
PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÁS 

Tisztelt Lakosság! 

Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: partnerségi rendelet) értelmében a 

településrendezési eszközök (TSZT, HÉSZ) módosítása esetén, előzetes tájékoztatást ad. 

Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő testülete 112/2020. (X.29.) számú 

határozatával döntött a Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási 

Terv K-07 jelű módosításáról. 

A módosítás célja a Kazincbarcika, Tóth Árpád utca és Jószerencsét út csomópontjától 

nyugatra eső területen beépítésre szánt terület további kijelölése által az utcakép rendezése, és 

a fejlesztésekhez újabb közösségi célú funkció elhelyezéséhez szükséges feltételek 

biztosítása. 

A jelenlegi partnerségi tájékoztató a módosítás pontjait ismerteti, melynek tervezete a 

www.kazincbarcika.hu/településrendezés menüpontban található.  

Lakossági fórum időpontja: 2021. március 04. napja, mely a veszélyhelyzet idején 

alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló rendelet alapján elmarad, az észrevételeket 

kizárólag elektronikus úton lehet megtenni. 

A készítendő módosítással kapcsolatban 2021. március 12. napjáig lehet észrevételt, 

javaslatot, véleményt tenni elektronikus úton a foepitesz@kazincbarcika.hu e-mail címre 

megküldve. 

Kazincbarcika, 2021. február 25. 

        Juhász-Nagy Balázs  

   városi főépítész 

http://www.kazincbarcika.hu/településrendezés
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4. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV K‐6 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVANYAGA 
 

 

A MÓDOSÍTÁS 
SORSZÁMA 

A MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA 

K‐7 Jelű TRE módosítás 
1. számú módosítása 

Kazincbarcika  város  területén  a  városrendezés  korábbi  évtizedeinek 
lenyomataként  számos  úszótelkes  kialakítású,  nagy,  összefüggő  közterületi 
telektestben  kisebb‐nagyobb  beépítésre  szánt  területek  helyezkednek  el, 
amelyek  rendszerint  a  már  meglévő  épületek  körül  határolásával  kerültek 
kialakításra, úgynevezett úszótelkek formájában. 
A  változással  érintett  területfelhasználási  egység  Kazincbarcika  város 
belterületén,  a  Jószerencsét  útnak  az  Alsóvárosi  körúthoz  és  az  Építők 
útjához  csatlakozó  torkolati  részén  helyezkedik  el.  Ezen  a  területen  már 
korábban  is  szabadonálló beépítésű,  vegyes építészeti minőséget  képviselő 
épületek kerültek elhelyezésre, amelyek  fokozatosan egy  intézményterületi 
egységgé,  sávvá  alakultak  át.  Ennek  a  területnek  egyik  utolsó  ilyen  eleme, 
részlete  a  Tóth  Árpád  út  –  Jószerencsét  út  csomópontjától  nyugatra  eső 
terület.  A  jelenlegi  szabályozás,  szabályozási  vonallal  egy  elkeskenyedő 
telekformát  határoz meg, melynek  felülvizsgálata,  bővítése  indokolt,  az  út 
szabályozási  szélességének  bővítése  így  az  út  déli  oldalra  kerül  át,  az 
egységes  telekvonal  kialakítása  miatt.  A  módosításba  ezért  a  Völgy  park 
északi részét is be kell vonni. 
A  településrendezési  eszközök módosításának  célja  a  területen  beépítésre 
szánt  terület  további  kijelölése  által  az  utcakép  rendezése,  és  a 
fejlesztésekhez  újabb  közösségi  célú  funkció  elhelyezéséhez  szükséges 
feltételek biztosítása,  így a módosításra a beépítésre szánt  terület bővítése 
érdekében van szükség. 
Ennek alapján kerül megtervezésre a telekalakítás, mely a jelenleg is vegyes 
intézményi  terület  bővítését  jelenti.  A  terület  jelenlegi  besorolása  részben 
vegyes  intézményi  terület,  mely  nem  változik,  csak  kiegészül,  és  részben 
lakótelepi közkert. A terület zöldterületi rendszere megújulásra vár, melynek 
egyik eleme lehet a tervezet gyorsétterem. 
A fejlesztéssel érintett ingatlan a Kazincbarcika 1394/63 helyrajzi szám alatti 
ingatlan, mely egy nagyméretű  tömtelek, és az érintett  területfelhasználási 
egység.  A  tervezett  módosítás  meghatározó  szerepe  miatt  az  érintett 
ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánították  
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5. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 
Határozat tervezet 
 

A Településszerkezeti Terv módosításának határozat tervezete 
   
...../2021. (        ) önkormányzati határozat 
 
Tárgy:  
Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő‐testületének 142/2019.(IX.  19.)  számú önkormányzati 
határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervének K‐76 jelű módosítása. 
 
