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I. BEVEZETŐ 

1. A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Kazár Község önkormányzatának hatályos településrendezési eszközei 2004-ben léptek hatályba. Az 
Önkormányzat 2016-ban a befektetői kérelem, továbbá a település gazdaságának fellendítése 
érdekében a 67/2004. (VII.07.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Településszerkezeti 
Terv (a továbbiakban: TSZT), valamint Kazár község képviselő-testületének a Helyi Építési 
Szabályzatról szóló 11/2004. (VII.08.) rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) módosításáról döntött (lásd 
1. sz. melléklet). 

A módosítással érintett terület, a településrendezési eszközök módosításának célja és a 
tervezési terület lehatárolása 

1. Dózsa György úttól délre fekvő gazdasági terület 

A módosítás célja: 

 az egyéb ipari terület építési paramétereinek megváltoztatása 

 újabb egyéb ipari terület kijelölése a belterület határában 

 a Dózsa György úttól délre, továbbá erdőterületek kijelölése a terület nyugati 
határában . 

 
Tervezési terület lehatárolása 

 
 

A módosítással érintett településrendezési eszközök: 

 Település-szerkezeti 
terv leírása 

Szerkezeti 
tervlap 

Helyi 
Építési 

Szabályzat 

Szabályozási 
terv 

1. Dózsa György úttól délre 
fekvő gazdasági terület 

X X X X 
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A tervezési folyamat 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezik a településrendezési 
eszközök egyeztetésének és elfogadásának szabályairól.  

Mivel a tervezett módosítást a település képviselő-testülete gazdaságfejlesztő beruházása 
megvalósulása érdekében támogatja, valamint a tervezett beruházás legalább 15 új munkahelyet 
keletkeztet, így a Korm. Rendelet 32. § (4) b) pontja alapján a településrendezési eszközözök 
módosításának egyeztetése egyszerűsített eljárás szerint történhet. Így a tervezett módosítás a 
Korm. Rendelet 41. § szerinti egyszerűsített eljárással kerül lefolytatásra. 

A tervezési munka során az egyes módosítási igények vizsgálatát és az önkormányzattal egyeztetett 
tervezési program meghatározását követően készült a TSZT és a HÉSZ módosításának javaslata. Az 
alátámasztó munkarészek a változtatás szakmai indokait és a szakági javaslatokat tartalmazzák. Az 
így elkészült munkaközi anyagot Kazár község önkormányzata megvitatja, és amennyiben a 
munkaközi anyagban foglaltakkal egyetért, a tervezet véglegesítését követően a véleményezési 
szakasz kezdeményezhető. 

A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült 
dokumentációt véleményezteti a partnerekkel, a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló helyi 
jogszabályban (lásd 2. sz. melléklet) rögzítettek szerint és az érintett államigazgatási szervekkel. A 
véleményezési szakaszban a véleményezők a kézhezvételétől számított 15 napon belül adhatnak 
írásos véleményt. Véleményeltérés esetén a Polgármester egyeztető tárgyalást hívhat össze. A 
véleményezést követően a beérkezett véleményeket – egyeztető tárgyalás összehívása esetén a 
jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem 
fogadásáról a képviselő-testület dönt. 

A véleményezési szakasz lezárását követően a tervdokumentáció véglegesített tervezetét végső 
szakmai véleményezésre az állami főépítész hatáskörében eljáró Kormányhivatalnak kell 
megküldeni. Az állami főépítész hatáskörében eljáró Kormányhivatal a beérkezett dokumentumokat 
áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított 21 napon belül megküldi a polgármesternek a 
településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz 
elfogadásához, vagy 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett 
területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására. 

A településrendezési eszközök módosítása az állami főépítész hatáskörében eljáró Kormányhivatal 
záró szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. 

Jelen tervdokumentáció a településrendezési eszközök módosítás véleményezési eljárásának 
anyaga, melyet ezt megelőzően kAZÁR község Önkormányzata véleményezett. 

Jelen tervezet kidolgozása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet átmeneti rendelkezéseinek 45. § (2) 
bekezdés értelmében az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 
követelményeinek és jelmagyarázatainak, illetve a hatályos településrendezési eszközök 
tartalmi elemeinek figyelembe vételével történik.  
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2. A JELENLEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  

Kazár község településrendezési eszközei 2004-ben kerültek jóváhagyásra, melyet többször 
módosítottak, s egységes szerkezetbe foglaltak. Kazár község hatályos településrendezési eszközei: 

 Kazár község Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2004. (VII.07.) határozata a 
Településszerkezeti terv leírásáról 

 Kazár község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 11/2004. (VII.08.) 
számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatáról 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet átmeneti rendelkezéseinek (45. § (2) bekezdés) 
értelmében az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 
követelményeinek és jelmagyarázatainak figyelembe vételével történik a településrendezési 
eszközök módosítása. 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
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II.A. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 

 
Kazár község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2015.(…………) Kt. számú határozata 
a Településszerkezeti Terv módosításáról 

 
 
Kazár Község Önkormányzata képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi döntést hozza: 

1) Kazár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 67/2004. (VII.07.) számú képviselő-
testületi határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet módosítja. 

2) A Településszerkezeti Terv Leírását az 1. melléklet szerinti J2/1-M3 tervlapon lehatárolt 
területre vonatkozóan módosítja az alábbiak szerint: 

 a belterület határában, a 03/4 és a 03/5 hrsz.-ú földrészleteken kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági területen egyéb ipari gazdasági terület,  

 a belterület határában, a 02 hrsz.-ú földrészleteken általános mezőgazdasági területen 
egyéb ipari gazdasági terület 

 gazdasági erdő terület kijelölése a 07/14 és a 07/16 hrsz-ú ingatlanokon. 
kerül kijelölésre. 

3) A Településszerkezeti Terv jelen határozat 1. melléklete szerinti J2/1-M3 tervlappal egészül ki, s 
egyidejűleg a módosítással érintett területre vonatkozólag hatályát veszti. 

4) Jelen határozat mellékletei: 

1. melléklet: a J2/1-M3 rajzszámú M=1:4000 méretarányú szerkezeti tervlap módosítás; 

5) Jelen határozat az elfogadástól számított 15. napon lép hatályba. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Településszerkezeti Terv módosításáról a 
lakosságot tájékoztassa, az elfogadott határozatot küldje meg az állami főépítésznek és az 
eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek, önkormányzatoknak, valamint partnereknek. 

