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Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete  a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény szerinti feladatkörében, valamint az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2012. december 31-én 
hatályos állapota szerinti 7. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat- és 
hatáskörében eljárva meghozta az alábbi   

 
 

88/2013. (XII. 17.) számú képvisel ő-testületi  határozatot  
a község Településszerkezeti tervér ől 

 
1. Megállapítja Nagybörzsöny Településszerkezeti tervét, elfogadja annak rajzi és 

szöveges munkarészeit.  
2. Jelen határozat mellékletei:  

1. melléklet: „TSZT” jelű, „Településszerkezeti terv” című, 1:10 000 méretarányú tervlap 
2. melléklet:  A településszerkezeti terv leírása  

3. Nagybörzsöny Településszerkezeti tervének elfogadására az Étv. 2012. december 31-én 
hatályos állapota szerinti 9. § (2)-(6) bekezdésben előírt véleményeztetési eljárás 
lefolytatása után került sor. 

4. A Településszerkezeti terv következtében a település közigazgatási területének biológiai 
aktivitás értékét (BAé) fenntartja a tervművelet előtti aktivitás értéknek megfelelően. A 
tervezett területfelhasználás BAé veszteséget nem okoz. 

5. A Településszerkezeti terv figyelembevételével a térségi területi mérleget az alábbiak 
szerint rögzíti: 

 
A 2012. évi PMTrT Térségi Szerkezeti Terv és a 2013. év i Településszerkezeti terv  

területi mérlege Nagybörzsönyt érint ően 
 

A PMTrT-ben 
meghatározott,  

a települést érint ő 
megyei 

területfelhasználási 
kategóriák 

A PMTrT-ben 
meghatározott 

terület-
nagyságok  

(ha) 

PMTrT alapján 
beépítésre nem 
szánt területek 
egyéb terület- 
felhasználási 
kategóriába 

nem sorolható 
területei (ha) 

2013. évi TSZT  
terület- 

felhasználási 
egységei 

 

2013. évi 
TSZT-ben 
meghatá- 

rozott 
terület-

nagyságok  
(ha) 

2013. évi TSZT 
figyelembevé-

telével a 
PMTrT alapján 
igénybe vehet ő 

területek 
(ha) 

 
Hagyományosan vidéki 

települési térség 

 
   94,79 

 
- 

Falusias lakó-, 
vegyes, 

gazdasági, 
különleges, 

zöld- és 
közlekedési 

terület 

 
  116,0 

 
 

   113,0* 

 
- 

Erdőgazdálkodási 
térség 

3836,57 3261,1 Erdőterület 3550,0 289,0 

Mezőgazdasági térség 1134,36   964,2 Mezőgazda-
sági terület 

1255,0 290,8 

Vízgazdálkodási térség       4,24         3,82 Vízgazdálko- 
dási terület 

     35,0*    31,18 

Számított 
igazgatási terület össz. 

5069,96 - - 5069,0 - 

* becsült adat 
 
Hatálybalépés: A Településszerkezeti terv a jelen határozattal történő elfogadásától 

számított 30. napon lép hatályba.  
Felelős: polgármester  
 
Nagybörzsöny, 2013. december 17. 
 
 

Antal Gyuláné sk.     Csákiné Varga Gyöngyi sk. 
 polgármester       jegyző 
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2. melléklet a 88/2013. (XII. 17.) számú képviselő-testületi határozathoz 
 
 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 
 
 

Nagybörzsöny Településszerkezeti terve a 88/2013. (XII. 17.) számú képviselő-testületi 
határozattal került megállapításra.  
A Településszerkezeti terv figyelembe veszi a 2008. évben módosított Országos 
Területrendezési Tervről /OTrT) szóló 2003. évi XXVI. törvény előírásait és Pest Megye 
Közgyűlésének 5/2012. (V. 10.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Pest Megye 
Területrendezési Terve (PMTrT) vonatkozó előírásait.  
A Településszerkezeti terv készítése során érvényre jutott a közigazgatási területre 
vonatkozóan a biológiai aktivitásérték fenntartásának követelménye. 
 
 
1. A településszerkezeti terv hatálya 
 
(1) A Településszerkezeti terv hatálya területi értelemben Nagybörzsöny község teljes 

közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A Településszerkezeti terv a határozat mellékletét képező „TSZT” jelű 

„Településszerkezeti terv” című tervlapból, amely M=1:10 000 méretarányú térképen 
ábrázolja a teljes igazgatási területet, és jelen leírásból áll. 

(3) Amennyiben a jóváhagyott Településszerkezeti tervtől eltérés válik szükségessé, úgy a 
Településszerkezeti tervet módosítani kell, majd a vonatkozó jogszabályokban előírt 
módon, a szükséges egyeztetések után újabb határozattal kell megállapítani. 

 
2. Térszerkezeti kapcsolatok, regionális összefüggé sek 
 
(1) Nagybörzsöny település a Börzsöny-hegység nyugati lábánál helyezkedik el. Igazgatási 

területe kiterjed a hegység nyugati, erdősült vonulatainak jelentős részére, valamint 
azok lankás előterére és az Ipolyig kifutó völgyvidékre. Része a Duna – Ipoly Nemzeti 
Park börzsönyi területének. 

(2) Nagybörzsöny község Pest megye Szobi járásához tartozik. 
(3) A település zsáktelepülés, a 12112 j. bekötő úton és az 1201 j. Szob – Hont összekötő 

úton keresztül kapcsolódik az országos közúthálózathoz, az országos vasúti hálózattal 
nincs kapcsolata. 

(4) Pest megye és Szlovákia közötti Ipoly-híd helyreállítási program keretében 3 helyen 
tervezett a mellékúthálózati kapcsolat helyreállítása, amelyek érintik a Szobi járást: 
Vámosmikola – Ipolypásztó, Ipolydamásd – Helemba, Bernecebaráti – Ipolyvisk. 

(5) Regionális és megyei szinten – a fenti kivétellel – nem tervezettek olyan, a Börzsöny 
nyugati előterét és az Ipoly-mentét, illetve a Szobi járás településeit közvetlenül érintő 
közlekedéshálózati fejlesztési elemek, amelyek Nagybörzsöny közlekedési 
kapcsolataiban, elérhetőségi viszonyaiban jelentős változást hoznának.  

