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Balassagyarmat településrendezési eszközeinek kismértékű 
módosítása egyszerűsített eljárás keretében. 
 
Bevezető 
 
Balassagyarmat Város korábbi rendezési tervének átfogó felülvizsgálatát 2015-16 
években végezte irodánk. Az új településrendezési eszközöket a város 18/2016. 
(X. 3.) számú, a Településszerkezeti tervet megállapító, és 19/2016. (X. 3.) 
számú, a Helyi Építési Szabályzatot, és mellékleteként a Szabályozási tervet 
megállapító rendeleteivel fogadta el.  
 
Az önkormányzat partnerségével a városi sportegyesület pályázatot nyújtott be 
egy többcélú sportcsarnok megépítésére, melynek első fordulóján túljutott. A 
műszaki előkészítés során kiderült, hogy a hivatalos verseny rendezvények 
helyszíneként hitelesíthető küzdőtérrel rendelkező csarnok épületben szükséges 
küzdőtér feletti belmagasság miatt, meg kell növelni a frissen elfogadott rendezési 
tervben, a különleges beépítésre szánt sportövezetben megengedett legnagyobb 
építménymagasság értékét. 
 
Ezzel párhuzamosan a célszerű telekhasználat miatt felmerült a szabályozásban 
körülhatárolt építési hely módosítása is, valamint a beruházásra kijelölt terület 
mögöttes részének megközelítésére egy meglévő kiszolgáló út mintegy 50 méteres 
meghosszabbítása. 
 
Fenti módosítások dokumentációjának elkészítésével irodánkat bízták meg. 
 
A változások ismertetése. 
 
Településszerkezeti terv 
 
A településszerkezeti terv nem változik. A módosítással érintett terület a tervezett 
belterületi határon belül, a beépítésre szánt területen, azon belül a különleges - 
sport területen van a jelenleg érvényes területfelhasználás szerint is, és ez 
változatlanul marad. Nem történik sem mező-, sem erdőgazdasági terület 
igénybevétel, nem változik a területi mérleg, ebből következően nem történik 
változás a hatályos megyei területrendezési tervvel való összhang tekintetében 
sem. 
 
A város rendezési tervének 2016. évi átfogó felülvizsgálata során a 
rendezési terv, és a magasabb szintű tervek közötti összhangról, a város 
területi mérlegéről az alább ideidézett megállapításokat tettük, melyeken 
a jelen módosítás semmit sem változtat: 
 
Biológiai aktivitás, területi mérleg 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
2006. évi módosítása (2006. évi L. törvény 3. §.) szerint a települések 
közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke a településrendezési 
tervkészítés során az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. 
Az építési törvénybe tett módosítások célja, a fenntarthatóság elveinek 
megfelelően, a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás érdekében az 
újonnan beépítésre szánt területeken a biológiai aktív felületarány megtartása, a 



 

 

területekkel való ésszerű bánásmód elősegítése, ugyanakkor nem akadályozva a 
települések fejlődését, de hatékonyan ösztönözve az ökológiai érték védelmét, az 
azokkal való tudatos gazdálkodást. 2007. május óta hatályos az Étv. végrehajtási 
rendelete (9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet), mely a területek biológiai 
aktivitásértékének számításáról rendelkezik, ennek alapján számítottuk ki a 
módosítással érintett területekre a településrendezési tervkészítés előtti 
(meglévő), és utáni (tervezett) állapot biológiai aktivitás értékét.    
 
A jelenlegi felülvizsgálattal és módosítási javaslattal érintett területek Biológiai 
aktivitásérték számítása (A számítást a módosítandó területek csoportos 
értékelésével adjuk meg) 
 

 Meglévő állapot Tervezett állapot 

hrsz. terület-
felhasz
nálás 

terület 
nagys

ág 
(ha) 

biológiai 
aktivitásér
ték mutató  

a terület 
biológiai 

aktivitásért
éke 

terület-
felhasznál

ás 

terület 
nagys

ág 
(ha) 

biológiai 
aktivitásér
ték mutató  

a terület 
biológiai 

aktivitásért
éke 

Déli 
elkerülő 

alatti 
terület 

(1) 

Ev 18,6 9,0 167,4 Gksz 18,6 0,4 7,4 

Patvarci 
út alatti 
terület 

(2) 

Má 123,6 3,7 457,3 Gksz 123,6 0,4 49,4 

Ökológiai 
folyosó 
területe 

(3) 

Má 105,5 3,7 390,3 T 105,5 8,0 844,0 

Natura 
2000 

területe 
(4) 

Má 88,8 3,7 328,6 T 88,8 8,0 710,4 

Összesen  336,5  1343,6  227,7  1611,2 

(A változással érintett területek a Biológiai aktivitásérték mutató tervlapon kerültek bemutatásra.) 

