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ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK  
 
 

I. ELŐZMÉNYEK      
 
 

TERVI ELŐZMÉNYEK, TERVMÓDOSÍTÁS CÉLJA  
 
Bátonyterenye Város Önkormányzatának megbízásából a Z. É. Műhely Városrendezési és Építészeti 
Kft. készíti, Bátonyterenye Város Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és 
Szabályozási tervének felülvizsgálatát. Jelen két db részterületet (0253/4 hrsz terület, valamint a 
2022/9 hrsz terület) érintő tervmódosítás, az Önkormányzat Képviselő-testületének a 18/2017. 
(II.15.) Kt. számú határozata alapján történik, mely döntésben a területeket kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánította és döntött a területek Településszerkezeti tervének, Helyi Építési 
Szabályzatának és Szabályozási tervének módosításáról, különleges kutatás-fejlesztés, a megújuló 
energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló területté való minősítéséről azzal a céllal, hogy a 
területeken napelem park kerüljön elhelyezésre. Jelen tervmódosítással érintett területekre tervezett 
beruházásokhoz a banki finanszírozásról pozitív döntés várható.  (Tervszám: 8/2017). 
 

A tervmódosítást az Önkormányzat a 314/2012.(XI.8.) Korm. rend. 42.§ szerinti ún. tárgyalásos eljárás 
keretében kívánja egyeztetni az érdekelt államigazgatási egyeztető szervek körében. 
 
A tervegyeztetés nyilvánossága, azaz a lakosság, az egyház és a civilszervek, szervezetek körében 

történő egyeztetés, Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a „Partnerségi 

egyeztetés szabályairól” szóló 4/2014. (IV.01.) sz. Önk. rendelete szerint történik, összhangban a 

314/2012. (X. 8.) Korm. rendelet 29. és 29/A. §-aival. 

 
Bátonyterenye Város hatályos településrendezési eszközei az alábbiak szerint került jóváhagyásra:  
 Bátonyterenye Város Településfejlesztési Koncepció: - 43/2016.(IV.29.) Öh. sz. 
 Bátonyterenye Város Településszerkezeti terve: 242/2003. (XII. 11.) számú határozat,  
 Bátonyterenye Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve: 16/2004.(VI.25) sz. 

rendelet. 
 
Fentiek értelmében jelen tervmódosítás során Bátonyterenye Város hatályos Településszerkezeti terve 
és Helyi Építési Szabályzata a 0253/4 hrsz e.r., valamint a 2022/9  hrsz területére módosításra kerül.  
 
E módosítás a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 45.§ (1) és (2) a) pontja értelmében az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 
jelmagyarázatának figyelembevételével készül.  
 
Jelen tervezési feladat Bátonyterenye Város megbízásából, a területek tulajdonosainak 
kezdeményezésére készül. Jelen tervmódosítás kisléptékű – egy-egy területrészt érint -, de prioritás 
szempontjából fontos fejlesztési elképzelések megvalósítását segíti elő. A jóváhagyott terv 
Bátonyterenye Településszerkezeti tervbe, Helyi Építési Szabályzatba és Szabályozási tervbe beépítésre 
kerül.  
 
 



Jelen terv tehát egy-egy részterületre vonatkozóan módosítja Bátonyterenye Város hatályos 
Településszerkezeti tervét (TSZT), Helyi Építési Szabályzatát (HÉSz) és Szabályozási tervét (SZT) az 
alábbi feladat, cél szerint: 
 

TERVEZÉSI TERÜLETEK ÉS TERVEZÉSI FELADATOK:  
 

 
1. SZ. TERVEZÉSI TERÜLET – A 0253/4 HRSZ:  
A terület Bátonyterenye Város közigazgatási területének középső részén, a maconkai településrésztől 
délre található. A terület tulajdonosa, a jelenlegi védő erdő övezetbe (Ev) sorolt terület egy részén  
(tényleges területfelhasználás: mezőgazdasági terület)   napelem parkot (486 KW naperőmű) kíván 
elhelyezni, amelyhez a hatályos Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és a területre 
hatályos Szabályozási terv módosítása szükséges a terület egy részére, beépítésre nem szánt, 
különleges kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló területté 
(jele:Kkk-me) A területen tervezetten a beépítési paraméterek: beépítettség mértéke: 5 %; épület 
legnagyobb magassága: 5 m, beépítési mód: szabadon álló, az építési telek legkisebb területe: 1 ha.  
A terület fennmaradó része változatlanul erdő területfelhasználásban és erdő övezetben marad. 
  
AZ 2. SZ. TERVEZÉSI TERÜLET -A 2022/9HRSZ  
A terület Bátonyterenye Város közigazgatási területének északkeleti részén, a kisterenyei városrész 
keleti részén található iparipark területén belül a jelenlegi Gksz és Lke besorolású területrészen, annak 
a lakóterületi határán található. A terület tulajdonosa Bátonyterenye Város Önkormányzata a jelenlegi 
„gazdasági-kereskedelmi, szolgáltató” területen (Gksz) és tervezett lakó területen (Lke) napelem parkot 
kíván elhelyezni (2db 486 KW naperőmű) amelyhely hatályos Településszerkezeti Terv, Helyi Építési 
Szabályzat és a területre hatályos Szabályozási terv módosítása szükséges. A hatályos Gksz beépítési 
paraméterek változatlanul maradnak (kivéve a beépítés mértékét, amely 50%-ról, 40%ra csökketn) a 
területfelhasználás változik, beépítésre szánt különleges kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás 
hasznosításának céljára szolgáló területté (Kkf-me): beépítettség mértéke: 40 %; épület legnagyobb 
magassága: 4,5m, beépítési mód: szabadon álló, az építési telek legkisebb területe: 1500nm.  
 



II. VONATKOZÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS  
 

A tárgyi módosítás az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi 
CCXXIX. törvénnyel (továbbiakban: MTv.) módosított Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. 
évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) előírásaival, valamint Nógrád megye Területrendezési Terve 
(továbbiakban: NmTrT) előírásaival az alábbiak szerint összhangban vannak. 
A következőkben ismertetjük az OTrT (Mtv.) és NmTrT Bátonyterenye Város közigazgatási területére 
vonatkozó elhatározásai közül azokat, amelyek a jelen módosítási feladat területe által érintettek.  
 

1.AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVRŐL (OTRT) SZÓLÓ TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSNAK (MTV.) 
VALÓ MEGFELELÉS 

 

MTV. ÖVEZETEI KÖZÜL AZ ALÁBBIAK ÉRINTIK BÁTONYTERENYE MÓDOSÍTÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ 

RÉSZTERÜLETEIT, ÍGY AZ EZEN ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK RELEVÁNSAK: 
OTrT 2.sz.melléklet - Az Ország szerkezeti terve  

 
Az OTrT Szerkezeti terve a módosítással érintett területrészeket 1.sz. települési térség, 2.sz. 
erdőgazdálkodási  térségként jelöli. 
 