 
3. Népesség 
 
(1) A település lakónépességét a településrendezési tervek keretei között maximum 900 

fővel kell figyelembe venni. 
(2) A település üdülőnépességét maximum 550 fővel kell figyelembe venni, az alábbi 

megoszlás szerint: - üdülőházakban 300 fő,  
 - kereskedelmi szállásférőhelyeken 250 fő. 

(3) A település ellátó létesítményeit 900 fő lakónépességre és 550 fő üdülőnépességre kell 
méretezni. 
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4. A településszerkezeti tervlap elemei 
 
(1) A településszerkezeti tervlap az alábbi kötelező településszerkezeti, 

területfelhasználási és értékvédelmi elemeket tartalmazza, amelyek betartásától nem 
lehet eltekinteni, eltérésre kizárólag a Településszerkezeti terv módosításával van 
lehetőség: 
a) közigazgatási határ 
b) területfelhasználási egységek területi meghatározása sajátos építési használat 

szerint 
c) területfelhasználási egység jele és szintterületsűrűsége 
d) a területfelhasználást befolyásoló védőtávolságok, védőterületek 
e) műemléki környezet határa 
f) helyi értékvédelmi terület határa 
g) országos mellékút nyomvonala 
h) erdei kisvasút nyomvonala 
i) jelentős közhasználatú parkolóhely 
j) közművek alaplétesítményeinek hálózatai és telephelyei. 

(2) A településszerkezeti tervlap az alábbi tájékoztató településszerkezeti, 
területfelhasználási és értékvédelmi elemeket tartalmazza, amelyek betartása kötelező, 
de esetleges módosulásuk nem teszi szükségessé a Településszerkezeti terv 
módosítását: 
a) belterületi határ, tervezett belterületi határ 
b) műemlék  
c) műemléki jelentőségű terület határa 
d) régészeti lelőhely  
e) helyi egyedi értékvédelem alatt álló objektum 
f) Duna – Ipoly Nemzeti Park határa 
g) Országos Ökológiai Hálózat magterület övezete 
h) Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezete 
i) Országos Ökológiai Hálózat pufferterület övezete 
j) Natura 2000 terület 
k) fokozottan védett természetvédelmi terület 
l) országos jelentőségű védett természeti emlék („ex lege védett” földvár, forrás) 
m) országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetének határa 
n) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 
o) országos kerékpárút törzshálózati elemének nyomvonala 

 
TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
 
5. A település közigazgatási területének felosztása   
 
(1) A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától, illetve az igazgatási 

és jogi állapottól függően belterületre és külterületre oszlik. 
(2) A belterület bővítésére csak lakóterületi területhasznosítás esetében kerül sor a 

Széchenyi utca északi oldalának keleti szélén (0,78 ha) és a Völgy utca déli oldalának 
keleti szélén (0,49 ha). 

(3) Nagybörzsöny község közigazgatási területe építési szempontból beépítésre szánt 
(beépített és további beépítésre kijelölt) és beépítésre nem szánt területekre tagolódik. 
A beépítésre szánt terület jellemzően, de nem kizárólag a belterület. A beépítésre nem 
szánt terület jellemzően, de nem kizárólag a külterület. 

(4) A település közigazgatási területének beépítésre szánt területei  az építési 
használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi 
területfelhasználási egységekre tagolódnak: 
a) Lakóterület 

aa) falusias lakóterület 
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b) Vegyes terület 
ba) településközpont vegyes terület 

c) Gazdasági terület 
ca) kereskedelmi szolgáltató terület 
cb) nem zavaró hatású ipari terület 

d) Különleges terület 
da) pincés terület 
db) rekreációs terület 
dc) szennyvíztisztítómű területe 
dd) mezőgazdasági üzemi terület (major) 

 
(5) A beépítésre szánt területek egyes területfelhasználási egységei építési használatának 

megengedett felső határát (legnagyobb szintterületsűrűségét) és a közművesítettség 
mértékét az alábbi táblázat tartalmazza:  

 
Területfelhasználási egység Tervi jele Legnagyobb 

szintterületsűrű-ség 
Közművesítettség 

mértéke 
Falusias lakóterület Lf 0,5 teljes 
Településközpont vegyes terület Vt 1,0 teljes 
Kereskedelmi-szolgáltató  
gazdasági terület 

Gksz 1,0 teljes 

Ipari gazdasági terület Gip 1,0 teljes 
Különleges terület - pincés terület Kpi 0,5 hiányos 

Különleges terület - rekreációs terület Kre 0,5 teljes 

Különleges terület - szennyvíztisztítómű 
területe 

Kszv 0,5 teljes 

Különleges terület - mezőgazdasági 
üzemi terület (major) 

Kmü 0,12 teljes 

 
A közüzemi szennyvízelvezetés és –tisztítás megvalósulásáig a területfelhasználás 
engedélyezhető átmenetileg részleges közművesítettséggel, és a szennyvizek zárt 
tárolóba való gyűjtésével és szippantással történő eltávolításával, ill. eseti elbírálás 
alapján, engedélyezett biológiai szennyvíztisztító kisberendezések alkalmazásával. 

 
(6) A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei  használatuk 

általános, valamint sajátos jellege szerint az alábbi területfelhasználási egységekre 
tagolódnak: 
a) Közlekedési és közműelhelyezési, hírközlési terület  

aa) közúti terület (KÖu) 
ab) kötöttpályás: kisvasút területe (KÖk) 

b) Zöldterület: közpark (Zkp) 
c) Erdőterület  

ca) védelmi (Ev)  
cb) gazdasági (Eg) 

d) Mezőgazdasági terület 
da) kertes (Mk) 
db) általános (Má) 
dc) ökológiai szempontból érzékeny területeket érintő általános (Máö) 
dd) táj- és természetvédelmi területet érintő általános (Mán) 

e) Vízgazdálkodási terület (V) 
f) Különleges beépítésre nem szánt terület 

fa) temető területe (Kkte) 
fb) sportolási célú terület: sportpálya (Kksp) 
fc) rekreációs terület (Kkre) 
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Beépített és beépítésre szánt területek 
 
6. Lakóterület  
 
(1) A település belterületének meghatározó része lakóterület, egységesen telkes, 

földszintes, családiházas, falusias jellegű beépítéssel. Ez a beépítési jelleg a jövőben is 
megtartásra javasolt. 