Határidő: folyamatos 
 
Felelős: Gecse Ákos polgármester 
 
 
Kazár, 2016. ………………………   
 

Gecse Ákos Szomszéd Csabáné 
polgármester jegyző 

 
Kihirdetve: 
 
Kazár, 2016. ………………………   
 

 Szomszéd Csabáné 
 jegyző 
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II.B. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

 
Kazár Község Önkormányzat képviselőtestületének 

.../2016. (…) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló 11/2004. (VII.08.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

Kazár község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. 
mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és 
települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról 
szóló 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

A rendelet mellékletei 

1.§ Jelen rendelet mellékletei: 

1. melléklet: J-4/1M3 Szabályozási terv 

Módosuló rendelkezések 

2.§ A helyi építési szabályzatról szóló 11/2004. (VII.08.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
HÉSZ) 1.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

(3) Jelen rendeletben foglalt előírások csak a szabályozási terv hitelesített másolatával együtt 
érvényesek. A szabályozási terv (J-3M3, J-4/1M2, J-4/1M3, J-4/2, J-4/3) a helyi építési 
szabályzat 9-10. számú mellékletét képezi. 

3.§ A HÉSZ 2.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

(2) A szabályozási terven kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani: 

a) a közterületek és egyéb területfelhasználási egységek határvonalait, 
b) az építési övezetek és övezetek határvonalait, besorolását és jellemzőit, 
c) a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító előírásokat és korlátozásokat, 
d) az építési vonalra és építési helyre illetve védősávokra vonatkozó előírásokat, 
e) a kötelező tervezett telekhatárokat, 
f) a módosítás területi hatályát. 

4.§ A HÉSZ 17/A. § helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

17/A. § 

Gei 

SZ 50 

16,0 3 ha 

 

(1) Az építési övezetben az építési telek beépítési módja: szabadon álló 
(2) A kialakítandó legkisebb telekterület: 3 ha (30 000 m2) 
(3) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50 % 
(4) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 16,0 m 
(5) Az építési telek legkisebb zöldfelülete: 25 % 
(6) Az építési telek csak teljes közművesítettség esetén építhető be. 

 

Záró rendelkezések 
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5.§ (1) Jelen rendelet mellékletében jelölt módosítás területi hatálya alá tartozó területre 
vonatkozóan a HÉSZ normatartalma hatályát veszti és helyébe jelen rendelet normatartalma 
lép. 

(2) Jelen rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. 

 
 
 

Gecse Ákos Szomszéd Csabáné 
polgármester jegyző 

 
 
Kihirdetve: 
 
Kazár, 2016.  

 
 Szomszéd Csabáné 
 jegyző 
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1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez, mely a 11/2004. (VII.08.) 
önkormányzati rendelet 10. melléklete – Szabályozási tervlap módosítása 
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III. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
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A módosítással érintett településrendezési eszközök: 

 Település-szerkezeti 
terv leírása 

Szerkezeti 
tervlap 

Helyi 
Építési 

Szabályzat 

Szabályozási 
terv 

2. Dózsa György úttól délre 
fekvő gazdasági terület 

X X X X 

 

1. Dózsa György úttól délre fekvő gazdasági terület 

1.1. TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

 1.1.1. Tervezési terület elhelyezkedése 

A tervezési terület a település déli részén, a belterület határában, a Dózsa György út, valamint a 
Táncsics Mihály út külterületi szakasza által határolt területen helyezkedik el. 

1.1.2. Meglévő állapot 

A telektömb jellemzően nem beépített. A terület keleti részén a Zöldmező Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezet régi épületeinek néhány megmaradt szerkezete látható, a terület északnyugati 
részén az egykori TSZ területek és mezőgazdasági szántó területek közé két egykori lakó funkciójú 
ingatlan ékelődött, mely ma üresen áll. A terület északkeleti részén raktártechnikai fémszerkezet 
gyártó üzem található. A terület jelentős része szántóterület, a tervezési terület középső részen 
kisebb bozótos, fás, cserjés területek is találhatóak. 

A terület északon és keleten belterületi lakóterületekkel szomszédos. A tervezési terület déli és 
nyugati szomszédságában jellemzően mezőgazdasági művelés alatt álló szántóterületek találhatóak. 

 

Tervezési terület ortofotója (forrás: maps.google.hu) 

  
Zöldmező MGTSZ egykori területe Tervezési terület keleti fele 
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Raktártechnikai fémszerkezet gyártó üzem Beékelődött lakóingatlanok 

1.1.3. Hatályos településrendezési eszközök 

A hatályos településszerkezeti terv a terület nyugati részét gazdasági egyéb ipari terület (Gei), északkeleti 
részét kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz), délkeleti és délnyugati részét általános 
mezőgazdasági terület (Má) területfelhasználási egységbe sorolja. A terület északnyugati sarkában 
elhelyezkedő két ingatlan falusias lakóterület (Lf) területfelhasználási egységbe tartozik. 

A hatályos szabályozási terv a terület nyugati részét gazdasági egyéb ipari terület (Gei), északkeleti 
részét kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) építési övezetként, délkeleti és délnyugati 
részét általános mezőgazdasági terület (Má) övezetként szabályozza. A terület nyugati felén 
elhelyezkedő egyéb ipari gazdasági terület határa mentén építési telken belüli védőterületet jelöl a 
terv. A terület északnyugati sarkában elhelyezkedő két ingatlant falusias lakóterület (Lf) építési 
övezetként szabályozza.  

A falusias lakóterületek építési övezeteinek területre vonatkozó előírásait a HÉSZ 10. §-a 
tartalmazza. 

10. § 

Lf 

SZ 30 

K 900 

 

(1) Az építési övezetben az építési telek beépítési módja: szabadon álló 
(2) A kialakítandó legkisebb telekterület: 900 m2 
(3) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 % 
(4) A megengedett legnagyobb építménymagasság: kialakult 
(5) Az építési telek legkisebb zöldfelülete: 40 % 
(6) Az építési telek csak teljes közművesítettség esetén építhető be. 
(7) A terepszint alatti (épülettől különálló) építmények alapterülete legfeljebb a telekterület 

3 %-a lehet. 
(8) Az épületeket az építési övezetben kialakult gerincirányú és tetőhajlásszögű (40-45o) magas 

tetővel kell kialakítani. 
(9) Az építési övezet építési telkein: 

a) az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet szerinti állattartó épületek, 
b) és a melléképítmények 
elhelyezhetők. 

