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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI  TERV  MÓDOSÍTÁS 
(JÓLÉTI TÓ -HALASTÓ- ÉS KÜLÖNLEGES SZABADID ŐS TERÜLET 

KIALAKÍTÁSA)  M ŰSZAKI  LEÍRÁSA 
 
 
 
 
Kazár község településrendezési tervének jelenleg tervezett módosításához az érvényben lévő 
településfejlesztési koncepciót is szükséges módosítani, mivel a tervezett módosítás a 
településfejlesztés céljaiban kis mértékű pontosítást igényel. A településrendezési terv, illetve 
annak alátámasztó munkarészei csak részleteiben módosítandók és pontosítandók, ezért új 
megalapozó vizsgálat és integrált településfejlesztési stratégia nem szükséges. 
 
A településrendezési terv módosítás célja : 
 
a). Kazár község külterületén a 0137/1, 0142, hrsz-ú ingatlanok módosított 

településszerkezeti terve által előirányzott vízgazdálkodási területeinek megtartása 
mellett a 0143/2 hrsz-ú közlekedési terület vízgazdálkodási területi besorolása, 
valamint a szabályozási terv általános mezőgazdasági és közlekedési területének 
vízgazdálkodási területre történő módosítása, a cél megvalósítója által az Ipolyvíz Kft.-
vel készíttetett vízjogi engedélykérelmi dokumentációja és vízjogi létesítési engedélye 
alapján, illetve a 20 kV-os elektromos és távközlési légvezeték ezzel kapcsolatosan 
esetlegesen szükséges kiváltásának településrendezési tervjavaslata jóléti tó (halastó) 
építése, sporthorgászat megvalósítása érdekében. 

 
b). Kazár község külterületén a 0137/1 hrsz-ú ingatlannak a településszerkezeti terv és 

szabályozási terv szerinti általános mezőgazdasági övezete területének különleges 
szabadidős beépítésre nem szánt övezeti besorolása, és a terület megközelítése, 
esetleges közművesíthetősége érdekében a 0140 és 0137/1 hrsz-ú ingatlanok általános 
mezőgazdasági területrészének közlekedési területi besorolása, a cél megvalósítója 
által a PLANT Atelier Peter Kis Kft.-vel készíttetett vázlattervek alapján, tóparti 
pihenés, rekreáció, esetleges települési értékek bemutatása céljából, valamint a 
biológiai aktivitás érték megőrzése érdekében esetlegesen szükségessé váló gazdasági 
erdő kijelölése a 0140 hrsz-ú ingatlan általános mezőgazdasági területrészén. 

 
A településrendezési terv módosításáról az önkormányzat előzetes határozatával döntött, a 
tervezett módosítás a település fejlesztési elképzeléseivel nem ellentétes. 
 
A településrendezési terv módosítás érinti a településfejlesztési koncepciót, a 
településszerkezeti tervet, a településszerkezeti terv leírását, a közlekedési, vízközmű  
környezetvédelmi és elektromos közmű alátámasztó munkarészeket, a szabályozási tervet és a 
helyi építési szabályzatot. 
 
1. Településfejlesztési koncepció módosításához: 
 
A településfejlesztési koncepció részletes célkitűzéseinek 2. pontja (1) bekezdés d) alponttal 
egészül ki: A település lakosságmegtartó képességének javítása, a helyi adottságokat kiaknázó 
gazdasági struktúra kialakítása, a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése 
érdekében – a lakosság megélhetését, ellátását biztosító gazdasági érdekek figyelembe 
vételével – jóléti tó (halastó), és ehhez kapcsolódó különleges szabadidős terület kialakítása, 
horgászat, tóparti pihenés, rekreáció, esetleges települési értékek (hagyományok) bemutatása 
céljából. 
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2. Településszerkezeti terv módosításához: 
 
A településrendezési terv módosítás a külterületi településszerkezeti tervet érinti. (J-1 tervlap) 
A külterületen a tervezett víztározó területét a vízjogi engedélyezési terv alapján 
vízgazdálkodási övezetbe javasolt sorolni. a tó dél-keleti oldalán lévő meddőhányó 
megnevezésű terület tóhoz közelebb eső részén fakadó vizek és időszakos felszíni vizek 
megjelenhetnek ezért ezt a sávot szintén javasoljuk vízgazdálkodási övezetbe sorolni. 
A vízgazdálkodási övezet ezen területén épülőfélben lévő tó használatát kiszolgáló iroda 
épület található, amelynek közműves energia ellátása és vízellátása tervezett. 
 