(2) A lakóterület sajátos építési használata szerint egységesen falusias lakóterület. 
(3) Újonnan beépíthető területek: 

a) foghíjtelkek: összesen 12 db 
b) telekalakítás után beépíthető területek: összesen kb. 34 db telek alakítható ki 

ba) Petőfi utca nyugati ágának (312 hrsz) déli oldala: 14 db telek alakítható ki 
bb) Széchenyi utca nyugati és keleti vége: 4, ill.5 db telek alakítható ki 
bc) Ságvári utca vége: 8 db telek alakítható ki 
bd) Völgy utca vége: 3 db telek építhető be. 

 
7. Településközpont vegyes terület 
 
(1) A község intézményei (igazgatási, művelődési) a központi településmagban találhatók, 

az újabb építésű közintézmények (általános iskola, óvoda, orvosi rendelő, idősek 
napközi otthona) a Széchenyi utca északi oldalán helyezkednek el. Területüket a terv 
vegyes területbe sorolja. 

(2) A vegyes területek sajátos építési használatuk szerint egységesen településközpont 
vegyes területek, amelyeken a település alapfokú ellátását biztosító intézményei és a 
szakrális épületek helyezkednek el. 

(3) A meglévő településközpont vegyes területek bővítése az alábbi területeken tervezett: 
a) a Petőfi utca alsó szakaszán, meglévő intézmények telke közé ékelődő lakótelkek 

átminősítésével (532 hrsz, 1055 hrsz) 
b) a Hunyadi téren a 710 hrsz-ú beépítetlen telek. 

 
8. Gazdasági terület 
 
(1) A gazdasági területek sajátos építési használatuk szerint kereskedelmi, szolgáltató 

gazdasági és ipari gazdasági területek: 
a) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület:  

 aa) a község ÉNy-i szélén, külterületen, a 086/11 hrsz-ú út északi oldalán fekvő 
meglévő és tervezett gazdasági terület (volt major) 

 ab) Ganádpuszta meglévő területe 
b) ipari gazdasági terület: az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás 

létesítményeinek elhelyezésére szolgáló terület, a 073/4 hrsz-ú elektromos 
alállomás és a sportpálya szélén lekerített gázfogadó állomás területe. 

(2) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület bővítése kizárólag a 086/11 hrsz-ú út 
északi oldalán, a volt major egykori területének igénybevételével tervezett. 

 
9. Különleges  terület 
 

A különleges területek a célzott felhasználásnak megfelelően az alábbi, egyedi építési 
övezeti szabályozást igénylő területekre tagozódnak: 

(1) Pincés terület: a lakótelepülés DNy-i szélén fekvő nagykiterjedésű, egységes terület. 
Egyedi szabályozása szükséges, mert így biztosítható a terület jellegének és értékének 
megőrzése. A pincés terület nem bővíthető, és más területfelhasználási elemmé nem 
minősíthető át. 

(2) Rekreációs terület: 
a) meglévő területek: Nagybörzsönyi Ifjúsági Tábor, Völgy utca, 

 Szt. Orbán Erdei Hotel és Fogadó, Nagyirtáspuszta 
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b) tervezett terület:  a kisvasút végállomásánál a felhagyott fűrésztelep területén 
tervezett rekreációs park (0208/70 hrsz kivett része)    

(3) Szennyvíztisztítómű területe: 591, 592/1 hrsz-ú meglévő telephely 
(4) Mezőgazdasági üzemi terület (major): 086/7 hrsz-ú meglévő, beépített major. 
 
 
Beépítésre nem szánt területek 
 
10. Közlekedési és közm űelhelyezési, hírközlési  terület 
 
(1) A településszerkezeti terv tartalmazza és meghatározza a községnek az országos 

mellékúthálózathoz tartozó útjait és az erdei kisvasút nyomvonalát, amelyek 
közlekedési területnek minősülnek. 

(2) Az országos mellékúthálózat Nagybörzsönyt érintő elemei: 
a) 1201 j. Szob – Hont összekötő út 
b) 12112 j. bekötő út 

(3) Kiépítendő települési kiszolgáló út: a 12112. j. bekötőútról a sportpályánál leágazva, a 
belterületi határ mentén haladva, majd az alábbi nyomvonalon: 325 – 324 – 081 – 
086/11 hrsz. 

(4) Az erdei kisvasút Nagyirtáspuszta – Márianosztra közötti szakaszának az eredeti 
nyomvonalon történő helyreállítása tervezett. 

(5) Jelentős közhasználatú parkolóhelyek kialakítása tervezett a bekötőút mellett a 
belterület szélén, a központban a Hunyadi téren és az erdei kisvasút végállomásánál. 

 
11. Zöldterület 
 
(1) A terv a meglévő parkosított területeket illetve a közkert, illetve közpark kialakítására 

alkalmas beépítetlen területeket sorolja a zöldterületekhez. 
(2) Valamennyi zöldterület a község belterületén került kijelölésre, többnyire meglévő 

közterületek zöldterületi rendezését előirányozva, az alábbi pontokon, a térképi 
ábrázolás szerinti lehatárolással: 
a) a községközpont területén: a Templom tér (be nem épített része, 13/1 hrsz, 0,94 

ha, műemléki környezet), a Hunyadi tér (közlekedési területen kívüli része, 1052 
hrsz, 0,17 ha) és a Petőfi köz melletti műemléki környezetbe eső közterület 
(1088-89 hrsz, 0,06 ha) 

b) a Szent István templom melletti közterület („Kápolnakert”, 249/2 hrsz., műemléki 
környezet, tájképileg védendő terület, 0,7 ha) 

c) a Börzsönyi-patak menti közterületek, a Kossuth utcában és a Völgy utcában (a 
964/1-/2 hrsz., a 889, 935 és 962 hrsz. egy-egy része: ~1,0 ha) 

 
12. Erdőterület 
 
(1) A terv a meglévő erdőterületeket – erdőket és fásított területeket – sorolja az 

erdőgazdálkodási területhez. Jellemzően a község külterületén kerültek kijelölésre, 
túlnyomó többségük a nemzeti park területén helyezkedik el. 