A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek építési övezeteinek területre vonatkozó előírásait a 
HÉSZ 16. §-a tartalmazza. 

16. § 

Gksz 

SZ 40 

7,5 2000 



KAZÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 18 
VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA  ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2016. 
www.vzm.hu 

 

(10) Az építési övezetben az építési telek beépítési módja: szabadon álló 
(11)A kialakítandó legkisebb telekterület: 2 000 m2 
(12)A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 % 
(13)A megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m 
(14)Az építési telek legkisebb zöldfelülete: 20 % 
(15)Az építési telek csak teljes közművesítettség esetén építhető be. 
(16)A terepszint alatti (épülettől különálló) építmények alapterülete legfeljebb a telekterület 

3 %-a lehet. 
(17)Az épületeket az építési övezetben magas tetővel kell kialakítani. 

Az egyéb ipari gazdasági területek építési övezeteinek területre vonatkozó előírásait a HÉSZ 17/A. 
§-a tartalmazza. 

17/A. § 

Gei 

SZ 30 

10,0 3 ha 

 

(1) Az építési övezetben az építési telek beépítési módja: szabadon álló 
(2) A kialakítandó legkisebb telekterület: 3 ha (30 000 m2) 
(3) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 % 
(4) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 10,0 m 
(5) Az építési telek legkisebb zöldfelülete: 25 % 
(6) Az építési telek csak teljes közművesítettség esetén építhető be. 
(7) Az épületeket az építési övezetben magas tetővel kell kialakítani. 
(8) Az ipari területet védő zöldsávval kell körbevenni. 

 

  
Településszerkezeti tervlap kivágata (J-2/1M2) Szabályozási tervlap (J-4/1M2) 

1.1.4. Fejlesztési cél 

A tervezési terület nyugati felén, a 03/5, 03/6, 04/1, 04/2 hrsz-ú ingatlanokon, valamint a 05 hrsz-ú 
ingatlan nyugati részén a Strautmann Gépgyártó Kft. fémipari gyártóüzem telepítését tervezi. A 
Strautmann Hungária Kft. 1997-ben kezdte meg tevékenységét Magyarországon. A cég fő 
tevékenysége kezdetben fűtési osztó-gyűjtők és hulladékprések gyártása volt. A tavalyi évben a 
korábbi tevékenységek mellé bekerült a Strautmann mezőgazdasági gépek komponenseinek 
gyártása. A termelést jelenleg 3500 m2-es folytatják. A cég első ütemben meglévő mátranováki 
üzemét kívánja a területre áttelepíteni, majd egy későbbi ütemben kívánja azt bővíteni. A terület 
jelenlegi területfelhasználási besorolása, valamint beépítési paraméterei ezt nem teszik lehetővé. A 
módosítás célja a terület északnyugati sarkában fekvő falusias lakóterület, valamint a 03/5 hrsz-ú 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználásba tartozó ingatlan átsorolása egyéb ipari 
gazdasági építési övezetbe, tovább az egyéb ipari terület építési paramétereinek megváltoztatása.  
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Ezzel párhuzamosan a terület délnyugati részén, a meglévő ipari területekhez szorosan kapcsolódó 
új egyéb ipari terület kijelölése, délnyugati és északnyugati sarkában a biológiai aktivitás szinten 
tartása érdekében erdőterület kijelölése a cél. 

A tervezett üzem építésével kapcsolatban folyamatban lévő engedélyezési terv összesen két épület 
elhelyezésére tesz javaslatot. A tervezett helyszínrajzon egy 8800 m2-es gyártóüzem és egy 500 m2-
es központi épület került feltüntetésre. A helyszínrajz feltünteti a gyártóüzem későbbi ütemekben 
történő körülbelül 13.000 m2-es bővítési elképzeléseit, illetve a szomszédos telekrészek 
megvásárlásával létrejövő tervezett telekhatárokat is. 

 
Helyszínrajz 

1.2. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A tervezett beruházás megvalósulását a hatályos településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat 
nem teszi lehetővé, ezért a módosítás során a településszerkezeti terv, valamint a helyi építési 
szabályzat, és annak mellékletét képező szabályozási terv módosítása egyaránt szükségessé vált. 

A településszerkezeti terv módosítása a beruházás szempontjából azért szükséges, mert a 
szomszédos 02, 03/5, 04/1, 04/2 és 05 hrsz-ú ingatlanokból körülbelül 13.000 m2 új telekterületet 
csatolnak a 03/6 hrsz-ú ingatlanhoz. A csatolandó telekterületek jelenleg falusias lakó, 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági és általános mezőgazdasági terület területfelhasználásba 
tartoznak. 

A területre tervezett két épület, illetve azok bővítési elképzeléseinek beépítettségére vonatkozó 
legfontosabb adatai alapján készült el a szabályozási koncepció. A beruházás 2. ütemének 
eredményeképp 22357 m2 alapterületű épület kerül elhelyezésre, és további 7800 m2 út, illetve 
burkolt felület kerül kialakításra. A tervek szerint a leendő csarnoképület 12-15 m-es 
építménymagassággal kerül kialakításra. A beruházás későbbi korlátozásának elkerülése érdekében a 
maximális építménymagasság 16,0 m-ben kerül meghatározásra. A terület további bővítési 
lehetősége, valamint a telekalakítás lehetőségének megtartása érdekében a területen a 
beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%-ban kerül meghatározásra. 
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Mivel a hatályos településrendezési eszközökben a település más területén adott övezeti 
paraméterekkel bíró építési övezet nem került kijelölésre, így az övezeti paraméterek módosítása 
új építési övezet kialakítását nem igényli. 

1.3. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER  

Ahogyan a szabályozási koncepcióban bemutatásra került a módosítás során a terület északnyugati 
sarkában fekvő falusias lakóterület (04/2, 05 hrsz), valamint a 03/5 hrsz-ú kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági területfelhasználásba tartozó ingatlan egyéb ipari gazdasági területfelhasználásba kerül 
átsorolásra. Ezzel párhuzamosan a területtel délnyugaton szomszédos általános mezőgazdasági 
terület (02 hrsz) egyéb ipari gazdasági terület besorolásba kerül és az iparterületek északnyugati és 
délnyugati sarkában fekvő 07/14 és 07/16 hrsz-ú ingatlanok gazdasági erdőterület 
területfelhasználásba kerülnek. 