2 .  N ó g r á d  M e g y e  T e r ü l e t r e n d e z é s i  T e r v e  –  N m T r T  
 

Az alábbiakban Nógrád megye Területrendezési Terve – (továbbiakban NmTrT)  
Nógrád megye Területrendezési Terve - Térségi szerkezeti terve a területrészeket 1.sz. városias 
települési térség, 2.sz. erdőgazdálkodási és mezőgazdasági térségként jelöli. 

 



III. VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK  
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK  
Az alábbi táblázatban a tervezési területre vonatkozóan, külön-külön kerülnek az alátámasztó vizsgálati 
és javaslati munkarészek szöveges formában bemutatásra. 
 

ALAPTÉRKÉP  
 

Jelen tervmódosításokhoz szükséges földhivatali alaptérkép a tervezési területeket illetően az állami 
alapadatokat tartalmazza. 
 

1. 
A 0253/4hrsz  terület egy részének módosítása beépítésre nem 
szánt különleges megújuló energia energiaforrás hasznosítás 
célját szolgáló terület 
 

TSZT, 
HÉSZ 
SZT 
mód. 

Feladat: A 0253/4hrsz terület egy részének módosítása beépítésre nem szánt különleges megújuló 
energia energiaforrás hasznosítás célját szolgáló területbe 

VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK: 
Tervezési terület lehatárolása, fekvése, településszerkezeti kapcsolatai: A terület Bátonyterenye 
Város közigazgatási területének középső részén, a maconkai településrésztől délre található. A 
tervezési területet északról és délről tervezett erdőterület, keletről a temető és mezőgazdasági 
terület, nyugatról pedig tervezett közjóléti erdő és tervezett lakóterület határolja. 
A tervezési terület nagysága: 6,2 2ha  

Hatályos TSZT és HÉSZ előírások és módosításaik: 
A hatályos Településszerkezeti Terv a területet védelmi erdő területfelhasználásban, a Helyi Építési 
Szabályzat Ev jelű védő erdő övezetben szerepelteti. A területre hatályos településszerkezeti terv 
módosításra kerül, beépítésre szánt különleges területfelhasználásra. A Szabályozási terv 
módosítása szükséges a terület egy részére, 1,8 ha nagyságú nyugati részen, beépítésre nem szánt, 
különleges kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló területté 
(jele:Kkk-me) A területen tervezetten a beépítési paraméterek: beépítettség mértéke: 5 %; épület 
legnagyobb magassága: 5 m, beépítési mód: szabadon álló, az építési telek legkisebb területe: 1 ha.  
A terület fennmaradó része, 4,4ha változatlanul E besorolásban marad, de övezetileg közjóléti erdő 
övezetbe kerül. 
 

Tehát a HÉSz új, beépítésre nem szánt, különleges kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás 
hasznosításának céljára szolgáló övezete : 

   Kkk-me 
SZ 5% 

valamint legkisebb zöldfelület 25% 
5,0 1,0 ha 

   

övezet 

beépítési mód:  beépítési % Kkk-me: különleges beépítésre nem szánt terület, 
kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás 
hasznosításának céljára szolgáló övezete 

SZ: oldalhatáron álló  

 

legnagyobb 
építménymagasság 

legkisebb 
alakítható 

telekterület 
 

Hatályos településrendezési eszközök alátámasztó szakági munkarészeinek kiegészítése: 

Területfelhasználási vizsgálat és javaslat: 

A terület jelenleg védelmi erdőterület besorolású, földhivatali nyilvántartás szerint szántóterület, 
tényleges területhasználata mezőgazdasági terület, a terület délkeletei részén található tényleges 



faállomány, amely a módosítással nem érintett területrész. A terület átlagosnál gyengébb minőségű 
szántóterület, szántó 6 minőségi osztályba tartozik. A terület beépítésre nem szánt különleges 
területbe kerülne, megújuló energia energiaforrás hasznosítás célját szolgáló területbe.  

Vízrajz:  
A területet nem érinti felszíni víz.  
Tulajdonvizsgálat: A 0253/4 hrsz terület magántulajdon. 

Beépítési vizsgálat és javaslat:  
A területen jelenleg semmilyen építmény épület nem található. 

A módosítás eredményeként a terület egy részén, napelem park kialakítására nyílik lehetőség. A 
naperőműparkok, esetében csak a napelemek elhelyezésére szolgáló asztalokat alátámasztó cölöpök 
képeznek burkolt felületet. A terület többi része gyepterület marad. Ez a területfoglalás ideiglenes 
jellegű, mivel a naperőműpark létesítményei az üzemeltetés befejeztével leszerelésre és elszállításra 
kerülhetnek, és a terület a korábbi területhasználat szerint használható. 

 

 

Közművesítés vizsgálat és javaslat: 

A tervezési területtől északra fekvő Maconka lakóterületen a közterületi utak nyomvonalán a teljes 
közműellátást biztosító közműellátó hálózati rendszerek kiépültek, így kiépültek a vízvezetékek, a 
szennyvízcsatornák, a földgáz vezetékek, a közép és kisfeszültségű villamos vezetékek, a 
vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hálózati rendszerek és a csapadékvíz elvezetés nyíltárkos 
rendszere. A 0253/4 hrsz.-ú telek területén egy 132 kV-os villamos szabadvezeték halad keresztül, 
de ez a napelempark építését nem befolyásolja. A tervezési terület telkén közel ÉNY-DK irányban 
egy 22 kV-os villamos szabadvezeték halad, ez, valamint a 0250 út telkén lévő 20/0,4 kVA-os 
transzformátor állomás ittléte a napelempark villamos hálózathoz való kapcsolhatóságát lehetővé 
teszi. 

Régészeti lelőhely vizsgálata: 
A hatályos rendezési terv szerint, valamint a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ Nyilvántartási Iroda adatszolgáltatása alapján a területet régészeti 
lelőhely nem érinti.  

 



 

2. 
A 2022/9 hrsz-ú keresekedelmi szolgáltató,gazdasági terület 
különleges beépítésreszánt megújuló energia energiaforrás 

hasznosítás célját szolgáló területbe.  

 
 

TSZT, 
HÉSZ 
SZT 
mód. 

Feladat: A 2022/9 hrsz-ú keresekedelmi szolgáltató,gazdasági terület különleges beépítésreszánt 
megújuló energia energiaforrás hasznosítás célját szolgáló területbe.  
 

VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK: 
Tervezési terület lehatárolása, fekvése, településszerkezeti kapcsolatai:  

A terület Bátonyterenye Város közigazgatási területének északkeleti részén, a kisterenyei városrész 
keleti részén található iparipark területén belül a jelenlegi Gksz és Lke besorolású területrészen, 
annak a lakóterületi határán található. A terület tulajdonosa Bátonyterenye Város Önkormányzata a 
jelenlegi „gazdasági-kereskedelmi, szolgáltató” területen (Gksz) és tervezett lakó területen (Lke) 
napelem parkot kíván elhelyezni (2db 486 KW naperőmű) amelyhely hatályos Településszerkezeti 
Terv, Helyi Építési Szabályzat és a területre hatályos Szabályozási terv módosítása szükséges. A 
hatályos Gksz beépítési paraméterek változatlanul maradnak (kivéve a beépítés mértékét, amely 
50%-ról, 40%ra csökketn) a területfelhasználás változik, beépítésre szánt különleges kutatás-
fejlesztés, a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló területté (Kkf-me): beépítettség 
mértéke: 40 %; épület legnagyobb magassága: 4,5m, beépítési mód: szabadon álló, az építési telek 
legkisebb területe: 1500nm.  

A tervezési terület nagysága: 3,2 ha  
 

 
 

Hatályos településrendezési eszközök alátámasztó szakági munkarészeinek kiegészítése: 

Területfelhasználási vizsgálat és javaslat: 
A terület jelenleg beépítésre szánt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, ahol a megengedett 
maximális beépíthetőség 50%. A terület már művelés alól kivont terület, de a terület jelenleg még 
nem került a TSZT szerinti területfelhasználás szerinti igénybevételre, jelenleg gyepterület. A terület a 
módosítást követően is beépítésre szánt terület maradna, de a beépítési % csökkenne. A módosítás 
nem új terület beépítésre szánt területbe való sorolását eredményezi, hanem már beépítésre szánt 
terület átsorolását más beépítésre szánt területté. 
Domborzati viszonyok: a terület síknak tekinthető. 
Vízrajz: a területtől keletre, az ipari park keleti részén található a Tarján patak.  
Tulajdonvizsgálat: Önkormányzati tulajdonban van a terület. 



Hatályos TSZT és HÉSZ előírások és módosításaik: 
A hatályos Településszerkezeti Terv a területet kereskedelmi, szolgáltató gazdasági, valamint a telek 
déli részét lakó területfelhasználásban, a Helyi Építési Szabályzat Gksz jelű építési övezetben és 
kertvárosias lakó építési övezetben szerepelteti. A területre hatályos településszerkezeti terv 
módosításra kerül, beépítésre szánt különleges területfelhasználásra. Szabályozási terv módosítása 
szükséges, beépítésre szánt, különleges kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás 
hasznosításának céljára szolgáló területté (jele:Kk-me) A területen tervezetten a beépítési 
paraméterek: beépítettség mértéke: 40 %; épület legnagyobb magassága: 4,5 m, beépítési mód: 
szabadon álló, az építési telek legkisebb területe: 1500 m2  

 
Tehát a HÉSz új, beépítésre szánt, különleges kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás 
hasznosításának céljára szolgáló övezete : 

   Kkk-me 
SZ 40% 

valamint legkisebb zöldfelület 40% 
4,5 1500m2 

   

övezet 

beépítési mód:  beépítési % Kk-me: különleges beépítésre szánt terület, 
kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás 
hasznosításának céljára szolgáló övezete 

SZ: oldalhatáron álló  

 

legnagyobb 
építménymagasság 

legkisebb 
alakítható 

telekterület 
 

Beépítési vizsgálat és javaslat: 
A területen jelenleg semmilyen építmény épület nem található. 

A módosítás eredményeként a terület egy részén, napelem park kialakítására nyílik lehetőség. A 
naperőműparkok, esetében csak a napelemek elhelyezésére szolgáló asztalokat alátámasztó cölöpök 
képeznek burkolt felületet. A terület többi része gyepterület marad. Ez a területfoglalás ideiglenes 
jellegű, mivel a naperőműpark létesítményei az üzemeltetés befejeztével leszerelésre és elszállításra 
kerülhetnek, és a terület a korábbi területhasználat szerint használható. 

Közművesítés vizsgálat és javaslat:  

A tervezési területtől nyugatra fekvő Chorin telep lakóterületen a közterületi utak nyomvonalán a 
teljes közműellátást biztosító közműellátó hálózati rendszerek kiépültek, így kiépültek a 
vízvezetékek, a szennyvízcsatornák, a földgáz vezetékek, a közép és kisfeszültségű villamos 
vezetékek, a vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hálózati rendszerek és a csapadékvíz 
elvezetés nyíltárkos rendszere. A 2022/9 tervezési terület telkét feltáró 2022/8 hrsz.-ú út 
nyomvonalán egy d 90-es KPE középnyomású gázvezeték kb 270 m hosszúságban épült ki, de ez a 
napelempark kiépítését nem befolyásolja. A 2022/8 út telkével párhuzamosan, attól keletre egy 22 
kV-os villamos szabadvezeték haladt, amelyet a 2022/8 út telkének nyugati oldalára 22 kV-os 
földkábelre kiváltottak. Ez, valamint a 2022/8 telkén lévő 20/0,4 kVA-os transzformátor állomás 
ittléte a napelempark villamos hálózathoz való kapcsolhatóságát lehetővé teszi. 
 

Régészeti lelőhely vizsgálata: 

A hatályos rendezési terv szerint, valamint a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ Nyilvántartási Iroda adatszolgáltatása alapján a területet régészeti 
lelőhely nem érinti. 

 
 
 
 



IV. KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZEK  
Hálózati kapcsolatok 

A település hálózati kapcsolatait a tervezett módosítások nem érintik, azok nem változnak.  

Közúthálózat 

A módosítás a hatályos településrendezési eszközökben szereplő helyi közúthálózatot nem változtatja 
meg.  

Közösségi közlekedés  

A módosítás a település közösségi közlekedését nem érinti.  

Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A módosítás a település kerékpáros és gyalogos közlekedésén nem változtat.  

Parkolás 

A tervezett létesítmények parkolási, rakodási igényét továbbra is az OTÉK előírásainak megfelelően, 
telken belül kell kielégíteni. 

 
 

V. TÁJRENDEZÉS 
A VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

A talaj- és a termőföld védelme 

Az 1.sz. terület jelenleg védelmi erdőterület besorolású, földhivatali nyilvántartás szerint szántóterület, 
tényleges területhasználata mezőgazdasági terület. A terület átlagosnál gyengébb minőségű 
szántóterület, szántó 6 minőségi osztályba tartozik. A terület beépítésre nem szánt különleges területbe 
kerülne, megújuló energia energiaforrás hasznosítás célját szolgáló területbe.  

A 2. sz. terület jelenleg beépítésre szánt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, ahol a 
megengedett maximális beépíthetőség 50%. A terület már művelés alól kivont terület, de a terület 
jelenleg még nem került a TSZT szerinti területfelhasználás szerinti igénybevételre, jelenleg gyepterület. 
A terület a módosítást követően is beépítésre szánt terület maradna, de a beépítési % csökkenne. A 
2.sz. terület esetében a módosítás nem új terület beépítésre szánt területbe való sorolását 
eredményezi, hanem már beépítésre szánt terület átsorolását más beépítésre szánt területté. 