(2) Az erdőterület tagozódása az elsődleges rendeltetés és a védettség szerint: 
a) a nemzeti park területén lévő elsődlegesen (természet)védelmi célú véderdők 
b) a nemzeti park területén kívül lévő elsődlegesen (természet)védelmi célú 

véderdők 
c) a nemzeti park területén kívül lévő elsődlegesen gazdasági célú erdők. 

(3) Az erdőterület a község uralkodó területfelhasználási módja, kerekítve közel 3.550 ha, 
az igazgatási terület ~70%-a. 
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13. Mezőgazdasági terület 
 
(1) A terv a meglévő és tartósan mezőgazdasági művelésben maradó területeket sorolja 

mezőgazdálkodási területhez. Jellemzően a község külterületén kerültek kijelölésre, 
túlnyomó többségük a nemzeti park területén kívül helyezkedik el. 

(2) A mezőgazdasági terület tagozódása: 
a) a nemzeti park területén lévő természetvédelmi korlátozás alá eső 

mezőgazdasági területek  
b) a nemzeti park területén kívül lévő természetvédelmi korlátozás alá eső, ökológia 

hálózathoz tartozó mezőgazdasági területek 
c) a nemzeti park területén kívül lévő általános mezőgazdasági területek 
d) a belterület szegélyén fekvő kertes mezőgazdasági területek. 

(3) A mezőgazdasági területi besorolás a község másodlagos területfelhasználási módja, 
kerekítve közel 1.255 ha, az igazgatási terület közel ~25%-a. 

 
14. Vízgazdálkodási terület 
 
 A terv a meglévő vízfelületeket – vízmedreket és vízgazdálkodási – vízbeszerzési célú 

területeket sorolja a vízgazdálkodási területhez, melyek az alábbiak: 
a) folyó/patakvizek medre és parti sávja :  

aa)  az Ipoly folyó medre és parti sávja, 
ab) a Ganád-patak, a Börzsönyi-patak és mellékágainak (Szállásvölgyi-patak, 

Hosszúvölgyi-patak) medre és parti sávja, 
b) a Farkas-völgyi víztározó (Horgásztó: 09/2 hrsz.) medre és parti sávja, 
c) vízbeszerzési területek: a községi vízművek (02/3, 0188/5-/8, 0191/2 hrsz.) 

területei. 
 
15. Különleges beépítésre nem szánt  terület 
 

A különleges beépítésre nem szánt területek a célzott felhasználásnak megfelelően az 
alábbi területekre tagozódnak: 

(1) Temető területe: a működő temető megmarad távlatban is (252, 253, 254, 379 hrsz). 
(2) Sportolási célú terület: a meglévő községi sportpálya (073/2 hrsz) területe megfelelő 

távlatban is. 
(3) Rekreációs terület: 

a) meglévő területek: Nagyirtáspuszta, Kisirtáspuszta. 
 
 
ÉRTÉKVÉDELEM 
 
16. Művi értékvédelem 
 

A meglévő védettségek és a további védelemre irányuló javaslatok a megőrzésre 
érdemes történeti, településképi jelentőségű településrészek és az építészeti és 
régészeti örökség védelmét szolgálják. 

(1) Országos területi értékvédelem 
a) védettségek: 
 aa) műemlékek műemléki környezete (a jegyzéket az 1. függelék tartalmazza) 
 ab) nyilvántartott régészeti lelőhelyek (a jegyzéket a 2. függelék tartalmazza) 
b) javaslattétel további védelemre: 
 ba) műemléki jelentőségű területre méltó területek: a pincés terület és a 

településközpont: Petőfi utca alsó szakasza – Hunyadi tér (a területi 
lehatárolást az alátámasztó munkarészek Művi értékvédelem tervlapja 
tartalmazza). 
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(2) Helyi területi értékvédelem 
Területi védelem indokolt helyi értékvédelmi terület kijelölésével. A javasolt helyi 
értékvédelmi terület magába foglalja az egykori főutca, a mai Rákóczi és Kossuth utcák 
menti és a főteret övező területeket és beépítést, a Petőfi utca alsó szakaszának 
környezetét, a Pánholc-domb alatti beépítést, valamint a „Pázsitot”, a Pincesort. (A 
területi lehatárolást a Településszerkezeti terv és a 3. függelék tartalmazza.) 

(3) A terv kijelöli a település-sziluett védelme érdekében be nem építhető területeket, 
amelyek övezeti besorolásánál az övezeti előírásokkal biztosítható a be nem 
építhetőség. 

(4) A terv kijelöli a településkép-védelmi terület határát, amely a védendő 
területegységeket – a történeti településközpontot, a jelentős régészeti lelőhelyeket, az 
országos és helyi védelem alatt álló, vagy arra javasolt területeket (műemléki 
környezetek, műemléki jelentőségű területek, helyi értékvédelmi terület) – foglalja 
magában (4. függelék). 

 
17. Táj- és természetvédelem 
 
(1) A községet a területrendezési tervi (OTrT 2008, PmTrT 2012.) lehatárolások szerint 

érintik az ökológiai hálózatok (OÖH, Natura 2000) övezetei, továbbá a település 
igazgatási területének (külterületének) túlnyomó része védett is, a Duna-Ipoly Nemzeti 
Parkhoz tartozik, továbbá, a NP területén ex lege védett területek és objektumok 
(földvár, források) is találhatók. Ezért a területfelhasználási besorolások és 
változtatások során a táj- és természetvédelmi szempontok, az ökológiai érdekek 
fokozott figyelembe vétele szükséges. A közművezetékek és a járulékos 
közműépítmények elhelyezésénél is tekintettel kell lenni arra, hogy azok a tájba illőek 
legyenek. 

