezeti változások bemutatása 

 

A TSZT területfelhasználási egységeit érintő tervezett módosítások  
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Az egyes átsorolásokat az alábbi térképek és táblázatok mutatják be részletesen, kategóriánként. 
3/b. Új beépítésre szánt területek kijelölése 

 

 

ssz. Hatályos területfelhasználási egység 
jele 

Tervezett 
területfelhasználási 

egység jele 
összterület (ha) 

1.a. Z Lke 1,1 
1.b. Z Gksz 1,5 
1.c. Ev Lke 0,3 
1.d. Eg K-Mü 0,6 

1.e. Má Gksz 2,9 
1.f. Má K-Km 1,2 
1.g. Z K-Mü 0,7 

 össz 8,3 
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3/c. Beépítésre szánt területek visszasorolása 

 

 

ssz. 
Hatályos 

területfelhasználási 
egység jele 

Tervezett 
területfelhasználási egység 

jele 
összterület (ha) 

2.a. Lke Ev 0,6 
2.b. Lke Eg 13,9 
2.c. Lke Má 79,2 
2.d. Lke Mk 7,3 
2.e. Lf Má 4,0 
2.f. Vt Z 0,8 
2.g. Vt Má 4,3 
2.h. Gksz Má 31,7 
2.i. Kre Má 166,3 
2.j. Kre Eg 3,3 
2.k. Kre Ev 0,6 
2.l. Kre Kb-En 6,5 
2.m. Kt Má 3,7 
2.n. Ko Má 0,8 
2.o. Lke Z 0,1 

összesen 323,1 
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3/d. Beépítésre szánt kategórián belüli átsorolások 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssz. 
Hatályos 

területfelhasználási 
egység jele 

Tervezett 
területfelhasználási egység 

jele 
összterület (ha) 

3.a. Lke Vt 0,5 
3.b. Lke Gksz 3,1 
3.c. Lf Gksz 1,8 
3.d. Vt Lke 9,3 
3.e. Vt Lf 2,6 
3.f. Vt Gksz 1,2 
3.g. Gksz K-Mü 20,7 
3.h. Kre Gksz 1,7 
3.i. Kre K-Mü 2,9 
3.j. Ko Gksz 2,8 
összesen 46,6 
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3/e. Beépítésre nem szánt kategórián belüli átsorolások 

 

 

ssz. 
Hatályos 

területfelhasználási 
egység jele 

Tervezett 
területfelhasználási egység 

jele 
összterület (ha) 

4.a. Z Má 9,4 
4.b. Ev Má 70,4 
4.c. Ev Eg 19,5 
4.e. Ev Mk 2,5 
4.f. Eg Ev 18,9 
4.g. Eg Má 10,3 
4.h. Eg Mk 1,6 
4.i. Má Ev 7,2 
4.j. Má Eg 16,0 
4.k. Má V 0,7 
4.l. Vtó Má 11,1 
4.m. Ee Ek 15,0 
4.n. Ee V 0,3 
összesen 182,9 
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4. melléklet Verseg Község ……/2021. (…) képviselő-testületi határozatához 
 
 

 
Verseg:  

-települési térség 570,9  ha 

-erdőgazdálkodási térség 277,0 ha 

-mezőgazdasági térség 2103,1 ha 

-vízgazdálkodási térség 5,1 ha 

Beépítésre szánt területek 

Területfelhasználási egység – 
általános használat szerint 

Területfelhasználási egység – sajátos 
használat szerint 

Terület 
ha 

Terület 
% 

Kertvárosias - Lke 70,0 2,37
Lakóterület 

Falusias - Lf 59,1 2,00
Településközpont - Vt 5,4 0,18

Vegyes terület 
Intézményi – Vi 3,5 0,12

Gazdasági terület Kereskedelmi, szolgáltató - Gksz 16,7 0,56
Temető – K-T 1,5 0,05
Kegyeleti park - K-Ke 0,4 0,01
Közmű terület - K-Km 2,6 0,09