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1) A Képviselő‐testület Kazincbarcika Város Településszerkezeti Tervének K‐6 jelű módosítását a jelen 

határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 
Tervszámok:   K‐7‐1/A‐M‐1 
      K‐7‐1/B‐M‐1 
 

A Településszerkezeti terv módosítással nem érintett részei hatályban maradnak. 
 
2) A Kazincbarcika Város Településszerkezeti Terve Leírásának 3. melléklete kiegészül az alábbiakkal:  
 

3/A melléklet változások bemutatása M=1:40000 
Tervszám:  K‐7‐3/A‐M‐1 

 
3/B melléklet: K‐7 változások leírása az M‐1 módosítás során 

 
3/D  melléklet:  A  biológiai  aktivitás  érték  142/2019.  (IX.  19.)  Kt.  határozathoz  tartozó  6. 
mellékletében meghatározott biológiai aktivitási érték felhasználása  

 

A  biológiai  aktivitásérték  számítás  során  keletkezett  biológiai  aktivitásérték  növekmény mértéke 
278,725  pont,  amely  –  a  településszerkezeti  terv  későbbi  módosítása  során  történő 
felhasználhatóság szándékával – rögzítésre került. 

 

Ebből a K‐7 jelű TRE módosítás biológiai aktivitási értékének pótlására felhasználásra kerül --5,689 
pont. 
 

A  biológiai  aktivitásérték  számítás  során megmaradt  biológiai  aktivitásérték  növekmény mértéke 
280,405  pont,  amely  –  a  településszerkezeti  terv  későbbi  módosítása  során  történő 
felhasználhatóság szándékával – rögzítésre kerül. 
273,036 pont 

 

A  településfejlesztési,  településrendezési  tevékenységek  előkészítése  során  megállapított 
Településszerkezeti  Tervben  és  az  elválaszthatatlan  részét  képező  Településszerkezeti  Terv 
Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni. 

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatosan 
 
 
A....../2021. (          ) határozat 1 melléklete 
 



 

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K‐7 JELŰ MÓDOSÍTÁSA   6 

M‐1 JELŰ MÓDOSÍTÁS: Vegyes intézményi terület bővítése és a Jószerencsét út szabályozási vonalának módosítása 

A módosítással érintett terület lehatárolása: 
Kazincbarcika Jószerencsét út‐Alsóvárosi körút‐Hadak útja‐ Egressy Béni utca által határolt területfelhasználási egység, illetve a Jószerencsét út 1132/26 közterület, Szent 
Erzsébet sétány Építők útja által határolt területfelhasználási egység. 
A fejlesztéssel érintett ingatlan a következő: Kazincbarcika 1394/63 helyrajzi szám alatti ingatlan helyrajzi szám. 

A módosítás leírása: 

A módosítás  során  a  terület  rendeltetésének  újra  gondolására,  a  telekstruktúra  rendezésére  kerül  sor  a  beépítési  javaslat  és  a  telekalakítási  terv  alapján.  A  vegyes  
intézményi terület és a közpark besorolás megmarad, de a vegyes  intézményi terület kiegészítésre kerül. A tervezett szabályozási szélesség a Jószerencsét út déli oldalára 
kerül át.  

A hatályos Településszerkezeti terv részlete  A módosuló Településszerkezeti terv részlete 

 
A módosítás tervszáma: K‐7‐1/A‐M‐1 

Készült az állami alapadatok felhasználásával   Tervező: Lautner Emőke TT/1‐05‐0079  
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M‐1 JELŰ MÓDOSÍTÁS: Vegyes intézményi terület bővítése és a Jószerencsét út szabályozási vonalának módosítása 

A módosítással érintett terület lehatárolása: 

Kazincbarcika  Jószerencsét  út‐Alsóvárosi  körút‐Hadak  útja‐  Egressy  Béni  utca  által  határolt  területfelhasználási  egység,  illetve  a  Jószerencsét  út  1132/26 
közterület, Szent Erzsébet sétány Építők útja által határolt területfelhasználási egység. 
A fejlesztéssel érintett ingatlan a következő: Kazincbarcika 1394/63 helyrajzi szám alatti ingatlan helyrajzi szám. 