1.4. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK, TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

A területen nem vált szükségessé új építési övezetek létrehozása, a módosítással érintett teljes 
terület, az északnyugati és délnyugati erdőterületek kivételével gazdasági egyéb ipari terület 
építési övezetbe kerül. A tervezett módosítás megengedőbb a hatályos Gei építési övezet előírásnál, 
a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke az OTÉK szerinti maximális értékben 30%-ról 50%-
ra nő. A környezetre jelentős hatást nem gyakorló egyéb ipari területen szabályozott 50%-os 
maximális beépítettség nem jár a környezet, illetve a szomszédos lakóterületek indokolatlan 
megterhelésével. A Gei építési övezetben az építménymagasság értéke 10,0 méter helyett 16,0 
méterben kerül meghatározásra.  

Gei 

SZ 50 

16,0 3 ha 

 

(1) Az építési övezetben az építési telek beépítési módja: szabadon álló 
(2) A kialakítandó legkisebb telekterület: 3 ha (30 000 m2) 
(3) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50 % 
(4) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 16,0 m 
(5) Az építési telek legkisebb zöldfelülete: 25 % 
(6) Az építési telek csak teljes közművesítettség esetén építhető be. 

A tervezési terület déli határa mentén húzódó, a hatályos településrendezési eszközökben 
feltüntetett építési telken belüli védőterület megnevezésű 30 m széles védősáv a módosítás során 
20 méterre csökken. Az építési telken belüli védőterület az újonnan kijelölt ipari területen is 
kijelölésre kerül a terület déli határa mentén. 

Az építési telken belüli védőterület területére a HÉSZ beültetési kötelezettséget ír elő. A védősáv 
célja, hogy a településre vezető magaslati nyomvonalon haladó összekötő út irányából megfelelő 
takarást biztosítsa az új gazdasági területek felé. 

A beültetési kötelezettséggel érintett területekre vonatkozó előírásokat a hatályos HÉSZ 53. § 
tartalmazza. 

  

Településszerkezeti terv módosítása Szabályozási terv módosítása 
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1.5. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

A tervezett módosítás során az iparterületek északnyugati és délnyugati sarkában gazdasági erdő 
övezet (Eg) kerül kijelölésre. A gazdasági erdő övezetének előírásait a hatályos HÉSZ 30. §-a 
tartalmazza. A tervezett módosítás az övezeti előírások módosítását nem teszi szükségessé. 

1.6. SZERKEZET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK 

1.6.1. Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek 

A tervezési területet északon a 2302 sz. Salgótarján – Kazár összekötőút, délen a 23117 sz. Kazár 
bekötőút határolja. A terület mindkét útról egyaránt megközelíthető, feltárása a kedvezőbb 
domborzati adottságok miatt jelenleg a 23117 sz. összekötő útról, a Dózsa György útról történik. 

1.6.2. Szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek 

A területet egyéb szerkezetet meghatározó, tagoló nyomvonalas elem nem érinti. 

1.6.3. Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások 

A tervezési terület Kazár külterületi részén helyezkedik el. A területet délen és nyugaton 
jellemzően szántóterületek veszik körül. A terület keleti határán kisebb erdősáv található. 

A terület északi szomszédságában, a Dózsa György úttal párhuzamosan folyik a Kazár-patak. 

1.7. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 

1.7.1. Védőtávolságok 

A tervezési terület külterületi déli részét a 2302 sz. Salgótarján – Kazár összekötőút 50 m-es 
védőtávolsága érinti. Az út tengelyétől számított 50 m távolságon belül építmény csak a külön 
jogszabályokban előírt feltételek szerint helyezhető el. 

A terület északi határa mentén húzódó Kazár-patak mindkét partján a partéltől számított 6-6 méter 
szélességben fenntartási területsávot kell biztosítani, amely a módosítással érintett területet nem 
érinti. 

1.7.2. Táj és természetvédelmi elemek, területek 

A tervezési területet táj és természetvédelmi elemek, területek nem érintik. 

1.7.3. Kulturális örökségvédelmi elemek 

A tervezési területen műemlékileg védett objektum vagy műemléki jelentőségű terület, régészeti 
érdekeltségű terület nincs nyilvántartásban, továbbá helyi védelem alatt álló épület vagy műtárgy 
sem található.  

1.7.4. Egyéb védelmi és korlátozó elemek 

A tervezési területen egyéb védelmi és korlátozó elem nem található. 

1.8. A VÁLTOZÁSOK ÉS A HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA 

Kazár község településfejlesztési koncepciója hosszútávú általános célkitűzései között elsőként 
emeli ki a település lakosságmegtartó képességének javítását, a helyi adottságokat kiaknázó 
gazdasági struktúra kialakítását, a munkahelyek megőrzését és új munkahelyek teremtését, a 
lakosság megélhetését, ellátását biztosító gazdasági érdekeket. Ezen belül részcélként emeli ki az 
új ipari és mezőgazdasági munkahelyek létesítésének fontosságát valamint a gazdasági 
tevékenységre alkalmas területek kialakítását. 

A tervezett módosítás elsődleges célja a meglévő gazdasági területek bővítése, valamint kedvező 
építési feltételek biztosítása a betelepülő vállalkozások számára, így a módosítás a 
településfejlesztési koncepció célkitűzéseinek megfelel. 

1.9. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG 

A tervezett módosítások során szükségessé vált a településszerkezeti terv módosítása is. A 1.3., 1.4. 
és 1.5. fejezetekben bemutatásra kerül az összhang a településszerkezeti terv és a szabályozási terv 
módosítása között. 
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2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 

2.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA 

Lásd: 1.3. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer című fejezet 

2.2. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ 
ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA, MAGASABB RENDŰ TERVEKKEL VALÓ 
ÖSSZZHANG 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) legutóbb 2013-ban 
került átfogó felülvizsgálat alá, melynek során a törvény jelentősen módosult. Nógrád megye 
Területrendezési Tervének OTrT-vel való összhangba hozataláig a településrendezési eszközök 
készítésénél, módosításánál az OTrT átmeneti rendelkezéseit kell alkalmazni. A következőkben a 
területrendezési tervekben meghatározott területfelhasználási kategóriák, az országos és térségi 
övezetek, valamint az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok előírásait ismertetjük 
az OTrT átmeneti rendelkezéseit figyelembe véve. 

2.2.1. A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok 

Az OTrT 31/B.§ b) bekezdése kimondja, hogy a megyei területrendezési tervben megállapított 
térségi területfelhasználási kategóriákon belül az OTrT 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell a 
térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásokat alkalmazni.  

