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1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 

1.1. Előzmények, tematika 

Verseg hatályos településszerkezeti tervét, helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét a PORTATERV 
Kft.  Tervezőiroda  készítette,  a  12/2003.  (IV.l.)  Ökt.  sz.  határozattal  jóváhagyott  településfejlesztési 
koncepció alapján. Az elmúlt évek során a HÉSZ egyes előírásait néhány alkalommal (4/2005.(V.26.) Ökt. 
sz.  rendelettel,  16/2007.(X.11.)  Ökt.  sz.  rendelettel,  19/2007.(XI.22.)  Ökt.  sz.  rendelettel)  kisebb 
mértékben  módosították,  ám  a  település  távlati  fejlesztésével  kapcsolatos  elképzelések  korábban 
lényegesen nem  változtak.  Jelenleg  azonban  az Önkormányzat úgy  ítéli meg, hogy  a hatályos  tervben 
szereplő  nagyszabású  fejlesztési  elképzelések meglehetősen  túlzottak, mind  a  lakóterületi  fejlesztés, 
mind az intézmény‐, illetve különleges területek vonatkozásában, ezért a jövőben visszafogottabb, a falu 
léptékéhez jobban, igazodó fejlesztésekkel célszerű számolni. 

A hatályos településrendezési eszközök jóváhagyása (2004.) óta felmerült módosítási igények, valamint a 
jogszabályi  kötelezettség miatt  az  önkormányzat  úgy  döntött,  hogy  szükség  van  a  hatályos,  20/2004. 
(XI.30.)  Ökt.  sz.  rendelettel  elfogadott  településrendezési  eszközeinek  (településszerkezeti  és 
szabályozási  tervének,  valamint  Helyi  Építési  Szabályzatának  ‐  HÉSZ)  teljes  körű  felülvizsgálatára,  az 
időközben  hatályba  lépett  új  jogszabályoknak megfelelően  (a  többször módosított  1997.  évi  LXXVIII. 
törvény (Étv.) 12. és 13. §‐ában megfogalmazottak szerint, az ugyancsak többször módosított, 253/1997. 
(XII.20.) Korm. sz. rendeletben (OTÉK) rögzített tartalmi és alaki követelményeknek megfelelően, továbbá 
a  2013.  január  1‐én  hatályba  lépett,  2016.  év  végén  jelentős mértékben módosított  314/2012.(XI.8.) 
Korm.  rendelet,  és  a  2019.  januárban  hatályba  lépett,  Magyarország  és  egyes  kiemelt  térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MTrT.) előírásainak figyelembevételével.  

Fentieknek megfelelően Verseg Település önkormányzata megrendelte a település új településrendezési 
eszközeinek  (a  hatályos  településrendezési  eszközök  teljes  körű  felülvizsgálatának)  elkészítését.  A 
településrendezési  eszközök  felülvizsgálatával  egyidejűleg  a  településfejlesztési  koncepció 
felülvizsgálatára,  új  településfejlesztési  koncepció  készítésére  is  sor  került,  a  megváltozott  törvényi 
környezetnek,  az  új  helyi  elhatározásoknak,  és  az  új  tartalmi  követelményeknek  megfelelően.  A 
településfejlesztési koncepcióhoz és a településrendezési eszközök felülvizsgálatához közös megalapozó 
munkarészek készültek. 

A  környezetvédelem  érdekeinek  érvényesülnie  kell  az  országos,  a  térségi  és  a  települési,  valamint  az 
ágazati  koncepciók,  programok,  tervek  készítése,  megvalósítása  során.  A  környezetvédelem 
beépülésének módjáról a tervezésbe a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény (továbbiakban Kt.) 43. és 44. §‐a rendelkezik. A környezeti vizsgálat szükségességéről a Kt. 43. § 
(4) bek. a) pontja és az (5) bek. a) pontja alapján kötelező vagy az (5) bek. b) pontja értelmében a várható 
környezeti  hatásuk  jelentőségének  eseti  meghatározása  alapján,  külön  jogszabályokban  foglalt 
szempontok  figyelembe  vételével  a  helyi  önkormányzati  határozattal  előírt  terv,  vagy  program 
készítésekor külön  jogszabály alapján környezeti értékelést magában  foglaló környezeti vizsgálatot kell 
lefolytatni.  

A Kt. 43. § (5) bekezdésében előírtak szerint: 
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„(5)http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=23104.629482 - foot68  A 
(4)  bekezdés  szerinti  külön  jogszabály  meghatározza  azokat  a  terveket,  illetve  programokat, 
amelyeknél a környezeti vizsgálat 

a) kötelező, vagy 

b)  szükségessége a  várható környezeti hatásuk  jelentőségének eseti meghatározása alapján, a 
külön jogszabályban foglalt szempontok figyelembevételével dönthető el.” 

A Kt. 43. § (7) bekezdésében leírtak rögzítik a környezeti vizsgálat, a környezeti értékelés célját. 

„(7)http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=23104.629482 - foot70  A 
környezeti  értékelés  a  terv,  illetve  program,  valamint  ezek  céljait  és  földrajzi  kiterjedését 
figyelembe  vevő  ésszerű  változatai  megvalósításának  várható  jelentős  környezeti  hatásait 
azonosítja, írja le és értékeli” 

Verseg  Község  Önkormányzata  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési 
stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  az  egyes  településrendezési  sajátos 
jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.8.)  Kormányrendelet  (továbbiakban:  Korm.  rendelet)  36.§‐ban 
foglalt  teljes eljárás szabályai szerint, a 37.§‐ban  foglaltaknak megfelelően megindította Verseg Község 
hatályos településrendezési eszközeinek módosítását. 

Verseg közigazgatási területére vonatkozó, hatályos településrendezési eszközök az alábbiak:  

 12/2003  (IV.1.)  Ökt.  sz.  határozattal  elfogadott  hatályos  településfejlesztési  koncepció  (a 
továbbiakban: TFK) 

 70/2004  (XI.30.)  Ökt.  sz.  határozattal  elfogadott,  módosított  Településszerkezeti  terv  (a 
továbbiakban: TSZT) 

 20/2004  (XI.30.) Ökt. sz. rendelettel  jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és szabályozási  terv  (a 
továbbiakban: HÉSZ). 

Az Önkormányzat az illetékes államigazgatási szervektől megkérte a településrendezési feladathoz a 37. 
§  (4)  bekezdés  bc)  pontja  értelmében  a  9. melléklet  szerinti  előzetes  tájékoztató  adatszolgáltatását, 
továbbá az egyes  tervek,  illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm.  rendelet 
(továbbiakban: KV. Rendelet) 1. § (3) a), 4. § (2) bekezdése, valamint 3. számú melléklet II. pontja alapján 
megkérte  a  környezetvédelméért  felelős  államigazgatási  szervek  véleményét,  hogy  az  előzetes 
tájékoztatásban  foglalt  változtatási  szándékok  ismeretében  a  hatáskörükbe  tartozó  környezet‐  vagy 
természetvédelmi  szakterületet  illetően, megítélésük  szerint  a  tervezett  változtatások  következtében 
várható‐e  jelentős környezeti hatás, valamint nyilatkozzanak, hogy szükségesnek tartják‐e KV. Rendelet 
szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását és környezeti értékelés készítését. 

 
A RENDEZÉS VÁRHATÓ HATÁSA, A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE 

A településrendezési eszközök felülvizsgálata a KV. Rendelet hatálya alá tartozik. A KV. Rendelet 1.§ (2) a) 
bekezdése értelmében a település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és 
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. 
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A  környezeti  értékelés  tartalmát  a  KV.  Rendelet  4.  sz.  mellékletében  foglaltak  határozzák  meg 
alapvetően, azt az érintett államigazgatási szervek azt az előzetes megkeresés során megfelelőnek ítélték 
meg. 

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  kerül 
kidolgozásra,  dokumentálása  is  külön  történik,  és  csak  az  annak  véleményezésében  érdekelt 
szervezeteknek kerül megküldésre. 
Jelen  dokumentáció  a  KV.  Rendelet  4.  számú  mellékletében  meghatározott  általános  tartalmi 
követelmények  szerint,  a  terv  által  megkívánt  részletezettséggel  készült  el.  Az  általános  tartalmi 
követelményekhez képest a környezeti vizsgálat tartalmi tagolása egyszerűsítve lett a témák átfedésének 
elkerülése érdekében. 

1.2. A környezeti értékelés kapcsolódása a településrendezési terv készítésének folyamatához 

A  tervezéssel  érintett  Verseg  Község  Önkormányzatának  döntése  alapján  a  terv  megvalósításakor 
várható  környezeti  hatások  jelentősége  véleményezésének  megalapozásához,  a  településrendezési 
eljárással  párhuzamosan,  a  KV.  Rendelet  4.  mellékletben  meghatározott  általános  tartalmi 
követelmények  figyelembevételével  a  környezeti  értékelés  elkészítésére,  illetve  a  környezeti  vizsgálati 
eljárás lefolytatására is sor kerül. A környezeti vizsgálat a R. 6.§‐a szerint a terv kidolgozási, egyeztetési és 
elfogadási  folyamatának  része.  A  környezeti  értékelés  a  településrendezési  terv  dokumentációjának 
önálló része, illetve munkarésze. 

A  településrendezési  eszközök módosításának  tervezete,  ezen  belül  a  környezetvédelmi  alátámasztó 
munkarész, illetve a KV. rendelet szerinti környezeti értékelés az előzetes tájékoztatási szakaszban adott 
államigazgatási szervek véleménye és adatszolgáltatásuk figyelembevételével készült. 

1.3.  A környezeti értékelés tervezést befolyásoló javaslatai 

A  környezeti  értékelés  készítésekor  az  egyeztetésben  résztvevő  államigazgatási  szervek  véleményét 
figyelembe véve az alábbi tervezést befolyásoló javaslatok születtek: 

 A  korábbi  TSZT‐ben  kijelölt  beépítésre  szánt  területek  jelentős  mértékben  visszasorolásra 
kerültek  az  értékes  termőföldek  hosszú  távú  megőrzése  érdekében.  Ez  által  a  fejlesztési 
potenciállal  rendelkező  beépítésre  szánt  területek  nagysága  a  község  léptékéhez  igazodik,  a 
település túlzott szétterülése elkerülhető. 

 Az erdőterületek lehatárolása és övezeti besorolása az Országos Erdőállomány Adattárnak és az 
arra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően felülvizsgálatra került. 

 A  hatályos  TSZT  alapján  rögzítésre  kerültek  a  tájfásításra  javasolt  külterületi  útszakaszok, 
dűlőutak. 

 A  gazdasági  (Gksz)  területek  és  mezőgazdasági  üzemi  területek  (K‐Mü)  telekhatára  mentén 
kötelezően  kialakítandó  védő  zöldsávról  rendelkezik  a  szabályzat  –  a  létesítmények  tájba 
illesztése és a környezeti konfliktusok mérséklése érdekét szolgálva.  

 A  kisvízfolyások  a  természetbeni  állapotnak  megfelelően  vízgazdálkodási  területként 
szabályozottak,  a  fenntartáshoz  szükséges  parti  sáv  szabályozása mellett. Az ökológiai  folyosó 
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természeti értékeinek védelme érdekében a patakok külterületi szakaszán a patak telekhatárától 
mért 50‐50 m széles sávban az építés és a területhasználat‐változás korlátozott. 

 A szabályzat alapján a környezetre jelentős hatást gyakorló üzemi létesítmények telepítése nem 
megengedett.  A  szabályzat  alapján  új  épületek  használatbavételének  feltétele  a  teljes 
közművesítettség megvalósítása. 

1.4.  A környezet  védelméért  felelős  szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott 
véleményeknek,  szempontoknak  a  környezeti  értékelés  készítése  során  történő 
figyelembevétele 

A  Településszerkezeti  terv  és  a  Szabályozási  terv  új  tervi  elemeinek  megvalósítása,  érvényesítése 
következtében  várható  környezeti  hatások  vizsgálatát  és  értékelését  összegző  környezeti  értékelés 
egyeztetésébe  a  KV.  Rendelet  3.  sz.  melléklete  szerint  az  alábbi  államigazgatási  szervek  bevonása 
szükséges: 

 Környezetvédelem:  
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  

 Táj‐ és természetvédelem: 
Duna‐Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

 Környezet‐ és település‐egészségügy: 
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály  

 Felszíni és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelme: 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 Épített környezet védelme: 
Pest Megyei Kormányhivatal ‐ Állami Főépítész 

 Erdőterületek védelme: 
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály  

 Termőföld mennyiségi védelmére kiterjedően: 
Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály  

 Kulturális örökség (műemlékvédelem, régészet) védelem: 
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

 Földtani és ásványvagyon védelem: 
Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály (Bányafelügyelet)  
 

A  KV.  Rendelet  3.  SZÁMÚ MELLÉKLETE  SZERINTI  KÖRNYEZET  VÉDELMÉÉRT  FELELŐS  SZERVEK  ELŐZETES  TÁJÉKOZTATÁSI 

SZAKASZBAN MEGKÜLDÖTT VÉLEMÉNYEI 

Véleményező  Vélemény a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségessége tekintetében 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

Szükségesnek tartja. 
Tájékoztatást  nyújt  a  település  közigazgatási  területét  érintő  táj‐  és  természetvédelmi 
területekről és a vonatkozó jogszabályi előírásokról.  
 
Felhívja  a  figyelmet,  hogy  a  2/2005.  (1.  11.)  Korm.  rendelet  1.  számú melléklet  2.  pontja 
alapján  a  település egészére  készülő  településszerkezeti  tervre, helyi építési  szabályzatra és 
szabályozási  tervre  vonatkozóan  a  környezeti  vizsgálat  kötelező.  A  környezeti  vizsgálat 
elkészítése során elegendőnek tartja a Korm. rendelet 4. számú mellékletében meghatározott 
tartalmi  elemek  kifejtését.  Kéri,  hogy  a  tervekben  a  módosítási  szándékok  egyértelműen 
jelenjenek meg, azok pontos térképi lehatárolásával együtt.  
 
Tájékoztatást  nyújt  a  betartandó  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  szempontból 
alapvető  jogszabályokról,  amelyek  érvényre  juttatása  a  tervezés  során  meghatározó 
jelentőségű. A  tervek készítésénél  tekintettel kell  lenni arra, hogy a szabályozások, előírások 
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Véleményező  Vélemény a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségessége tekintetében 

nem  veszélyeztethetik  a  település  természeti  és  tájképi  értékeit,  a  környezeti  elemeket,  az 
emberi egészséget, az életminőség környezeti feltételeit. 

Duna‐Ipoly  Nemzeti  Park 
Igazgatóság 

Nem  érkezett  vélemény. A  természetvédelmi  kijelölésű  területek  és  értékek  lehatárolásáról 
későbbi adatszolgáltatás történt. 

Budapest  Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 

A település közigazgatási határain belül természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, 
ezért a BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

Fővárosi  Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Nem érkezett vélemény 

Pest  Megyei  Kormányhivatal  ‐ 
Állami Főépítész 

Szükségesnek tartja. 
Felhívja  a  figyelmet,  hogy  a  vonatkozó  jogszabályi  rendelkezés  a  2/2005.  (1.  11.)  Korm. 
rendelet 1.§ (2) bekezdés a) pontja  ‐ alapján a település egészére készülő településszerkezeti 
terv,  helyi  építési  szabályzat  és  szabályozási  terv  esetén  a  környezeti  vizsgálat  lefolytatása 
kötelező.  A  környezeti  vizsgálat  általános  tartalmi  követelményeit  a  rendelet  4.  számú 
melléklete rögzíti. 
 
A  környezeti  értékelés  elkészítésébe  olyan  szakértőket  kell  bevonni.  akik  a  vonatkozó 
jogszabályokban foglaltak szerint megfelelő szakértői jogosultsággal rendelkeznek. 
Ha a hatályos  településszerkezeti  tervhez, helyi építési  szabályzathoz már készült környezeti 
vizsgálat, annak ma  is érvényes elemei  felhasználhatók az új  településrendezési eszközökhöz 
készítendő környezeti értékelésben. 

Pest  Megyei  Kormányhivatal  Érdi 
Járási  Hivatala  Földművelésügyi  és 
Erdőgazdálkodási Főosztály 

Nem nyilatkozik. 
Felhívja  a  figyelmet  az  erdészeti  hatóság  hatáskörébe  tartozó,  és  az  erdőterületekkel 
összefüggő jogszabályokon alapuló követelményekre. Kéri, hogy erdőt érintő igénybevételeket 
ne, vagy csak valóban kivételesen indokolt esetben tervezzenek. 

Nógrád  Megyei  Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály 

Nem érkezett vélemény. 

Pest  Megyei  Kormányhivatal  Érdi 
Járási  Hivatal  Építésügyi  és 
Örökségvédelmi Osztály 

Nem nyilatkozik. 

Felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  az  adott  településrendezési  eszközök  felülvizsgálata  során  a 
településre  vonatkozó  örökségvédelmi  hatástanulmány  elkészítése,  illetve  aktualizálása 
szükséges. Tájékoztatást nyújt a Verseg területén található műemléki értékekről. Tájékoztatást 
nyújt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény betartandó előírásairól. 

Pest  Megyei  Kormányhivatal 
Bányafelügyeleti  Főosztály 
(Bányafelügyelet) 

Nem érkezett vélemény. 