A módosítás leírása: 

A módosítás során a terület rendeltetésének újra gondolására, a telekstruktúra rendezésére kerül sor a beépítési javaslat és a telekalakítási terv alapján. A 
vegyes intézményi terület és a közpark besorolás megmarad, de a vegyes intézményi területe kiegészítésre kerül. A tervezett szabályozási szélesség a 
Jószerencsét út déli oldalára kerül át. 

A hatályos Településszerkezeti terv Közlekedési tervlap részlete  A módosuló Településszerkezeti Közlekedési tervlap részlete  

 
A módosítás tervszáma: K‐7‐1/1/B‐M‐1 

Készült az állami alapadatok felhasználásával   Tervező: Lautner Emőke TT/1‐05‐0079  
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A....../2021. (          ) határozatának 3 melléklete az elfogadást követő módosítások alapján: 
 

3/A melléklet K‐7/M‐1 JELŰ MÓDOSÍTÁSHOZ 
 

3/A melléklet a K‐7/M‐1 JELŰ MÓDOSÍTÁSHOZ: VÁLTOZÁSOK TERVLAPJA 

A módosítással érintett terület lehatárolása: 

Kazincbarcika  Jószerencsét  út‐Alsóvárosi  körút‐Hadak  útja‐  Egressy  Béni  utca  által  határolt 
területfelhasználási egység, illetve a Jószerencsét út 1132/26 közterület, Szent Erzsébet sétány Építők útja 
által határolt területfelhasználási egység. 
A fejlesztéssel érintett ingatlan a következő: Kazincbarcika 1394/63 helyrajzi szám alatti ingatlan helyrajzi 
szám. 

A változások bemutatása: 

A módosítás tervszáma: K‐7/3/A‐M‐1 

Készült az állami alapadatok felhasználásával    Tervező: Lautner Emőke TT/1‐05‐0079 
 

3/B melléklet a K‐6 /M‐1 JELŰ MÓDOSÍTÁSHOZ: VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 

 

   HATÁLYOS TERÜLETFELHASZNÁLÁS     TERVEZETT TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

SORSZ  Jele  Megnevezése  Jele Megnevezése 

K‐7/M‐1 Jelű módosítás  
791 Köu Közlekedési terület -> Vi Vegyes intézményterület 

80 Z Zöldterület -> Vi Vegyes intézményterület 

81 Vi Vegyes intézményterület -> Z Zöldterület 

82 Z Zöldterület -> Köu Közlekedési terület 

83 Z Zöldterület -> Köu Közlekedési terület 

79 Köu Közlekedési terület -> Vi Vegyes intézményterület 

80 Z Zöldterület -> Vi Vegyes intézményterület 

81 Vi Vegyes intézményterület -> Z Zöldterület 

82 Z Zöldterület -> Köu Közlekedési terület 

83 Z Zöldterület -> Köu Közlekedési terület 
 

                                                 
1 A sorszámozás a korábban készült K‐6 jelű TRE módosítás folytatása 
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6. A HÉSZ MÓDOSÍTÁSA 
 

A HÉSZ módosítása, rendelet tervezet 
 

Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő‐testületének …./2021. (…..) önkormányzati rendelete 
Kazincbarcika Város Képviselőtestületének 22/2019. (IX.19.) számú Kazincbarcika Város Helyi Építési 

Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendeletének módosításáról 
 
 
 

Kazincbarcika Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint az 
épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  62.  §  (6)  bekezdés  6. 
pontjában,  valamint  a  13.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott 
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről 
szóló 314/2012.  (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §  (4) bekezdésében biztosított véleményezési  jogkörében 
eljáró  államigazgatási  szervek  véleményének  kikérésével  a  partnerségi  egyeztetést  követően 
Kazincbarcika  város  Helyi  Építési  Szabályzatáról  és  Szabályozási  tervéről  szóló  22/2019.(IX.19.) 
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
 

1. § 
 

1) A Kazincbarcika város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 22/2019.(IX.19.) 
önkormányzati  rendelet 7. és 8. mellékletét képező Külterületi és Belterület Szabályozási Terv e 
rendelet 1. melléklete szerint módosul. 