 

Nógrád megye Területrendezési Tervének térségi szerkezeti tervlapján Kazár erdőgazdasági, 
mezőgazdasági, illetve települési térségként szerepel. A terven a módosítással érintett terület 
mezőgazdasági és települési térség területfelhasználásként szerepel. A térségi területfelhasználási 
kategóriákon belül az OTrT 6. § (2) bekezdése rendelkezik a települési területfelhasználási 
egységekre vonatkozó szabályokról, amely alapján: 

 Mezőgazdasági térség 

„A mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt 
különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy 
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természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben 
nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki.” 

Mezőgazdasági térség a tervezési terület középső, délkeleti és délnyugati részét, a 02 és 
03/6 hrsz-ú ingatlanokat érinti. 

Az alábbi táblázatban bemutatottak alapján az OtrT 6. § (2)-ben foglaltak teljesülnek. 

Térségi 
területfelhasználási 

kategóriák 

Terület 
(ha) 

Korlátozás 
Felhasznál-

ható 

A korábbi 
módosítások 

során 
felhasznált 

Jelen 
módosítás 

során 
felhasznált  

Maradvány 

Mezőgazdasági térség 
849,86 

ha 

85% 

722,38 ha 

15% 

127,48 ha 
nincs adat 

0,36% 

3,13 ha 
nincs adat 

 

 Települési térség 

(Az OTrT felülvizsgálata során a városias és a hagyományosan vidéki települési térség 
helyett egységesen települési térség került meghatározásra, ennek megfelelően az arra 
vonatkozó előírások vonatkoznak Kazár területére.) 

„A települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható.” 

A terv települési térségbe sorolja a tervezési terület északkeleti és északnyugati részét, a 
03/5, 04/1, 04/2 és 05 hrsz-ú ingatlanokat. 

2.2.2. Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok 

Az OTrT sem Kazár közigazgatási területét, sem a tervezési területet érintő tervezett 
közlekedésfejlesztési elemet nem jelöl. 

Nógrád megye területrendezési tervén jelölt, a tervezési területet érintő meglévő és tervezett 
közlekedési elemek: 

Hálózat meglévő elemei: 

 23117. j. Kazár bekötőút 

 2302. j. Salgótarján – Kazár összekötőút 

Hálózat tervezett elemei: 

 Salgótarján – Kazár – Bárna – Cered térségi kerékpárút 

2.2.3. Országos övezetek ismertetése 

A település területét érintő országos övezetek: 

  
Országos ökológiai hálózat övezete Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 



KAZÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 24 
VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA  ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2016. 
www.vzm.hu 

  
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezete 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

A település területét érintő országos övezetek közül a módosítási területet egyik övezet sem érinti. 

2.2.4 Megyei övezetek ismertetése 

A település területét érintő országos övezetek közül a módosítási területet kizárólag a földtani 
veszélyforrás területének övezete érinti. 

A település területét érintő megyei övezetek: 

 
 

Magterület – Ökológiai folyosó – Pufferterület 
övezete 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

Földtani veszélyforrás területének övezete 

Az OTrT előírásait kell alkalmazni. 

A terület pontos lehatárolása a Bányakapitányság 
adatszolgáltatása alapján történik. 

OTrT 25. § (1) A földtani veszélyforrás 
területének övezetét a településrendezési 
eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek 
megfelelően lehatárolni. 

(2) Az övezet területén új beépítésre szánt 
terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 
bányafelügyelet a településrendezési eszközök 
egyeztetési eljárása során adott véleményében 
hozzájárul. 

A település területén fekvő alábányászott, 
felszínmozgásos, illetve térfogatváltozó agyag 
területek a hatályos településrendezési 
eszközökben lehatárolásra kerültek. 

 
Földtani veszélyforrás területének övezete 
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Az alábányászott, felszínmozgásos, illetve térfogatváltozó agyag területekre vonatkozó 
előírásokat a HÉSZ 49. § (6)-(7) bekezdése tartalmazza. 

 

A hatályos településrendezési eszközök alapján megállapítható, hogy a módosítással érintett 
területet földtani veszélyforrás területe nem érinti. 

 
Kazár Általános Rendezési Terve – Beépíthetőségi helyszínrajz, 2004. 

3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 

3.1. TÁJSZERKEZET, TÁJHASZNÁLAT 

A tervezett módosításoknak nincsen jelentős hatása a település tájszerkezetére vagy külterületi 
tájhasználatára. Az új iparterületek meglévő gazdasági területekhez kapcsolódóan, a belterület 
közvetlen szomszédságában kerülnek kijelölésre. 

Az iparterületek déli határában, a Salgótarján – Kazár összekötő út mentén 20 méteres építési 
telken belüli védőterület kerül kijelölésre, melyen a HÉSZ beültetési kötelezettséget ír elő. A 
védősáv célja, hogy a településre vezető magaslati nyomvonalon haladó összekötő út irányából 
megfelelő takarást biztosítsa az új gazdasági területek felé. 

A beültetési kötelezettséggel érintett területekre vonatkozó előírásokat a hatályos HÉSZ 53. § 
tartalmazza. 
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A módosítás során a meglévő gazdasági területekhez közvetlenül kapcsolódó új iparterület kerül 
kijelölésre. A település vezetésének célja, hogy a település területén történő ipari fejlesztések 
koncentráltan, a meglévő területekhez kapcsolódóan történjenek, a táj minél kisebb terhelésével. 

3.2. TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT, TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

A módosítással érintett terület nem érint országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett 
természeti területet, nem része az európai közösségi jelentőségű Natura 2000 hálózatnak és nem 
érintik az országos ökológiai hálózat övezetei sem. A módosítással érintett területen nem található 
helyi természetvédelmi terület illetve helyi természeti védelem alatt álló érték sem. 

3.3. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan beépítésre szánt 
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének - a külön jogszabály 
alapján számított - biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem 
csökkenhet”. 

Biológiai aktivitásérték egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai állapotára 
és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték. A területek biológiai 
aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet előírásai szerint került 
kiszámításra a település biológiai aktivitás-érték változása. 