A  módosítás‐tervezet  egyeztetési  anyagának  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési eszközökről, valamint egyes  településrendezési 
sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.8.)  Kormányrendelet  38.§  szerinti  véleményezési 
szakaszában az érintett véleményezőknek a kidolgozott  tervre és a környezeti értékelésre vonatkozó 
jogszabályon  alapuló  eltérő  véleményeket  a  módosítás‐tervezet  állami  főépítészhez  végső  szakmai 
véleményezésre benyújtandó dokumentációja összeállításánál figyelembe kell venni. 

 

1.5. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai 

A  környezeti  értékeléshez  szükséges  adatok  beszerzése  a  településrendezési  terv  módosításához 
felhasznált adatok begyűjtésével párhuzamosan történt. 

Komplex  szakági  vizsgálatokra  és  azok  értékelésére  alapozva  került összeállításra  a  településrendezési 
eszközök módosításának egyeztetési dokumentációja. 

A  településrendezési  eszközök módosításának  tervezete,  ezen  belül  a  környezetvédelmi  alátámasztó 
munkarész, illetve a KV. rendelet szerinti környezeti értékelés az alábbiakban felsorolt tervi előzmények, 
továbbá  az  előzetes  tájékoztatási  szakaszban  adott  államigazgatási  szervek  véleménye  és 
adatszolgáltatásuk figyelembe vételével készült. A vizsgálathoz felhasználásra került a Magyarország és 



Környezeti értékelés a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján –2021 
Verseg 

Településrendezési eszközeinek módosításához 

 

 

 
Topoland Bt.  

8 

egyes  kiemelt  térségeinek  területrendezési  tervéről  szóló  2018.  évi  CXXXIX.  törvény  (a  továbbiakban: 
Trtv.), valamint a Pest Megyei Területrendezési Terv (PMTrT) szabályozási anyaga és térképi mellékleteik. 

 

 

 

A környezeti értékeléshez felhasznált adatok forrásai: 

 Verseg  hatályos  településrendezési  eszközei:  70/2004  (XI.30.) Ökt.  sz.  határozattal  elfogadott, 
módosított Településszerkezeti terv, valamint a 20/2004 (XI.30.) Ökt. sz. rendelettel jóváhagyott 
Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv. 

 Az  államigazgatási  egyeztetésében  résztvevők  előzetes  tájékoztató  alapján  adott 
adatszolgáltatása, előzetes véleménye. 

 Területrendezési  tervek  (Trtv,  PMTrT),  koncepciók,  programok  (pl.  Nemzeti  Környezetvédelmi 
Program 2015‐2020); 

 Környezetvédelmi és természetvédelmi információs weblapok (OKIR, TIR, NÉBIH erdőtérkép). 

 
A településrendezési tervek készítésekor meghatározó, hogy az abban foglaltak összhangban legyenek a 
magasabb  rendű  tervekkel,  programokkal,  a  vonatkozó  jogszabályi  előírásokkal,  figyelembe  véve  az 
érintett  államigazgatási  szervek,  partnerek  és  közműszolgáltatók  véleményét  a  tervmódosításban 
érdekeltek  elképzeléseinek  megvalósíthatósága  érdekében.  Fontos,  hogy  a  tervmódosítási  szándék 
élvezze az érintett lakosság támogatását is.  

A  tervmódosítás  egyeztetési  dokumentuma  a  környezeti  értékelés  során  felmerülő  környezeti 
konfliktusokat  feloldó  illetve  mérséklő  területfelhasználási‐,  szabályozási  megoldásokat, 
környezetvédelmi intézkedési javaslatokat tartalmaz.  

 

2. A TERV (ÉS A KIDOLGOZÁSKOR VIZSGÁLT VÁLTOZATOK) RÖVID ISMERTETÉSE 

2.1. A terv célja, tartalma, a környezeti értékelés készítése szempontjából fontos elemei, jellemzői 

A terv célja: 

A hatályos településrendezési eszközök jóváhagyása (és módosításai) óta számos, jelentős jogszabályi 
változás  történt, amelyekhez  igazítani, azokkal összhangba hozni kell a  tervet. Többször módosult az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), valamint az országos 
településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló  253/1997.  (XII.20.)  Korm.  rendelet  (OTÉK).  2013. 
január  1‐én  hatályba  lépett  (és  2016.  év  végén  jelentős mértékben módosult)  a  településfejlesztési 
koncepcióról, az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról és a  településrendezési  eszközökről,  valamint 
egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.(XI.8.)  Korm.  rendelet,  és  2019. 
január 2‐án hatályba  lépett Magyarország és egyes kiemelt  térségeinek  területrendezési  tervéről  szóló 
2018.  évi  CXXXIX.  törvény  (MTrT.),  amely  alapján  a  Pest Megyei  Területrendezési  Terv  egyeztetése 
folyamatban van. 
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Az  elmúlt  évek  során  a HÉSZ  egyes  előírásait  néhány  alkalommal  (4/2005.(V.26.) Ökt.  sz.  rendelettel, 
16/2007.(X.11.)  Ökt.  sz.  rendelettel,  19/2007.(XI.22.)  Ökt.  sz.  rendelettel)  kisebb  mértékben 
módosították, ám a  település  távlati  fejlesztésével kapcsolatos elképzelések korábban  lényegesen nem 
változtak.  Jelenleg  azonban  az  Önkormányzat  úgy  ítéli  meg,  hogy  a  hatályos  tervben  szereplő 
nagyszabású  fejlesztési elképzelések meglehetősen  túlzottak, mind a  lakóterületi  fejlesztés, mind az 
intézmény‐,  illetve  különleges  területek  vonatkozásában,  ezért  a  jövőben  visszafogottabb,  a  falu 
léptékéhez jobban, igazodó fejlesztésekkel célszerű számolni. 

A településrendezési eszközök fentiekkel összefüggő módosításának programpontjai: 

 a  hatályos  tervben  szereplő  fejlesztési  elképzelések  felülvizsgálata;  a  korábbi  tervek  szerinti 
területi  bővítések  lehetőség  szerinti  csökkentése,  és/vagy  a  tervezett  beépítési  intenzitás 
csökkentése; 

 a tervezett lakóterületek szükségességének vizsgálata (csak családi házas beépítésű, vagy falusias 
lakóterületek); 

 újabb gazdasági területek kijelölésének igénye; 

 a  belterületi  állattartás  lehetőség  szerinti  szabályozása  (állattartással  kapcsolatos  építmények 
elhelyezhetősége). 

 

A tervmódosítás célja, hogy a helyi foglalkoztatáshoz és a lakóterületi fejlődéséhez szükséges területek, a 
lakosság  alapellátását  szolgáló  intézményterületek  és  rekreációs  területek  (zöldterületek)  a  település 
mértékének megfelelően  rendelkezésre  álljanak,  továbbá, hogy  a  község  szabályozott  körülményekkel 
rendelkezzen az infrastruktúra elemek fenntartásához és fejlesztéséhez. 

 
A terv tartalma: 

A hatályos TSZT‐ben kijelölt fejlesztési célú területek jelentős része felülvizsgálatra került. A felülvizsgálat 
eredményeként: 

 a  beépítésre  szánt  területfelhasználási  egységek  kb.  300  ha‐ral  csökkennek  a  beépítésre  nem 
szánt területek javára; 

 a kijelölt lakóterületek mintegy 100 ha nagyságban csökkennek; 

 a  gazdasági  célú  területek  és  az  újonnan  alkalmazott mezőgazdasági  üzemi  területek  összes 
nagysága kb. 10 ha‐ral növekszik; 

 a  nem  megvalósított  különleges  rekreációs  területek  visszavonásra  kerülnek  kb.  180  ha 
nagyságban; 

 a településközpont vegyes területek nagysága kb. 18 ha‐ral csökken; 

 a kijelölt zöldterületek kb. 13 ha‐ral csökkennek; 

 az  általános  és  kertes mezőgazdasági  területek  jelentős mértékben,  374 ha–ral növekednek  a 
visszasorolások révén; 

 a kijelölt erdőterületek összességében kb. 27 ha nagyságban csökkennek, a fejlesztési területek 
határán kijelölt védelmi erdősávok visszasorolása miatt. 

Az új jogszabályi körülményeknek megfelelő technikai jellegű módosítások: 



Környezeti értékelés a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján –2021 
Verseg 

Településrendezési eszközeinek módosításához 

 

 

 
Topoland Bt.  

10 

 egyes gazdasági kereskedelmi szolgáltató területek átsorolása a kialakult funkcióknak megfelelő 
különleges mezőgazdasági üzemi területbe; 

 erdőterületek  kijelölése  és  területfelhasználási  besorolásuk  az Országos  Erdőállomány Adattár 
alapján (erdők övezete, 95%‐os szabály) és az OTÉK‐nak megfelelően felülvizsgálatra került. 
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A tervmódosítással érintett területek elhelyezkedését az alábbi térképvázlat mutatja be: 

 

A TSZT területfelhasználási egységeit érintő tervezett módosítások  

 
A tervváltoztatások irányultságuk alapján négy kategóriába sorolhatók: 

1. Beépítésre szánt terület kijelölésre korábban beépítésre nem szánt terület helyett 

2. Beépítésre nem szánt terület kijelölésre korábban beépítésre szánt terület helyett 

3. Beépítésre szánt terület átsorolása más, beépítésre szánt területfelhasználási kategóriába 

4. Beépítésre nem szánt terület átsorolása más, beépítésre nem szánt területfelhasználási kategóriába 
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Az egyes átsorolásokat az alábbi térképvázlatok és táblázatok mutatják be részletesen, kategóriánként. 

 

1. 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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Az érintett területek bemutatása a Google légifotóján: 

 

1.a. Tervezett zöldterület helyett kertvárosias 
lakóterület (1,1 ha) 

1.b. Tervezett zöldterületek helyett gazdasági terület 
Nógrádi‐patak – Arany János utca (3,1 ha) 

   

1.c. Tervezett erdőterület helyett kertvárosias 
lakóterület (0,3 ha) 

1.d. Gazdasági erdőterület helyett különleges 
mezőgazdasági üzem (0,6 ha) 
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1.e.  Általános  mezőgazdasági  terület  helyett 
gazdasági terület terület (2,9 ha) 

1.f. Általános mezőgazdasági terület helyett különleges 
beépítésre szánt közmű terület (1,2 ha) 
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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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Az érintett területek bemutatása a Google légifotóján: 

 

2.a., 2.b., 2.c., 2.d., 2.e. Kertvárosias  (Lke) és  falusias  (Lf)  lakóterületek átsorolása mezőgazdasági  (Má, Mk) vagy 
erdőterületi kategóriákba (Eg, Ev) (103 ha) 
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2.f., 2.g. Településközpont vegyes területek (Vt) átsorolása mezőgazdasági (Má) vagy zöldterületbe (Z) (5 ha) 
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2.h. Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek (Gksz) „visszasorolása” mezőgazdasági területbe (Má) (32 ha) 

 

2.i.,2.j., 2.k. Különleges rekreációs területek (Kre) átsorolása mezőgazdasági (Má) és erdőterületbe (Eg, Ev) (170 ha) 
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2.l. Megújuló  erőforrás hasznosítására  szolgáló 
terület (Kb‐En) kijelölése rekreációs terület (Kre) 
helyett, (6,5 ha) 

2.m.  Tervezett  temetőterület  (Kt)  visszasorolása  általános 
mezőgazdasági (Má) területté (3,7 ha) 

 
 

2.n. Különleges  oktatási  terület  (Ko)  átsorolása 
mezőgazdaság (Má) területté, (0,8 ha) 

2.o.  Kertvárosias  lakóterüet  (Lke)  átsorolása  zöldterületté  (Z) 
(0,1 ha) 
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2. 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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Az érintett területek bemutatása a Google légifotóján: 

  

3.a., 3.b., 3.c. Lakóterületek (Lf, Lke) átsorolása más beépítésre szánt kategóriákba (Vt,  Gksz) (7,1 ha) 
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3.d., 3.e., 3.f. Településközpont vegyes területek  (Vt) átsorolása más beépítésre szánt kategóriákba  (Lke, Lf, Gksz) 
(13,1 ha) 

     

3.g.  Kereskedelmi  szolgáltató  gazdasági  területek  (Gksz)  átsorolása  különleges  beépítésre  szánt mezőgazdasági 
üzemi területbe (K‐Mü) (20,7 ha) 
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3.h., 3.i., 3.j. Különleges beépítésre szánt területek (Kre, Ko) átsorolása gazdasági  jellegű területekbe (Gksz, K‐Mü) 
(7,4 ha) 
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3. 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 
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4.l.  Vtó  Má  11,1 

4.m.  Ee  Ek  15,0 

4.n.  Ee  V  0,3 

összesen  182,9 
 

Az érintett területek bemutatása a Google légifotóján: 

 

4.a. Zöldterület (Z) átsorolása általános mezőgazdasági (Má) területbe (7,2 ha) 
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4.b., 4.c., 4.d., 4.e., 4.f., Erdőterületek (Ev, Eg) átsorolása mezőgazdasági kategóriákba (Má, Mk) (118,4 ha) 

 

 

4.f., 4.m. Erdőterületi kategóriák közötti átsorolás (Eg‐>Ev, Ee‐>Ek) (19 ha) 
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4.i., 4.j. Általános mezőgazdasági területek (Má) átsorolása erdőterületi kategóriába (Ev, Eg) (23,2 ha) 

 

4.k., 4.n. Általános mezőgazdasági terület (Má) és erdőterület (Ee) átsorolása vízgazdálkodási területbe (V) (1,0 ha) 
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4.l. Vízgazdálkodási terület (Vtó) átsorolás általános (Má) mezőgazdasági területbe (15,0 ha) 

 

2.2. A terv összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal 

 
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. 
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(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: 
 
 

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.  
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Térségi szerkezeti terv (PmTrT) 
2012 

 

 
 

 

 

 
 

 

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.  
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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; 

 

Területi mérleg 

A  területfelhasználási  változtatással  érintett  területek  a  település  közigazgatási  területének  jelentős 
részét lefedik, valamennyi térségi területfelhasználási kategóriát érintve.  
 

 
Verseg területének megoszlása a térségi területfelhasználási kategóriák között (Forrás: PmTrT 1. 

függelék 2012) 
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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    231,5 
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 
területfelhasználásba
n kijelölt 249,4 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 
területfelhasználásba
n 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 
területfelhasználásba
n 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 
területfelhasználásba
n 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 
területfelhasználásba
n 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 
területfelhasználásba
n kijelölt terület  

0,0  
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6,5 

 
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. 
 

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 módosítás hatálya alá tartozó területet érintő országos és térségi övezetek  
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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  

 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 
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A  tervmódosítás érinti az országos ökológiai hálózat ökológiai  folyosójának övezetét, amelyre az MTrT 
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 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. 
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3./3. melléklet: Erdők övezete 
 
 

 

A  tervmódosítás  területegységei  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  (1,6458  ha) 
erdőterület területfelhasználási egységbe sorolja. 
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MR. 2. melléklet: Erdőtelepítésre 
javasolt terület övezete 
 
 

 

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. 
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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.  
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3. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK FELTÁRÁSA 

3.1. A terv céljainak összhangja a terv szempontjából releváns nemzetközi, közösségi, országos, vagy 
helyi szinten meghatározott környezet‐ és természetvédelmi célokkal  

 
A  térségi  regionális  szerkezetbe  való  illeszkedés,  a  releváns  terveknek  –  különösen  azok 
környezetvédelmi céljainak – való megfelelés értékelése 

A terv céljai nem ellentétesek a terv szempontjából releváns nemzetközi, közösségi, országos, vagy helyi 
szinten  meghatározott  környezet‐  és  természetvédelmi  célokkal.  A  terv  környezetvédelmi  és 
természetvédelmi  céljai  szempontjából  releváns országos hatókörű dokumentum,  a  27/2015.  (VI.  17.) 
OGY  határozattal  elfogadott,  2015‐2020  közötti  időszakra  szóló  Nemzeti  Környezetvédelmi  Program 
alábbi stratégiai célterületeire vonatkozó elveket a tervmódosítás során is érvényesíteni szükséges. 

Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása 

Cél  a  jó  életminőség  és  az  egészséges  élet  közvetlen  környezeti  feltételeinek  biztosítása.  Ezek  közé 
tartozik  a  környezet‐egészségügyi  feltételek  javítása,  a  magas  színvonalú  környezeti  infrastruktúra, 
valamint  a  település,  a  lakóhely  épített  és  természeti  elemeinek  megfelelő  aránya,  minősége  és 
összhangja.  

A településrendezési eszközök felülvizsgálata eredményeként a fejlesztési területek  jelentős mértékben 
csökkentek a község léptékéhez igazodva és a táji adottsághoz illeszkedve. Mindemellett a TSZT továbbra 
is megfelelő  nagyságú  bővítési  területet  tartalmaz, mind  a  lakóterületek,  a  gazdasági  területek,  és  a 
lakosság  ellátásához  szükséges  intézményi  és  zöldterületek  tekintetében.  Cél  a  népesség megtartása, 
illetve kismértékű növelése, ennek érdekében vonzó  lakókörnyezet kialakítása. A  tervezett  lakóterületi 
övezetek  a  meglévő  kertvárosias  karakterhez  illeszkednek.  A  szerkezeti  tervben  rögzített 
településközpont  vegyes  területek  a  település  térszerkezeti  növekedésével  szükségessé  váló  lakossági 
szolgáltatások, intézmények bővítése számára helyet biztosítanak. 