Különleges területek 

Rekreációs terület - K-Re 7,6 0,26
 Mezőgazdasági üzemi terület - K-Mü 24,4 0,83

 
Beépítésre nem szánt területek 

Területfelhasználási egység – 
általános használat szerint 

Területfelhasználási egység 
– sajátos használat szerint 

Terület 
ha 

Terület 
% 

Közlekedési és közműterület Közutak – KÖu 21,2 0,72

Zöldterület Közpark - Z 1,8 0,06

Védelmi - Ev 72,0 2,44
Gazdasági - Eg 162,4 5,49Erdő 
Közjóléti - Ek 15,4 0,52
Általános - Má 2423,6 81,98

Mezőgazdasági 
Kertes - Mk 48,0 1,62

Vízgazdálkodási  Patakmeder- V 14,0 0,47

Különleges beépítésre nem 
szánt 

Megújuló energiaforrás hasznosításának 
céljára szolgáló terület – Kb-En 6,5 0,22

 

 

 

 



17 
 

 

 

 
5. melléklet Verseg Község ……/2021. (…) képviselő-testületi határozatához 
 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKNEK VALÓ 
MEGFELELŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSA 

 
 
A 2019-ben hatályba lépett Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. 
évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.) II. fejezete tartalmazza az Országos Területrendezési Tervet (a 
továbbiakban: OTrT), amely magában foglalja az Ország Szerkezeti Tervét, valamint az Országos Övezeti 
Tervet és az ezekre vonatkozó szabályokat. A Trtv. hatályba lépése jelen tervezés megkezdését, az 
államigazgatási szervek előzetes megkeresését követően történt meg.  
 
A Trtv. az „Átmeneti és európai uniós követelményekre utaló rendelkezések” című XVI. fejezetében 
rendelkezik arról az esetről, mikor a településrendezési eszköz készítésekor a megyei területrendezési terv 
még nem áll összhangban e törvénnyel. A Pest Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálata jelenleg 
folyamatban van, így a Trtv. „61. Általános alkalmazási szabály” és a „62. Településrendezési eszköz 
készítése e törvénnyel összhangban nem álló megyei területrendezési terv esetén” című fejezeteiben szereplő 
átmeneti rendelkezések alkalmazandók: 

 
„61. Általános alkalmazási szabály 
90. § (1) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti 

eljárásokban kell alkalmazni. 
(2) A megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó településrendezési eszköz tekintetében az olyan 

beépítésre szánt területet, amelyet a jogszerűen elfogadott településrendezési eszköz e törvény kihirdetése előtt 
már beépítésre szánt területnek nyilvánított, továbbra is ilyen területnek kell tekinteni, kivéve, ha ez a terület a 
2. melléklet szerinti Ország Szerkezeti Tervében a 4/1-4/11. melléklet szerinti országos jelentőségű műszaki 
infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények területére esik. 

(3) A 4/1-4/11. mellékletet az e törvény hatálybalépését követően indult közigazgatási hatósági 
eljárásokban alkalmazni kell.” 
 
Verseg község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatának előzetes véleményezési szakasza 2018 
júniusában, - tehát a Trtv. hatályba lépése előtt indult - így a tervezés során lehetőség van a korábban, az 
előzetes véleményezési szakasz indításakor hatályos az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi 
XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) területrendezési követelményeinek figyelembevételére. 
 
A Trtv. átmeneti rendelkezéseiben rendelkezik arról, hogy a megyei terv törvénnyel való összhangba 
hozataláig a Trtv. és a megyei terv hogyan alkalmazandó. A tervezés során a hatályos megyei terv a Trtv 91. § 
-ában foglaltak szerint kerül figyelembe vételre. 
 
A tárgyi módosítás az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIX. 
törvénnyel (továbbiakban: MTv.) módosított, Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 
törvény (továbbiakban: OTrT) és a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.) előírásaival, valamint Pest megye Területrendezési Terve 
(továbbiakban: PmTrT) hatályos előírásaival az alábbiak szerint van összhangban: 
 
 



18 
 

 
Verseg Község területét érintő országos és térségi területfelhasználási kategóriák  

Az Ország Szerkezeti Terve 
(Trtv./OTrT)  
2. melléklet) 
 

 
 
 
 
 
 

 
A község területét a Trtv. szerinti Ország Szerkezeti Tervén lehatárolt országos területfelhasználási kategóriák 
közül az erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, vízgazdálkodási és települési térség érinti.  