(2) A tervezett beépítésre szánt területfelhasználási változások védett területet nem 
érintenek. Ezek közül egyes tervezett lakóterületek azonban az OÖH pufferterületi 
övezetét érintik. Itt a beépítés jogszabály szerint nem tiltott, de a vonatkozó előírások a 
természeti értékek zavarásának elkerülését írják elő.  

(3) A településrendezési tervben az országos ökológia hálózat egyéb övezeteit érintő új 
beépítésre szánt terület kijelölése nem tervezett, a beépítések az OÖH magterületi és 
ökológiai folyosó övezeteken kívüli területein javasoltak, a Natura 2000 területeket sem 
érintik.  

(4) A nemzeti park területén – amely teljes egészében az OÖH és a Natura 2000 területe 
is – területfelhasználási, övezeti változás nem tervezett. A táji adottságok maximális 
figyelembevételével a meglévő beépítésre szánt és nem szánt turisztikai területek 
rekreációs funkciójú területi besorolását javasolja a terv, a településfejlesztési 
koncepció elvárásainak is megfelelve.   

(5) A NP természeti értékei a javasolt besorolásokkal nem károsodhatnak, a település táji - 
természeti értékein alapuló turisztikai potenciálja viszont némileg növekszik. 

(6) A település igazgatási területének nagy része tájképvédelmi övezethez tartozik. A terv 
tájvédelmi szempontból kiemeli a tervezett beépítés paramétereinek lehetőség szerinti 
visszafogását és lazítását, a zöldfelületi elemek fontosságát, továbbá védelemben 
részesíti a tájképileg leginkább érzékeny domborzati gerinc környékét. Ebben a 
zónában szükséges a jelenleg tájvédelmi szempontból indokolatlanul tagolt NP – határ 
kiigazítása és belterületi határhoz illesztése. (Amennyiben a NP határ módosítás 
adminisztratív vagy egyéb okokból akadályokba ütközne, elfogadható a kimaradó 
területek NP védőzónaként való kezelése.) 

(7) Szükséges, hogy a településrendezési terv messzemenően figyelembe vegye a 
településfejlesztés és az ökológia környezet (ökológia hálózat) összefüggéseit, 
tekintettel legyen az ökológiai, táj- és természeti értékek védelmére, és 
településrendezési szinten tartalmazza mindazokat az érdekeket és javaslatokat, 
amelyek szükségesek a táj- és természetvédelmi szempontok megfelelő 
érvényesítéshez. 
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18. Környezetvédelem 
 

(1) A településszerkezeti terv meghatározása és megvalósítása során szükséges a fenti 
táj- és természetvédelmi szempontok figyelembe vételén túl az alábbi 
környezetvédelmi szempontok érvényesítése is: 
a) a föld és a termőtalaj védelme 
b) vizek védelme (felszíni és felszín alatti vízkészlet és vízminőség tekintetében is) 
c) a levegőtisztaság védelme 
d) a zaj- és rezgésártalmak elleni védelem biztosítása 
e) a települési környezet védelme, amely magában foglalja a megfelelő település-

egészségügyi és településtisztasági állapot biztosítását és a hulladékgazdálkodás 
megoldását is. 

(2) A beépítésre szánt fejlesztési területek kijelölése földvédelmi, talajvédelmi  
szempontból elfogadható, mivel túlnyomó részt belterületi kivett területeken tervezett. 
A kisebb mértékű, termelésből való kivonást igénylő fejlesztések (Gksz övezet) jobb 
adottságú szántó- és gyepterületet, illetve ültetvényterületet nem érinthetnek. 
A terület nagy része erózióveszélyes, ezért a feltalaj lemosódás elleni védelmét az 
építkezés és a megváltozott területhasználat során is biztosítani kell. Fontos a területen 
a be nem épített és le nem burkolt felületek növényi megkötésnek előírása, továbbá a 
felszíni vízrendezés megfelelő megoldása, továbbá a más jogszabályokban előírt föld- 
(talaj- és humusz-) védelmi előírások érvényre juttatása. 
Építés-alkalmassági szempontból biztosítani kell a lejtős – erősen lejtős területek 
beépítésének mérnökgeológiai - talajmechanikai és talajvédelmi szempontból is 
megfelelő tervi megalapozására. Térségi övezeti előírás szerint a település 
veszélyeztetett területein beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai 
szakvélemény alapján jelölhető ki. A településszerkezeti terv által beépítésre szánt 
területi kijelölések veszélyeztetett (csúszásveszélyes, alábányászott, stb.) területeket 
nem érintenek. 
Előírt rekultivációs feladat a belterülethez északról kapcsolódó (0168 hrsz. melletti) 
felhagyott bányagödör rendezése és újrahasznosítása erdősítéssel.  
A terv megvalósítása, a területhasználati változások során szükséges biztosítani a 
földvédelmi – talajvédelmi feltételeket és intézkedni kell a megfelelő talajmechanikai és 
humuszvédelmi tervek elkészítéséről. 