 

Tervszámok:   K‐7/ M‐1, 
Érinti a Belterületi szabályozási terv 10. és 14. szelvényét 
Érinti a Külterületi szabályozási terv B és D szelvényét 
 

2) A  Belterületi  és  Külterületi  Szabályozási  Terv  módosításokkal  nem  érintett  részei  hatályban 
maradnak. 

 

3) A jóváhagyás után a Szabályozási Tervet egységes szerkezetben kell foglalni. 
 

2. § 
 

Ez a rendelet a jóváhagyását követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 

Dr Szuromi Krisztina                Szitka Péter 
jegyző                    polgármester 
 

Kazincbarcika, 2021..………… hó 
 

A kihirdetés napja 2021. ……….hó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A....../2021 (          ) rendelet 1. melléklete 
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M‐1 JELŰ MÓDOSÍTÁS: Vegyes intézményi terület bővítése és a Jószerencsét út szabályozási vonalának módosítása 

A módosítással érintett terület lehatárolása: 
Kazincbarcika  Jószerencsét  út‐Alsóvárosi  körút‐Hadak  útja‐  Egressy  Béni  utca  által  határolt  területfelhasználási  egység,  illetve  a  Jószerencsét  út 
1132/26 közterület, Szent Erzsébet sétány Építők útja által határolt területfelhasználási egység. 
A fejlesztéssel érintett ingatlan a következő: Kazincbarcika 1394/63 helyrajzi szám alatti ingatlan helyrajzi szám. 

A módosítás leírása: 

A módosítás  során  a  terület  rendeltetésének  újra  gondolására,  a  telekstruktúra  rendezésére  kerül  sor  a  beépítési  javaslat  és  a  telekalakítási  terv 
alapján. A vegyes intézményi terület és a közpark besorolás megmarad, de a vegyes intézményi terület kiegészítésre kerül. A tervezett szabályozási 
szélesség a Jószerencsét út déli oldalára kerül át. 
Tervezett vegyes intézményi övezetek: Vi 25884 és Vi 27884. A beépítési mód zártsorú beépítésről szabadonállóvá változik, az épületmagasság 12,5 
méterről 7,5 méterre csökken. 

A hatályos Szabályozási terv részlete  A módosuló Szabályozási terv részlete 

A módosítás tervszáma:   K‐7/ M‐1       
Érinti a Belterületi szabályozási terv 10. és 14. szelvényét valamint a Külterületi szabályozási terv B és D szelvényét.  

Készült az állami alapadatok felhasználásával   Tervező: Lautner Emőke TT/1‐05‐0079  
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LA‐URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT.   
Székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 21 
Telefon: 06‐20‐9692‐361 
E‐mail: lautner.emoke@gmail.com,  
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7. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 

KAZINCBARCIKA VÁROS  

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K – 7 JELŰ MÓDOSÍTÁSA 
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI ÉS ADATKÉRÉSI TERV  
 

7.1 A módosítás előzményei  
 

7.1.1 A településrendezési terv módosításának kezdeményezése 
 

Kazincbarcika Város Önkormányzata 112/2020.(X.29.) határozatában döntött arról, hogy módosítja az 
érvényben lévő Településrendezési tervét, mely sorrendben a K‐7 jelű módosítás lesz. 
Egyúttal Kazincbarcika Város Önkormányzata ugyanebben a határozatában döntött arról, hogy a város 
kiemelt fejlesztési területévé nyilvánítja az érintett területeket és környezetüket. 
 