  

Térségi szerkezeti terv (PmTrT)  
2012 
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Térségi szerkezeti terv (PmTrT)  
2020 

 

 

 

 

 

Verseg község közigazgatási területe a 2012. év óta hatályos PmTrT Térségi szerkezeti terve szerint a 
hagyományosan vidéki települési térséghez tartozó jellemzően belterületi, illetve beépítésre szánt 
településrészen túl a mezőgazdasági térséghez, az erdőgazdálkodási térséghez, valamint a vízgazdálkodási 
térséghez (Nógrádi-(Vanyarci) patak és mellékágai) tartozó terület. A község területét országos, illetve térségi 
infrastruktúra hálózati elemként a 2106, 2019 és 2111 jelű országos mellékutak, valamint az országos 
kerékpárút-törzshálózat vonala érinti. 

A PmTrT térségi szerkezeti terve alapján a tervmódosítással érintett területek valamennyi térségi 
területfelhasználási kategóriát érintik.  
Pest Megye Területrendezési Terv Trtv. szerinti felülvizsgálata még folyamatban van, ezen átmeneti időszakra 
az alábbi előírás vonatkozik: 
Trtv. 91. § (1) A megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a 
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál  
b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül a 
11. § előírásait kell alkalmazni. 
A Trtv. 11. § előírása alapján: 

A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során 

a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a térséget lefedő erdők 
övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó 
szabályok figyelembevételével kell lehatárolni; 

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, – nagyvárosias 
lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható; 

c) a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt 
beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, 
vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá különleges honvédelmi, 
katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe 
kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani; 

d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 
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Térségi területi mérleg 

A PMTrT-2012 Szerkezeti Terv területi mérlege - Verseg 

Térségi 
területfel- 
használási 
kategória 

Területe 
PmTrT 2012 

(ha) 

A térségi övezetben 
kijelölhető más 

települési területfel- 
használási 
kategória 

OTrT 11§ szerint 

Eltérő területfel- 
használási 
kategória 

lehetséges területe 
(ha) 

Jelen tervmódosítás 
során igénybe vett 

területek  
(ha) 

Jelen tervmódosítás 
során más 

területfelhasználásra 
igénybe vett területek 

(ha) 

Települési térség  509,32  bármely célra  231,1 
még felhasználható 
tartalék 
278,22 

Erdő- 
gazdálkodási 
térség  
 
 
 
 
 
 
Erdők övezetébe 
tartozó adattári 
erdők 
 

314,63 
 
 
 
 
 
 
 
 
157,7 

Az erdőgazdálkodási 
térségben kijelölt 
további, erdők övezetébe 
nem tartozó területeken 
az erdőtelepítés 
lehetőségét megőrző 
területfelhasználás, 
területhasználat 
 
Erdők övezetébe tartozó 
adattári erdők területének 
5 %-án bármely 
területfelhasználás az 
erdészeti hatósággal 
egyeztetve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erdők övezetébe 
tartozó adattári erdők 
területének 5 %-a, 
azaz 7,85 

Erdőterület települési 
területfelhasználásban 
kijelölt 249,8 ha 
 
 
 
 
 
 
Erdők övezetébe 
tartozó adattári 
erdők területének 
97,6%-a, azaz 154,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,7 

Mezőgazdasági 
térség  

2130,83 
 

Mezőgazdasági térség 
területének legalább 
75%-át elsődlegesen a 
mezőgazdasági terület 
települési 
területfelhasználásba 
lehet sorolni, azaz ezen 
belül másodlagosan a 
75% kevesebb mint felén 
egyéb, a 25% eltérési 
lehetőségben nem 
nevesített 
területfelhasználásba is 
lehet sorolni. 
 
A 25% eltérési 
lehetőségben, a 
fennmaradó rész 
természetközeli terület, – 
nagyvárosias lakóterület 
és vegyes terület 
kivételével – beépítésre 
szánt terület vagy 
különleges honvédelmi, 
katonai és 
nemzetbiztonsági célra 
szolgáló terület 
területfelhasználási 
egységbe sorolható 

1598,12 ha 
 
 
 
 
 
 
Legfeljebb 783,08 ha 
 
 
 
 
 
 
 
Legfeljebb 532,71  

Mezőgazdasági 
települési 
területfelhasználásban 
kijelölt terület 
2471,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezőgazdasági 
térségben kijelölt más 
települési 
területfelhasználás 
1,2 
1.f. mód 1,2 ha K-Km 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
783,08 
 