(3) A felszín alatti vizek  állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 
besorolásáról szóló, illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló jogszabályok szerint a 
település nem tartozik az „érzékeny” területi kategóriákba, - de ettől függetlenül 
biztosítandó a szükséges vízminőség-védelmi, közművesítési és 
hulladékártalmatlanítási előírások végrehajtása. Tekintettel arra is, hogy a térségi 
vízvédelmi övezetek közül a „vízeróziónak kitett terület” és a „vízvédelmi” övezet, érinti 
a települést, illetve a területeket. 
Vízvédelmi szempontból a legfontosabb feladat a beépített és az új beépítésű 
területeknél a keletkező szennyvizek megfelelő összegyűjtése és ártalmatlanítása. 
A község szennyvíztisztító telepe és csatornahálózata engedélyezési tervvel 
rendelkezik, szükséges a kivitelezés minél teljesebb körű megvalósítása. 
A felszíni vizekbe csak a vonatkozó jogszabályban megadott határértékeknek 
megfelelő minőségű csapadék víz, és tisztított szennyvíz vezethető. Az elszikkasztásra 
kerülő vizek nem eredményezhetik a földtani közegben a szennyezettségi határérték 
túllépését. 
A terület domborzati adottságai, illetve az eróziós övezet általi érintettség indokolttá 
teszik a figyelemfelhívást a csapadékvíz elvezetéssel összefüggő kérdések részletes 
kidolgozására. 
Szükséges a viziközművek előközműként való előírása a tervezett beépítések 
feltételeként, valamint a felszíni vízrendezés – csapadékvíz elvezetés megoldása. Ezen 
feltételek teljesítése esetén a területről származó potenciális felszíni- és felszín alatti 
vízszennyezési veszély a minimumra csökkenthető. 
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A szennyvíz tisztítómű és a csatornázás kiépítése jelentős előrelépést jelent a település 
környezeti állapotának minőségében, mivel a jelenleg leginkább megoldatlan 
környezetvédelmi problémára ad megfelelő választ. 
A kisvízfolyások, patakok vízminőség-védelméhez nagyban hozzájárul, hogy ökológiai 
hálózatokhoz illetve védett természeti területhez tartoznak és a parti sávjaik is védettek, 
elvileg ezért közvetlen szennyezés nem érheti őket. Vonatkozik ez a Farkas – völgyi 
víztározóra (Horgásztó) és a község területén lévő számos forrásra is (ez utóbbiak ex 
lege védettség alatt is állnak és többnyire a NP védett területén találhatók). 

(4) A terv megvalósulása esetén a zaj- és légszennyezési  terhelés várható alakulása 
nagymértékben függ a terhelés szempontjából védendő területek és a terhelést okozó 
területhasználatok egymáshoz viszonyított helyzetétől és a terhelés időbeli 
alakulásától. A zaj- és légszennyezés terhelés szempontjából, a település helyzete 
kedvező, területén a különböző területhasználatok közül a közúti közlekedés a 
meghatározó. 
A területen és közelében számottevő légszennyezéssel járó ipari tevékenységet 
folytató gazdasági objektumok nem találhatók, a területek a lakossági eredetű 
légszennyező anyag kibocsátástól sem terheltek jelenleg, kedvező fekvésük miatt. A 
közlekedési eredetű légszennyezés, zaj- és rezgésterhelés szempontjából is többnyire 
kedvező helyzetben van, mivel a települést nagyobb forgalmú útja (1201 j. ök. út) 
elkerüli, a belterületet átmenő forgalom nem terheli, zsákutcás helyzetben van. 
Hasonlóan kedvező légszennyezettségi helyzetben van a település a telephelyi 
kibocsátások tekintetében is, mivel jelentősebb kibocsátó nincs a belterületen, sőt a 
közig terület egészén sem. 
A fejlesztésre javasolt gazdasági telephelyek a külterületen helyezkednek el, a kialakult 
helyzetnek megfelelően (volt Tsz majorok). Az egyik a belterülettől északra közvetlenül, 
a másik a belterülettől több kilométerre (Ganádpuszta). Egyik telephely sem sorolható a 
jelentősebb légszennyezési kibocsátást lehetővé tevő ipari övezetbe, a település 
levegőtisztaság-védelmi besorolásból kifolyólag. A terv ennek megfelelően a gazdasági 
célú telephelyeket a „nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú” 
kereskedelmi – szolgáltató (Gksz) övezetbe sorolja. (Az „ipari, egyéb” övezetbe sorolt 
elektromos alállomásnak káros szintű légszennyező- illetve zajhatása sincs.) 
A helyhez kötött légszennyezési kibocsátások tekintetében jelentősebb a kommunális – 
lakossági eredetű kibocsátás, amely a hagyományos fűtési módok (fa és széntüzelés) 
magas arányából adódik. A kibocsátás csökkenése ezen a téren elsősorban a 
tüzelőberendezések hatásfokának javításából adódhat, (amely nem településrendezési 
feladat, mint ahogy a „fehérebb vagy zöldebb” energiahordozók felhasználásának 
ösztönzése sem). 
A tervezett módosításoknak nincs jelentősebb forgalomnövelő hatása, az új beépítésű 
területekre irányuló célforgalom a meglevő úthálózaton, célszerű kiegészítésekkel 
lebonyolítható: kedvező a belterületet a fő megközelítési irányból tehermentesítő 
elosztó – kiszolgáló út kiépítése, amely lehetővé teszi a gazdasági és a kommunális 
célú gépjárműforgalom szétválasztását, a belterület maximális tehermentesítését. 
Levegőtisztaság védelmi, zaj-és rezgésvédelmi szempontból további különösebb 
intézkedésekre várhatóan nem lesz szükség. 
A terv megvalósulása ezen környezeti hatások szempontjából várhatóan nem okoz 
jelentősebb állapotváltozást. 

(5) A település területén a kommunális szilárd hulladékok  gyűjtése, elszállítása és 
előkezelése szervezett formában történik, ehhez tudnak csatlakozni az új beépítésű 
területek is. Szükséges a szervezett szelektív hulladékgyűjtés és elszállítást 
feltételeinek biztosítása is.  

(6) Az esetlegesen fellépő, környezetre káros hatások elkerülése, illetve csökkentése 
érdekében javasolt intézkedések : 

-  a lakókörnyezet és a kereskedelmi – szolgáltató telephelyek minőségi kialakítása, a 
viszonylag nagyobb méretű beépíthető teleknagyságra és a telken belüli viszonylag 
magas zöldfelületi arányra vonatkozó előírások teljesítése. A lakóterületek és ehhez 
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kapcsolódóan általában a közterületek minőségét javítják az utcafásításra vonatkozó 
előírások, a tájkép- és településkép- védelmi szempontok érvényesítése. 

- az /elő/közművesítés, a csatornahálózatra való rákötés ösztönzése,  
- a csapadékvíz elvezetés megoldása: a terület domborzati adottságai miatt szükséges a 

megfelelő utca hossz- és keresztszelvények kialakítása, a környezetre káros hatások 
(erózió, stb.) elkerülése, a szennyezett csapadékvizek kontrollált elvezetése is. 