Mindkét módosítással érintett területen naperőműpark létesülne. A naperőműparkok, esetében csak a 
napelemek elhelyezésére szolgáló asztalokat alátámasztó cölöpök képeznek burkolt felületet. A terület 
többi része gyepterület marad. Ez a területfoglalás ideiglenes jellegű, mivel a naperőműpark 
létesítményei az üzemeltetés befejeztével leszerelésre és elszállításra kerülhetnek, és a terület a 
korábbi területhasználat szerint használható. 

A naperőműpark hatása a talajra a létesítmények talajtakarása, ami valószínűsíthetően az ingatlanok 
80-90%-át érinti. A létesítmény működése során a talaj és a földtani közeg minőségére nincs hatással. 

A felszín alatti és a felszíni vizek védelme 

A felszín alatti víz állapota szempontjából a város az érzékeny területeken levő települések 
besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet értelmében a felszín alatti víz szempontjából 
Bátonyterenye érzékeny területen fekszik.  

A tervezett naperőmű parkok területét vízbázis védőterülete vagy hidrogeológiai védőidoma nem érinti.  



A naperőmű parki tevékenység a felszín alatti vizekre normál üzemelés esetén semmilyen 
terhelőhatással nem lesz. 

Egyik módosítással érintett terület sem érint felszíni vízfolyást. A naperőmű parkok létesítése és 
üzemeltetése egyik területen sem változtatja meg a lefolyási viszonyokat. Mivel nagykiterjedésű burkolt 
felületek nem keletkeznek, a csapadékvizek változatlanul a terület nem burkolt részein elszikkadnak. 

A levegő tisztaság védelme 

A 4/2002. (X. 7.) KVVM-rendelet az ország területén légszennyezettségi agglomerációkat és zónákat 
jelöl ki. Bátonyterenye a „10. az ország többi területe” nevű zónába tartozik. Bátonyterenye 
közigazgatási területe az egyes légszennnyező anyagok szerint az alábbi zónacsoportokba tartozik: 

Zónacsoportok légszennyező anyagonként1 
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A módosítással érintett területek levegőtisztaságvédelmi szempontból nem tekintehetők „ökológiailag 
sérülékeny” területeknek, ahol szigorúbb levegőtisztaságvédelmi határértékek teljesítését kellene 
megkövetelni. A módosítással érintett területeket nem érinti levegőtisztaságvédelmi szempontú „védelmi 
övezet”, ahol enyhébb határértékek tartandók be. 

A tervezett naprőművi tevékenységekhez kapcsolódóan légszennyező pontforrások nem keletkeznek. A 
naperőműparkok üzemelése kibocsájtásokkal nem jár, ellenben a fosszilis tűzelőanyagok tüzelésével 
összehasonlításban jelentős CO2 megtakarítást jelent, csökkenti a légtérbe kerülő ÜHG-et. Az 
üzemeléshez gépjárműforgalom nem kapcsolódik, maximum napi 1 szgk, vagy kisteherautó forgalmával 
kell számolni.   

Az élővilág és a természet védelme 

A módosítással érintett területek nem érintenek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más 
nemzetközi szintű védettséget élvező területeket.  

A módosítással érintett területek nem érintenek az országos ökológiai hálózat részét képező területeket.  

A módosítással érintett területeken ismereteink szerint védett növény- és állatfajok, valamint élőhelyek 
nem találhatók. 

A napelemtáblák kedvezőtlen környezeti hatása a poláros fényszennyezés. 

                                                           
1 B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi 

szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt meghaladja. 

D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső vizsgálati 

küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. 

E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó 

vizsgálati küszöb között van. 

O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 

F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

 



„Ökológiai fényszennyezés alatt az élővilág élettereinek mesterséges fények miatti minőségromlása 
(degradációja) értendő. A poláros fényszennyezés egy újszerű, korábban föl nem ismert környezeti 
ártalom, amely elsősorban a vízhez kötődő rovarokat veszélyezteti. Az ökológiai fényszennyezés 
magába foglalja a mesterséges vakító fényeket, a fokozatosan erősödő kivilágítást, s a megvilágítás 
ideiglenes, váratlan ingadozásait. Az ökológiai fényszennyezésnek különböző forrásai lehetnek: például 
utcai, biztonsági lámpák vagy járművek fényei; települések fölötti éjjeli égbolt világítása; megvilágított 
építményekről visszaverődő fények; halászhajók, tengeri kőolaj- és földgázplatformok és mélytengeri 
búvárhajók fényei.”2 

„Az Umow orosz fizikusról elnevezett szabály szerint, minél sötétebb egy felület a spektrum adott 
tartományában, annál nagyobb a róla visszaverődő fény lineáris polarizációfoka. Mivel a durva, matt 
felületekről való visszaverődés depolarizációt, azaz a polarizációfok csökkenését eredményezi, ezért 
minél simább egy felület, annál polárosabb (azaz nagyobb polarizációfokú) a visszavert fény. Mivel a 
sima felszínű nem-fémes (elektromosan szigetelő) anyagokról visszavert fény polarizációiránya mindig 
merőleges a visszaverődés síkjára, ezért ha e sík pontosan vagy közel függőleges, akkor a visszavert 
fény pontosan, vagy közel vízszintesen poláros. 

Tézisként fogalmazhatjuk meg tehát a következőket: Sima és sötét mesterséges felületek 
pontosan/közel függőleges visszaverődési sík esetén többé/kevésbé vonzóak a polarotaktikus 
vízirovarok számára, ezért e rovarok poláros ökológiai csapdáiként működhetnek, miáltal a poláros 
fényszennyezés egyik legfőbb forrásainak számítanak. Az evolúciós csapda egyik fajtája az ökológiai 
csapda, amiről akkor beszélünk, ha az új környezeti viszonyok hatására az állatok egy gyenge 
minőségű élőhelyet választanak letelepedésre. Az állatok egyes mesterséges ingerek hatására olyan 
torz viselkedésmintákat követnek, amelyek populációik hanyatlásához vagy akár kipusztulásához is 
vezethetnek. Bár az ökológiai csapdákkal kapcsolatos ismeretek gyorsan gyarapodnak a biológusok, 
ökológusok és természetvédelmi szakemberek körében, még napjainkban sem haladja meg a tízet az e 
témával foglalkozó, kísérletileg is jól dokumentált esettanulmányok száma. A vízirovaroknak a 
visszavert fény erős, és vízszintes polarizációja miatt a víznél csábítóbbnak tűnő mesterséges tükröző 
felületekhez való vonzódása nyilvánvalóan rossz döntés, mert a rájuk rakott peték menthetetlenül 
elpusztulnak. Ez tehát nem más, mint egy tipikus polarizációs ökológiai csapda. 