A vízgazdálkodási terület dél-keleti oldalán a tóhoz kapcsolódó területet tóparti pihenés, 
rekreáció céljára javasoljuk kijelölni különleges szabadidő beépítésre nem szánt övezetként, 
ahol szálláshely szolgáltató épület és szabadtéri színpad elhelyezhető.  
 
A 0140 hrsz-ú területen javasolt erdőtelepítés az esztétikus környezetalakítás és a település 
biológiai aktivitásértékének növelése érdekében. 
 
A településszerkezeti terv módosítása összhangban van az Országos Területrendezési Tervvel, 
illetve Nógrád Megye Területrendezési Tervével. 
 
A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 
alapján a településrendezési terv módosításával a település biológiai aktivitás értéke kis 
mértékben nő. A számítást a műszaki leírás 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
 
3. A településszerkezeti terv leírásának módosításához: 
 
A vízgazdálkodási területen elhelyezhető a tó működtetését és fenntartását kiszolgáló épületek. 
 
A különleges szabadidős beépítésre nem szánt övezetben elhelyezhető szálláshely szolgáltató 
épület, szabadtéri színpad és a tóparti pihenést, rekreációt kiszolgáló építmények. 
 
A tervezett gazdasági erdő területen épületek, építmények nem helyezhetők el. 
 
A közművesített központi belterülettől távolabb eső meglévő és tervezett beépítésre nem szánt 
területeken kialakítható telkek közművesítésére nem kötelező előírást tenni, de javasolt a 
közművesíthetőség gazdaságosságát is figyelembe venni. 
 
 
 
4. Alátámasztó munkarészek módosításához: 
 
A különleges területet megközelítését javasolt a tervezett 12 méter széles külön helyrajzi 
számú magánútról biztosítani. 
 
Ezen út az A-8 tervlapon és az út-minta keresztszelvényeken kerül feltüntetésre. 
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Az A-7 tervlapon feltüntetésre kerül a kiváltásra tervezett 20 kV-os elektromos légvezeték 
tervezett, megszűnő és megmaradó vezetékszakasza, a tervezett transzformátor elhelyezése és 
a 0,4 kV-os tervezett vezeték nyomvonala, valamint a tó csapadékvíz tápcsatornája és alvízi 
csatornája, valamint a tervezett 100mm-es ivóvíz vezetéknyomvonala. 
 
 
5. Szabályozási terv módosításához: 
 
A településrendezési terv módosítás érinti a külterületi szabályozási tervet. 
 
A tervezett víztározó területe általános mezőgazdasági övezetből vízgazdálkodási övezetbe 
kerül átsorolásra. A víztározó alvízi csapadékvíz csatornájának alternatív kialakítását és 
felszíni árokon keresztül a Kazári-patakba történő vezetését a szabályozási vonalakkal lehet 
biztosítani. 
 
A vízgazdálkodási területbe tartoznak: a folyóvizek medre és parti sávja, az állóvizek medre és 
parti sávja, a folyóvizekben keletkezett, nyilvántartásba még nem vett szigetek, a közcélú nyílt 
csatornák medre és parti sávja, a vízbeszerzési területek, a hullámterek, a vízjárta, valamint a 
fakadó vizek által veszélyeztetett területek. 
 
A vízgazdálkodási területen a vízgazdálkodással és a horgászattal kapcsolatos épületek 
építhetők a külön jogszabályokban foglelt előírások betartásával. 
 