Az  újonnan  kijelölésre  kerülő  gazdasági  területek  hasznosítása  a  község  gazdasági  fejlődésén,  a 
foglalkoztatottság bővítésén, a minőségi munkahelyek  létesítésén túl többletforrást  indukál a település 
számára,  így  elősegítheti  a  település  további  fejlődését,  beleértve  pl.  a  helyi  közszolgáltatások  (pl. 
hulladék és  szennyvízkezelés  fejlesztését)  valamint a  sport, és  szabadidős  infrastruktúra,  a  zöldfelületi 
rendszer,  közösségi  terek  fejlesztését.  A  településrendezési  eszközök  felülvizsgálata  eredményeként 
továbbra  is  biztosított  új  lakóterületek  kialakításának  lehetősége,  a  település  lakosságának  bővülését 
lehetővé téve.  

Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 

Cél  a  stratégiai  jelentőségű  természeti  erőforrások,  természeti  értékek,  ökoszisztémák  védelme,  az 
életközösségek működőképességének megőrzése, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása.  

A tervmódosítás eredményeként a beépítésre szánt területek nagysága jelentős mértékben csökken, ami 
a  termőföld‐védelmi,  és  ökológiai  szempontból  is  kedvező. A módosítás  hatálya  alá  tartozó  területek 
nem  érintettek  az  európai  közösségi  jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű  területekről  szóló 
275/2004.  (X.8.)  Korm.  rendelet  és  az  európai  közösségi  jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű 
területekkel  érintett  földrészletekről  szóló  14/2010.  (V.  11.)  Korm.  rendelet  szerinti  EU‐normatívák 
alapján meghatározott Natura 2000  területek  körével. A módosítás hatálya  alá  tartozó  területek nem 
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részei országos jelentőségű védett, védelemre tervezett természeti területnek és a természet védelméről 
szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23.§ (2) bekezdés szerinti ex lege védett területnek sem.  

A Nógrádi  (Vanyarci)‐ patak mentén újonnan kijelölésre kerülő beépítésre  szánt  területek – megfelelő 
szabályozás mellett – nem érintik kedvezőtlenül a patak mentén  lehatárolt ökológiai hálózat ökológiai 
folyosó övezetét, az ökológiai kapcsolatok fenntartása biztosítható. 

Az erőforrás‐takarékosság és a ‐hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése 

Cél  a  természeti  erőforrásokkal  való  takarékos  gazdálkodás  kialakítása,  a  környezetszennyezés 
megelőzésére,  a  terhelhetőség/megújuló  képesség  figyelembevételére  épülő  fenntartható  használat 
megvalósítása.  Kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a  társadalmi‐gazdasági  fejlődés  és  a  környezetterhelés 
szétválására,  azaz,  hogy  a  lakosság  növekvő  jólléte  csökkenő  környezetterhelés  mellett  legyen 
biztosítható. A fogyasztói magatartás megváltozása, a környezeti szempontból fenntartható termékek és 
szolgáltatások  felé  történő  elmozdulás  keresleti  oldalról  erősíti  meg  a  termelői  folyamatok 
„fenntarthatósága” iránti igényt. A fenntartható termelés forrástakarékos (beleértve az anyag‐, a víz‐, a 
terület‐,  a  termőföld‐  és  energiahasználatot,  az  újrahasználhatóság  és  a  tartósság  tervezését,  az 
anyagciklusok körfolyamattá zárását); csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatásokat (kibocsátások 
és  hulladékok  minimalizálása,  a  megújuló  erőforrások  fenntartható  mértékű  használata);  növeli  a 
termékek és szolgáltatások értékét a fogyasztók számára. 

A  tervmódosítások  eredményeként  jelentősen  (összesen  kb.  300  ha‐ral)  csökken  az  igénybevételre 
tervezett termőterületek nagysága. A hatályos TSZT‐hez képest ugyanakkor néhány helyszínen (1.a.‐1.f. 
jelű módosítások)  újonnan  kerül  kijelölésre beépítésre  szánt  terület,  ezek  közül  az  1.b.,  1.c.,  1.e.  jelű 
területek természetben szántó vagy rét művelési ágba tartozó területeket érintenek, összesen kb. 5 ha 
nagyságban.  Tekintettel  az  összességében  jelentős mértékű mezőgazdasági  területi  növekményre  az 
átsorolások elfogadhatók termőföldvédelmi szempontból. 

A  fejlesztési  területek  továbbtervezése  során  az  új  létesítményeknek  a  környezettudatos, 
fenntarthatósági  szemléletnek  megfelelő,  energiahatékony  módon  kell  megvalósítani.  Helyi  energia 
beszerzésre,  a  környezetterhelés  növelésének  elkerülésével  történő  energiatermelésre  a  megújuló 
energiahordozók  (pl.  napenergia)  alkalmasak.  A megújuló  energiaforrás  hasznosítására  a  TSZT  6,5  ha 
nagyságú területet jelöl ki 

A  lerakóra  kerülő  települési  hulladékok mennyiségének  csökkentése  érdekében  a  hulladékgyűjtést  és 
szállítást  biztosító  közszolgáltató  rendszeréhez  illeszkedően,  szelektíven  kell  végezni.  Az  új 
intézményeknél  keletkező  zöldhulladék  kezelése,  újrahasznosítása  helyben  komposztálással,  a 
termőföldbe forgatással megoldható.  

 

3.2. Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a tervben 

A  településrendezési  eszközök  felülvizsgálatának  tervezete  a  környezetvédelmi  és  természetvédelmi 
célok, követelmények és elvárások figyelembe vételével készült. 

A  környezetvédelemért  felelős  államigazgatási  szervek  előzetes  véleménye  alapján  Verseg  Községi 
Önkormányzata, mint a településrendezési terv kidolgozója döntött a környezeti értékelés elkészítéséről 
illetve  a  környezeti  vizsgálati  eljárás  lefolytatásáról.  A  dokumentum  a  KV.  rendelet  4.  mellékletben 
meghatározott általános tartalmi követelmények alapján készült. 
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A  településrendezési  eszközök módosításának  tervezete,  ezen  belül  a  környezetvédelmi  alátámasztó 
munkarész, illetve a KV. rendelet szerinti környezeti értékelés az előzetes tájékoztatási szakaszban adott 
államigazgatási szervek véleménye és adatszolgáltatásuk figyelembe vételével készült. 

A  településrendezési  terv  jelen  módosítása  környezetvédelmi  szempontból  megfelelő  keretet  szab 
ahhoz,  hogy  a  létesítmények  építési  engedélyeinek  készítésekor  elegendő  mozgástér  és  egyben 
szükséges kötöttség legyen a környezetvédelmi előírások teljesíthetőségéhez. 

A tervmódosítás elemei kedvezőtlen módon nem érintenek védett, vagy védelemre tervezett természeti 
területeket,  európai  közösségi  jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű  területeteket  (Natura  2000 
területet). Az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetével érintkező területfelhasználási 
és övezeti átsorolások elfogadhatók, az építési szabályzat megfelelő keretet szab annak védelmére. 

A  tervmódosítás  során  az  újonnan  beépítésre  szánt  területek  kijelölésével  egyidejűleg  jelentős 
beépítésre  szánt  terület  kerül  visszasorolása  beépítésre  nem  szánt  területté,  így  a  települési  szintű 
biológiai aktivitásérték kis mértékben növekszik.  

A  környezetvédelmi  előírásoknak  megfelelő  technológiájú  építésnek  és  üzemeltetésnek  a  levegő‐
tisztaságra, talajra, felszíni‐ és felszín alatti vizek minőségére és mennyiségi jellemzőire, a környezet zaj‐ 
és rezgésállapotára gyakorolt hatása elfogadható mértékű. 

 

3.3. A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel összefüggésben lévő elemeinek ismertetése  

3.3.1.  A  terület  azon  környezeti  jellemzői,  amelyekre  a  terv megvalósítása  valószínűleg  jelentősen 
hatással van 

Táj‐ és természetvédelem 

Verseg  területén  az  OTrT mellékletén  jelölt  Tájképvédelmi  terület  övezete  a  település  erdősült  és  a 
vízfolyásokhoz  kötődő,  természetközeli,  illetve  tájképileg  kitett  területeit  érinti  (Kővágó,  Nádaska‐  és 
Körteszó‐patak  térsége,  Tőkés  rétek,  Fenyőharaszt erdei). A  TÉKA  tájérték  kataszter  adatbázisában 23 
(nem jóváhagyott) egyedi tájérték szerepel. 

Verseg közigazgatási területén országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti terület 
továbbá a Natura 2000 hálózat sem érinti. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján ex 
lege védett természeti értékek köréből egy földvár található a település külterületén. 

A hatályos TSZT helyi védelemre javasolt természetvédelmi területként tartja nyilván a Körteszói‐patak, a 
Nádaska‐patak és a Verseg‐patak nyugati (külterületi) szakaszait kísérő vizes élőhelyeket. 

Az ökológiai hálózat ökológiai  folyosójának övezete  a patak menti  területeket  és nagyobb összefüggő 
erdősávokat, erdősült területeket érintik. Az ökológiai kapcsolatokat a kisvízfolyások mentén fennmaradt 
beépítetlen,  természetközeli  sávok  alkotják. A  vízfolyások  kiemelendő  értéke, hogy  a mederszakaszok 
többsége  és  a  mély  fekvésű  parti  sávok  többé‐kevésbé  természetes  állapotot  mutatnak,  a 
természetközeli  állapot  lehetséges  mértékű  megtartása,  a  vizes  élőhelyek  védelme  megkívánja  a 
természeti értékeket kímélő vízgazdálkodást, felszíni vízrendezést. 
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Ökológiai folyosó övezete (forrás: OKIR) 

Az  ökológiai  folyosó  övezetét  az  újonnan  beépítésre  szánt  területek  nem,  illetve  csak  kis mértékben 
érintik. A 121 hrsz‐ú terület valós természeti értékeinek vizsgálatára alapozva, a területre vonatkozóan az 
ökológiai folyosó övezetének lehatárolása megtörtént. 
 

Magyarország  és  egyes  kiemelt  térségeinek  területrendezési  tervéről  szóló  2018.  évi  CXXXIX.  törvény 
(Trtv.) 25.§‐ban foglaltak szerint a magterület övezetében: 

 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.” 

 új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:   
o a  települési  területet  az  ökológiai  hálózat  magterülete,  vagy  az  ökológiai  hálózat 

magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 
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o a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

 a  közlekedési  és  energetikai  infrastruktúra‐hálózatok  elemeinek  nyomvonala  a  magterület 
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok 
működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

 

Területhasználat, termőföld védelme 

A  település mezőgazdasági  területeinek  talajminősége  jellemzően  jó. A  csernozjom  barna  erdőtalajok 
vízgazdálkodása  kiegyenlítetten  jó  vízvezető,  vízraktározó  és  víztartó  képességük miatt  igen  kedvező. 
Kedvező  adottságú  szántóként  hasznosíthatók.  A  szántókon  termeszthető  növények:  búza,  őszi  árpa, 
kukorica, vöröshere és lucerna. 

A  patakvölgyekben  jellemző  réti  öntés  és  nyers  öntés  talajok mechanikai  összetétele  agyagos  vályog, 
szénsavas meszet  nem  tartalmaznak.  Vízgazdálkodásuk  közepes  vízvezető  képességük miatt  kevésbé 
kedvező. Elsősorban rét‐legelőként hasznosíthatók. 

A  termőföld  védelméről  szóló  2007.  évi  CXXIX.  törvény  11.  §  alapján  „Termőföldet  más  célra  csak 
kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – lehet felhasználni.” Továbbá 
„Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni.” 

A termőföld művelésből való tényleges kivonása az aktuális  igénybevételnek megfelelően, ütemezetten 
valósulhat meg. A termőföld más célú  igénybe vétele esetén a területen  lévő termőtalaj védelméről és 
újrahasznosításáról  a  29/2006.  (IV.  10.)  FVM  rendelet  mint  vonatkozó  jogszabály  tartalmi 
követelményeinek megfelelő talajtani szakvélemény alapján gondoskodni kell. 

A  tervmódosítás  alapján  jelentős  mértékben  (kb.  300  ha  nagyságban)  kerülnek  „visszasorolásra” 
korábban kijelölt beépítésre szánt területek mezőgazdasági területté. Az új beépítésre szánt területek kb. 
5 ha nagyságban érintenek művelés alatt álló termőföldterületeket.  

 

3.3.2. A terület egyéb környezeti jellemzői 

Talajállapot 

A  községben  feltárt  talajszennyezettségről  nincs  tudomás.  A  talajszennyeződések  elsősorban  a 
csatornázatlan  ingatlanokon,  a  rosszul  szigetelt  közműpótlók  (zárt  szennyvíztárolók)  elszivárgásából, 
valamint a községen működő telephelyek, üzemeken területén a havária jellegű szennyezésekből, illetve 
az alapanyagok, hulladékok helytelen kezeléséből jelentkezhet.  

A  településen  potenciális  talajszennyező  forrásként  a  Tangazdaság  állattartó  telepének  hígtrágya 
kezelője említendő meg. 

A település számos területén időről időre ismétlődően engedély nélküli, illegális hulladéklerakás történik, 
amivel  a  “hulladékelhagyók”  potenciálisan  veszélyeztetik  a  talaj,  a  talajvíz  és  más  felszín  alatti  víz, 
valamint felszíni víz minőségét. 

 

Felszíni és felszín alatti vizek védelme 

Verseg  területe  a  felszín  alatti  vizek  védelméről  szóló  219/2004.  (VII:  21.)  korm.  rendelet  2.  számú 
melléklete,  valamint  a  felszín  alatti  víz  állapota  szempontjából  érzékeny  területeken  levő  települések 
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besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján felszín alatti víz szempontjából 
érzékeny terület. 

A  település  szennyvízcsatorna  hálózata  kiépült,  jellemzően  gravitációs  rendszerrel.  Verseg  ún.  tavas 
tisztítási  technológiájú  szennyvíztisztító  teleppel  rendelkezik.  A  tisztító  telepről  kikerülő  tisztított 
szennyvizek befogadója a Vanyarc‐ patak. 

A szennyvízhálózatra a lakások rákötése még nem teljeskörű. A közüzemű vízellátást a lakosság 91,9 %‐
ban vette igénybe, míg a közüzemi szennyvízgyűjtő hálózatba a lakásállomány 71,9 %‐a csatlakozott, így a 
keletkező szennyvizek egy része a talajt és a felszín alatti vizeket szennyezve feltehetően ma is elszikkad. 
A  tervmódosítások  területei  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt érvényes és jogerős 
határozattal kijelölt vízbázist nem érintenek, nem veszélyeztetnek. 

 

Levegőtisztaság 

A levegő tisztaságának védelmét a többször módosított 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza. 
A  légszennyezettségi  agglomerációk  és  zónák  kijelöléséről  szóló  4/2002.  (X.  7.)  KvVM  rendelet  szerint 
Verseg területe a 10. számú, nem kiemelt légszennyezettségi zónába tartozik.  

A község levegőminősége jó, jelentősebb légszennyezőanyag‐kibocsátást eredményező tevékenység nem 
jellemző a térségben.  

Verseg  területén  és  szűkebb  térségében  az  Országos  Légszennyezettségi  Mérőhálózat  RIV,  vagy 
automata monitorállomása  sem működik,  így  a  környezeti  levegő  állapotára  vonatkozóan  nem  állnak 
rendelkezésre rendszeres mérési adatok.  

A  helyi  légszennyezőanyag‐kibocsátás  tekintetében  meghatározó  lehet  a  téli  időszakban  a  lakossági 
szilárd tüzelés, mivel az alacsonyabb kibocsátást eredményező földgázfelhasználás nem teljeskörű.  

A  térség  legjelentősebb, bejelentésköteles  légszennyező  forrásának  tekinthető a Gödöllői Tangazdaság 
0126/16 hrsz alatt működő állattartó telepe és az ahhoz kapcsolódó hígtrágya‐kezelő telepe. A telepek a 
beépített,  védendő  területektől  távol  helyezkednek  el,  így  a  zavaró  hatás  csak  helyben,  illetve  a 
szomszédos mezőgazdasági területeken érzékelhető. 

Környezeti szempontból említést érdemlő telephelyek a község közigazgatási területén: 

 szennyvíztisztító telep ‐ Hatvani u., 0107/16 hrsz.; 

 Gödöllői Tangazdaság Zrt., 0126 hrsz. 

 Agriland Kft. sertéstelep, 0126/8 hrsz. 

 Verseg Kereskedelmi, Szolgáltató és Mezőgazdasági Kft. telephelye – Hatvani utca 12.  

 állattartó telep – Arany János utca, 030/4,/5 hrsz.  

 Micsurin tanya: állattartó telep, mezőgazdasági telep – 0150/3‐5 hrsz.; 

 Verseg Tüzép Kft. – Fő utca 60. 

A szennyvíztisztító telepet a község belterületétől keletre létesítették. Védőtávolsága beépített területet, 
védendő területhasználatot nem érint. 