 
A változtatással érintett területek településrendezési terv készítés előtti biológiai 
aktivitásértéke 1343,6. A változtatással érintett területek biológiai aktivitásértéke 
a településrendezési terv készítés után 1611,2.  A településrendezési terv 
tervezett változtatásai összesen 20 %-kal növelték a közigazgatási terület biológiai 
aktivitásértékét.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Területi mérleg: 
 
A város közigazgatási területének területi mérlegét az alábbi két táblázatban 
foglaltuk össze 
Terület megnevezése Eddigi terület (ha) Tervezett terület (ha) 

Teljes közigazgatási terület 2 332,9 2 332,9 

Belterület 698,5 746,1 

- ebből központi belterület 672,9 694,9 

Nyírjes üdülőterület 25,6 51,2 

Külterület 1 634,4 1 586,8 
 
 
 

Övezetek területi mérlege: 
Beépítésre szánt területek (m2)  Beépítésre nem szánt területek (m2) 

Lakóterületek 2699680,8  Út és közmű területek 
(Kö) 

 

kisvárosias (Lk) 271 786,2   utak és közterületek 
(Köu) 

1 897569,9 

kertvárosias 
(Lke) 

1 627 064,5  vasúti területek 276 563,3 

falusias (Lf) 800 830,1  iparvágány területek 9 030,3 

Üdülőterületek 250262,3  Mezőgazdasági területek 
(M) 

5434185,3 

 üdülőházas (Üü) 242 308,3    kertes mezőgazdasági 
(Mk) 

869 646,1 

hétvégiházas 
(Üh) 

7 954,0   általános mezőgazdasági 
(Má) 

2 594 618,2 

Vegyes területek 
(Vt) 

681 283,1  természetközeli terület 
(Tk) 

1 969 921,0 

Gazdasági 
területek 

4 675081,3  Zöldterületek, közpark 
(Zkp) 

175 937,3 

 ipari gazdasági 
(Gip) 

2 976 577,3  Erdő területek (E) 5 559 854,3 

ker.-szolg. 
(Gksz) 

1 698 504,0    közjóléti célú (Ek) 200 482,4 

Különleges (K) 595 898,5   gazdasági célú (Eg) 4 985 689,2 

   védelmi és védett (Ev) 373 682,7 

   Vízügyi terület (Vi) 281 774,8 

   Különleges beépítésre 
nem szánt területek (Kb) 185 886,8 

     

   Duna-Ipoly Nemzeti Park 
(DINP) 

605 992,2 

Összesen: 8 902 206,0  Összesen: 14 426 794,0 

Mindösszesen: 23 329 000,0 

  



 

 

Országos Területrendezési Terv (OTrT) elhatározásai 
 
Országos Területrendezési Terv (OTrT) elhatározásait a Nógrád Megye 
Területrendezési terve közvetíti. Az OTrT 2014-ben módosításra került, ezért az 
átmeneti előírásokat is figyelembe kell venni. Az OTrT- ből a szerkezeti tervet és 
a térségi övezeteket is bemutatjuk. A megyei tervből csak azokat a térségi 
övezeteket, melyeket az OTrT-t jóváhagyó törvény nem helyezett hatályon kívül. 
A szerkezeti tervlapjáról leolvasható elhatározások egyrészt területfelhasználás, 
másrészt hálózati vonatkozásúak. Mindkét elem a megyei tervben pontosításra 
került ezért, az tekinthető mérvadónak. 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
  



 

 

 
 
A térségi övezetek közül az aláfestett övezetek érintik Balassagyarmatot. 
 
 
Szabályozási terv 
 
A szabályozási terv két szelvényét érinti a változás. A B2-2 és B2-5,6 szelvények 
csatlakozásánál történik tartalmi módosulás. 
 
A változással érintett terület a város északi részén, az ipolyparti sport és szabadidő 
központ területén, annak nyugati, Nárdor utca menti részén fekszik. Itt jelenleg is 
sportpályák, és alulhasznosított szabad területek vannak, az egykori, mára 
feltöltődött ipolymeder két oldalán. 
 
A jelenleg hatályos szabályozáshoz képest, két eltérő paraméterű sportövezetből 
egy övezeti határon belül, a megengedett legnagyobb építménymagasság 12,5 
méter értékre emelésével javasoljuk szabályozni a beépítést. Az építési hely 
kijelölése az egységes övezetbe sorolás miatt kismértékben, a Nádor utca menti 
terület felső részén változik.  



 

 

 
Tekintettel arra, hogy a területen található egy hírközlési torony, melynek 
megközelíthetőségét biztosítani kell, továbbá az egykori meder túlpartjára eső 
területek megközelítése érdekében egy meglévő kis kiszolgáló zsákutcát 
meghosszabbítani javaslunk a szabályozási tervmódosításon ábrázoltak szerint. 
 
A Helyi Építési Szabályzat 
 
A helyi építési szabályzat normaszövegében változtatás nem történik. 
 
 
Salgótarján, 2017. június 

 
 
 …………………………… 
 G. Csonka Ágnes 
 okl. építészmérnök 
 TT-12-0075 
 
 
 
 



 

 

Rendelettervezet 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 
___/2017. (__. __.) önkormányzati rendelete 
a város Helyi Építési Szabályzatát megállapító 

19/2016. (X. 3.) számú rendeletének módosításáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 9. §-ban kapott felhatalmazás 
alapján, tekintettel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendeletben foglaltakra, a város Helyi Építési Szabályzatát megállapító 
19/2016. (X. 3.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 
módosítására az alábbi rendeletet alkotja 
 

1.§ 
 
A HÉSZ mellékletét képező B2-2 és B2-5,6 számú, 1:1000 méretarányú belterületi 
szabályozási tervlapok helyébe e rendelet B2-2M és B2-5,6M számú, 1:1000 
méretarányú tervlapok lépnek. 
 

2.§ 
 
E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 
 
Balassagyarmat, 2017. ___. __. 
 
 
 ______________ ________________ 
 Medvácz Lajos Dr. Varga Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 