 
 
 
 
 
 
531,51 

Víz- 
gazdálkodási 
térség 

0,61 Vízgazdálkodási terület 
(felszíni vizek területe) 

legfeljebb  
0,0 

Vízgazdálkodási 
települési 
területfelhasználásban 
kijelölt terület  
6,5 

0,0  
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A PMTrT-2020 Térségi Szerkezeti Terv területi mérlege - Verseg 

Térségi 
területfel- 
használási 
kategória 

Területe 
TEIR 2019 

(ha) 

A térségi övezetben 
kijelölhető más 

települési területfel- 
használási 
kategória 

OTrT 11§ szerint 

Eltérő területfel- 
használási 
kategória 

lehetséges területe 
(ha) 

Jelen tervmódosítás 
során igénybe vett 

területek 
(ha) 

Más 
területfelhasználásra 

igénybe vehető 
tartalék területek 

(ha) 
Települési térség  542 bármely célra  231,1 310,9 

Erdőgazdálkodási-
sági térség  
 
 
 
 
 
 
 
Erdők övezetébe 
tartozó adattári 
erdők 
 

281 
 
 
 
 
 
 
 
 
157,7 

Az erdőgazdálkodási 
térségben kijelölt 
további, erdők övezetébe 
nem tartozó területeken 
az erdőtelepítés 
lehetőségét megőrző 
területfelhasználás, 
területhasználat 
 
Erdők övezetébe tartozó 
adattári erdők területének 
5 %-án bármely 
területfelhasználás az 
erdészeti hatósággal 
egyeztetve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erdők övezetébe 
tartozó adattári erdők 
területének 5 %-a, 
azaz 7,85 

Erdőterület települési 
területfelhasználásban 
kijelölt 249,4 ha 
 
 
 
 
 
 
Erdők övezetébe 
tartozó adattári 
erdők területének 
97,6%-a, azaz 154,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,7 

Mezőgazdasági 
térség  

2128 Mezőgazdasági térség 
területének legalább 
75%-át elsődlegesen a 
mezőgazdasági terület 
települési 
területfelhasználásba 
lehet sorolni, azaz ezen 
belül másodlagosan a 
75% kevesebb mint felén 
egyéb, a 25% eltérési 
lehetőségben nem 
nevesített 
területfelhasználásba is 
lehet sorolni. 
 
A 25% eltérési 
lehetőségben, a 
fennmaradó rész 
természetközeli terület, – 
nagyvárosias lakóterület 
és vegyes terület 
kivételével – beépítésre 
szánt terület vagy 
különleges honvédelmi, 
katonai és 
nemzetbiztonsági célra 
szolgáló terület 
területfelhasználási 
egységbe sorolható 

1596,0 
 
 
 
 
 
 
Legfeljebb 782,0 
 
 
 
 
 
 
 
Legfeljebb 532,0 

Mezőgazdasági 
települési 
területfelhasználásban 
kijelölt terület 
2471,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezőgazdasági 
térségben kijelölt más 
települési 
területfelhasználás 
4,1 
1.e. mód 2,9 ha Gksz 
1.f. mód 1,2 ha K-Km 
 

 
 
 
 
 
 
 
782,0 
 
 
 
 
 
 
 
527,9 

Vízgazdálkodási 
térség 

5,1 Vízgazdálkodási terület 
(felszíni vizek területe) 

0,0 Vízgazdálkodási 
települési 
területfelhasználásban 
kijelölt terület  
6,5 

0,0  

 
A TSZT felülvizsgálata alapján a tervezett területfelhasználás a Trtv.-ben rögzített szabályoknak megfelel.  
A települési térséget érinti jelentős mértékű változtatás, a korábban beépítésre szánt területek visszavonásával 
azok mezőgazdasági területi besorolást kaptak. Ez az átsorolás nem ellentétes a vonatkozó szabályokkal, 
mivel a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető. Az 
erdőgazdálkodási térség, mezőgazdasági térség és vízgazdálkodási térségre vonatkozó szabályoknak a TSZT 
megfelel. 
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Új beépítésre szánt területek kijelölésére vonatkozó szabályok: 
 
A Trtv. 12. § előírása alapján: 

(1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési tervben új beépítésre 
szántterületet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni:  

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 
területeinek összenövését, és 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett 
rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős 
terület. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont szerinti 
meglévő beépítésre szánt terület - tervezett rendeltetésnek megfelelő - igénybevétele aránytalanul nagy terhet 
jelentene annak várható költsége miatt. 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő 
kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, 
- gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt - kell kijelölni.  Ha a 
zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem 
valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell 
kijelölni.  