A tervezett különleges szabadidős beépítésre szánt terület megközelítését 12 méter széles 
külön helyrajzi számú magánúttal lehet biztosítani, irányadó szabályozási vonalakkal, a 
vízelvezető ároknál mederátjáróval. 
 
Az övezetben a beépítési feltételeket az alábbiak szerint javasolt megállapítani: a beépítési 
mód szabadon álló, a kialakítható legkisebb telekterület 10000 m2 (1 ha), a megengedett 
legnagyobb beépítettség 2 %, a megengedett legnagyobb épületmagasság 6 m. 
 
A 0140 hrsz-ú ingatlan az esztétikus környezetalakítás érdekében erdősítésre javasolt, 
gazdasági erdő övezetbe sorolással, ahol épületek, építmények nem helyezhetők el. 
A módosítások a tájképben kedvezőtlen változást nem jelentenek, az épített és természeti 
környezet harmóniáját ezen kis mértékű változtatások nem befolyásolják hátrányosan. 
 
 
6. Helyi építési szabályzat módosításához: 
 
A településrendezési terv módosítás a helyi építési szabályzat előírásait érinti.  
A vízgazdálkodási területekbe tartoznak a szabályozási tervnél felsorolt területek. Ezen 
területen elhelyezhetők a vízgazdálkodással, tó hasznosítással kapcsolatos épületek és 
építmények. 
 
Javasolt beépítési mód: szabadon álló. 
Javasolt megengedett legnagyobb építménymagasság: 6 m 
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A különleges szabadidős beépítésre nem szánt övezetben elhelyezhetők szálláshely szolgáltató 
épületek, a tóparti pihenést és rekreációt szolgáló építmények, szabadtéri színpad. 
 
A beépítés megengedett legnagyobb mértéke : 2 % 
A javasolt beépítési mód: szabadon álló 
A javasolt megengedett legnagyobb építménymagasság: 6 m 
 
 
 
Mátramindszent, 2013 november 8. 
 
 
 
 
 
 
         U s á k    T i b o r 
        Vezető településrendező tervező 
         TT/1É-12-0071 
         (ARCHITECHTON  ÉPÍTÉSZ  KFT.) 
           s.k. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÖRÖKSÉGVÉDELMI  HATÁSTANULMÁNY 
KAZÁR  KÖZSÉG  TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 

TERV  MÓDOSÍTÁSÁHOZ 
 
 
 
 
 
Az érvényben lévő településrendezési tervhez a szükséges örökségvédelmi hatástanulmány 
korábban elkészült. A településrendezési terv jelenlegi módosításai örökségvédelmi 
előírásokat nem érintenek, örökségvédelmi szempontból irrelevánsak. 
 
A településszerkezeti terv, településszerkezeti terv leírás, szabályozási terv és helyi építési 
szabályzat módosításai ismert régészeti lelőhelyet nem érintenek. 
 
Amennyiben a tervezési terület régészeti lelőhelynek nem minősülő területén földmunkák 
során váratlan régészeti lelet vagy emlék kerül elő, a 2001. évi LXIV tv. 24. §-ában foglaltak 
szerint eljárva haladéktalanul értesíteni kell a Dornyai Béla megyei hatáskörű városi 
múzeumot, valamint az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét. A részletesebb előírásokat 
és megállapításokat az elkészült régészeti hatástanulmány tartalmazza. 
 
A településszerkezeti terv, településszerkezeti terv leírása, szabályozási terv és helyi építési 
szabályzat módosítása műemléket, illetve helyi védelmű területet vagy egyedi értéket nem 
érint. 
 
A településképet és a tájképet a tervezett módosítások nem érintik hátrányosan. 
A településrendezési terv módosítása az örökségvédelmi előírásoknak megfelelően történt. 
 
A településrendezési terv módosításhoz szükséges örökségvédelmi hatástanulmány 
elkészítésére a vonatkozó jogszabályok alapján jogosultsággal rendelkezem. 
 