A tervmódosítás alapján a környezetre jelentős hatást gyakorló létesítmények telepítése nem várható, a 
fejlesztési területeken várható többlet emisszió várhatóan nem befolyásolja meghatározó mértékben a 
levegő minőségét.  
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Zaj‐ és rezgésterhelés 

A települési környezeti zajvédelem követelményeit a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007.  (X.29.)  Korm.  rendelet  és  a  zaj‐  és  rezgésterhelési  határértékek megállapításáról  szóló  új 
27/2008. (XII.3) KVvM‐EüM együttes rendelet előírásai határozzák meg. 

Verseg  zajterheltségére  nem  áll  rendelkezésre  aktuális mérési  adat,  ugyanakkor  elmondható,  hogy  a 
község  zaj‐és  rezgésterhelés  tekintetében  a  kevésbé  terhelt  települések  közé  tartozik.  A  település 
zajviszonyait meghatározó kibocsátó forrásként a közúti közlekedés említhető meg. A község belterületét 
országos  jelentőségű  (de  nem  jelentős  forgalmat  bonyolító)  közutak  érintik.  A  2019  jelű  út  Kartalon 
keresztül Aszód, a 2132  jelű Nagykökényes, míg a 2106  jelű út Kállón keresztül Acsa  felé teremt közúti 
kapcsolatot.  

Helyi  zajterhelési  konfliktust  okozhat  a  település  belterületén  megtelepedett  helyi  vállalkozások 
munkazaja és gépjárműforgalma, valamint a mezőgazdasági munkagépek időszakos zajterhelése.  

Alkalmi és  szezonális  forrásnak minősül  a  fű‐ és  sövénynyírás,  a  kör‐,  a  szalag‐ és a motoros  fűrészek 
határérték feletti zaja közvetlen a zajforrás közelében, valamint az építkezésekkel  járó, munkagépekből 
eredő zajterhelés. 

Eseti  zajprobléma  eredhet  a  késő  estig  nyitva  tartó  szórakozóhelyek,  vendéglátóipari  egységek 
üzemeléséből is. 

A  tervmódosítás  alapján  nem  várható  a  zajterhelés  jelentős  növekedése:  jelentős  forgalomvonzó 
létesítmény, továbbá új, átmenő forgalmat generáló közlekedési infrastruktúra nem tervezett. 

 

Hulladékkezelés  

A hulladékgazdálkodás, ezen belül a szervezett hulladékgyűjtés és szállítás feltételei a település területén 
adottak.  2018.  január  1‐jétől  a  települési  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatást  a  Szelektív 
Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (2194 Tura, 0272/7 hrsz) látja el.  

A vegyes, kommunális hulladék elszállítása heti rendszerességgel történik.  

A  közszolgáltató  havonta  végzi  a  szelektíven  gyűjtött  (papír,  fém,  műanyag)  hulladékfrakció  háznál 
történő elszállítását, valamint a vegetációs időszakban (február‐november között) szintén havonta a kerti 
zöldhulladékokat  is  elszállítja.  A  háztartásoknál  képződő  lomhulladékokat  évente  megrendezett 
lomtalanítás keretében gyűjtik. 

A  tervezett  területhasználat  változáshoz,  építési  övezeti  és  övezeti  előírások  módosításához 
kapcsolódóan az érintett területek hulladékgazdálkodási jellemzői nem változnak. A tervezett módosítás 
nincs befolyással a község hulladékgazdálkodási rendszerének jellemzőire. 
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3.3.3. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák  leírása és mindezek várható alakulása, ha a terv 
nem valósulna meg 

A településen fennálló, illetve potenciális környezetvédelmi konfliktusok a következők: 

 mezőgazdasági telephelyek működése a lakóterületekhez közel; 

 átmenő forgalom okozta zajterhelés és légszennyezés; 

 a  csatorna  rákötéssel  nem  rendelkező  ingatlanok  egyedi  szennyvíz‐szikkasztása  és  az  illegális 
hulladéklerakások potenciálisan veszélyeztetik a talaj és talajvizek minőségét; 

 kisvízfolyások  kedvezőtlen  vízminősége,  a  vízfolyások  állapotát  veszélyezteti  a  szomszédos 
intenzív mezőgazdasági tevékenység. 

 

A terv  jelen módosításában szereplő azon elemek, amelyek elmaradása környezeti szempontból  inkább 
kedvező lenne: 

 új beépítésre szánt területek kialakítása – gazdasági területek (Gksz) kijelölése művelés alatt álló 
termőföldterületeken illetve az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának szomszédságában; 

 beépítésre  szánt  területek  közötti  átsorolások:  gazdasági  területek  (Gksz)  kijelölése  lakó  és 
vegyes intézményi területek (Lke, Lf és Vt) helyett; 

 beépítésre szánt területek határán kijelölt védelmi erdőterületek (Ev) kijelölése – kivéve, ahol a 
beépítésre szánt terület visszasorolásra kerül; 

 korábban  hatályos  TSZT‐ben  kijelölt  tervezett  záportározó  „visszasorolása”  általános 
mezőgazdasági területté. 

 

A terv  jelen módosításában szereplő azon elemek, amelyek elmaradása környezeti szempontból  inkább 
kedvezőtlen lenne: 

 beépítésre  szánt  területek  visszasorolása  beépítésre  nem  szánt,  jellemzően  mezőgazdasági 
területté; 

 erdőterületek felülvizsgálata az Országos Erdőállomány Adattárnak megfelelően; 

 megváltozott  jogszabályoknak,  területrendezési  terveknek megfelelő,  részben  technikai  jellegű, 
módosítások; 

 meglévő állapotot lekövető területfelhasználás és övezeti besorolások – jogbiztonság érdekében 
szükséges módosítások. 
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3.4. A terv megvalósulásával hatást kiváltó tényezők és okok feltárása  

Hatótényezők ismertetése 

Az átláthatóság kedvéért a hatályos  településrendezési eszközökhöz képest  tervezett  változtatásokhoz 
kötődő hatótényezők és hatások az átsorolás iránya szerint csoportosítva kerültek elemzésre.  

Jelrendszer magyarázata: 

+  Pozitív hatás; 

–  Negatív hatás; 

Ø  Semleges  hatás  (a  pozitív  és  a  negatív  hatások  összességében  kiegyenlítik  egymást,  
vagy nem számottevő, illetve bizonytalan megítélésű hatás) 

1. Beépítésre szánt terület kijelölésre korábban beépítésre nem szánt terület helyett 

Hatótényező  Várható hatások 

Hatás 

jellege 

+/–/Ø 

termőföldek igénybevétele – termőterületek csökkenése  – 

a  területek  beépítési  intenzitása  növekszik,  a  zöldfelületek 
aránya csökken 

– 

1.d jelű terület: kialakult állapotot lekövető változtatás  Ø 

1.a,  1.b  jelű  területek:  szomszédos  ökológiai  folyosó 
kapcsolatok  sérülésének  veszélye  az  új  gazdasági  területek 
kialakításától függően 

– 

1.b  jelű  területek:  szomszédos  lakóterületekre  nézve 
szomszédsági  konfliktus  veszélye  az  új  gazdasági  területek 
kialakításától függően 

– 

1.b, 1.e  jelű  területek: az új gazdasági  funkciók kialakításával 
környezeti  terhelés‐növekedés  (pontforrás  emissziók, 
megnövekedett  gépjárműforgalomból  eredő  levegő‐,  zaj‐  és 
rezgésterhelés,  keletkező  szennyvíz  és  hulladékmennyiség 
növekedése  stb.)  várható  –  elsősorban  lokálisan  a  közvetlen 
hatásterületeken 

– 

intenzív  növénytelepítés,  teljes  értékű,  állandó  borítottságú 
zöldfelületek  kialakítása  az  övezetekre  előírt  arányban  és 
minőségben 

+ 

1.b,  1.e  jelű  területek:  új  gazdasági  létesítmények  által  a 
település  bevételei  és  ez  által  lakosságmegtartó  ereje 
növekszik 

+ 

nagyobb intenzitású 
területhasználatot 

megengedő 
területfelhasználási egység és 

építési övezet kijelölése 

 

1.f.  jelű  terület:  települési  szennyvíztisztító  területének 
pontosítása: építési övezet meglévő állapothoz való igazítása 

Ø 

 
 



Környezeti értékelés a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján –2021 
Verseg 

Településrendezési eszközeinek módosításához 

 

 

 
Topoland Bt.  

49 

2. Beépítésre nem szánt terület kijelölésre korábban beépítésre szánt terület helyett 

Hatótényező  Várható hatások 

Hatás 

jellege 

+/–/Ø 

értékes, mezőgazdasági hasznosítású területek fennmaradnak   + 

a  tervezettnél alacsonyabb beépítési  intenzitású, környezetet 
kevésbé terhelő területhasználat fenntartása 

+ 

új  zöldterület  (közkert)  kialakítása  a  tervezett  lakóterületek 
ellátásához 

+ 

meglévő állapotokhoz 
(környezethez) illeszkedő 
területhasználat és övezet 
kijelölése, beépítésre szánt, 

fejlesztési területek 
csökkenése 

gazdasági  és  rekreációs  létesítmény‐fejlesztési  lehetőségek 
visszavonása  által  a  település  bevételei  és  ez  által 
lakosságmegtartó ereje csökken 

– 

3. Beépítésre szánt terület átsorolása más, beépítésre szánt területfelhasználási kategóriába 

Hatótényező  Várható hatások 

Hatás 

jellege 

+/–/Ø 

3.a, 3.b, 3.c, 3.h, 3.i, 3.j jelű területek: a korábbi tervhez képest 
nagyobb  beépítési  intenzitást,  és  ezáltal  potenciálisan 
nagyobb  környezeti  terhelést  eredményező  építési  övezetek 
kialakítása 

– 

3.d,  3.e  jelű  területek:  a  korábbi  tervhez  képest  kisebb 
beépítési intenzitást, és ezáltal potenciálisan kisebb környezeti 
terhelést  eredményező  lakóterületi  építési  övezetek 
kialakítása 

+ 

3.f  jelű  terület: kb. azonos beépítési  intenzitás a környezetre 
nézve  potenciálisan  jelentősebb  terhelést  eredményezhető 
gazdasági építési övezet kialakítása 

– 

a település adottságaihoz és a 
megváltozott fejlesztési 
igényekhez illeszkedő 

területhasználat és övezet 
kijelölése 

3.g  jelű  területek:  meglévő  használathoz  illeszkedő 
területhasználat  és  építési  övezetbe  való  besorolás, 
mezőgazdasági üzemi területek fennmaradásának biztosítása 

Ø 

4. Beépítésre nem szánt terület átsorolása más, beépítésre nem szánt területfelhasználási kategóriába 

Hatótényező  Várható hatások 

Hatás 

jellege 

+/–/Ø 

meglévő állapotokhoz 
(környezethez) illeszkedő 
területhasználat és övezet 

4.b,  4.g,  4.h,  4.e  jelű  területek:  tervezett  erdőterületek 
csökkenése,  a  település  erdősültségi  aránya  érdemben  nem 
növekszik 

– 
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4.a,  4.b,  4.e,  4.g,  4.h,  4.l  jelű  területek:  mezőgazdasági 
művelés alatt álló értékes termőterületek hasznosítása hosszú 
távon is biztosított 

+ 

4.c,  4.f,  4.i.,  4.j.,  4.m  jelű  területek:  erdőterületek  Országos 
Erdőállomány  adattárnak  illetve  a  kialakult  állapotnak 
megfelelő  rögzítése,  elsődleges  rendeltetés  szerinti  övezeti 
besorolása  –  fennmaradásuk  biztosítása,  valamint  védelmi 
erdősáv  kijelölése  tervezett  gazdasági  terület határán,  annak 
környezeti és táji hatását mérsékelve 

+ 

4.k,  4.n  jelű  területek:  vízgazdálkodási  területek  meglévő 
állapotnak  megfelelő  övezeti  besorolása,  fennmaradásuk 
biztosítása 

+ 

4.l  jelű  terület:  tervezett  záportározó  és  rekreációs  tó  nem 
valósul meg, a település csapadékvíz‐gazdálkodása kitettebbé 
válik  a  klimatikus  körülményeknek,  rekreációs  lehetőségek 
nem növekednek 

– 
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Jól azonosítható környezeti igénybevétel hatásai 

A  tervezett  változtatásokhoz  kötődő  környezeti  hatások  az  átsorolások  iránya,  jellege  szerint 
csoportosítva  kerültek  elemzésre.  A  környezeti  szempontból  meghatározóbb,  új  beépítésre  szánt 
területek kijelölését eredményező változtatások tételesen kerültek elemzésre. 

Jelrendszer magyarázata: 

+  Kedvező, a tervi elem terhelést enyhít, kis mértékben javít az állapoton 

Ø  Bizonytalan  megítélésű  vagy  nem  létező  kapcsolat,  illetve  a  tervi  elem  hatása  nem 
számottevő, az állapoton nem változtat 

–  Kedvezőtlen, a tervi elem terhelést növel, kis mértékben ront az állapoton 

 

Új beépítésre szánt területek kijelölése 

Környezeti elemekre 
Környezeti elemek rendszereire, 
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1.a Tervezett zöldterület (Z) helyett kertvárosias lakóterület (Lke) kijelölése (1,1 ha) 

Ø/–  Ø/–  Ø/–  Ø/–  Ø  Ø/–  Ø  Ø  Ø/–  Ø  Ø 

A tervmódosítással érintett terület meglévő lakóterületek kertrészeként funkcionáló, művelés alatt 
álló szabadterület. A tervezett átsorolás eredményeként a meglévő  lakóterület (hatályos TSZT‐ben 
településközponti vegyes területként kijelölt) bővítésre kerül, ez által  lehetőség nyílik a kb. 180 m 
mélységű  telkek  megosztására,  új  lakótömb  kialakítására  –  ez  a  kompakt  településszerkezet 
kialakulásának  irányába  hat.  A  módosítás  megszűnteti  a  Nógrádi  (Vanyarci)‐patak  mentén, 
magáningatlanokon kijelölt zöldterületet, így a közcélú zöldfelületek kialakítására szolgáló területek 
száma  csökken.  A  biológiai  aktivitás  érték  szinten  tartása  biztosított  az  egyéb  átsorolásokkal.  A 
patakot kísérő ökológiai folyosóval szomszédos területen új beépítések jöhetnek létre, csökkentve a 
zöldfelületek  arányát  és  lokálisan,  kis  mértékben  növelve  a  környezeti  elemek  terhelését.  A 
szabályozásban  javasolt  a  patak  menti  sávban  közhasználatú  zöldfelületként  kialakítandó 
területeket  kijelölni,  az  ökológiai  kapcsolatok  megőrzése,  és  a  patakpart  végig  járhatósága 
érdekében.  
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1.b. Tervezett zöldterület  (Z) helyett gazdasági  (Gksz) terület kijelölése a Nógrádi‐patak – Arany 
János utca közötti területen (1,5 ha) 

Ø/–  Ø/–  Ø/–  Ø/–  Ø  Ø/–  Ø  Ø  Ø/–  Ø  Ø/– 

A  tervmódosítással  érintett  terület meglévő  lakóterületek  között  elterülő,  gyepgazdálkodás  alatt 
álló szabadterület. A mélyfekvésű terület szomszédos a Nógrádi‐patak menti ökológiai folyosóval. A 
módosítás megszűnteti a Nógrádi‐patak mentén, magáningatlanokon kijelölt zöldterületeket,  így a 
közcélú  zöldfelületek  kialakítására  szolgáló  területek  száma  csökken,  bár  annak  léptéke  eltúlzott 
mértékű volt a  település  területéhez,  lakosságszámához képest. A biológiai aktivitás érték szinten 
tartása  biztosított  az  egyéb  átsorolásokkal.  A  patakot  kísérő  ökológiai  folyosóval  szomszédos 
területen új beépítések  jöhetnek  létre,  csökkentve  a  zöldfelületek  arányát és  lokálisan növelve  a 
környezeti elemek terhelését. A termőföldek a szabályozás megvalósulásával művelés alól kivonásra 
kerül,  de  figyelembe  véve  a  település  egyéb  területein  jelentős  mezőgazdasági  területek 
növekményét, az átsorolások elfogadhatók. A környezeti hatások mértéke nagyban függ a tényleges 
területhasználattól,  annak  ismerete  nélkül  nem  becsülhető.  A  tervezett  gazdasági  területek 
beékelődnek a lakott területek közé, ami a szomszédsági konfliktusok veszélyét hordozza magában.  
A  terület  táji‐településképi  szempontból  kitett,  ezért  a  telepítést,  a  létesítmények  kialakítása 
különös  körültekintést  igényel.  A  szabályozásban  javasolt  a  lakóterületek  irányában  és  a  patak 
menti  sávban  zöldfelületként  kialakítandó  területeket  kijelölni,  a  megfelelő  elhatárolás, 
tájbaillesztés, az ökológiai kapcsolatok megőrzése és a patakpart végigjárhatósága érdekében.   