 

A TSZT felülvizsgálata során új beépítésre szánt területek kijelölése a Trtv.-ben rögzített szabályoknak 
megfelel. Az új beépítésre szánt területek kijelölése az (1) bekezdés szempontjainak mérlegelése alapján 
történt. A (3) bekezdés követelményének megfelelően az összesen 8,3 ha nagyságú területen kijelölt új 
beépítésre szánt területekkel egyidejűleg zöldterület (1122 m2) és védelmi erdőterület (3696 m2) került 
kijelölésre a TSZT-ben az új lakó és gazdasági célú területekhez kapcsolódóan, ami az újonnan kijelölt 
beépítésre szánt területek 5,8%-át teszi ki. 

 

A változások hatálya alá tartozó területet érintő országos és térségi övezetek  

Az országos övezetek lehatárolását a Trtv. és a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának 
kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban MR.) mellékletei 
tartalmazzák. 

A település területét az alábbi országos övezetek érintik: 

 Trtv. 3./1. sz. melléklet - ökológiai hálózat ökológiai folyosójának  
 Trtv. 3./3. melléklet - erdők övezete 
 MR. 1. melléklet - jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
 MR. 2. melléklet - erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
 MR. 3. melléklet - tájképvédelmi terület övezete 

 
A település területét nem érintik az alábbi országos övezetek: 

 Trtv. 3./1. sz. melléklet - ökológiai hálózat magterületének övezete 
 Trtv. 3./1. sz. melléklet - ökológiai hálózat pufferterületének övezete  
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 Trtv.3./2. melléklet - kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, 
 Trtv. 3./4. melléklet - világörökségi és világörökségi várományos területek övezete, 
 Trtv. 3./5. melléklet - honvédelmi és katonai célú terület övezete. 
 MR. 4. melléklet - vízminőség-védelmi terület övezete 
 MR. 5. melléklet – nagyvízi meder övezete 
 MR. 6. melléklet – VTT-tározók övezete 

 

 

3./1. melléklet: Országos ökológiai 
hálózat 
 

 
 

A tervmódosítás érinti az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetét, amelyre a Trtv. 
alábbi szabályai vonatkoznak: 
 
26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti 
Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 
települési térséget határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, 
valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai 
hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit 
és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
kivéve, ha 

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület és az 
ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági 
eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, 
hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és 
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület 
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését 
nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új 
célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű 
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bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

Az új beépítésre szánt területkijelölést eredményező változások közül az 1.a, 1.b., jelű területek voltak 
átfedésben az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetével, de azok lehatárolása az alábbiak 
szerint felülvizsgálatra került a  Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság jóváhagyásával: 
Az 1.a jelű átsorolás (22-37 hrsz-ú ingatlanokat érintően) tekintetében megállapításra került, hogy az 
érintett területrész lakóterületi ingatlanok részét képezi, ezért itt az ökológiai folyosó határa módosításra 
került úgy, hogy az kizárólag a patak földrészletére (0105 hrsz) terjed ki az érintett szakaszon.  
Az 1.b jelű átsorolások közül a 121 hrsz.ú ingatlan döntő része már a hatályos TSZT-ben is beépítésre 
szánt területbe sorolódott (Lke, Vt). A 121 hrsz-ú terület valós természeti értékeinek vizsgálatára 
alapozva, a területre vonatkozóan az ökológiai folyosó övezete lehatárolásának felülvizsgálata 
megtörtént. A 121 hrsz-ú ingatlan északi, kb. 2600 m2-nyi része jelen felülvizsgálat alapján, az 
ökológiai folyosó övezetéhez tartozó területként általános mezőgazdasági területbe került az 
ingatlan hatályos tervekben beépítésre nem szánt, zöldterület területfelhasználási egységbe sorolt 
részéből. Az ingatlan többi, a hatályos tervben is már beépítésre szánt területként jelölt része Gksz 
jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe került. 
 