 
Mátramindszent, 2013 november 8. 
 
 
 
 
 
 
       U s á k    T i b o r 
             okleveles építészmérnök 
      vezető településrendezési tervező 
           településrendezési szakértő 
       TT/1É-12-0071, SZTR-12-0071 
              (ARCHITECHTON  ÉPÍTÉSZ  Kft.) 
        s.k. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS  

KAZÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 
KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZÉHEZ 

(JÓLÉTI TÓ -HALASTÓ- ÉS KÜLÖNLEGES SZABADID ŐS TERÜLET 
KIALAKÍTÁSA) 

 
 

1.Előzmények 
 

1.1.Rendezési terv megvalósításának célja 
 
Jóléti tó (halastó) kialakítása tervezett a 0137/1 és 0140 hrsz-ú ingatlanon, 

valamint a 0143/2 hrsz-ú használaton kívüli önkormányzati út (elbontott iparvágány) 
egy részén. 

 
A tervezett tó dél-keleti oldalán meddőhányó területe található, melynek 

oldalában fakadó vizek és időszakosan felszíni vizek megjelenhetnek, ezért ezt a 
területet is javasoljuk vízgazdálkodási területként kijelölni. 

 
Ezen területen a tó kiszolgálására iroda épület van tervezve. 
 
A vízgazdálkodási területet gépjárművel észak-keletről meglévő közútról, míg 

délnyugatról a 0140 és 0137/1 hrsz-ú ingatlanokon tervezett önálló helyrajzi számú 
12 méter széles magánútról javasolt megközelíteni, a 0139 hrsz-ú árok 
keresztezésénél mederátjáróval. 

 
Különleges szabadidős terület kialakítása tervezett a vízgazdálkodási terület 

melletti 0137/1 hrsz-ú ingatlan meddőhányó megnevezésű, magasabban fekvő, 
fakadó vizekkel nem érintett részén, a tóparti pihenés és rekreáció céljából. 

 
A településrendezési terv módosításáról az önkormányzat előzetes határozatával 

döntött, a tervezett módosítás a település fejlesztési elképzeléseivel nem ellentétes. 
 

1.2.Érintett ingatlan rövid bemutatása 
 
Az érintett ingatlanok nagy részén mély fekvésű, vizenyős rét, kaszáló művelési 

ágú terület, a tervezett tó DK-i oldalán felhagyott meddőhányó található, melynek 
oldalában fakadó vizek és időszakosan felszíni vizek is megjelennek, ezért ezt a 
területet is javasolja a rendezési terv módosítás vízgazdálkodási területként kijelölni. 

 
1.3.Érintett ingatlan és környezetének bemutatása 



- 2 - 
 
 
 
 
Az érintett ingatlanokat északról a 2302 sz-ú állami út, nyugatról a 2301 sz-ú 

állami út, délről Rákóczibánya község közigazgatási határa, nyugatról a felhagyott 
meddőhányó és egyéb bányászati tevékenységgel összefüggő felszínmozgásos terület 
határol. 

 
2.Közlekedési munkarész 
 

2.1.Vasúti közlekedés 
 

2.1.1 Meglévő állapot 
 
Településen közforgalmú vasútvonal nem halad keresztül. Legközelebbi 
vasúti megálló Zagyvapálfalván van kb. 6 km-re a községtől. 
Személyszállításban is és teherszállításban is a vasúti közlekedésnek 
minimális a szerepe. 

 
2.1.2 Tervezett állapot 

Tervezett rendezési terv módosítás a vasúti közlekedést nem érinti. 
 

2.2.Közúti közlekedés 
 

2.2.1 Meglévő állapot 
 

A községet a 2301, 2302, 2303 és 23107, 23117 sz-ú állami közút tárja fel és 
kapcsolja be az országos közúti hálózatba. A módosítással érintett terület a 
2301 és 2302 sz. állami út közelében található. 
 