- kommunális hulladékok kezelése: a szervezett gyűjtésnek és elszállításnak a tervezett 
területekre való kiterjesztése, valamint a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése. 

- a rálátási pontok felől leginkább feltáruló lakó- és gazdasági területek – elsősorban a 
sziluettképző domborzati gerinchez közeli területek – igényes településrendezési és 
építészeti kialakításának szükségessége. 

-  a közlekedéshálózat fejlesztés tekintetében a település belső (helyi) forgalma által 
okozott környezetre káros hatások elkerülése, illetve csökkentése: 

- a kiszolgáló úthálózat kialakítása: a várható igények szerint szükséges szabályozási 
szélességek tervezettek, figyelembe véve a zöldsávok és utcafásítás igényeit is. 

- a közúthálózati kapcsolatok fejlesztése szempontjából fontos a településkapunál 
javasolt forgalomelosztó szerepű kiszolgáló út, amely biztosítja a fejleszthető 
kereskedelmi – szolgáltató terület, valamint a mögöttes mezőgazdasági területek teher- 
és egyéb kiszolgáló forgalmának elválasztását. Települési környezetvédelmi 
szempontból is lényeges, hogy a lakóterület fejlesztések közlekedési zajtól mentes, 
csendes területeken valósulhatnak meg. 

-  az értékvédelem tekintetében jellemző, hogy úgy az épített, mint a természeti értékek 
állapotára, fennmaradására a környező területhasználatok változása potenciális 
kockázatot jelenthet. A terv nem tartalmazhat olyan új elemeket, amelyek ezt a 
kedvezőtlen folyamatot kiváltanák. 

- a kulturális és épített örökség védelme: a területfelhasználási változással érintett 
területek jelenleg beépítetlenek, a művi értékvédelem itt elsősorban a régészeti 
lelőhelyek védelmére, illetve a műemléki védőterületek tiszteletben tartására 
korlátozódhat, - amellyel a tervhez készült örökségvédelmi hatástanulmány részletesen 
foglakozik. A fejlesztési területek ismert régészeti lelőhelyet, építészeti értéket nem 
károsítanak, esetleges érintettség esetén a más jogszabályokban előírt 
elővigyázatossági és védelmi intézkedések alkalmazása szükséges. 

- a természeti – táji értékek védelme: a vonatkozó jogszabályok, a TSZT-ben foglalt 
intézkedések, illetve a helyi építési szabályzatban lévő előírások alapján biztosított. A 
tervlapokon lehatárolásra kerültek az országos ökológiai illetve a Natura 2000 
hálózathoz, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó területek, az ex lege védett 
területek. Ezeket a terv beépítésre nem szánt területként tartja fenn, új beépítésre 
szánt terület csupán az OÖH pufferterületi övezetét érinti, meglévő belterületen (itt 
belterületi bővítést a terv nem irányoz elő). 
Javasolt beépítésre nem szánt területi fejlesztés sem érinti a NP területét.   
Hangsúlyos a szűkenvett természeti értékvédelmen túl a tájvédelem, tájképi 
értékvédelem érvényesítése is. Ehhez alapul kell venni a területrendezési 
tervelőzmények tájképvédelmi övezeti lehatárolását és előírásait is. Az új beépítések 
kedvező tájképi megjelenése érdekében szükséges szabályozás önmagában kevés, 
mivel a végeredmény /az új táj- és településkép/ az engedélyezési – kivitelezési 
fázisban dől el. A tervezett beépítések egy igényes, koordinált tervezés és 
megvalósítás esetén a jövőben a településképet gazdagító elemekké válhatnak. 
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FÜGGELÉKEK 
 
1. függelék 
Műemléki környezetek 
 
KÖH határozattal kijelölt m űemléki környezet: 
• Szent István templom műemléki környezete Petőfi utca       tsz: 4324 

hrsz.: 012/7, 012/8, 012/9, 012/10, 012/11, 012/12, 012/13, 012/14, 012/15, 012/16, 
035(út), 048, 074 (út), 249/2, 251 (út), 252, 253, 254, 255 (út), 049 (út). 

 
Műemléki környezetek  a Településszerkezeti terv javaslata alapján : 
• Evangélikus templom és Vízimalom egységes műemléki környezete 

hrsz.: 714, 715, 716, 717, 718, 719,720 (út), 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728/1-2, 
729, 730/1-2, 733 (út), 734 (patak), 735 (út), 736. 

• R.k. Bányásztemplom, r.k. plébániaház és Tájház egységes műemléki környezete 
hrsz.: 251 (út), 528/1-2, 532, 533/1 (út), 534, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 548, 
549, 550, 551, 552, 553, 1045, 1055, 1057 (út), 1058, 1086 (tér), 1087 (út), 1088, 1089.  

• R.k. Plébániatemplom műemléki környezete 
hrsz.: 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13/1, 13/4, 63, 65, 66, 111, 112, 114, 115, 116, 1071, 1072 (út), 
1074, 1077. 

• Lakóházak és gazdasági épületeik (Hunyadi tér 30-31-32.) műemléki környezete 
hrsz.: 1022, 1024. 

• Lakóház, présház és pince, présház (Petőfi utca) egységes műemléki környezete 
hrsz.: 223, 224, 225, 226, 228, 229, 231/1-2, 232, 236, 237, 238, 239, 251 (út), 395, 396, 
398, 444/5. 

• Lakóház és gazdasági épület (Ságvári utca 20.) műemléki környezete 
hrsz.: 1140, 1141, 1142, 1143/1, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172 (út), 1180, 1182/2, 
1186. 

• Lakóház és gazdasági épület (Völgy utca 25.) műemléki környezete 
hrsz.: 954, 955, 957, 958 (út), 959/1, 961, 962. 

 
 
2. függelék 
Nyilvántartott régészeti lel őhelyek jegyzéke 
 
Azonosított lel őhelyek 
 
18/1. =  KÖH 10756., Gór-hegy - földvár (A lelőhely egy része Vámosmikolához tartozik.) 