A természetes optikai környezetben csak a sima vízfelület ver vissza erősen és vízszintesen poláros 
fényt nagyobb látószögben. Az utóbbi évtizedekben az emberi technikai fejlődés egyre több poláros 
fényszennyező forrásnak számító mesterséges felülettel árasztotta el a korábban természetes 
élőhelyeket. A poláros fényszennyezés nagyrészt az emberi építészeti, ipari és mezőgazdasági 
technológiák mellékterméke, ami a polarotaktikus rovarok és ragadozóik táplálkozási hálóit 
működtetheti. A polarizációs fényszennyezés globális, mivel az egész világra kiterjed és evolúciós 
értelemben új keletű, hiszen csak az elmúlt évtizedekben fokozódott, követve az erősen és vízszintesen 
polarizáló mesterséges felületek (például nyílt olajfelszínek, aszfaltutak, műanyag fóliák, üvegtáblák, 
autókarosszériák, napelemtáblák és napkollektorok) világméretű elterjedését. A poláros 
fényszennyezés legfőképp a veszélyeztetett, kipusztulással fenyegetett vízirovarfajok populációit 
fenyegeti” 

„A napelemtáblák és a napkollektorok a fizikai jellemzőik miatt fontos új forrását jelentik a poláros 
fényszennyezésnek.”2 

„Terepi vizsgálatok során az egyedfejlődésük bizonyos szakaszaiban vízben élő kérészekkel, 
álkérészekkel, szúnyoglábú legyekkel és bögölyökkel végeztünk választásos kísérleteket. Ezek 
eredményeként kimutattuk, hogy e rovarok erőteljesen vonzódnak a napelemtáblákhoz és 

                                                           
2
 https://www.google.hu/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=pol%C3%A1ros+f%C3%A9nyszennyez%C3%A9s&*, Szerzők: Kriska György (egyetemi adjunktus, 

Ph.D.; ELTE TTK Biológiai Intézet, Biológiai Szakmódszertani Csoport) és Horváth Gábor (habilitált egyetemi 

docens, az MTA doktora; ELTE TTK Fizikai Intézet, Biológiai Fizika Tanszék, Környezetoptika Laboratórium)  

https://www.google.hu/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=pol%C3%A1ros+f%C3%A9nyszennyez%C3%A9s&*
https://www.google.hu/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=pol%C3%A1ros+f%C3%A9nyszennyez%C3%A9s&*


napkollektorokhoz, ami különösen a természetes vízi élőhelyeken okozhat maradandó 
természetkárosodást. A napelemtáblák és napkollektorok százait-ezreit használó naperőművek száma 
az utóbbi időben gyorsan növekszik Európában, Afrikában és Észak-Amerikában is. Mint mesterséges 
fénypolarizátorok, e naperőművek a modernkori tájkép gyakori elemeivé váltak, és erőteljes szelekciós 
hatást fejthetnek ki egyes állatpopulációk természetes élőhelyválasztására, ami gyors evolúciós 
változásokat okozhat az adott életközösségekben.” 2 

„A poláros fényszennyezés egyik hatékony ellenszere az azt okozó tükröző felületek annyira durvává, 
érdessé tétele, hogy a róluk visszaverődő, s részben depolarizálódó fény polarizációfoka a vízirovarok 
polarizációs ingerküszöbe alá essen. A felületi érdesség további előnye, hogy a durva felszínről 
visszavert fény polarizációiránya általában nem vízszintes, így nem vonzza a vízirovarokat. Egy másik 
lehetőség a poláros fényszennyezés csökkentésére, hogy a fényt visszaverő felületeket minél 
világosabbá tesszük. Bizonyos poláros fényszennyező felületeknél, például a napelemtábláknál vagy 
ablaküvegeknél azonban a funkciójukból kifolyólag nem lehet a felületet érdessé vagy világossá tenni. A 
napelemtáblák és napkollektorok azért feketék, hogy a lehető legtöbb fényt nyeljék el, s alakítsák át 
elektromossággá vagy hővé. Szerencsére ma már ezen esetekben is csökkenthető a poláros 
fényszennyezés a depolarizáló rácshatás alkalmazásával. Ha erősen és vízszintesen polarizáló 
mesterséges felületeket egy vékony, akár 1-2 mm-es csíkokból álló, polarizálatlan fényt visszaverő 
rácsmintával látunk el, akkor elvesztik a rovarokra kifejtett vonzásukat. Minél sűrűbb a fényt depolarizáló 
fehér rács, annál kevesebb rovart vonzanak az egyébként fényes és fekete felületrészek. A repülő 
vízirovarok vízszintesen poláros fényt tükröző olyan felületeket keresnek az optikai környezetükben, 
melyek kiterjedése a fajra jellemző küszöb értéknél nem kisebb. Ennek az a biológiai jelentősége, hogy 
a túl kicsi víztestek hamar kiszáradhatnak, s a vízirovarok bennük fejlődő lárvái könnyen 
elpusztulhatnak. Egy hasonlattal élve, egy adott vízirovar egy pohár vízbe még nem petézik bele, mert 
azt túl kicsinek ítéli a lárvái kifejlődéséhez, de egy kád vízbe már lerakhatja a petéit, mert az már 
elegendően nagy víztömeget képvisel. Ha a kádat nem összefüggően töltjük fel vízzel, hanem sok teli 
pohár vizet teszünk bele, akkor az ilyen kád elveszti a vízirovarra való vonzását, mert az egyedi 
vizespoharakban nem tudnának fejlődni a lárvák. Ehhez hasonlóan, egy a depolarizáló ráccsal 
felaprózott, erősen és vízszintesen polarizáló felület sem csalja magához a vízirovarokat. 

E felismerésünk lehetőséget ad arra, hogy csökkentsük, vagy akár meg is szüntessük a napelemtáblák 
és napkollektorok poláros fényszennyezését, polarizációs csapdahatását. A napfényt elnyelő aktív 
felületet megfelelően kis részekre kell fölosztani egy fehér ráccsal. A kereskedelemben az összefüggő 
fekete felületű napelemtáblák mellett olyanok is szépszámmal kaphatóak, amelyekben az elemi 
napelemcellákat vékony fehér falak választják el egymástól.” 2 

Tájképvédelem 

A módosítással érintett területek nem minősülnek tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
területeknek. 

A tervezett létesítmények a módosítással érintett területek tájképi látványát teljes mértékben 
megváltoztatják. A naperőműpark létesítményei domináns elemként fognak a tájban megjelenni.  

Naperőmű park tájbaillesztésére érdemi lehetőség nincs. A telekhatár cserjesáv, valamint a megközelítő 
út mentén cserjesáv, fák telepítésével kismértékben „tompítható” a kedvezőtlen látvány.  