2.2.2 Tervezett állapot 
Tervezett állapotban a 0140 és 0137/1 hrsz-ú ingatlanok DK-i szélén saját 
használatú út lesz irányadó szabályozási vonallal kijelölve a tervezett vízi 
létesítmény közúti feltárására önálló helyrajzi számmal. 
 

2.2.3 Tervezett út osztályba sorolása 
Osztályba sorolás: B.VI. 
Hálózati funkció: d 
Környezeti körülmény: D 
vt= - 
szabályozási szélesség: 12,0m 
mintakeresztszelvény jele: 8A 
 

2.2.4 Várakozó helyek 
Jelenleg az érintett ingatlan környezetében várakozó helyek nem találhatók, 
ezt forgalmi igények sem indokolják. A tervezett módosítás után a szükséges 
személygépkocsi várakozó helyek az ingatlanon belül lesznek kialakítva. 
 

2.2.5 Gyalogos és kerékpáros közlekedés 
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Jelenleg az ingatlanon belül és környezetében külön gyalogút, járda vagy 
kerékpárút nincs kiépítve a meglévő és rendezési terv módosítás után 
keletkező igények ezt nem is indokolják jelenleg. Amennyiben az 
idegenforgalom jelentősen megnövekszik és az igények ezt szükségessé 
teszik, kerékpárút kialakításának lehetőségét a jelentkező igényeknek 
megfelelően biztosítani kell. 

 
2.2.6 Tömegközlekedés 

Az érintett ingatlan környezetében tömegközlekedési buszjáratok haladnak 
ugyan, de buszmegálló jelenleg nincs. Jelenleg várható közlekedési igények 
alapján új buszmegálló kiépítse nem indokolt. 

 

 

 

Salgótarján, 2013. november hó 
 
 
 
 
 __________________________ 
 Lantos László 

 kam. eng. sz. 120018 
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MŰSZAKI LEÍRÁS  
KAZÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 

VÍZIKÖZM Ű MUNKARÉSZÉHEZ 
(JÓLÉTI TÓ -HALASTÓ- ÉS KÜLÖNLEGES SZABADID ŐS TERÜLET 

KIALAKÍTÁSA) 
 

 
 
1. Előzmények 

 
Jóléti tó (halastó) kialakítása tervezett a 0137/1 és 0140 hrsz-ú ingatlanon, valamint a 

0143/2 hrsz-ú használaton kívüli önkormányzati út (elbontott iparvágány) egy részén. 
 
A tervezett tó dél-keleti oldalán meddőhányó területe található, melynek oldalában 

fakadó vizek és időszakosan felszíni vizek megjelenhetnek, ezért ezt a területet is 
javasoljuk vízgazdálkodási területként kijelölni. 

 
Ezen területen a tó kiszolgálására iroda épület van tervezve. 
A vízgazdálkodási területet gépjárművel észak-keletről meglévő közútról, míg 

délnyugatról a 0140 és 0137/1 hrsz-ú ingatlanokon tervezett önálló helyrajzi számú 12 
méter széles magánútról javasolt megközelíteni, a 0139 hrsz-ú árok keresztezésénél 
mederátjáróval. 

 
Különleges szabadidős terület kialakítása tervezett a vízgazdálkodási terület melletti 

0137/1 hrsz-ú ingatlan meddőhányó megnevezésű, magasabban fekvő, fakadó vizekkel 
nem érintett részén, a tóparti pihenés és rekreáció céljából. 

 
A településrendezési terv módosításáról az önkormányzat előzetes határozatával 

döntött, a tervezett módosítás a település fejlesztési elképzeléseivel nem ellentétes. 
 

2. Vízellátás 
 
Az érintett ingatlan közelében vezetékes vízvezeték halad, a 0137/1 hrsz ingatlanra 

tervezett irodaépület vízellátása biztosítható a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. erre 
vonatkozó nyilatkozata alapján. 