061, 062, 063, 067.hrsz.     
18/2. =  KÖH 10757., Homokok. (A lelőhely egy része Vámosmikolához tartozik.) 084, 065, 

066.hrsz.  
18/3. =   KÖH 10758., Halastó. 09/2, 013/1, 016, 017. hrsz. 
18/4. =  KÖH 10759.,Weissäcker-Szőlőhegy. 252, 048, 073/2, 073/3, 073/4, 074, 049. 

(12112 jelű bekötőút) hrsz.  
18/5. = KÖH 10760., Gevendek (Sportpálya). 252, 253, 254, 255, 256/1, 256/2, 256/3-

256/12, 073/2, 073/3, 074. hrsz.  
18/6.   = KÖH 10761., Szent István-templom. 249/2, 251, 012/13-012/15, 035, 048. hrsz.  
18/7. = KÖH 10762., Bányásztemplom. 251, 534, 1053, 1054, 1056, 1057, 1058, 1066, 

1087.hrsz.   
18/8.   = KÖH 10763., Hosszú-réti-földek. 0184, 0185, 0186/17-0186/19. hrsz. 
18/9.   = KÖH 10764., Magyar-hegy alja. 0184.hrsz. 
18/10. = KÖH 10765., Bogár-kert (Báró-kút). 0190/1, 0191/1, 0191/2, 0192/1, 093/1. hrsz. 
18/11. = KÖH 10766., Szállás-völgy. 088, 091,0100. hrsz.  
18/12. = KÖH 10767., Rustok-hegy - földvár 0208/3, 0208/13. hrsz.  
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18/13.= KÖH 10768., Magyar-hegy - földvár (A lelőhely egy része Perőcsényhez tartozik.) 
0208/82.hrsz. 

18/14.= KÖH 10769., Belterület. 251, 504, 516/2, 517, 520, 529-531, 533/2, 534-568, 696-
708, 710-729, 730/1, 732-737, 738/1, 738/2, 739-741, 961, 1021-1026, 1028-1033,  
1037, 1038, 1040-1042, 1045, 1052, 1053. hrsz. 

18/15. = KÖH 10770., Rózsa-dűlő. 0169. hrsz.  
18/16. = KÖH 10771., Dobos-völgy. 0104,0105, 0108.hrsz. 
18/17. = KÖH 10772., Ganádok. 042. hrsz.  
18/18. = KÖH 10773., Farkas-völgy-rétje. 026, 027, 028/1. hrsz.  
18/19. = KÖH 10774., Hagyigálló. 071, 072, 078/1. hrsz. 
18/20. = KÖH 10775., Kenderesek. 590/2, 591, 592/1-592/39, 592/44-592/46, 696. hrsz. 
18/21.= KÖH 10776., Ganádpuszta. A külterület e részéről nem szolgáltatott térképet a KÖH. 

A MRT. 9. kötet leírása alapján a 052 hrsz-on lehet. 
18/22. = KÖH 10777., Homokok. 084. hrsz. 
18/23. = KÖH 10778., Középkori bányák. 0208/3, 0208/8, 0208/12, 0208/82. hrsz. 
18/24. = KÖH 10779., Ganádpuszta. A külterület e részéről nem szolgáltatott térképet a 

KÖH. A MRT. 9. kötet leírása alapján a 051/6/7/8. hrsz-on lehet. 
18/25. = KÖH 10780., Nagyirtáspuszta. 0208/25, 0208/45, 0208/55. hrsz. 
18/26. = KÖH 10781., Magas-part. 095, 0102. hrsz. 
18/27. = KÖH 10782., Felső-kenderesek. 857-859, 860/1-860/11, 860/13, 860/14, 860/16, 

864/1, 865, 867-869, 871, 872, 0186/2-0186/6, 0186/15, 0186/20. hrsz. 
18/28. = KÖH 10783., Mély-árok. 061, 067. hrsz. 
18/29. = KÖH 10784., Alsó-szőlők. 748/1-748/9, 753-766, 767, 806-813, 814/1-814/5, 814/7-

814/9, 815, 816, 818, 848, 086/18, 0116, 0117-0119, 0131, 0145, 0169.hrsz.   
18/30. = KÖH 10785., Ganádok. 033/8-033/12, 035, 038, 040, 041, 042, 048. hrsz.   
18/31. = KÖH 10786., Zálog-bérc. 0208/12. hrsz. 
18/32. = KÖH 10787., Gránát-kúti oldal. 0208/50. hrsz. 
18/33. = KÖH 10788., Pogány-hegy. 0208/8. hrsz. 
18/34. = KÖH 10789., Hosszú-völgy. 0208/3. hrsz.  
18/35. = KÖH 50934., Kovács-patak-völgye. 0208/13. hrsz. 
 
Azonosítatlan lel őhelyek 
 
KÖH 10752, alszám: 1. Nagybörzsönyből származó, közelebbről ismeretlen lelőhelyű 

szórvány őskori lelet.  
KÖH  10753, alszám: 2. Nagybörzsönyből származó, közelebbről ismeretlen lelőhelyű 

kelta éremlelet.  
KÖH 10754, alszám: 3. Nagybörzsönyből származó, közelebbről ismeretlen lelőhelyű 

éremlelet. 
KÖH 10755, alszám: 4. Nagybörzsönyből származó, közelebbről ismeretlen lelőhelyű 

késő középkori (15. századi) szórványlelet. 
 
 
3. függelék 
Helyi értékvédelmi terület 
 
A helyi értékvédelmi terület határai a következők:  
Petőfi utca ÉK-DNy irányú szakasza – Rákóczi utca – Börzsönyi-patak ÉK-DNy irányú 
szakasza – Széchenyi utca – 870 hrsz-ú út – Börzsönyi-patak – Hosszú-völgyi-patak – Völgy 
utca 25. sz. műemlék műemléki környezete – belterületi határ – Ságvári utca 20. sz. 
műemlék műemléki környezete – Ságvári utca 12-13-14-15. sz. telkek déli határa – 1199 
hrsz-ú út – belterületi határ a pincesor déli szélén – Szent István-templom műemléki 
környezete. 
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4. függelék 
Településkép-védelmi terület   
 
 

 
 
 
 