Környezeti zaj hatás 

Az 1.sz. módosításnál környezeti zajtól védendő területhasználat a móüdosítással érintett terület 
északnyugati részén levő kertvárosi lakóterület. A 2.sz. módosítási terület nyugati és déli irányban 
kertvárosi lakóterülettel keletre gazdasági ipari területtel határos. 

A 27/2008. (XII:3.) KvVM-EüM rendelet melléklete alapján. 

 Kertvárosi lakóterületen nappal 50dB,  éjjel 40dB 



 Gazdasági területen  nappal 60dB,  éjjel 50dB 

zajterhelési határérték tartandó be a zajtól védendő homlokzatok előtt. 

Zajtól védendő homlokzatnak a zajtól védendő területen elhelyezkedő épületnek az a homlokzata 
tekintendő, amely zajtól védendő helyiséget határol. A jogszabály szerint zajtól védendő helyiségek az 
alábbiak: 

 kórtermek és betegszobák, 

 tantermek és előadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató termek és hálóhelyiségek 
bölcsődékben, óvodákban, 

 lakószobák lakóépületekben, 

 lakószobák szállodákban és szálló jellegű épületekben, 

 étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületekben, 

 szállodák, szálló jellegű épületek, közösségi lakóépületek közös helyiségei, 

 éttermek, eszpresszók, 

 kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve vendéglátó helyiségei, várótermek. 

A naperőműparkok működése során környezeti zajhatást a transzformátor és a kapcsolóállomás 
okozhat. Ezen létesítmények oly módon helyezendők el, hogy a védendő homlokzatok előtt a 
zajterhelési határértékek teljesüljenek. 

Hulladékgazdálkodás 

Az üzemelés során állandó, folyamatos emberi jelenlét nem szükséges, így állandó hulladék 
keletkezésre se kell számítani. A karbantartások során, amelyekre évente pár alkalommal kerül sor, az 
alábbi hulladékok keletkezése várható. 

 EWC 15 02 02*: veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrűanyagok (ideértve a 
közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat, 

 EWC 15 01 11*: veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl.. azbesztet) tartalmazó fémből készült 
csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat is. 

A transzformátorház tartalmaz gépolajat is. A környezetszennyezés elkerülése érdekében, olyan 
rendszer alkalmazandó, amely elfolyás esetén automatikusan riaszt, nagyobb mennyiségű elfolyás 
esetén a rendszer leáll. Ezen túlmenően a az esetlegesen kifolyó olaj felfogását kármentő létesítendő. 

A naperőműparkok zöldfelületeinek fenntartására javasolt juhokkal történő legeltetés. Ha ez nem 
kivitelezhető, a zöldhulladék komposztálása, hasznosítása javasolt. 

 

 

VI. KÖZMŰELLÁTÁS  
Közműfejlesztési javaslat 
 
Vízellátás 
Bátonyterenyén a komfortos közműellátás legfontosabb eleme, a vezetékes ivóvíz ellátás megoldott, az 
ivóvíz vezeték minden utcában megépült. A vízellátást a Heves Megyei Vízmű Zrt. biztosítja.   
Az ellátás korábban is és ma is a saját vízbázisról történik, de vesz át vizet a Vízmű az Észak 
Magyarországi Vízművek Zrt hálózatától is.   
 



A tervezési területek melletti  lakóterületeken az ellátó hálózati rendszer alapvetően körvezetékes 
rendszerrel épült ki. Az ellátó hálózat mérete zömmel NÁ 100-as és NÁ 80-as.  
 
A tervezett napelem parkban vízigények nem lépnek fel, így a beruházás a vízellátást nem érinti. 
 
Szennyvízcsatornázás  
A településen a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését az 1950-es évek elején kezdték el kiépíteni, az 
elválasztott rendserű szennyvízcsatorna hálózat ma már 100%-os szintűnek tekinthető, a csatorna 
minden utcában kiépített. A kiépített hálózat elválasztott rendszerű, a rendszer gravitációs csatornákból 
épült, a hálózati rendszeren a topográfiai adottságok miatt átemelő berendezések és nyomóvezetékek 
alkalmazására is szükség volt. A régebben épített gravitációs csatornák mérete zömmel dn 300, az 
újabban épített csatornák mérete már dn 200, ezek anyaga  KGPVC. A rendszer által elvezetett 
szennyvizeket a település D-i részén megépített szennyvíztisztító telepre vezetik. A szennyvíztisztító 
telep kapacitása 2006-2007-ben elvégzett felújítása után 3000 m3/nap. A telep szabad tisztító 
kapacitással rendelkezik, a tisztított szennyvizek befogadója a Zagyva.  
 
A tervezett napelem parkban szennyvizek nem keletkeznek, így a beruházás a szennyvízelvezetést 

nem érinti. 

Csapadékvíz elvezetés  
Bátonyterenyén a település kül- és belterületeire eső csapadékvizeket a belterülen áthaladó Zagyva és 
a belétorkolló Tarján patak szállítja el. 
Bátonyterenye település topográfiai szempontból változatos, a mélyvonalakon árok-vízfolyások 
haladnak, amelyek a csapadékvizeket a fent említett vízfolyásokba vezetik. Az árkok medre általában 
karbantartott, a település központjában burkolt, a mértékadó vízmennyiségek szállítására alkalmas. 
A tervezett napelem parkban a napelemek burkolt felületeiről gyorsan lefolyó csapadékvizekkel az  
elvezetendő, vagy elhelyezendő csapadékvizek mennyisége nő.  
Az 1. számú déli területen a telek mérete miatt a csapadékvizek telken belüli szikkasztását javasoljuk, 
míg a 2. számú területen vagy a Tarján patakba lehet a lefolyó csapadékvizeket bevezetni, vagy itt is 
lehetőségként adódik a vizek szikkasztása. 
 
Villamosenergia ellátás  
A település villamosenergia ellátásának szolgáltatója az Észak-magyarországi Áramszolgáltató ÉMÁSZ 
Nyrt Gyöngyösi Kirendeltsége. Az ellátás bázisa a település területén üzemelő un. Nagybátony 132/22 
kV-os alállomás, amelynek betáplálása az országos 132 kV-os hálózat kiépített bekötésekkel biztosított.  
 
A 132/22 kV-os alállomásról induló 22 kV-os szabadvezetékes hálózat táplálja a település körzetének 
fogyasztói transzformátor állomásait.  
 
A tervezett napelem park villamosenergia termelési céllal épül, a termelt villamosenergiát a 22 kV-os 
szabedvezeték, vagy földkébel és transzformátor állomás segítségével tudja továbbszállítani. A telepen 
kismértékű villamosenergia igények csak a telep karbantartásakor lépnek fel, ez a meglévő hálózatról 
és a transzformátor állomásról biztosítható. 
 