3./3. melléklet: Erdők övezete 
 
 

 

A javasolt területegységek közül a 2.b, 4.b.4.f, 4.h, 4.j, 4.m jelű területek érintettek az erdők övezetével, 
amelyre a Trtv. alábbi előírásai vonatkoznak:  
 
29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében 
legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését 
megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, 
továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének 
területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 
 
30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
 
A terv a fenti előírásoknak megfelel, az erdők övezetét (111,5619 ha) 98,5%-ban erdőterület 
területfelhasználási egységbe sorolja. 
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MR. 1. melléklet: Jó termőhelyi 
adottságú szántók övezete 
 
 

 
 

A jó termőhelyi adottságú szántók övezetére az MR. alábbi előírásai vonatkoznak:  
 
2. § (1) A településrendezési eszközök készítése során a mezőgazdasági terület területfelhasználási egység 
területét elsősorban - a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete mellett - a jó termőhelyi adottságú 
szántók övezetén javasolt kijelölni. 
(2) A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és 
bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. 
 
A változási területrészek nem érintettek a jó termőhelyi adottságú szántók övezetével. Az övezet 
területét a hatályos TSZT-nek megfelelően általános mezőgazdasági területbe sorolja, tehát a terv a 
fenti előírásoknak megfelel. 

 

MR. 2. melléklet: Erdőtelepítésre 
javasolt terület övezete 
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A tervmódosítási területrészek közül részben a 2.i, 4.b, 4.g jelű területek érintettek az erdőtelepítésre 
javasolt terület övezetével, amelyre az MR. alábbi előírásai vonatkoznak:  
 
3. § (1) A településrendezési eszközök készítése során az Országos Erdőállomány Adattárban nem 
szereplő erdőterület területfelhasználási egységeket a településfejlesztési és településrendezési célokkal 
összhangban - a természeti és kulturális örökségi értékek sérelme nélkül - az erdőtelepítésre javasolt 
terület övezet területén javasolt kijelölni.   
 
A terv a fenti előírásoknak megfelel, az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét 98,5 %-ban 
erdőterület területfelhasználási egységbe sorolja. 
 

 

MR. 3. melléklet: Tájképvédelmi 
terület övezete 
 
 

 

A tervmódosítási területrészek közül részben a 2.b, 4.b, 4.c, 4.f, 4.i, 4.j, 4.m jelű területek érintettek a 
tájképvédelmi terület övezetével, amelyre a MR. alábbi előírásai vonatkoznak:  
4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó 
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes 
közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell 
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos 
tájhasználat helyi jellemzőit. 
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat 
fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében - a településkép védelméről szóló törvény 
vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - meg kell 
határozni 
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait, 
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 
rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-
hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat 
fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 
A tervmódosítás a fenti előírásoknak megfelel, a tájképvédelmi terület övezetében nem került 
kijelölésre a tájképi egységet, hagyományos tájhasználatot veszélyeztető területfelhasználás.  
 
Verseg nem borvidéki település és nem rendelkezik I-II. szőlőkataszteri területtel sem. 
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Az OTrT 8.§ (2) bekezdésében szereplő gyümölcstermőhelyi kataszteri területekre a NÉBIH 
rendelkezik adatbázissal (http://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny). 
Az adatbázisban szereplő területek más célú igénybe vétele csak a gyümölcskataszterből való 
kivételt követően valósítható meg. (lásd a Verseg területén nyilvántartott gyümölcskataszteri területekre 
vonatkozó alábbi táblázatot) 
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6. melléklet Verseg Község ……/2021. (…) képviselő-testületi határozatához 
  