 
Amennyiben a tervezett területre betelepülő vízigényét a meglévő hálózat nem tudja 

kielégíteni, hálózatbővítést kell végrehajtani csőátmérő növeléssel vagy több irányból 
történő megtáplálással. 
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3. Szennyvízelvezetés 
 
Mivel az érintett ingatlan közelében vezetékes szennyvízhálózat nem található, ezért a 

keletkező nem túl nagy mennyiségű kommunális szennyvizet zárt szennyvíztárolóba kell 
gyűjteni, ahonnan szükséges időszakonként engedéllyel rendelkező leürítő helyre kell 
elszállítani. 

 
4. Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés 

 
A 0137/1 és 0142 hrsz-ú ingatlanokra jóléti tó létesítésére vízjogi létesítési engedély 

van érvényben. A vízjogi létesítési engedély szerint körtöltéses tározó létesülhet Kazár 
0137/1 és 0142 hrszú ingatlanokon. Hasznosítási cél: jóléti (horgászat, tóparti pihenés, 
rekreáció). A tavak kialakítása a Mizserfai patak (0145, 0149 hrsz.) bal oldalán az É-NY-i 
oldalon hossztöltések, a D-NY-i oldalon keresztöltések segítségével történik. A hossz- és 
kereszttöltések magasságai, valamint a két kazettára osztott tározó részben az 
üzemvízszintek megegyeznek. 

 
Vízjogi létesítési engedély száma: KTVF:11437-16/2013. 
Vízikönyvi száma: 8.3/13/24. 
 
A tervezett tó észak-keleti végénél 20 kV-os elektromos és távközlési légvezeték 

halad át, melyet javasolunk kiváltani. A tó a vízgazdálkodási területen belül bárhol 
elhelyezhető, figyelembe véve a domborzati viszonyokat és az építés alatt álló kiszolgáló 
iroda épületet. 

 
A kiváltás elkerülhető, amennyiben a tavat áttervezik dél-nyugati irányban történő 

eltolással, vagy az észak-keleti végének elhagyásával. Szükség esetén a vízjogi létesítési 
engedély ennek megfelelően módosítható. 

 
Az érintett területre hulló csapadékvíz rendezését, elvezetését a tervezett jóléti tó 

kialakításának megfelelően kell rendezni úgy, szennyeződés a tóba ne kerülhessen. 
Törekedni kell a természetes rézsűfelületek megőrzésére, valamint ahol szükséges, az 
eróziós hatás ellen a természet közeli mederkialakításokra. 

 
 

 
Salgótarján 2013. november hó 
 
 
 
 
 __________________________ 
 Lantos László 

 kam. eng. sz. 120018 
 
 
 
 



1. sz. melléklet 
Kazár község településrendezési terv módosításához 

Biológiai aktivitás érték számítás 
 
 
 
 
hrsz megl. ért. ha Megl.é hrsz terv ért ha Terv.é 
0137/1a Má 3,7 3,2664 12,08568 0137/1a Ksza 3,2 3,1566 10,10112 
     0137/1a V 6 0,1098   0,6588 
0137/c,d V 6 3,3164 19,8984 0137c,d V 6 3,3723 20,2338 
 Má 3,7 0,1110   0,4107  KÖu 0,6 0,0551 0,03306 
0137/f Má 3,7 0,0241 0,08917 0137/f KÖu 0,6 0,0241 0,01446 
0140 Má 3,7 0,9236 3,41732 0140 Eg 9 0,7128 6,4152 
      V 6 0,0664 0,3984 
      KÖu 0,6 0,1443 0,08658 
0142 V 6 0,8199 4,9194 0142 V 6 0,8768 5,2608 
 Má 3,7 0,2825 1,04525  Má 3,7 0,2256 0,83472 
0143/2 KÖu 0,6 0,7752 0,46512  V 6 0,6966 4,1796 
      Má 3,7 0,0786 0,29082 

 
 
A településrendezési terv módosítással a település biológiai aktivitás értéke nő. 
 