Földgázellátás 
A település földgázellátásának szolgáltatója a TIGÁZ DSO kft. Egri Kirendeltsége. A település 

gázellátásának a kiépítése az 1950-es évek közepén kezdődött. Ma már a háztartások 76,6 %-ában áll 

rendelkezésre a vezetékes gázellátás nyújtotta komfort lehetősége.  



A település gázellátásának bázisa a Bátonyterenyei MOL nagynyomású gázátadó és 

gáznyomáscsökkentő állomás, amelyet a Zsámbok-Ózd/Center nagynyomású gázvezeték táplál be. A 

gázátadó és gáznyomáscsökkentő állomástól induló nagy-középnyomású vezeték képezi 

Bátonyterenye ellátásának gerincét. A Bátonyterenyén kisnyomású, az ipari területen pedig a 

középnyomású elosztóhálózatok épültek ki.  

A tervezett napelem parkban gázigények nem lépnek fel, így a beruházás a gázellátást nem érinti. 
 
Elektronikus hírközlés 
Vezetékes elektronikus hírközlés 
A település vezetékes távközlési ellátását a Magyar Telekom Nyrt. végzi. A  Miskolci szekunder 
központhoz tartozó 30-as körzetszámú Salgótarján primer központ Bátonyterenye vezetékes távközlési 
hálózatának bázisa. A primerközponthoz tartozó települések 32-es hívószámon csatlakoznak az 
országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. A vezetékes távközlési ellátottság teljes körűnek 
tekinthető, azaz valamennyi igény kielégített. A hálózat a településen oszlopokra szerelt légkábellel 
épült.  
 
A tervezett napelem parkban vezetékes távközlési ellátottság igények nem lépnek fel, így a beruházás a 
vezetékes távközlést nem érinti. 
 
Vezeték nélküli elektronikus hírközlési létesítmények 
A vezetékes ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. Ennek területi korlátja nincs. 
Bátonyterenyén valamennyi vezeték nélküli táv- (T-MOBIL, Telenor, Vodafone,) és hírközlési szolgáltató 
megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. 

 
A tervezett napelem parkban vezeték nélküli hírközlési ellátottság igények nem lépnek fel, így a 
beruházás a vezetékes távközlést nem érinti. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERVIRAT -1 
 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzatának 18/2017. (II.15.) Kt. számú Határozata Bátonyterenye 0253/4 hrsz 
terület, valamint a 2022/9 hrsz terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, valamint Településszerkezeti 
tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosításáról 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

ALÁTÁMASZTÓ RAJZI MUNKARÉSZEK   
 
 
 
 
 
 
 

  

Rajzszám Rajz megnevezése 

TSZT-1 
Bátonyterenye Város Településszerkezeti terv –kivonat 1. sz. részterület 
 

TSZT-2 
Bátonyterenye Város Településszerkezeti terv –kivonat 2. sz. részterület 
 

SZ-1 
Bátonyterenye Város 0253/4hrsz terület Szabályozási terv - kivonat  
 

SZ-2 
Bátonyterenye Város 2022/9 hrsz  terület Szabályozási terv - kivonat 
 

V-1 
Területfelhasználási és beépítettségi-, közlekedési- és zöldfelületi vizsgálat 1. sz. terület 
 

V-2 
Területfelhasználási és beépítettségi-, közlekedési- és zöldfelületi vizsgálat 2. sz. terület 
 

J-1 
Környezetalakítási-, Közlekedési- és Zöldfelületi javaslat 1. sz. terület. 
 

J-2 
Környezetalakítási-, Közlekedési- és Zöldfelületi javaslat 2.sz. terület 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

BÁTONYTERENYE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, 
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 

ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A  
0253/4 hrsz e.r. és a 2022/9 hrsz RÉSZTERÜLETEKRE  

 
 

ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ -  314/2012. KORM. R. 42.§ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS 
 
 

(a módosítás, a 314/2012. Korm. r. 45.§ (2) a) pontja szerint, az OTÉK 2012.aug.6-án hatályos tartalmi követelményei és 
jelmagyarázata alkalmazásával készült!!!!) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 

TERVEZET  
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ - TERVEZET 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017. (……) önkormányzati határozata 
 

Bátonyterenye Város Településszerkezeti terve jóváhagyásáról szóló  

242/2003. (XII. 11.) számú határozat módosításáról 
 

A Településszerkezeti Terv tervlapja az alábbiak szerint módosul: 
 

terület TSZT jelenlegi területhasználat  TSZT tervezett területhasználat 

0253/4 hrsz 
nyugati része 

 

Ev 
Védelmi erdőterület 

 

Kkk-me 
Különleges beépítésre nem szánt  

kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás 
hasznosításának céljára szolgáló terület 

0253/4 hrsz 
keleti része 

 

Ev 
Védelmi erdőterület 

 
Ek 

közjóléti erdőterület 

2022/9 hrsz  

Gksz és Lke 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 

és kertvárosias lakó terület 
 

Kk-me 
Különleges beépítésre szánt  

kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás 
hasznosításának céljára szolgáló terület 

 
 

Fentieknek megfelelően Bátonyterenye Város közigazgatási területére jóváhagyott Településszerkezeti 
tervlapon a részterületre vonatkozó módosítás átvezetésre kerül. 
 
Bátonyterenye Város 242/2003. (XII. 11.) számú Ök. határozat mellékletét képező TSZT tervlap 0253/4 
hrsz területére, valamint 2022/9 hrsz  területekre hatályát veszti, és helyébe a jelen határozat 1.sz 
mellékletét képező TSZT/6M és TSZT/7Mjelű Településszerkezeti tervmódosítás c. tervlap lép. 

E határozat 2017. ……..…..-én, a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba. 
 
 
Felelős: Nagy – Majdon József polgármester 
 
  
…………………………………………… ………………..…………………………. 
 Nagy – Majdon József Dr. Lengyel Tamás  
 polgármester  jegyző 

 

 

 

 

1.sz. melléklet 

Rajzszám Rajz megnevezése 

TSZT-6/M 
Bátonyterenye Város Településszerkezeti tervének módosítása a 0253/4 
hrsz e.r. területére  

M=1:  3 000 

TSZT-7/M 
Bátonyterenye Város Településszerkezeti tervének módosítása a 2022/9 
hrsz területére  

M=1: 3 000 



BÁTONYTERENYE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, 
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 

ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A  
0253/4 hrsz e.r. és a 2022/9 hrsz RÉSZTERÜLETEKRE  

 
 

ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ -  314/2012. KORM. R. 42.§ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS 
 
 

(a módosítás, a 314/2012. Korm. r. 45.§ (2) a) pontja szerint, az OTÉK 2012.aug.6-án hatályos tartalmi követelményei és 
jelmagyarázata alkalmazásával készült!!!!) 