1.c. Tervezett zöldterület helyett gazdasági terület kijelölése a Nógrádi‐patak mellett Z‐>Gksz (0,3 
ha) 

Ø/–  Ø/–  Ø/–  –  Ø  Ø/–  Ø  Ø  Ø/–  Ø  Ø/– 

A  tervmódosítással  érintett  terület  a  belterület  szélén  található,  gyepgazdálkodás  alatt  álló 
szabadterület. A mélyfekvésű  terület  a Nógrádi‐patak menti ökológiai  folyosó övezetét  érinti. Az 
ökológiai  folyosó övezetében új beépítésre szánt  terület nem  jelölhető ki, ugyanakkor az  ingatlan 
túlnyomó része már a hatályos TSZT‐ben beépítésre szánt területbe sorolt (Lke, Vt). Amennyiben a 
területrész  az  építési  övezet  zöldfelületként  fenntartandó  részeként  kerül  szabályozásra,  és  a 
patak mentén biztosított marad az végigjárhatóság, úgy a módosítás elfogadható. 

1.c. Tervezett véderdőterület (Ev) helyett kertvárosias lakóterület (Lke) kijelölése (0,3 ha)  

Ø/–  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø 

A  tervmódosítással érintett mezőgazdasági művelés  alatt  álló  termőföldterület,  amely  a hatályos 
TSZT‐ben már kijelölt  lakóterületekhez kapcsolódik, a véderdősávok felülvizsgálatának eredménye. 
Nem  számottevő  mértékű,  technikai  jellegű  változtatás,  amelynek  környezeti  hatása 
elhanyagolható.  A  termőföld  a  szabályozás  megvalósulásával  művelés  alól  kivonásra  kerül,  de 
figyelembe  véve  a  település  egyéb  területein  jelentős mezőgazdasági  területek növekményét,  az 
átsorolás elfogadható. 

 
1.d. Gazdasági erdőterület (Eg) helyett különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzem (K‐Mü) 
kijelölése (0,6 ha) 

Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø 

A kis léptékű tervmódosítás a meglévő állapot lekövetését célozza, az átsorolással érintett területen 
a meglévő Hatvani tangazdaság üzemi létesítményei találhatók.  
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1.e. Általános mezőgazdasági terület (Má) helyett gazdasági terület (Gksz) kijelölése (2,9 ha) 

–  –  Ø /–  Ø  Ø  Ø /–  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø 

A  tervmódosítással  érintett  terület művelés  alatt  álló  szántóterület.  A  termőföld  a  szabályozás 
megvalósulásával művelés alól kivonásra kerülhet, de figyelembe véve a település egyéb területein 
jelentős mezőgazdasági  területek  növekményét,  az  átsorolás  elfogadható.  A  környezeti  hatások 
mértéke nagyban  függ a  tényleges  területhasználattól, annak  ismerete nélkül nem becsülhető. A  
terület  lakóterületektől  távol  esik  így  a  szomszédsági  konfliktusok  veszélyét  nem  hordozza 
magában.    A  terület  táji‐településképi  szempontból  kitett,  ezért  a  telepítést,  a  létesítmények 
kialakítása  különös  körültekintést  igényel.  A  területet  két  irányból  védelmi  erdősáv  került 
kijelölésre,  a  kialakítás  során  javasolt  további  zöldfelületi  fejlesztések megvalósítása  a megfelelő 
tájbaillesztés érdekében.   

1.f.  Általános  mezőgazdasági  terület  (Má)  helyett  különleges  beépítésre  szánt  közmű  terület 
gazdasági terület (K‐Km) kijelölése (1,2 ha) 

Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø 

A kis léptékű tervmódosítás a meglévő állapot lekövetését célozza, az átsorolással érintett területen 
a korábban bővítésre került szennyvíztisztító létesítményei találhatók. Az átsorolás a jogbiztonságot 
szolgálja. 

1.g.  Zöldterület  (Z)  helyett  különleges  beépítésre  szánt mezőgazdasági  üzem  (K‐Mü)  kijelölése 
(0,6 ha) 

Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø 

A kis léptékű tervmódosítás a meglévő állapot lekövetését célozza, az átsorolással érintett területen 
meglévő mezőgazdasági telephely létesítményei találhatók. Az átsorolás a jogbiztonságot szolgálja. 
A  Nógrádi‐patakkal  szomszédos  telekhatár  mentén  javasolt  zöldfelületként  kialakítandó 
területsávot kijelölni az ökológiai kapcsolatok zavartalansága érdekében. 
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2.a., 2.b., 2.c., 2.d., 2.e. Kertvárosias (Lke) és falusias (Lf) lakóterületek átsorolása mezőgazdasági 
(Má, Mk) vagy erdőterületi kategóriákba (Eg, Ev) (105 ha) 

+  +  +  +  Ø  +  Ø  +  +  +  Ø 

A  tervmódosítással  érintett  területek  nagyrészt  távlati  lakóterületként  szerepeltek  a  TSZT‐ben, 
átmeneti  szabályozással.  A  visszasorolások  gátat  szabnak  a  település  túlterjeszkedésének,  a 
település  léptéke  és  lakosszáma  így  nem  változik  nagyságrendileg,  a  tájhoz  illeszkedő  falusias 
karakter megőrzésre kerül. A módosítással a művelés alatt álló termőföldek fennmaradása hosszú 
távon  biztosítottá  válik.  A  tervezett  lakóterületi  fejlesztések  elmaradásával  a  környezeti  elemek 
terhelése  nem  növekszik,  nem  keletkeznek  kezelést  igénylő  lakossági  emissziók  (hulladék, 
szennyvíz,  fűtési  légszennyezés,  közlekedés  okozta  terhelés).  Az  átsorolásokkal  egyúttal  a 
lakóterületek határán korábban kijelölt véderdősávok kialakítása indokolatlanná válik.  

2.f.,  2.g.  Településközpont  vegyes  területek  (Vt)  átsorolása  mezőgazdasági  (Má)  vagy 
zöldterületbe (Z) (5 ha) 

+  +  +  +  Ø  +  Ø  +  +  +  Ø 

A tervmódosítások tájvédelmi és termőföldvédelmi szempontból kedvezőek. A visszasorolások gátat 
szabnak  a  település  túlterjeszkedésének.  A  tervezett  vegyes  (intézményi)  területi  fejlesztések 
elmaradásával  a  környezeti  elemek  terhelése  nem  növekszik,  nem  keletkeznek  kezelést  igénylő 
többlet  emissziók  (hulladék,  szennyvíz,  fűtési  légszennyezés,  közlekedés  okozta  terhelés). 
Különösen  kedvező  az új  zöldterületek  kijelölés, ez  részben  kompenzálja  a  zöldterületeket  érintő 
egyéb csökkentéseket. 

A  vegyes  területek  csökkentésével  a  lakosság ellátását  szolgáló  rendeltetések  számára  csökken  a 
területi kínálat, de azok máshol  is elhelyezhetők, továbbá azok  léptéke nem  igazodott a település 
nagyságához. 
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2.h.  Kereskedelmi  szolgáltató  gazdasági  területek  (Gksz)  „visszasorolása”  mezőgazdasági 
területbe (Má) (32 ha) 

+  +  +  +  Ø  +  Ø  +  +  +  Ø 

A  tervmódosítás  több  szempontból  kedvező.  A  tájképi  szempontból  kitett  területen  nem  kerül 
kialakításra  új  beépítés. A  jó minőségű, művelés  alatt  álló  szántóterületek  fennmaradása  hosszú 
távon  biztosítottá  válik.  A  visszasorolás  gátat  szab  a  település  túlterjeszkedésének.  A  tervezett 
gazdasági  területi  fejlesztés  elmaradásával  a  környezeti  elemek  terhelése  nem  növekszik,  nem 
keletkeznek  kezelést  igénylő  többlet  emissziók  (hulladék,  szennyvíz,  légszennyezés,  üzemi  és 
közlekedési (áruszállítás) okozta zajterhelés).  

A  gazdasági  területek  összeségében  nem  csökkennek  az  egyéb  átsorolások  révén,  így  elegendő  
marad a munkahelyi területi kínálat.   

2.i.,2.j.,  2.k.  Különleges  rekreációs  területek  (Kre)  átsorolása  mezőgazdasági  (Má)  és 
erdőterületbe (Eg, Ev) (170 ha)  

+  +  +  +  Ø  +  Ø  +  +  +  Ø 

A hatályos TSZT‐ben kijelölt rekreációs területek település léptékéhez mérten eltúlzott nagyságúak 
voltak, megvalósításuk már nem cél. Bár a korábban hatályos HÉSZ csak alacsony intenzitású (10%‐
os) beépítést engedett volna meg a  területen, az átsorolással elkerülhető a  termőföldek művelés 
alóli  kivonása,  új  beépítések  keletkezése.  A  visszasorolások  gátat  szabnak  a  település 
túlterjeszkedésének.  A  tervezett  fejlesztések  elmaradásával  a  környezeti  elemek  terhelése  nem 
növekszik,  nem  keletkeznek  kezelést  igénylő  többlet  emissziók  (hulladék,  szennyvíz,  fűtési 
légszennyezés,  közlekedés  okozta  terhelés). Mindazonáltal  a  visszasorolással  csökkennek  a  helyi 
bevételi, munkahelyi lehetőségek, a település turisztikai vonzereje. 

2.l. Megújuló erőforrás hasznosítására szolgáló terület  (Kb‐En) kijelölése rekreációs terület (Kre) 
helyett, (6,5 ha) 

Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  +  +  Ø  Ø  + 

A  tervmódosítás alapján a  területen napelempark, vagy pl. energiaültetvény kerülhet kialakításra. 
Az új  létesítmény  környezeti  szempontból  kedvező, mivel  a megújuló energiaforrások használata 
csökkenti  a  település  energiafüggőségét,  és  a  CO2  kibocsátás  mértékét.  A  terület  tájképi 
szempontból kevésbé kitett részben véderdősávokkal behatárolt. Északkeleti irányból gondoskodni 
szükséges további takarófásítás telepítéséről – ez a TSZT tervlapján rögzítésre került.  
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2.m. Tervezett temetőterület (Kt) visszasorolása általános mezőgazdasági (Má) területté (3,7 ha)  

+  +  +  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø 

Az új temető megnyitása szükségtelen, a meglévő temető biztosítani tudja a településen keletkező 
temetési igényeket. Termőföldvédelmi szempontból kedvező változtatás, mivel a meglévő, művelés 
alatt álló szántóterületek hosszú távon fennmaradhatnak.  

2.n. Különleges oktatási terület (Ko) átsorolása mezőgazdaság (Má) területté, (0,8 ha) 

+  +  +  +  Ø  Ø  Ø  Ø  +  +  Ø 

A  módosítással  érintett  terület  a  Nógrádi‐patak  menti  ökológiai  folyosóhoz  kapcsolódik,  így 
élőhelyvédelmi  szempontból  kedvező,  hogy  a  tervezett  fejlesztés  elmarad.  A  mezőgazdasági 
besorolás  a meglévő  területhasználatnak megfelelő,  termőföldvédelmi  szempontból  kedvező.  A 
tervezett  fejlesztések  elmaradásával  a  környezeti  elemek  terhelése  nem  növekszik,  nem 
keletkeznek kezelést igénylő többlet emissziók. 

2.o. Kertvárosias lakóterület (Lke) átsorolása zöldterületté (Z), (0,1 ha) 

+  +  +  +  Ø  Ø  Ø  Ø  +  +  Ø 

A módosítással érintett terület a belterület nyugati folytatásában tervezett kertvárosias lakóterület 
központi részén található, ahol egy új, a majdani  lakosság  rekreációs ellátását szolgáló zöldterület 
(közkert) kerül kijelölésre. A kijelölés a Trtv. 12. §  (3) bekezdésének előírása miatt is szükséges, az új 
beépítésre szánt területek kompenzációjaként. 
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3.a., 3.b., 3.c. Lakóterületek (Lf, Lke) átsorolása más beépítésre szánt kategóriákba (Vt, Gksz) (5,4 
ha) 

Ø  Ø/–  Ø/–  Ø  Ø/–  Ø  Ø/–  Ø  Ø  Ø  Ø/– 

Az átsorolások nagy része a kialakult területhasználathoz  igazodik, az érintett területeken meglévő 
gazdasági  funkciók  működnek,  így  gyakorlatban  nem  várható  érdemi  változás  a  jelenlegi 
környezetállapothoz  képest.    Az  átsorolás  a  tekintetben  kedvezőtlennek  értékelhető,  hogy  a 
lakóterületekhez közel működő gazdasági tevékenység hosszú távon sem tervezett átalakulásra, így 
a  potenciális  szomszédsági  konfliktusok  fennmaradnak.  Körültekintő  szabályozással  (új 
létesítmények  megfelelő  telepítési  távolsága,  védőzöldsávok  kialakításának  megkövetelése)  a 
konfliktusok megelőzhetők, kezelhetők. 

3.d.,  3.e.,  3.f.  Településközpont  vegyes  területek  (Vt)  átsorolása  más  beépítésre  szánt 
kategóriákba (Lke, Lf, Gksz) (13,1 ha) 

Ø  Ø  Ø  Ø  Ø/–  Ø  Ø/–  Ø  Ø  Ø  Ø/– 

A  tervmódosítás  alapvetően  a  kialakult  területhasználatokhoz  való  igazodást  szolgálja.  A 
módosítások  alapján  a  meglévő  lakóterületek  intenzívebb  átalakulása  távlatban  sem  valósulhat 
meg, ami környezeti szempontból kedvező (alacsonyabb beépítettség, kisebb emissziók stb.)  

Az  újonnan  kijelölt  gazdasági  terület  más  gazdasági  területekhez  kapcsolódik,  ugyanakkor 
lakóterületekkel és a Nógrádi‐patakkal határos, ami a szomszédsági konfliktusok veszélyét hordozza 
magában.  A  szabályozásban  javasolt  a  lakóterületek  irányában  és  a  patak  menti  sávban 
zöldfelületként kialakítandó területeket kijelölni, a megfelelő elhatárolás, tájbaillesztés, az ökológiai 
kapcsolatok megőrzése és a patakpart végigjárhatósága érdekében.   

3.g. Kereskedelmi  szolgáltató gazdasági  területek  (Gksz) átsorolása különleges beépítésre  szánt 
mezőgazdasági üzemi területbe (K‐Mü) (20,7 ha) 

Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø 

A  módosítás  a  kialakult  területhasználatokhoz  való  igazítást,  a  funkcióknak  és  az  OTÉK 
követelményeinek megfelelő szabályozást szolgálja  ‐  technikai  jellegű változtatásként értékelhető, 
érdemi környezeti hatása nincs. 
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3.h.,  3.i.,  3.j.  Különleges  beépítésre  szánt  területek  (Kre,  Ko)  átsorolása  gazdasági  jellegű 
területekbe (Gksz, K‐Mü) (7,4 ha) 

Ø/–  Ø/–  Ø/–  Ø  Ø/–  Ø  Ø/–  Ø  Ø  Ø  Ø/– 

A tervmódosítások a 3.i. terület esetében a kialakult állapothoz (való  igazítást szolgálják. A 3.  j. és 
3.  h  területi  átsorolások  környezeti  szempontból  kedvezőtlennek  tekinthetők, mivel  az új  építési 
övezetek nagyobb fokú beépítettséget és zavaróbb hatású  funkciók telepítését teszik  lehetővé. Az 
átsorolással  a  gazdasági  területek  nagysága  növekszik  a  lakóterületek  közelségében.  A 
szabályozásban javasolt a lakóterületek irányában zöldfelületként kialakítandó területeket kijelölni, 
a megfelelő  elhatárolás,  tájbaillesztés  érdekében. A  környezeti  hatások mértéke  nagyban  függ  a 
tényleges területhasználattól, annak ismerete nélkül nem becsülhető.  

 

Beépítésre nem szánt kategórián belüli átsorolások 
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4.a. Zöldterület (Z) átsorolása általános mezőgazdasági (Má) területbe (9,4 ha) 

Ø  Ø  Ø  Ø  Ø/–  Ø  Ø/–  Ø  Ø  Ø  Ø/– 

A  tervmódosítás  a  meglévő  területhasználatnak  megfelelő  övezeti  besorolást  eredményezi,  az 
érintett  területek 2. osztályú szántó, 3. osztályú  rét művelési ágban nyilvántartottak. Az átsorolás 
csökkenti  a  rekreációs  zöldfelületek  kialakítására  szolgáló  területi  kínálatot,  de  azok  a  település 
léptékéhez mérten eltúlzott nagyságúak voltak, kialakításuk a  szomszédos  rekreációs  területek és 
jelentős lakóterületi fejlesztések visszasorolásával indokolatlan lenne. 
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4.b., 4.c., 4.d., 4.e., 4.f., Erdőterületek (Ev, Eg) átsorolása mezőgazdasági kategóriákba (Má, Mk) 
(84,8 ha) 

Ø  Ø  Ø  Ø/–  Ø  Ø/–  Ø  Ø/–  Ø/–  Ø/–  Ø/– 

A  tervmódosítás  a  meglévő  területhasználatnak  megfelelő  övezeti  besorolást  eredményezi,  az 
érintett területek mezőgazdasági művelés alatt álló termőföldterületek. A hatályos TSZT‐ben kijelölt 
nagyívű  a  fejlesztési  terültek  visszavonásával  a  határoló  védelmi  erdősávok  kialakítása már  nem 
indokolt. Az erdőterületek visszasorolásával kieső biológiai aktivitásérték  szintentartása a  további 
átsorolásoknak  köszönhetően  biztosított.  Az  átsorolás  ott  tekinthető  környezeti  szempontból 
kedvezőtlennek,  ahol  továbbra  is  beépítésre  szánt  terület maradt  kijelölésre  (északi  lakóterület, 
Kartali út melletti üzem). Ezeknél  a területeknél egyéb szabályozási eszközöket javasolt alkalmazni 
a beépítéseket elhatároló, tájbaillesztő védőzöldsávok kialakítása érdekében.  