Ssz. 
Hatályos 

területfelhasználás 
Tervezett 

területfelhasználás 

Terület 
nagyság 

(ha) 

Hatályos 
terület-

felhasználás 
biológiai 
aktivitás-

értéke 

Tervezett 
terület-

felhasználás 
biológiai 

aktivitás-értéke 

Biológiai 
aktivitás-

érték 
változás 

A) Újonnan kijelölt beépítésre szánt terület 

A1 
Általános 

mezőgazdasági 
terület - szántó 

Ipari terület 2,66 3,7 0,4 -8,78 

A2 
Általános 

mezőgazdasági 
terület - szántó 

Ipari terület – 
beültetési 

kötelezettség (20 m 
széles területsávban)1 

0,48 3,7 7 1,58 

C) Beépítésre szánt területek átsorolása 

C1 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
Ipari terület 1,96 0,4 0,4 0,00 

C2 Ipari terület 

Ipari terület – 
beültetési 

kötelezettség (20 m 
széles területsávban 2 

0,32 0,4 7 2,11 

C3 Falusias lakóterület Ipari terület 0,24 2,4 0,4 -0,48 

D) Beépítésre nem szánt területek átsorolása 

D1 
Általános 

mezőgazdasági 
terület - szántó 

Erdőterület 0,83 3,7 9 4,4 

                                         
1,2 A biológia aktivitás értékmutató a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 

1. melléklete, a különböző felületminőségű területek adott területfelhasználaton belüli differenciált számítása alapján került 
meghatározásra. 
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D2 
Általános 

mezőgazdasági 
terület - szántó 

Erdőterület 0,23 3,7 9 1,22 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁS ÖSSZESEN: 0,06 

 

A tervben szereplő változások hatására a település területén biológiai aktivitás nem csökkent. 

4. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

Kazáron a zöldfelületi rendszer elemei: 

‐ Területfelhasználási egységek: 
o erdőterület, 
o mezőgazdasági területek, 
o zöldterület, 
o nagy zöldfelülettel rendelkező különleges és különleges beépítésre nem szánt 

területek; 
‐ Egyéb: 

o vonalas szerkezeti elemek: fasorok, vízfolyások, 
o telken belüli zöldfelületek – szerkezeti jelentőségű telken belüli zöldsáv. 

A tervezett módosítás során a tervezési terület északnyugati és délnyugati határában gazdasági célú 
erdőterület kerül kijelölésre. Az új erdőterületek kijelölése a település zöldfelületi rendszerében 
jelentős változást nem eredményez. 

5. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT 

A településrendezési eszközök módosítása során új közlekedési területek nem kerültek kijelölésre, a 
módosítás a közlekedési területek fejlesztését nem igényli. Új beépítésre szánt területek a módosítások 
során csak a meglévő területekhez kapcsolódóan kerülnek kijelölésre, ennek következtében kisebb 
gépjármű forgalom növekedés várható, amely számára a meglévő úthálózat megfelelő. 

Az alábbi fejezetben a tervezési területet érintő közlekedési rendszer kerül bemutatásra. 

5.1. KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 

A tervezési területet északon a 2302 sz. Salgótarján – Kazár összekötőút, délen a 23117 sz. Kazár 
bekötőút határolja. A terület mindkét útról egyaránt megközelíthető, feltárása a kedvezőbb 
domborzati adottságok miatt jelenleg a 23117 sz. összekötő útról, a Dózsa György útról történik. 

5.2. FŐBB KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK 

A tervezési terület jelentősebb közlekedési csomópontot nem érint. 

5.3. BELSŐ ÚTHÁLÓZAT 

A település úthálózatának hierarchiájáról elmondható, hogy a két fő kelet-nyugati közlekedési 
tengelyt a 2302 sz. Salgótarján – Kazár összekötőút adja. Ebből ágazik le északnyugati irányba a 
23117 sz. Kazár bekötőút. A település belterületének jelentős része erre a két útvonalra fűződik fel, 
jelentősebb belterületi településrészek fekszenek továbbá a két útvonal északi összekötését 
biztosító Rákóczi Ferenc út mentén. 

A módosítással érintett terület a 2302. sz. Salgótarján – Kazár összekötőút, valamint a 23117. sz. 
Kazár bekötőút között helyezkedik el, a terület mindkét útszakasszal közvetlenül határos. 

5.4. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

A tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban nem szükséges a közösségi közlekedés fejlesztése. 

5.5. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 

A módosítással érintett területet meglévő települési, illetve regionális kerékpárút nem érinti, a 
terület déli határa mentén húzódik a Salgótarján – Kazár – Bárna – Cered térségi kerékpárút 
tervezett nyomvonala. 
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5.6. FŐBB GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A tervezett módosítást a település gyalogos útjai nem érintik. 

5.7. GÉPJÁRMŰ ELHELYEZÉS, PARKOLÁS 

A tervezett módosítások többsége a település parkoló rendszerére nincs befolyással. A tervezett 
fejlesztésekkel kapcsolatban a parkolási igényeket telken belül kell biztosítani a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően. 

6. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

A tervezési terület jelentős része már meglévő, közművesített területen, vagy annak közelében 
helyezkedik el, a módosítás során új beépítésre szánt területek a meglévő beépítésre szánt 
területekhez kapcsolódóan kerülnek kijelölésre. 

A tervezési terület nyugati felén, a 03/05, 03/06, 04/1, 04/2, 03/6 hrsz-ú ingatlanokon, valamint 05 
hrsz-ú ingatlan nyugati részén a Strautmann Gépgyártó Kft. fémipari gyártóüzem telepítését tervezi. 
A cég első ütemben meglévő üzemét kívánja a területre Mátranovákról áttelepíteni, majd egy 
későbbi ütemben kívánja azt bővíteni. A felsorolt ingatlanok közül a 02 hrsz-ú ingatlan kivétele a 
hatályos szabályozási terv valamennyi ingatlanon beépítésre szánt övezetet jelöl. A 03/5 hrsz-ú 
ingatlanon beépült kereskedelmi szolgáltató terület található, a 04/1, 04/2 és 05 hrsz-ú ingatlanok 
beépült lakóterületek. 

A tervezési területtel szomszédos lakóterületek jelenleg teljes közműellátással rendelkeznek, a 
jelenleg funkcióváltásra javasolt, be nem épített mezőgazdasági hasznosítású környezetének új 
beépítésre szánt gazdasági ipari célú hasznosításához, illetve a még be nem épített ipari területek 
beépítéséhez a teljes közműellátás megoldása szükséges. 

A prognosztizált igények kielégítésének feltétele a megfelelő paraméterű bekötések kiépítése, vagy 

a meglevő felülvizsgálata. Az ellátás további feltétele a telek korábban lekötött kontingense feletti 

igények kielégítésére vízi közműnél a közműfejlesztési hozzájárulás befizetése alaphálózat 

fejlesztésre, energiaközműveknél a szolgáltatókkal a szolgáltatói megállapodás megkötése, 

amelyben a szolgáltató a többlet igény kielégítését érintően az ellátás műszaki-gazdasági feltételeit 

rögzítheti.  