 

 
 
 

 
 
 
 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA  
 

TERVEZET  
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ - TERVEZET 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (……) önkormányzati rendelete
3
  

 
 

Bátonyterenye Város Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló  

16/2004.(VI.25) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 (tervezet) 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 38.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró 

 
 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 

Főosztály, Építésügyi Osztály Hivatalának Állami Főépítésze, 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófav. Hatósági Osztály 

Országos Vízügyi Főigazgatóság 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  

Légügyi Hatóság  

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály 

Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős 

Államtitkárság 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali 

Osztály 

Heves Megyei Kormányhivatal Agrár- és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala 

Nógrád Megyei Rendőrkapitányság 

Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály  

                                                           
3 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 

(továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 

jelmagyarázatának figyelembevételével készült 

 



Nemzeti Média-és Hírközlési hatóság Miskolci Hatósági Iroda 

Országos Atomenergia Hivatal 

Országos Tisztiorvosi Hivatal 

Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 

Nógrád Megyei Önkormányzat - Megyei Közgyűlés 

 

a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő „Partnerségi egyeztetés 

szabályairól” szóló 4/2014. (IV.01.) sz. Önk. rendelete, valamint a 314/2012. (X. 8.) Korm. 

rendelet 29. és 29/A. §- szerinti vélemények kikérésével és a partnerségi egyeztetés 

szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:  

 

1.§ Bátonyterenye Város Helyi Építési Szabályzata (továbbiakban: HÉSZ) 5. §. /2/ bekezdés 

e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„e.), Különleges terület (K) 
- kastély, kastély park 

- szociális otthon 

- temetők 

- sportterület 

- szabadidő park 

- bányák 

- szeméttelep 

- kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület” 

 

2.§ A HÉSZ 26. §. /2/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 „/2/ 1Különleges területnek minősíti a szabályozási terv: 

- a kastély, kastélypark területét 

- szociális létesítmények területét 

- sportterületet 

- szabadidő parkot 

- temetőket 

- bányákat 

- szeméttelepet 
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- kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület” 

 

3.§ A HÉSZ 26. §. kiegészül a /12/ bekezdéssel, az alábbi szerint:  

 

„/12/ kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület 

 

(1) Elsősorban kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló 

tevékenységhez szükséges építmények, épületek (kutatás-fejlesztési célú épület; és tároló 

épület; irodaépület) elhelyezésére szolgál. 

(2)  Az övezetben a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás 

elhelyezhető, telkenként legfeljebb egy lakás. 

(3) mezőgazdasági üzemi területen 

  a) Beépítési mód: szabadonálló, 

  b) Legnagyobb beépíthetőség:  40% 

  c) Legnagyobb építménymagasság: max. 4,5 m (technológiai okból -pl.: kémény, siló, 

antenna-, az építménymagasság ettől eltérhet, max. 10m-ig)  



  d) Legkisebb zöldfelület: min. 40% 

  e) Előkert mérete:               0,0 m  

  f) Oldalkert legkisebb mérete:   5,0 m, 

  h) Hátsókert legkisebb mérete:   5,0 m  

(4) Az övezet telkén a beépítés feltételeit az alábbi táblázat alapján kell meghatározni 

az építési telek 

övezet jele 

beép. 

módja 

A kialakítható telek 

legkisebb ter. [m²] 
legnagy. beép. 

legnagyobb 

építm. mag 

legkisebb 

zöldfelület 

(ép.hely)  [%] [m] [%] 

Kk-me SZ 1500 40 4,5 40 

„ 

 

4.§ A HÉSZ 27. §. /1/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„/1/ A beépítésre nem szánt területek: 

a., közlekedési és közmű-elhelyezési (KÖ) 

b., zöld (Z) 

c., erdő (E) 

- védelmi erdő (védő, védett) (Ev) 

- gazdasági erdő (Eg) 

- egészségügyi-szociális, turisztikai (Ee) 

d., mezőgazdasági (M) 

e., vízgazdálkodási (V) 

f., kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület(Kkk-

me)” 

 

5.§ A HÉSZ kiegészül a 44./A. §-al aza alábbiak szerint: 

 

„kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület 

Kkk-me jelű 

44./A.§. 
 

„/1/ A Kkk-me jelű övezetben kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás hasznosításának 

céljára szolgáló építmények létesítményei és épületei helyezhetők el az alábbiak szerint 

kialakított építési helyen belül:   

-előkert mértéke minimum 5,0 méter, 

-oldalkert mértéke minimum 5,0 méter, 

- hátsókert mértéke minimum 5,0 méter.”   

/2/Az övezet telkén a beépítés feltételeit az alábbi táblázat alapján kell meghatározni 

az építési telek 

övezet jele 

beép. 

módja 

A kialakítható telek 

legkisebb ter. [m²] 
legnagy. beép. 

legnagyobb 

építm. mag 

legkisebb 

zöldfelület 

(ép.hely)  [%] [m] [%] 

Kkk-me SZ 10 000 5 5,0 25 

 

 

 



 

6.§ Bátonyterenye Város Helyi Építési Szabályzatának 7. sz. melléklete jelen rendelet 1. 

mellékletével egészül ki.   

 

1. Melléklet 

E rendelet mellékletét képező Szabályozási tervek 

 

Rajzszám Rajz megnevezése Méretarány 

SZT-6/M 
Bátonyterenye Város Helyi Építési Szabályzatának és 

Szabályozási tervének módosítása a 0253/4 hrsz részterületére  
M=1: 3 000 

SZT-7/M 
Bátonyterenye Város Helyi Építési Szabályzatának és 

Szabályozási tervének módosítása 2022/9 hrsz részterületére  
M=1: 3 000 

 

 

7. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba.  

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Bátonterenye Város Helyi 

Építési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 216/2004.(VI.25) sz. Ök. rendeletének az 

SZK M rajzszámú M=1:10 000 méretarányú külterületi szabályozási tervlap a jelen 

rendelet 1. mellékletét képező SZT/6M jelű „Bátonyterenye Város Helyi Építési 

Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása a 0253/4 hrsz részterületére”, 

valamint SZK … rajzszámú, M=1:4000 méretarányú szabályozási terv a jelen rendelet 

1. mellékletét képező SZT/7M jelű „Bátonyterenye Város Helyi Építési Szabályzatának 

és Szabályozási tervének módosítása 2022/9 hrsz részterületére” 

(3) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

(4) E rendelet belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2030 

06/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 
Felelős: Nagy – Majdon József polgármester 

 

 

  

…………………………………………… ………………..…………………………. 

 Nagy – Majdon József Dr. Lengyel Tamás  

 polgármester  jegyző 
 

 

 

 

Kihirdetve:  

 

Bátonyterenye, 2017. ………..                               

        ………………………………. 

  Dr. Lengyel Tamás  

  jegyző 

 

 

 

 