4.f., 4.m. Erdőterületi kategóriák közötti átsorolás (Eg‐>Ev, Ee‐>Ek) (19 ha) 

Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø 

A  módosítás  az  erdők  természetbeni  állapotának  megfelelő  besorolás  (nem  üzemtervezett 
erdőültetvény),  és  az  OTÉK‐nak  való  megfelelést  szolgáló  technikai  jellegű  változtatásként 
értékelhetők, érdemi környezeti hatásuk nincs.  

4.i.,  4.j.  Általános  mezőgazdasági  területek  (Má)  átsorolása  erdőterületi  kategóriába  (Ev,  Eg) 
(23,2 ha) 

Ø  Ø  Ø  +  Ø  +  Ø  +  Ø  +  Ø 

A  tervmódosítás  a  kialakult  területhasználatnak  és  a  magasabb  rendű  jogszabályi 
követelményeknek  való  megfelelést  szolgálja  elsősorban.  Az  üzemtervezett  erdőterületek 
erdőterületi besorolása  környezeti  szempontból  kedvező, mivel  így  azok  fennmaradása hosszabb 
távon  biztosítottá  válik.  Az  erdőterületek  fontos  szerepet  játszanak  a  kedvező  helyi  klíma, 
levegőminőség  kialakulásában,  továbbá  az  ökológiai  sokszínűség  fenntartásában.  A  kategória  a 
külterületen tervezett új gazdasági terület határán kialakítandó véderdősávot is magában foglalja. 

4.k.,  4.n.  Általános mezőgazdasági  terület  (Má)  és  erdőterület  (Ee)  átsorolása  vízgazdálkodási 
területbe (V) (1,0 ha) 

Ø  Ø  +  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø 

A módosítások  a  Fenyőharaszt  térségében meglévő  kisvízfolyások  kialakult  állapotnak megfelelő 
övezeti  besorolását  biztosítják,  érdemi  környezeti  hatásuk  nincs,  ugyanakkor  jogilag  biztosítják  a 
vízfolyások fenntartását, kezelését. 
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4.l. Vízgazdálkodási terület (Vtó) átsorolás általános (Má) mezőgazdasági területbe (15,0 ha) 

Ø  Ø  –  Ø/–  Ø  Ø/–  Ø/–  Ø/–  Ø  Ø/–  Ø/– 

A tervmódosítás a meglévő területhasználatnak megfelelő övezeti besorolást biztosítja, a területen 
5‐7. osztályú rét művelési ágú termőföldek találhatók. A hatályos TSZT‐ben kijelölt záportározó és 
egyben  rekreációs  tó  kialakítása  középtávon  nem  reális,  ezért  indokolt  a  meglévő  állapothoz 
igazodó területfelhasználás rögzítése. A tó kialakításának lehetőségét a klímaváltozással összefüggő 
vízgazdálkodási  kihívások  (aszályos  időszakok,  villámárvizek  gyakoriság  növekszik)  tekintetében 
célszerű  lenne  tovább  vizsgálni.  A  tó  kialakítása  a  vízi  élővilág  gyarapodásához,  az  ökológiai 
sokszínűséghez is hozzájárulna.  

 

3.5. A környezeti következmények alapján a terv értékelése 

A  tervben  szereplő  változtatás  megvalósulása  nem  befolyásol  más  tervet  vagy  programot.  A 
változtatások környezeti hatásainak hatásterülete a település közigazgatási területén belül határozhatók 
meg. A terv, a tervezett változtatások megvalósítása egyszeri. 

A  TSZT  tervezett  módosítása  alapján  a  település  lépékéhez,  a  helyi  tájhasználathoz  illeszkedő 
településszerkezeti kialakulása  tervezett. A korábbi TSZT‐ben  rögzített nagyléptékű  fejlesztési  területek 
visszavonása  a  termőföldek  védelmét,  a  zöldfelületek  arányának  szinten  tartását  szolgálja.  A 
felülvizsgálat eredményeként a beépítésre szánt területfelhasználási egységek kb. 300 ha‐ral csökkennek 
a  beépítésre  nem  szánt  területek  javára.  A  biológiai  aktivitásérték  szinten  tartása  biztosított.  A  terv 
alapján mintegy 5 ha művelés alatt álló termőföldterületen kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület. A 
termőföldek igénybevétele a más helyszíneken történő visszasorolásokat figyelembe véve elfogadható. 

A  változások  nem  érintik  a  településszerkezetet meghatározó  fő műszaki  infrastruktúra  hálózatot,  új, 
átmenő forgalmat eredményező közlekedési létesítmény nem tervezett a településen. Az új beépítések a 
környezeti  terhelés  növekedését  eredményezik  (pontforrás  emissziók,  megnövekedett 
gépjárműforgalomból eredő  levegő‐,  zaj‐ és  rezgésterhelés,  keletkező  szennyvíz és hulladékmennyiség 
növekedése stb.), lokálisan a közvetlen hatásterületeken. A gazdasági területeken a környezetre jelentős 
hatást  gyakorló  létesítmények  telepítése nem megengedett, ugyanakkor  a  tehergépjármű‐célforgalom 
növekedése a  lakóterületekre nézve zavaró hatású  lehet. A környezeti hatások mértéke nagyban függ a 
tényleges területhasználattól, annak ismerete nélkül nem becsülhető. 

A  terv  környezeti  szempontból  kritikus  elemei  az  új  gazdasági  kereskedelmi,  szolgáltató  területek 
kijelölése  a  lakóterületek  közelében,  illetve  a  Nógrádi  (Vanyarci)‐patakot  kísérő  ökológiai  folyosó 
övezetének szomszédságában, ahol a HÉSz és az SZT 20m széles, a  fenntartást szolgáló parti sávot  is 
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magában  foglaló, beépítésre nem szánt Má mezőgazdasági  terület megtartását szabályozza. A HÉSZ‐
ben  szereplő  követelmények  (zöldfelület‐kialakítási  és  közművesítési  feltételek)  ugyanakkor megfelelő 
szabályozásai  keretet  szabnak  a  környezeti  konfliktusok megelőzésére,  a biztonságos  szennyvízkezelés 
megvalósítására, a felszín alatti vizek védelmét biztosítva. 

A módosítások megvalósulása  következtében 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 
jelentős mértékben kedvezőtlen. 

 

4.  A  TERV  MEGVALÓSÍTÁSA  KÖVETKEZTÉBEN  VÁRHATÓAN  FELLÉPŐ  KÖRNYEZETRE  KÁROS 
HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE VAGY CSÖKKENTÉSÉRE VAGY ELLENTÉTELEZÉSÉRE VONATKOZÓ, A TERVBEN 
SZEREPLŐ  INTÉZKEDÉSEK  KÖRNYEZETI  HATÉKONYSÁGÁNAK  ÉRTÉKELÉSE,  JAVASLATOK  EGYÉB 
SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEKRE 

A  terv  tartalma  megfelelő  a  módosítások  megvalósulása  következtében  várható  jelentős  környezeti 
hatásoknak  az  elkerülésére.  A  terv  a  vonatkozó  jogszabályi  előírások,  a  környezetvédelmi  szempontú 
megalapozó  vizsgálatok  és  tanulmányok,  valamint  az  államigazgatási  szervek  előzetes  véleményeinek 
figyelembe vételével készült.  

A terv a környezeti szempontok érvényesülését az alábbiak szerint biztosítja: 

Táj‐ és természetvédelem 

A módosítással érintett  területek védett és védelemre érdemes  természeti  területeket, értékeket nem 
érintenek.  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 
felülvizsgálatra került a  Duna‐Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság jóváhagyásával. Az ökológiai folyosó határa 
módosításra került úgy, hogy az kizárólag Nógrádi‐patak  földrészletére  (0105 hrsz)  terjed ki az érintett 
szakaszon.  A  121  hrsz‐ú  terület  valós  természeti  értékeinek  vizsgálatára  alapozva,  a  területre 
vonatkozóan az ökológiai folyosó övezete lehatárolásának felülvizsgálata megtörtént. 
A patakok medre  és  a parti  sáv olyan  természeti  értékekben,  élőhelyekben  gazdag  területsáv,  ahol  a 
természetes  állapot  megszűnésével  járó,  azt  veszélyeztető  beavatkozások  ‐  területhasználat,  építés, 
rendezés  –  nem  kívánatos. Az  ökológiai  folyosó  természeti  értékeinek  védelme  érdekében  a  patakok 
telekhatárától  mérve  külterületen  50‐50  m,  belterületen  20‐20  m  széles  sávban  az  építést  és  a 
területhasználat‐változást  korlátozni  javasolt.  Az  új  építményeket  úgy  kell  megvalósítani,  hogy  a 
területen fellelhető értékes növényállomány megóvásra kerüljön. 

A  szabályozás  körültekintő  megvalósulása  esetén megállapítható,  hogy  a  tervezett  fejlesztések  nem 
veszélyeztetik a vízfolyás menti élőhelyeket és az ökológiai kapcsolatokat nem korlátozzák.  

 

Ökológiai folyosóval érintkezően kijelölt új beépítésre szánt területek 
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Ökológiai folyosó felülvizsgált lehatárolása az érintett szakaszon (Forrás: DINPI) 

 

A tervmódosítás alapján új beépítésre szánt terület összesen 8,3 nagyságban kerül kijelölésre, de ezzel 
párhuzamosan  323  ha–on  korábban  beépítésre  szánt  területek  kerülnek  visszasorolásra  beépítésre 
nem szánt területté. A települési szintű biológiai aktivitásérték szinten tartása biztosított.  

A  fejlesztési  területeken  megvalósuló  új  beépítésekkel  egy  időben  kell  gondoskodni  az  építmények 
tájbaillesztését elősegítő, a burkolt és beépített területeket kompenzáló növénytelepítésről. Az épületek 
minőségi  kialakítása  érdekében  a  településkép  védelméről  szóló  helyi  rendelet  előírásai  betartandók, 
továbbá érvényre kell juttatni a településképi arculati kézikönyvben foglalt szemléletet, elveket. 

 

Zöldfelületi rendszer 

A  településrendezési  eszközök  a  település  zöldfelületi  rendszerének  megőrzését  és  fejlesztését  a 
szerkezeti  terv  alapján  kijelölt  beépítésre  nem  szánt  övezetek  és  az  építési  övezetekhez  kötődő 
zöldfelületi  szabályozás,  zöldfelületi  paraméterek  által  biztosítják.  A  hatályos  TSZT  a  nagy  ívű 
fejlesztésekhez kapcsolódóan jelentős mértékben jelölt ki rekreációs zöldterületeket. Azok megvalósítása 
a  település  léptékéhez  mérten,  a  kapcsolódó  fejlesztési  területek  visszavonásával  összefüggésben 
indokolatlan lenne. 

A  fejlesztési  területek visszavonásával a kapcsolódó véderdősávok  is okafogyottá váltak, ugyanakkor a 
zöldfelületi  kapcsolatok  szempontjából  meghatározó  védőfásításokat  a  terv  továbbra  is  rögzíti 
elsősorban a mezőgazdasági területeket átszelő útvonalak mentén.  
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A  HÉSZ  az  alábbi  szabályozási  eszközökkel,  előírásokkal  biztosítja  az  építési  övezetek  és  övezetek 
megfelelő zöldfelületi kialakítását: 

 a  legtöbb építési övezetben a  telkekre előírt  legkisebb zöldfelületi arány az OTÉK‐ban szereplő 
értékeket meghaladóan kerül rögzítésre, 

 a  beépítésre  nem  szánt  területekkel  érintkező,  telken  belüli  zöldfelületeknél  csak  a  területen 
honos, tájba illő fa‐ és cserjefajok alkalmazhatóak, 

 gazdasági területek telekhatára mentén zöldfelületi sávok megkövetelése. 

Kiemelt  jelentőségű, hogy a mezőgazdasági  területek  rovására kijelölt  fejlesztési  területek a  termőföld 
kiesést és a beépítés növekedését kompenzáló intenzív növénytelepítéssel együtt valósuljanak meg.  

Az építési szabályzat megköveteli a közterületek zöldfelületi fejlesztését is:  

 a közutak telkén, a felszíni vízfolyások és jelentősebb vízelvezető árkok mentén, a fenntartósávok 
szabadon hagyásával, fasorokat kell telepíteni, fás védőzöldsávokat kell létesíteni, 

 új  utak  építésekor,  illetve  a  meglévők  átépítésekor  legalább  12  m  szabályozási  szélességű 
utcákban kétoldali fásított zöldsávot kell kialakítani.  

 

Termőföld védelem 

A tervmódosítás alapján a beépítésre szánt területfelhasználási egységek  jelentős mértékben kb. 300 
ha‐ral  csökkennek  a  beépítésre  nem  szánt  területek  javára.  A  területfelhasználási  átsorolásokkal  a 
mezőgazdasági  területek  közel  350  ha  nagyságban  növekednek,  ez  által  igazodva  a  meglévő 
tájhasználathoz, és biztosítva az értékes termőföldterületek hosszú távú mezőgazdasági hasznosítását.  

A tervmódosítás alapján mintegy 5 ha termőföldként nyilvántartott és hasznosított területeken kerül 
újonnan kijelölésre beépítésre szánt terület. 

A termőföld más célú hasznosítása, végleges kivonása csak a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 
törvény előírásainak megfelelően, csak az aktuális igénybevételnek megfelelően, ütemezetten történhet. 
A  termőföld  más  célú  igénybe  vétele  esetén  a  területen  lévő  termőtalaj  védelméről  és 
újrahasznosításáról a talajtani szakvélemény készítésének részletes szabályairól szóló 29/2006.  (IV. 10.) 
FVM  tartalmi követelményeinek megfelelő  talajtani szakvélemény alapján kell gondoskodni. A  talajtani 
szakvéleményt  csak  erre  jogosult  szakértő  készítheti  el.  Az  újonnan  igénybevételre  kerülő 
területrészeket,  mezőgazdasági  területeket  fedő  humuszos  termőtalajt  a  talajvédelmi  hatóság 
engedélyével és előírásai szerint le kell termelni.  

 

Vízminőség‐védelem 

A  település  a  27/2004.  (XII.25.)  KvVM  rendelet melléklete  alapján  érzékeny  felszín  alatti  vízminőség 
védelmi területen fekszik.  

A  település  felszín  alatti  víz  állapota  szempontjából  való  érzékenysége  miatt  elengedhetetlen  a 
szennyezőanyagok talajba és felszín alatti vizekbe bejutásának elkerülése, megakadályozása.  

A  tervezett  szabályozás  megfelelő  keretet  biztosít  a  vízminőség‐védelmi  követelmények  érvényre 
juttatására: 
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 A  település  belterületén  belül  a  csatorna‐hálózat  teljes  körű  kiépítése  és  a  létesítmények 
rákötése kötelező. 

 A területen a tisztított és a tisztítatlan szennyvíz szikkasztása egyaránt tilos. 

 Terepszint alatti építmények, építményrészek elhelyezésével a  felszín alatti vizek mozgása nem 
akadályozható,  illetve a kialakult természetes viszonyok károsan nem befolyásolhatók. A felszín 
alatti vizekkel érintkező térszín alatti építés környezetvédelmi érdekből kerülendő. 

 A  vonatkozó  jogszabályi előírások értelmében  a befogadóba  a  csapadékvíz  csak  tisztán  vagy  a 
vízjogi engedélyben előírt minőségben kerülhet. 

A tervmódosítás alapján a felszíni vizek vízgazdálkodási övezeti besorolást kapnak, ez által biztosítva azok 
fennmaradását,  kezelését.  A  HÉSZ  előírásai  alapján  természet  közeli  állapotú  területen  lévő  vízfolyás 
külterületi szakasza mentén a part éltől mért 50‐50 m széles sávban, belterületen 20‐20 m széles sávban 
új  építményt  elhelyezni,  a  szabályozási  terven  jelölt  területen  nem  lehet,  továbbá  belterületen  a 
patakmeder és a vízfolyások szélétől, az előírások szerinti: 6‐6 m‐es, illetve 3‐3‐es fenntartósáv közterület 
jelleggel alakítandó ki, és nem keríthető le. 

Levegőminőség 

A  tervmódosítás  alapján  a  beépítésre  szánt  területek  jelentős  területcsökkenése  a  település  távlati 
beépítettségét  és  ezzel  összefüggésben  a  helyi  légszennyezési  kibocsátó  források  mennyiségét  is 
mérsékeli.  

A  terv  megvalósítása  eredményeként  új,  bejelentés  köteles  légszennyező  pontforrás  létesítése  a 
tervezett  gazdasági  létesítmények  számára  kijelölt  kereskedelmi,  szolgáltató  (Gksz)  és  különleges 
mezőgazdasági  üzemi  (K‐Mü)  építési  övezetekben  lehetséges.  A  településen  a  környezetre  jelentős 
hatást gyakorló  ipari gazdasági övezet nem került kijelölésre. A környezetre  jelentős mértékben hatást 
gyakorló tevékenység megkezdése előtt a környezethasználóra vonatkozó  jogszabály szerint környezeti 
hatásvizsgálatot kell készíteni. 