A Településszerkezeti terv biológiai aktivitásérték egyensúly 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.)7.§ (3) bek. b) 
pontja szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 
területének biológiai aktivitás értéke (BAÉ) az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem 
csökkenhet. A tervek készítésekor a területek biológiai aktivitásértékét a 9/2007. (IV.3.) ÖTM 
rendelet, mint a törvényben hivatkozott külön jogszabály előírásai szerint kell számítani.  
A tervmódosítás során új beépítésre szánt terület kijelölésére is sor kerül, ezért a fenti előírásoknak 
megfelelően igazolni szükséges a biológiai aktivitásérték szinten tartását. A tervezett 
terüetfelhasználási és a biológiai aktivitásérték-változásokat az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

hatályos 
terület-

felhasználás 

tervezett 
terület-

felhasználás 
terület (ha)

hatályos 
BA 

értékmutató 

tervezett 
BA 

értékmutató 

hatályos 
BAÉ 

tervezett 
BAÉ 

BAÉ 
változás 

Lke Vt 0,5 2,7 0,5 1,30 0,24 -1,06

Lke Gksz 2,9 2,7 0,4 7,83 1,16 -6,67
Lke Ev 0,6 2,7 9,0 1,73 5,78 4,04

Lke Eg 13,9 2,7 9,0 37,65 125,48 87,84

Lke Má 79,2 2,7 3,7 213,84 293,04 79,20
Lke Mk 7,3 2,7 5,0 19,61 36,32 16,71

Lke Z 0,1 2,7 6,0 0,27 0,60 0,33

Lf Gksz 1,8 2,4 0,4 4,33 0,72 -3,61

Lf Má 4,0 2,4 3,7 9,58 14,77 5,19

Vt Lke 9,3 0,5 2,7 4,63 25,01 20,38

Vt Lf 2,6 0,5 2,4 1,29 6,18 4,89

Vt Gksz 1,0 0,5 0,4 0,51 0,41 -0,10

Vt Z 0,8 0,5 6,0 0,40 4,78 4,38

Vt Má 4,4 0,5 3,7 2,22 16,43 14,21

Gksz K-Mü 20,7 0,4 0,7 8,29 14,50 6,22

Gksz Má 31,7 0,4 3,7 12,68 117,27 104,60

Ko Gksz 2,8 3 0,4 8,46 1,13 -7,33

Ko Má 0,8 3 3,7 2,40 2,96 0,56

Kre Gksz 1,7 3,0 0,4 5,17 0,69 -4,48

Kre K-Mü 2,9 3,0 0,7 8,75 2,04 -6,71

Kre Ev 0,6 3,0 9,0 1,79 5,38 3,59

Kre Eg 3,3 3,0 9,0 9,98 29,95 19,97

Kre Má 166,3 3,0 3,7 498,92 615,34 116,42

Kre Kb-En 6,5 3,0 3,2 19,46 20,76 1,30
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Kt Má 3,7 3,0 3,7 11,11 13,70 2,59

      

Z Lke 1,1 6 2,7 6,50 2,92 -3,57

Z Gksz 1,6 6 0,4 9,60 0,64 -8,96

Z K-Mü 0,3 6 0,7 1,85 0,22 -1,63

Z Má 11,0 6 3,7 66,00 40,70 -25,30

Ee Ek 15,0 9,0 9,0 134,90 134,90 0,00

Ee V 0,3 9,0 6,0 2,51 1,67 -0,84

Ev Lke 0,3 9,0 2,7 2,90 0,87 -2,03

Ev Eg 19,5 9,0 9,0 175,48 175,48 0,00

Ev Má 70,4 9,0 3,7 633,45 260,42 -
373,03

Ev Mk 2,5 9,0 5,0 22,45 12,47 -9,98

Eg K-Mü 0,6 9,0 0,7 5,46 0,42 -5,03

Eg Ev 18,9 9,0 9,0 169,65 169,65 0,00

Eg Má 10,3 9,0 3,7 92,84 38,17 -54,67

Eg Mk 1,6 9,0 5,0 14,09 7,83 -6,26

Má Gksz 2,9 3,7 0,4 10,73 1,16 -9,57

Má K-Km 1,2 3,7 0,1 4,32 0,12 -4,20
Má Ev 7,2 3,7 9,0 26,58 64,65 38,07

Má Eg 16,0 3,7 9,0 59,28 144,20 84,92

Má V 1,2 3,7 6,0 4,28 6,94 2,66

Vtó Má 11,1 6 3,7 66,80 41,19 -25,61

összesen   2 402,39 2 459,34 56,94

 
A biológiai aktivitás érték fenti számítások szerint a változtatások alapján +56,94 egységgel 
növekszik, tehát az Étv. 7.§ (3) bek. b) pontja előírásainak a tervmódosítás megfelel. 

 

 