6.1. VÍZIKÖZMŰVEK 

Vízellátás 

Az ivóvíz minőségű prognosztizált összes vízigény a közhálózatról vélelmezhetően kielégíthető.  

A szükséges tüzivíz ellátást is a továbbtervezés során lehet pontosítani. Amennyiben a közhálózatról 

vételezhető vízmennyiséggel a tüzivíz igényt nem lehet kielégíteni, akkor telken belüli tüzivíz tároló 

medence létesítésével kell a megfelelő mennyiség biztosítását megoldani. 

A jelentős zöldfelületek locsolóvíz ellátása nem igényel ivóvíz minőségű vízellátást. A fenntartási 

költségek csökkentése érdekében a locsolási vízigényt és egyéb nem ivóvíz minőségű vízigényt helyi 

vízbeszerzéssel célszerű megoldani. Helyi vízbeszerzésre a talajvíz kút létesítése javasolt. Meg kell 

jegyezni, hogy a kút létesítése az ágazati előírások szerint engedély köteles. Évi 500 m3 víz 

kivételéig és ha egyéb vízbeszerzési korlátozás a területet nem érinti a jegyző adhat ki engedélyt, a 

felett már vízjogi engedéllyel lehet csak a helyi víztermelést megoldani.  

Szennyvízelvezetés 

Jelenleg a település, s a vizsgált településrész is rendelkezik szennyvízgyűjtő hálózattal. A 

módosítással érintett terület északi határán, a Dózsa György út nyomvonala mentén gravitációs 

szennyvíz-csatorna található, déli határa mentén szennyvízfőgyűjtő csatorna halad. Vélelmezhetően 

a keletkező szennyvíz mennyiség elvezetése a meglévő hálózattal biztosítható. 
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Csapadékvíz elvezetés 

A tervezett beépítés megvalósításával hozzátéve különösen az iparterületen a parkolók és belső 

területek szilárd burkolatait is, a területen a burkoltsági arány a jelenlegihez képest megnő, ezzel 

az elvezetendő csapadékvíz mennyisége is megnő, ezért a továbbtervezés során vizsgálni kell a 

vízelvezetés útját. Ha a továbbszállítás útján korlátozott szállítókapacitású szakasz fordul elő, 

annak kapacitásbővítését meg kell oldani, amennyiben annak műszaki akadálya lenne, akkor a 

fejlesztésre tervezett telken belül kialakítandó vízvisszatartást kell kiépíteni. A vízvisszatartásra 

záportározó létesítési igényével kell számolni, amelyből fékezetten lehet a vizeket a befogadó 

vízfolyásba, jelenleg a terület északi szélén haladó Kazár-patakba vezetni, a fékezett 

továbbvezetést úgy kell kivitelezni, hogy legfeljebb a jelenlegi mértékű csapadékvíz mennyiség 

folyjon el a területről. Így az elvezető rendszer a csapadékvíz elvezetését a továbbszállítás útján is 

a jelenlegivel azonos szinten biztosítani tudja. 

A tervezett fejlesztés megvalósítása jelentős parkolási igényű. A parkoló kialakításánál figyelembe 

kell venni, a környezetvédelmi elvárásokat. A felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében meg 

kell akadályozni, hogy szennyezés kerüljön a csapadékvíz elvezetés rendszerébe, ezért a parkolókat 

vízzáró burkolattal kell ellátni, felületéről össze kell gyűjteni a csapadékvizeket, valamint a telken 

belül szennyezésnek kitett csapadékvizeket is hordalék és CH fogó műtárgy után szabad csak az 

elvezető hálózatba vezetni. 

6.2.ENERGIA ELLÁTÁS  

Az energiaellátásra a földgáz a közelben, mint vezetékes energiahordozó rendelkezésre áll. A 

villamosenergiával a világítási és erőátviteli igények elégíthetők ki, a kiépíthető földgáz hálózati 

rendszerről, kombinálva a helyi a termikus célú energiaigények kielégítését biztosítja. 

6.3. HÍRKÖZLÉS 

A tervezett módosítás a település elektronikus hírközlési hálózatát nem befolyásolja. 

A 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet szerinti hírközlési szakági anyag nem készíthető a területre, 
hiszen a módosítások a település elektronikus hírközlési hálózatát nem befolyásolják. 

6.4. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA, KÖRNYEZETTUDATOS 
ENERGIAGAZDÁLKODÁS, EGYEDI KÖZMŰPÓTLÓK 

Az érvényes előírások teljesítésére, de a fenntartási költségek csökkentésére is az energiaellátás 

jelentős hányadát megújuló energiahordozó hasznosításával javasolt megoldani. A legkedvezőbben 

hasznosítható megújuló energiahordozó a napenergia, amelynek hasznosítására napkollektor és 

naperőmű telepítése szükséges. Ezek elhelyezésére a tervezett épületek tetőszerkezetei vehetők 

igénybe, azok tervezésénél erre is figyelemmel kell lenni. A napkollektor a használati melegvíz 

termelésre hasznosítható, a naperőmű villamosenergia termelésre alkalmas. Az ad-vesz rendszer 

segítségével éves kiegyenlítéssel a villamosenergia felhasználás jelentősebb hányadát tudja 

biztosítani.  

A föld energiájának termikus célú energiaellátásra történő hasznosítására is van lehetőség, 

amelynek hasznosításához hőszivattyú alkalmazása javasolt. A hőszivattyú üzemeltetéséhez 

szükséges villamosenergiát célszerű napelemekkel termelni, a kettő együttműködésével hatékonyan 

lehet csökkenteni a fenntartási költségeket. 

A megújuló energiahordozók közül a napenergia hasznosítása nem egyenletes, így a hagyományos 

vezetékes, vagy vezeték nélküli energiahordozókkal történő ellátás kiépítését is úgy kell megoldani, 

hogy a legnagyobb igény kielégítésére is alkalmas legyen. A megújuló energiahordozó az éves 

energiafogyasztás csökkentésében játszik fontos szerepet. 
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7. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETVÉDELEM  

A tervezési terület nyugati felén, a 03/05, 03/06, 04/1, 04/2, 03/6 hrsz-ú ingatlanokon, valamint 05 
hrsz-ú ingatlan nyugati részén a Strautmann Gépgyártó Kft. fémipari gyártóüzem telepítését tervezi. 
A cég első ütemben meglévő üzemét kívánja a területre Mátranovákról áttelepíteni, majd egy 
későbbi ütemben kívánja azt bővíteni. 