A módosítás hatálya alá tartozó területek hőellátására, a fűtéshez és a használati melegvíz előállításához 
javasolt a megújuló energiaforrások, vagy a kevésbé szennyező földgáz felhasználása. 

A  tervmódosítás  hatálya  alá  tartozó  terület  telkeinek  hasznosítása  kapcsán  nem  várható  olyan 
tevékenység,  amely  a  légszennyező  hatásával  a  védendő  területek  környezeti  levegőjét, 
területhasználatát kedvezőtlenül befolyásolná.  

A  lakóépületek  fűtése  gázhálózatra  csatlakoztatva  csekély  többlet  emissziót  eredményez,  de 
szorgalmazni kell a megújuló energiaforrások minél szélesebb körben való használatát.  

A tervezett szabályozás az új beépítéseket kompenzáló zöldfelület‐fejlesztéseket irányoz elő. A tervezett 
fejlesztésekkel egy időben kell gondoskodni a növénytelepítésről. A HÉSZ egyes építési övezet esetében 
többszintes  növénytelepítést,  védőzöldsávok  kialakítását  a  gazdasági  területek  határa  mentén.  A 
gazdasági  területeket  tagoló  zöldfelületek  és  az  út  menti  zöldsávok  megfelelő  intenzitás  esetén 
jótékonyan befolyásolhatják a mikrokörnyezetük állapotát, szennyezőanyag‐megkötő képességük révén 
a levegő minőségét. 

Zajvédelem 

A  terv megvalósítása eredményeként nem  várható a  település  zajviszonyait  számottevően befolyásoló 
változás. A település területét nem érinti tervezett országos közlekedési infrastruktúra elem. A tervezett 
átsorolásokkal  a  beépítésre  szánt  területek  nagysága  jelentős  mértékben  csökken,  így  a  gépjármű 
célforgalom távlatban sem fog jelentős mértékben növekedni.  
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Számottevő  gépjárműforgalom  növekedés  a  tervezett  gazdasági  (Gksz  jelű)  építési  övezetek  kapcsán 
várható. A Nógrádi‐patak menti területeken kijelölt gazdasági övezetek tekintetében kedvezőtlen, hogy a 
tervezett  telephelyek  megközelítése  a  lakóterületeket  érintve  lesz  csak  lehetséges.  A  tényleges 
környezeti hatás (zaj‐ és rezgésterhelés) nagysága csak a konkrét beruházások, tervezett funkciók alapján 
lesz megítélhető.  

A gazdasági területek lakóterületi szomszédsága és a lakóutcákon keresztül történő feltárása megkívánja, 
hogy csak olyan gazdasági tevékenység folyjék ezeken a telephelyeken, amelyek jelentős forgalmat nem 
vonzanak és a telephelyen belüli, kültéri tevékenység (pl. anyagmozgatás, gépjárművek mozgása) zavaró 
mértékű zajkibocsátás nélkül történhet. 

A  tervezett  gazdasági  területeken  a  fejlesztés  alapvető  feltétele  a  közeli  lakóterületek  jó  környezeti 
állapotának  megtartása  érdekében  a  lakóterületekre  vonatkozó  jogszabályi  alapú  környezetterhelési 
határértékek,  előírások  betartása,  a  környezethasználati  konfliktusok  elkerülése.  A  lakóterületeket 
határérték feletti zajterheléssel érintő üzemi tevékenység nem megengedett.  

 

Hulladékkezelés 

A  tervezett  átsorolásokkal  a  beépítésre  szánt  területek  nagysága  jelentős  mértékben  csökken,  ami 
alapján  a  helyben  keletkező  települési  hulladékok mennyisége  távlatban  sem  fog  jelentős mértékben 
növekedni.  

A  tervezett  módosítás  nincs  befolyással  a  község  hulladékgazdálkodási  rendszerének  jellemzőire,  a 
tervezett  fejlesztési  területeken  keletkező  hulladékok  gyűjtése  és  kezelése  a  meglévő 
hulladékgazdálkodási rendszerben megoldható. 

 

A  terv  megvalósítása,  az  építésengedélyezés  során  a  jelentős  környezeti  hatások  elkerülését, 
csökkentését  szolgáló  szabályozási  elemek  érvényesítése  lehetővé  teszi  a  fejlesztéseknél  a 
környezetvédelmi követelmények  teljesítését. A  szabályozás hatékonysága ugyanakkor  jelentősen  függ 
az építmények engedélyezési terveitől és a kivitelezés sajátosságaitól. 

A településen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy: 

 a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő, 

 megelőzze a környezetszennyezést, 

 kizárja a környezetkárosítást, 

 megszüntesse, de legalább enyhítse a meglevő ártalmakat és szennyezéseket. 

 

A  terv megvalósítása  a  környezeti hatások  elkerülését,  csökkentését  szolgáló  településszerkezeti  és 
szabályozási  elemek,  a  környezetvédelmi  követelmények  érvényesítése  esetén  nem  okoz  jelentős 
környezeti  konfliktust.  Az  építési  engedélyezési  tervek  készítése  és  a  kivitelezés  számára 
megfogalmazott környezetvédelmi tartalmú és célú előírások betartása esetén a környezetterhelések 
minimalizálhatók, illetve kompenzálhatók. 
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5. JAVASLAT OLYAN KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ  INTÉZKEDÉSEKRE, SZEMPONTOKRA, MELYEKET A TERV 
ÁLTAL BEFOLYÁSOLT MÁS TERVBEN FIGYELEMBE KELL VENNI. 

A településrendezési eszközök keretet szabnak a tervezett fejlesztések megvalósíthatóságához. Az egyes 
fejlesztések,  létesítések  környezetvédelmi  megfelelőségének  igazolásához  ugyanakkor  a 
településrendezési terv szintjén nem áll mindig rendelkezésre részletes információ. 

A  településrendezési  eszközök  által  biztosított  területhasznosítási,  fejlesztési  lehetőség megvalósítása 
nem kötelező, így a megvalósítás időbeni eltolódása az adott fejlesztési keretek között is hozhat olyan új 
elemeket,  amelyek  környezetvédelmi  szempontú megítélése más  lehet, mint  az  eredetileg  tervezett 
fejlesztésnek.  Mindezeket  figyelembe  véve,  a  vonatkozó  magasabb  rendű  jogszabályok  előírásainak 
megfelelően  elkészített  településrendezési  eszközöknek  a  környezetvédelmi  szempontok  alapján  is 
keretet kell biztosítani a tervezett fejlesztések számára. 

Az  építésre  igénybe  vett  területen  kívül  a  mezőgazdasági  művelés  alatt  álló  területeken  a  talaj 
semmilyen  módon  nem  károsodhat.  A  mezőgazdasági  művelés  alól  véglegesen  kivonásra  kerülő 
területekről  az  ott  meglévő  humuszos  termőréteget  a  tényleges  vastagságnak  megfelelően 
maradéktalanul  meg  kell  menteni.  Különös  figyelemmel  kell  lenni  az  eltérő  humuszos  termőréteg 
vastagságokra. Eredeti rendeltetésének megfelelő felhasználásáig deponálni kell a humuszos talajt. Meg 
kell  óvni  az  elmosódástól,  elsodródástól  és  szükség  szerint mechanikai  eljárással  gyommentesen  kell 
tartani. A beruházás kivitelezési munkái a környező termőterületek hasznosíthatóságát nem zavarhatják 
és  sem  közvetlen  (összetaposás),  sem  közvetett  (szennyezőanyag  kibocsátás)  módon  nem  lehetnek 
korlátozó hatással. A humuszréteg letermelésekor ügyelni kell arra, hogy a termőréteg ne keveredjen az 
alapozáskor kikerülő egyéb  talajrétegekkel. A  letermelt humuszos  termőréteget szakszerűen deponálni 
kell  az  újrahasznosításig,  a  rekultivációs  tájrendezés  megvalósításáig.  A  letermelt  termőföldet  a 
zöldfelületek  kialakításához  termőföld‐terítésként,  a  talajvédelmi hatóság  engedélyével,  vagy helyben, 
vagy más területen is fel lehet használni. Az új térrendezés esetén szükségessé váló feltöltésekhez csak a 
talajvédelmi hatóság által engedélyezett szennyeződésmentes anyag hasznosítható. A feltöltéshez mind 
a talajvédelmi, mind az építéshatóság hozzájárulása szükséges. 

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 
ártalom mentes  kezelése érdekében  alternatív műszaki megoldásként  zárt  szennyvíztároló  létesítése, 
vagy  egyedi  házi  szennyvíztisztító  kisberendezés  alkalmazása.  Szükséges  továbbá  a  csapadékvíz‐
csatornahálózat  biztonságos  vízelvezetést  biztosító  kialakítása  és  folyamatos  karbantartása,  illetve  a 
környezet védelmét szolgálóan a csapadékvíz visszatartása.   

Az  új  létesítményeket  és  a  kapcsolódó  gépjárműforgalmat  úgy  kell  tervezni  és  szabályozni  hogy  a 
környezeti  zaj  és  rezgés  elleni  védelem  egyes  szabályairól  szóló  284/2007.  (X.  29.)  Korm.  rendelet 
előírásait valamint a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008  (XII. 3.) KvVM‐
EüM együttes  rendelet határértékei biztosíthatóak  legyenek a védendő objektumoknál. Az új védendő 
épületet,  helyiséget  úgy  kell megtervezni  és megépíteni,  hogy  a  külön  jogszabály  szerinti  belső  téri 
zajterhelési  határértékek  a  használatbavétel  időpontjára  teljesüljenek.  A  környezeti  zajállapotot 
kedvezőtlenül  befolyásoló  területhasználat,  rendeltetés  nem  tervezett,  és  ezek  által  vonzott  zavaró 
mértékű zajterheléssel járó gépjárműforgalom nem várható. 

A  levegő  védelmével  kapcsolatos  egyes  szabályokról  szóló 306/2010.  (XII.23.) Korm.  rendelet előírásai 
alapján  helyhez  kötött  légszennyező  forrás  létesítésekor  a  levegővédelmi  követelményeket  az 
engedélyezési  eljárás  során  úgy  szükséges  meghatározni,  hogy  annak  várható  levegőterhelése  ne 
eredményezze az egészségügyi határértékek  túllépését. A kibocsátási határértékeket külön  rendelet  (a 
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légszennyezettségi  határértékekről,  valamint  a  helyhez  kötött  légszennyező  pontforrások  kibocsátási 
határértékeiről  szóló  4/2011.  (I.  14.)  VM  rendelet)  szabályozza.  A módosítás  kapcsán  új,  bejelentés 
kötelezett légszennyező pontforrás létesítése nem szükséges, nem tervezett. 

A  hulladékgazdálkodás,  ezen  belül  a  szervezett  hulladékgyűjtés  és  szállítás  feltételei  a  település 
területén  adottak. Az  újonnan  beépülő  területeket  a meglévő  rendszerbe  szükséges  csatlakoztatni. A 
lerakóra  kerülő  települési  hulladékok  mennyiségének  csökkentése  érdekében  a  község  területén  a 
hulladékgyűjtést és szállítást biztosító közszolgáltató rendszeréhez illeszkedően szelektíven kell gyűjteni a 
települési  hulladékot.  A  településen  keletkező  zöldhulladékok  helyben  történő  komposztálása,  és  a 
talajba visszajuttatása  javasolt. A gazdasági  területen keletkező, a  települési hulladékokkal együtt nem 
gyűjthető és nem kezelhető veszélyes hulladékok elkülönített és biztonságos gyűjtéséről, tárolásáról és 
elszállításáról a hulladék tulajdonosának gondoskodnia kell. A veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása és 
elszállítása a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint történhet. 

Az  építészeti  tervezés  során  vizsgálni  kell  a  tervezett  építmények  tájképre  gyakorolt  hatását. 
Gondoskodni kell a megfelelő építészeti minőség megköveteléséről, a létesítmények tájba illesztéséről, a 
zöldfelületek, fás szárú növények minél nagyobb fokú megóvásáról – a Településképi Arculati Kézikönyv 
ajánlásait és a településképi rendelet követelményeit betartva. 

A zöldfelületek és a fásítások  létesítésénél a tájban honos fa‐ és cserjefajták, vagy azok kertészetekben 
nevelt  faiskolai  változatainak  alkalmazását  kell  előnyben  részesíteni.  Ezzel  együtt  javasolt  a  tájidegen, 
örökzöld  fás  növények  alkalmazását  kerülni,  illetve mérsékelni,  elsősorban  csak  a  kisebb  terjedelmű, 
intenzív zöldfelületek kialakítására korlátozni. 

A fejlesztési területekkel kapcsolatos továbbtervezés során alapvető szempontként kell kezelni, hogy az 
új  létesítmények  a  fenntarthatóság  elveinek  megfelelő,  környezetkímélő,  energiahatékony  módon 
valósuljanak  meg.  Helyi  energia  beszerzésre,  a  környezetterhelés  növelésének  elkerülésével  történő 
energiatermelésre a megújuló energiahordozók alkalmasak.  

 

6.  A  TERV  MEGVALÓSÍTÁSA  KÖVETKEZTÉBEN  FELLÉPŐ  KÖRNYEZETI  HATÁSOKRA  VONATKOZÓ 
MONITOROZÁSI JAVASLATOK 

 

A  monitorozás  célja  a  környezeti  elemek  és  rendszereik  állapotában  történő  időbeni  változások 
kimutatása.  A  monitorozásra  településrendezési  terv  esetében  a  tervek  felülvizsgálatakor  nyílik 
lehetőség.  Az  állapotváltozások  kimutatásához,  a  környezeti  hatások  számszerű,  pontos 
meghatározásához  a  terv  készítésekor  viszonylag  kevés  tervezési  terület  specifikus  adat  állt 
rendelkezésre. 

Mérhető  és  ellenőrizhető  adatokkal  szolgálhatnak  a  közlekedésből  számított  adatok  (pl. 
forgalomszámlálási  adatok,  zajterhelési  számítások),  valamint  a  közmű  ellátottságra  vonatkozó 
statisztikák. 

A  környezeti  értékelés  alapján  a  tervezett  változtatások,  illetve  a  várható  környezeti  hatások  jellege, 
nagyságrendje miatt monitorozás  az  új  gazdasági  területek  kialakítása  kapcsán  válhat  szükségessé  a 
különböző emissziók nyomon követésére, a magasabb rendű jogszabályok alapján bejelentett környezeti 
terheléseket  figyelemmel  kell  kísérni  (pl.  légszennyező  pontforrások  emissziós  értékei, 
szennyvízkibocsátás,  keletkező  veszélyes  hulladékok,  stb.).  A  Nógrádi‐patakhoz  kötődő  ökológiai 
hálózattal  érintkező  fejlesztési  területek  megvalósítása  kapcsán  szükséges  az  élővilág  monitorozása 
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(védett  fajok  előfordulása)  az  érintett  területeken. 
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7. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ 

7.1. A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése  

A terv célja: 

A hatályos településrendezési eszközök jóváhagyása (és módosításai) óta számos, jelentős jogszabályi 
változás  történt, amelyekhez  igazítani, azokkal összhangba hozni kell a  tervet. Többször módosult az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), valamint az országos 
településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló  253/1997.  (XII.20.)  Korm.  rendelet  (OTÉK).  2013. 
január  1‐én  hatályba  lépett  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési 
stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos 
jogintézményekről  szóló  314/2012.(XI.8.)  Korm.  rendelet,  és  2019.  január  2‐án  hatályba  lépett 
Magyarország  és  egyes  kiemelt  térségeinek  területrendezési  tervéről  szóló  2018.  évi  CXXXIX.  törvény 
(Trtv.),  amely  alapján  a Pest Megyei  Területrendezési  Terv  felülvizsgálata  és  egyeztetése  folyamatban 
van. 

Az elmúlt évek során a HÉSZ egyes előírásait néhány alkalommal kisebb mértékben módosították, ám a 
település  távlati  fejlesztésével  kapcsolatos  elképzelések  korábban  lényegesen  nem  változtak.  Jelenleg 
azonban  az Önkormányzat  úgy  ítéli meg,  hogy  a  hatályos  tervben  szereplő  nagyszabású  fejlesztési 
elképzelések  meglehetősen  túlzottak,  mind  a  lakóterületi  fejlesztés,  mind  az  intézmény‐,  illetve 
különleges  területek  vonatkozásában,  ezért  a  jövőben  visszafogottabb,  a  falu  léptékéhez  jobban, 
igazodó fejlesztésekkel célszerű számolni. 

A településrendezési eszközök fentiekkel összefüggő módosításának programpontjai: 

 a hatályos tervben szereplő fejlesztési elképzelések felülvizsgálata;  

 a  korábbi  tervek  szerinti  területi bővítések  lehetőség  szerinti  csökkentése, és/vagy  a  tervezett 
beépítési intenzitás csökkentése; 

 a tervezett lakóterületek szükségességének vizsgálata (csak családi házas beépítésű, vagy falusias 
lakóterületek); 

 újabb gazdasági területek kijelölésének igénye; 

 a  belterületi  állattartás  lehetőség  szerinti  szabályozása  (állattartással  kapcsolatos  építmények 
elhelyezhetősége). 