A beruházás részeként létrejövő gyártóüzem a terület középső, illetve déli, a lakóterületektől távol 
eső részein kerül megvalósításra, a terület nyugaton és délen külterületi szántóterületekkel 
szomszédos. 

A településrendezési eszközök módosítása során javasolt változások nem járnak jelentős – a 
környezetet terhelő – hatással.  

Kazár község Önkormányzatának polgármestere úgy nyilatkozott, hogy az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormány rendeletben meghatározott 
környezeti vizsgálat elkészítését – a várható módosítások környezetre gyakorolt elenyésző 
hatása miatt - Kazár településrendezési eszközeinek módosítása során nem igényli (lásd 3. sz. 
melléklet). A településrendezési eszközök módosítása során a helyben szokásos módon 
biztosítja az Önkormányzat a településrendezési eszközök dokumentációjának megtekintését. 

A településrendezési eszközök módosítására egyetlen változat készült. Ennek megfelelően a terv 
készítése során mindvégig szem előtt tartottuk az érvényes jogszabályokban foglaltakat, illetve a 
terület környezet- és természetvédelem érdekeit. A terv törekszik a körülmények és lehetőségek 
adta jobb környezeti állapot elérésére, ahogy ez az alátámasztó munkarészek egyéb fejezeteiben 
leírásra került.  

7.1. A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ-, TALAJVÉDELEM 

Felszíni és felszín alatti vizek 

Kazár felszíni vízfolyásokkal igen sűrűn hálózott, így a felszíni és felszín alatti vizek védelmére 
kiemelt figyelmet kell fordítani. A település legjelentősebb felszíni vízfolyása a Cserhátban eredő 
Kazár-patak. 

A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a települést a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
települések közé sorolja, így a vizek szennyezésének elkerülésére, minőségük megóvására kiemelt 
figyelmet kell fordítani. 

A vizek védelmével kapcsolatos előírásokat a HÉSZ 46. § (4)-(9) bekezdése tartalmazza. 
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A módosítással érintett terület felszíni vízfolyással nem érintett. A terület északi szomszédságában, 
a Dózsa György úttal párhuzamosan folyik a Kazár-patak. A patak mindkét partján a partéltől 
számított 6-6 méter szélességben fenntartási területsávot kell biztosítani, amelyen belül állandó 
építmény nem létesíthető. A mederkarbantartási sáv a módosítással érintett területet nem érinti. 

Talajvédelem 

A település területén fekvő alábányászott, felszínmozgásos, illetve térfogatváltozó agyag területek 
a hatályos településrendezési eszközökben lehatárolásra kerültek. A hatályos településrendezési 
eszközök alapján megállapítható, hogy a módosítással érintett területet földtani veszélyforrás 
területe nem érinti. A tervezést ásványvagyon-védelmi szempont nem befolyásolja (nyilvántartott 
ásványvagyon, bányatelek). 

Környezetvédelmi szempontból a talajt érintő komolyabb hatásra csupán a beruházás építési 
fázisában kell számítani, az üzemeltetés során várhatóan nem lesz jelentős környezeti hatás. Az 
építés során kiemelt figyelmet kell fordítani a talaj erodálódásának, valamint a talaj 
elszennyezésének megakadályozására. Fontos a munkálatok szakszerű – talajmechanikai 
adottságokat figyelembe vevő – tervezése és kivitelezése. Az építés időszakában keletkező 
hulladékmennyiség csak kis része veszélyes hulladék, ugyanakkor mind a kommunális, mind a 
veszélyes hulladék elszállításáról és megfelelő elhelyezéséről gondoskodni kell. 

A módosítás során 3,13 ha 2-es és 3-as minőségi osztályú szántóterület kerül beépítésre szánt 
területi besorolásba. A módosítás során meglévő gazdasági területekhez közvetlenül kapcsolódóan 
új iparterület kerül kijelölésre. A település vezetőségének célja, hogy a település területén történő 
ipari fejlesztések koncentráltan, a meglévő területekhez kapcsolódóan történjenek, minél kevésbé 
terhelve a tájat, így a jobb minőségű szántóterületek igénybe vétele helyhez kötött beruházásnak 
tekinthető. 

7.2. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

A tervezett beruházás eredményeképpen a település területén jelentős légszennyezéssel járó 
tevékenység nem jön létre. A beruházás kapcsán elsősorban az építési fázisban létrejövő és a 
későbbi szállításból származó forgalmi eredetű légszennyezéssel kell számolni. A terület északi és 
déli határán húzódód 2302 sz. Salgótarján – Kazár összekötőút és a 23117 sz. Kazár bekötő utak 
esetében kismértékű forgalomnövekedéssel kell számolni. 

A település levegőtisztaság-védelmi előírásait a HÉSZ 44. §-a tartalmazza, melyek a módosítást 
követően is megfelelő védelmet nyújtanak a környezeti levegő vonatkozásában. 

 

7.3. HULLADÉKKEZELÉS 
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A hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységet a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény szerint kell végezni, mely a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. 
törvénnyel összhangban meghatározza a hulladékgazdálkodás alapelveit. 

A módosítások során a területeken a gazdasági funkció erősödésével, ezáltal megnövekedett 
hulladékmennyiséggel kell számolni. Az egyes beruházások során kommunális és inert hulladék 
keletkezésével kell számolni, amelynek elszállítását meg kell oldani. 
Az iparterületeken várható veszélyes hulladékok keletkezése, amelyeknek helyben kezeléséről, 
illetve elszállításáról gondoskodni kell mind a kivitelezés, mind az üzemelés során. 

A település hulladékkezeléssel kapcsolatos előírásait a HÉSZ 47. §-a tartalmazza, ennek módosítása 
nem szükséges. 

 

 

7.4. ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

A zaj és rezgés elleni védelem előírásait a HÉSZ 45. §-a tartalmazza, az ebben foglalt zajszintek 
betartása a szomszédos lakóterületek védelme érdekében a jövőben is fontos feladat. 
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1. SZ. MELLÉKLET – A településrendezési eszközök módosításáról szóló önkormányzati döntés 
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2. SZ. MELLÉKLET – Nyilatkozat környezeti vizsgálat elkészítéséről 
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