 

A tervmódosítás célja, hogy a helyi foglalkoztatáshoz és a lakóterületi fejlődéséhez szükséges területek, a 
lakosság  alapellátását  szolgáló  intézményterületek  és  rekreációs  területek  (zöldterületek)  a  település 
mértékének megfelelően  rendelkezésre  álljanak,  továbbá, hogy  a  község  szabályozott  körülményekkel 
rendelkezzen az infrastruktúra elemek fenntartásához és fejlesztéséhez. 

 

A terv tartalma: 

A hatályos TSZT‐ben kijelölt fejlesztési célú területek jelentős része felülvizsgálatra került. A felülvizsgálat 
eredményeként: 
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 a  beépítésre  szánt  területfelhasználási  egységek  kb.  300  ha‐ral  csökkennek  a  beépítésre  nem 
szánt területek javára; 

 a kijelölt lakóterületek kb. 100 ha nagyságban csökkennek; 

 a  gazdasági  célú  területek  és  az  újonnan  alkalmazott mezőgazdasági  üzemi  területek  összes 
nagysága kb. 10 ha‐ral növekszik; 

 a  nem  megvalósított  különleges  rekreációs  területek  visszavonásra  kerülnek  kb.  180  ha 
nagyságban; 

 a településközpont vegyes területek nagysága kb. 18 ha‐ral csökken; 

 a kijelölt zöldterületek kb. 13 ha‐ral csökkennek; 

 az  általános  és  kertes mezőgazdasági  területek  jelentős mértékben,  374 ha–ral növekednek  a 
visszasorolások révén; 

 a kijelölt erdőterületek összességében kb. 27 ha nagyságban csökkennek, a fejlesztési területek 
határán kijelölt védelmi erdősávok visszasorolása miatt. 

Az új jogszabályi körülményeknek megfelelő technikai jellegű módosítások: 

 egyes gazdasági kereskedelmi szolgáltató területek átsorolása a kialakult funkcióknak megfelelő 
különleges mezőgazdasági üzemi területbe; 

 erdőterületek  kijelölése  és  területfelhasználási  besorolásuk  az Országos  Erdőállomány Adattár 
alapján (erdők övezete, 95%‐os szabály) és az OTÉK‐nak megfelelően felülvizsgálatra került. 

 

A változtatások mind a településszerkezeti tervet, mind a szabályozási tervet és helyi építési szabályzatot 
érintik. 

 

A jelen környezeti értékelés tárgyát képező, a hatályos tervhez képest javasolt területfelhasználást érintő 
változások részletes bemutatását lásd a 10. oldaltól. 

 

7.2. A terv összefüggése magasabb szintű területrendezési tervekkel 

 
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Trtv.) II. fejezete tartalmazza az Országos Területrendezése 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.  rendelkezik  arról  az  esetről,  mikor  a  településrendezési  eszköz  készítésekor  a  megyei 
területrendezési terv még nem áll összhangban e törvénnyel, az alábbiak szerint 

 

„61. Általános alkalmazási szabály 
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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.” 

 
Jelen  településrendezési  feladat  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  OTrT,  a  Trtv.  előírásaival,  valamint  Pest  megye  Területrendezési  Terve 
(továbbiakban: PmTrT) előírásaival az alábbiak szerint van összhangban. 
 
 

A módosítás hatálya alá tartozó területet érintő országos és térségi területfelhasználási kategóriák  

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

 

 
 

 

 

 
 

 

Térségi szerkezeti terv (PmTrT)  
2020 

 

 

 

 

 

Verseg  község  közigazgatási  területe  a  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. 
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A  PmTrT  térségi  szerkezeti  terve  alapján  a  tervmódosítással  érintett  területek  valamennyi  térségi 
területfelhasználási kategóriát érintik.  

Pest Megye Területrendezési Terv Trtv szerinti felülvizsgálata, illetve egyeztetése még folyamatban van, 
ezen átmeneti időszakra az alábbi előírás vonatkozik az 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; 

 

Területi mérleg 

A  területfelhasználási  változtatással  érintett  területek  a  település  közigazgatási  területének  jelentős 
részét lefedik, valamennyi térségi területfelhasználási kategóriát érintve.  
 

 
Verseg területének megoszlása a térségi területfelhasználási kategóriák között (Forrás: PmTrT 1. függelék 2012) 

 
A  TSZT  felülvizsgálata  alapján  a  tervezett  területfelhasználás  az  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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A módosítás 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  

 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 
A település területét érintő országos övezetek lehatárolását a 2.2 fejezet tartalmazza a 31. oldaltól. 

 
A  tervmódosítás  érinti  az  országos  ökológiai  hálózat  ökológiai  folyosójának  övezetét,  amelyre  – 
többek között – 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 
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zavartalan működése. 

Az új beépítésre szánt területkijelölést eredményező tervmódosítások közül az 1.a, 1.b.  jelű területek 
szomszédosak, de nincsenek átfedésben az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetével. 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  folyamatban 
van. Az ingatlan északi, kb. 2600 m2‐nyi része ugyanakkor jelen felülvizsgálat alapján kerül az ingatlan 
többi  részével  együtt  beépítésre  nem  szánt,  zöldterület  területfelhasználási  egységből  Gksz  jelű 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe.  
 
A tervmódosítással érintett területegységek közül a 2.b, 4.b.4.f, 4.h, 4.j, 4.m jelű területek érintettek az 
erdők övezetével, amelyre – többek között – a MTrT 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. 
 
A  terv  a  fenti  előírásoknak  megfelel,  az  erdők  övezetét  (111,5619  ha)  98,5%‐ban  (1,6458  ha) 
erdőterület területfelhasználási egységbe sorolja. 

A jó termőhelyi adottságú szántók övezetére – többek között – 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. 
 
 
A  tervmódosítással  érintett  területegységek  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. 

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. 
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A tervmódosítással érintett területegységek 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  –  többek  között  –  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. 
 
A  tervmódosítás  a  fenti  előírásoknak megfelel,  a  tájképvédelmi  terület  övezetében  nem  került 
kijelölésre a tájképi egység hagyományos tájhasználatát veszélyeztető területfelhasználás.  
 

 

 

7.3. Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a tervben 

A  környezetvédelemért  felelős  államigazgatási  szervek  előzetes  véleménye  alapján  Verseg  Községi 
Önkormányzata, mint a településrendezési terv kidolgozója döntött a környezeti értékelés elkészítéséről, 
illetve  a  környezeti  vizsgálati  eljárás  lefolytatásáról.  A  dokumentum  a  KV.  rendelet  4.  mellékletben 
meghatározott általános tartalmi követelmények alapján készült. 

A  településrendezési  eszközök módosításának  tervezete,  ezen  belül  a  környezetvédelmi  alátámasztó 
munkarész, illetve a KV. rendelet szerinti környezeti értékelés az előzetes tájékoztatási szakaszban adott 
államigazgatási szervek véleménye és adatszolgáltatásuk figyelembevételével készült. 

A  településrendezési  terv  jelen  módosítása  környezetvédelmi  szempontból  megfelelő  keretet  szab 
ahhoz,  hogy  a  létesítmények  építési  engedélyeinek  készítésekor  elegendő  mozgástér  és  egyben 
szükséges kötöttség legyen a környezetvédelmi előírások teljesíthetőségéhez. 

A tervmódosítás elemei kedvezőtlen módon nem érintenek védett, vagy védelemre tervezett természeti 
területeket,  európai  közösségi  jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű  területeteket  (Natura  2000 
területet). Az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetével érintkező területfelhasználási 
és övezeti átsorolások elfogadhatók, az építési szabályzat megfelelő keretet szab annak védelmére. 

A  tervmódosítás  során  az  újonnan  beépítésre  szánt  területek  kijelölésével  egyidejűleg  jelentős 
beépítésre  szánt  terület  kerül  visszasorolása  beépítésre  nem  szánt  területté,  így  a  települési  szintű 
biológiai aktivitásérték kis mértékben növekszik.  
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A  környezetvédelmi  előírásoknak  megfelelő  technológiájú  építésnek  és  üzemeltetésnek  a  levegő‐
tisztaságra, talajra, felszíni‐ és felszín alatti vizek minőségére és mennyiségi jellemzőire, a környezet zaj‐ 
és rezgésállapotára gyakorolt hatása elfogadható mértékű. 

 
A  környezeti  értékelés  készítésekor  az  egyeztetésben  résztvevő  államigazgatási  szervek  véleményét 
figyelembe véve az alábbi tervezést befolyásoló javaslatok születtek: 

 A  korábbi  TSZT‐ben  kijelölt  beépítésre  szánt  területek  jelentős  mértékben  visszasorolásra 
kerültek  az  értékes  termőföldek  hosszú  távú  megőrzése  érdekében.  Ez  által  a  fejlesztési 
potenciállal  rendelkező  beépítésre  szánt  területek  nagysága  a  község  léptékéhez  igazodik,  a 
település túlzott szétterülése elkerülhető. 

 Az  erdőterületek  lehatárolása  és  övezeti  besorolása  az  Országos  Erdőállomány  Adattárnak 
megfelelően felülvizsgálatra került. 

 A  hatályos  TSZT  alapján  rögzítésre  kerültek  a  tájfásításra  javasolt  külterületi  útszakaszok, 
dűlőutak. 

 A  gazdasági  (Gksz)  területek  és  mezőgazdasági  üzemi  területek  (K‐Mü)  telekhatára  mentén 
kötelezően kialakítandó védő zöldsávról rendelkezik a szabályzat – a létesítmények tájba illesztés 
és a környezeti konfliktusok mérséklése érdekében szolgálva.  

 A  kisvízfolyások  a  természetbeni  állapotnak  megfelelően  vízgazdálkodási  területként 
szabályozottak,  a  fenntartáshoz  szükséges  parti  sávok  szabályozása mellett.  A  HÉSZ  előírásai 
alapján természetközeli vízfolyás külterületi szakasza mentén a vízfolyás telekhatárától mért 50‐
50 m  széles  sávban,  belterületen  20‐20 m  széles  sávban  új  építményt  elhelyezni  nem  lehet, 
továbbá  belterületen  a  patakmeder  és  a  vízfolyások  szélétől,  az  előírások  szerinti:  6‐6 m‐es, 
illetve 3‐3‐es fenntartósáv közterületjelleggel alakítandó ki, és nem keríthető le. 

 A szabályzat alapján a környezetre jelentős hatását gyakorló üzemi létesítmények telepítése nem 
megengedett.  A  szabályzat  alapján  új  épületek  használatbavételének  feltétele  a  teljes 
közművesítettség megvalósítása. 

 

 

7.4. A terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők, okok  

Jelen  terv  módosítása  eredményeként  a  korábban  beépítésre  szánt  területek  nagy  hányada 
visszasorolásra  kerül,  a  terv  alapvetően  a  kialakult  területhasználatot  rögzíti,  illetve  a  település 
léptékéhez  igazodóan  tartja  meg  a  fejlesztési  területek  egy  részét.  A  gazdasági  (kereskedelmi, 
szolgáltató) célra hasznosítható területek kis mértékű növekedése várható a módosítás eredményeként.  

A  településrendezési  eszközök  jelen  tervmódosításával  kapcsolatban  feltárt,  természeti  erőforrás 
közvetlen  igénybevételét  vagy  környezetterhelést  közvetlenül  előidéző  környezeti  tényezők  a  terv 
megvalósulása esetén: 

 mezőgazdasági termőterületek átminősítése, termőföldek végleges más célú hasznosítása; 

 időszakos területfoglalás az építés fázisában, időszakos környezetterhelés; 

 nagyobb  intenzitású  területhasználatnak  megfelelő  övezetek  megjelenése,  biológiailag  aktív 

felületek csökkenése; 
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 gépjármű célforgalom növekedés a fejlesztési területek közvetlen hatásterületén; 

 eltérő, egymást zavaró meglévő területhasználatok tervi rögzítése, vagy újonnan való kialakulása. 

 

7.5. A terv megvalósítása esetén várható környezeti hatások, környezeti következmények 

A  terv  megvalósítása  kapcsán  környezeti  szempontból  kedvező  és  kedvezőtlen  hatások  egyaránt 
azonosíthatók. Ezek az alábbiak szerint foglalhatók össze. 

Környezeti szempontból várhatóan kedvező hatások: 

 a  beépítésre  szánt  területek  jelentős  mértékű  visszasorolásával  az  értékes,  mezőgazdasági 
hasznosítású termőföldterületek megmaradnak; 

 a  hatályos  TSZT‐ben  szereplő  nagykiterjedésű  rekreációs  és  lakóterületek  visszasorolásával  a 
település túlzott szétterülése nem valósul meg, hagyományos tájhasználat fennmaradhat; 

 meglévő erdőterületek megmaradnak és bővülnek; 

 TSZT‐ben rögzített mezővédő tájfásítás rendszere kialakulhat a külterületen; 

 új  közkert  kijelölése  a  tervezett  lakóterületek  rekreációs  ellátásának  biztosítása  érdekében  (új 
játszótér lehetősége). 

 

 

Környezeti szempontból várhatóan kedvezőtlen hatások: 

 új  beépítésre  szánt  (gazdasági  kereskedelemi,  szolgáltató)  területek  kijelölése  a  Nógrádi 
(Vanyarci)‐ patak mentén: 

o termőföldek kis mértékű igénybevétele (kb. 5 ha), 

o ökológiai kapcsolatok veszélyeztetése, élővilág zavarása, 

o tájkép kedvezőtlen befolyásolásának veszélye, 

o szomszédsági konfliktusok veszélye a lakóterületek közelsége miatt, 

o a  telepített  gazdasági  funkcióktól  függően  környezeti  terhelés‐növekedés  (pontforrás 
emissziók, megnövekedett  gépjárműforgalomból  eredő  levegő‐,  zaj‐  és  rezgésterhelés, 
keletkező  szennyvíz  és  hulladékmennyiség  növekedése  stb.)  várható  –  elsősorban 
lokálisan a közvetlen hatásterületeken; 

 patak mentén  korábban  tervezett  záportározó  és  rekreációs  tó  nem  valósul meg,  a  település 
csapadékvíz‐gazdálkodása kitettebbé válik a klimatikus körülményeknek, rekreációs  lehetőségek 
nem növekednek, 

 rekreációs  területek  (Kre:  ‐181  ha)  és  zöldterületek  (Z:  ‐12  ha)  számára  kijelölt  területek 
csökkennek, 
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 új erdőterületek számára kijelölt területek csökkennek (‐26 ha). 
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7.6. A környezeti következmények alapján a terv értékelése 

A  tervben  szereplő  változtatás  megvalósulása  nem  befolyásol  más  tervet  vagy  programot.  A 
változtatások környezeti hatásainak hatásterülete a település közigazgatási területén belül határozhatók 
meg. A terv, a tervezett változtatások megvalósítása egyszeri. 

A  TSZT  tervezett  módosítása  alapján  a  település  lépékéhez,  a  helyi  tájhasználathoz  illeszkedő 
településszerkezeti kialakulása  tervezett. A korábbi TSZT‐ben  rögzített nagyléptékű  fejlesztési  területek 
visszavonása  a  termőföldek  védelmét,  a  zöldfelületek  arányának  szinten  tartását  szolgálja.  A 
felülvizsgálat eredményeként a beépítésre szánt területfelhasználási egységek kb. 300 ha‐ral csökkennek 
a  beépítésre  nem  szánt  területek  javára.  A  biológiai  aktivitásérték  szinten  tartása  biztosított.  A  terv 
alapján mintegy 5 ha művelés alatt álló termőföldterületen kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület. A 
termőföldek igénybevétele a más helyszíneken történő visszasorolásokat figyelembe véve elfogadható. 

A  változások  nem  érintik  a  településszerkezetet meghatározó  fő műszaki  infrastruktúra  hálózatot,  új, 
átmenő forgalmat eredményező közlekedési létesítmény nem tervezett a településen. Az új beépítések a 
környezeti  terhelés  növekedését  eredményezik  (pontforrás  emissziók,  megnövekedett 
gépjárműforgalomból eredő  levegő‐,  zaj‐ és  rezgésterhelés,  keletkező  szennyvíz és hulladékmennyiség 
növekedése stb.), lokálisan a közvetlen hatásterületeken. A gazdasági területeken a környezetre jelentős 
hatást  gyakorló  létesítmények  telepítése nem megengedett, ugyanakkor  a  tehergépjármű‐célforgalom 
növekedése a  lakóterületekre nézve zavaró hatású  lehet. A környezeti hatások mértéke nagyban függ a 
tényleges területhasználattól, annak ismerete nélkül nem becsülhető. 

A  terv  környezeti  szempontból  kritikus  elemei  az  új  gazdasági  kereskedelmi,  szolgáltató  területek 
kijelölése  a  lakóterületek  közelében,  illetve  a  Nógrádi  (Vanyarci)‐patakot  kísérő  ökológiai  folyosó 
övezetének  szomszédságában.  A  HÉSZ‐ben  szereplő  követelmények  (zöldfelület‐kialakítási  és 
közművesítési feltételek) ugyanakkor megfelelő szabályozásai keretet szabnak a környezeti konfliktusok 
megelőzésére, a biztonságos szennyvízkezelés megvalósítására, a felszín alatti vizek védelmét biztosítva. 

A módosítások megvalósulása  következtében 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 
jelentős mértékben kedvezőtlen. 
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