A módosítással érintett terület Kazincbarcika területén, a Kazincbarcika Jószerencsét út‐Alsóvárosi körút‐
Hadak útja‐ Egressy Béni utca által határolt területfelhasználási egység, illetve a Jószerencsét út 1132/26 
közterület, Szent Erzsébet sétány Építők útja által határolt területfelhasználási egység. 
A  fejlesztéssel  érintett  ingatlan  a  Kazincbarcika  1394/63  helyrajzi  szám  alatti  ingatlan,  mely  egy 
nagyméretű  tömtelek,  és  az  érintett  területfelhasználási  egység.  A  tervezett módosítás meghatározó 
szerepe miatt az érintett ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánították  
 

7.1.2 A településrendezési terv módosítását előkészítő tervdokumentációk  
 

Kazincbarcika város  területén a városrendezés korábbi évtizedeinek  lenyomataként  számos úszótelkes 
kialakítású,  nagy,  összefüggő  közterületi  telektestben  kisebb‐nagyobb  beépítésre  szánt  területek 
helyezkednek el, amelyek rendszerint a már meglévő épületek körül határolásával kerültek kialakításra, 
úgynevezett úszótelkek formájában. 
A  változással  érintett  területfelhasználási  egységen  belül  már  korábban  is  szabadonálló  beépítésű, 
vegyes  építészeti  minőséget  képviselő  épületek  kerültek  elhelyezésre,  amelyek  fokozatosan  egy 
intézményterületi egységgé, sávvá alakultak át. Ennek a területnek egyik utolsó  ilyen eleme, részlete a 
Tóth  Árpád  út  –  Jószerencsét  út  csomópontjától  nyugatra  eső  terület.  A  jelenlegi  szabályozás, 
szabályozási  vonallal  egy  elkeskenyedő  telekformát  határoz  meg,  melynek  felülvizsgálata,  bővítése 
indokolt, az út szabályozási szélességének bővítése így az út déli oldalra kerül át, az egységes telekvonal 
kialakítása miatt. A módosításba ezért a Völgy park északi részét is be kell vonni. 
A  településrendezési  eszközök  módosításának  célja  a  területen  beépítésre  szánt  terület  további 
kijelölése által az utcakép rendezése, és a  fejlesztésekhez újabb közösségi célú  funkció elhelyezéséhez 
szükséges  feltételek  biztosítása,  így  a módosításra  a  beépítésre  szánt  terület  bővítése  érdekében  van 
szükség. 
 

Ennek alapján kerül megtervezésre a telekalakítás, mely a jelenleg is vegyes intézményi terület bővítését 
jelenti.  A  terület  jelenlegi  besorolása  részben  vegyes  intézményi  terület,  mely  nem  változik,  csak 
kiegészül, és részben lakótelepi közkert. A terület zöldterületi rendszere megújulásra vár, melynek egyik 
eleme lehet a tervezet gyorsétterem. 
A beépítési tanulmánytervet (vázlattervet) a beruházó gyorsétterem lánc bocsátotta az önkormányzat 
rendelkezésére,  melynek  célja  a  terület  közterületi  rendszerének  és  telekstruktúrájának  kialakítása, 
rendezése  és  a  tervezett  fejlesztésekhez  szükséges  feltételek,  valamint  a  településkép  egységes 
karakterének  biztosítása.  A  beépítési  tanulmányterv  részleteit  a  7.3.8  Környezetalakítás  tervfejezet 
tárgyalja részletesen. 
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7.1.3 A Településrendezési terv módosítása 
 

Tekintettel arra, hogy a  tervezett  Településrendezési Eszközök módosítási  igénye az Önkormányzat és 
Kazincbarcika város számára jelentőséggel bíró beruházásokat készít elő, és a beruházások tényleges és 
sürgős  megvalósítását  szolgálják,  ezért  ezek  a  módosítási  igény  a  K‐6  jelű  Településrendezési  terv 
módosítás során kiemelten, tárgyalásos eljárás keretében kerülnek módosításra. 
A  Kormány  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a 
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló 
314/2012.  (XI.08.)  Kormányrendelet 24.  szakasz A  településrendezési  eszközök készítése, módosítása 
egyeztetésének  és  elfogadásának  szabályaira  vonatkozó  32.  §  (6)  bekezdései  alapján  a 
településrendezési eszköz egyeztetése történhet tárgyalásos eljárás szerint, ha: 
 

„(6)  A  településrendezési  eszköz  egyeztetése  tárgyalásos  eljárás  szerint  történik,  amennyiben  a 
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és  egyszerűsítéséről  szóló  törvény  hatálya  alá  tartozó  ügy  tárgyát  képező  építési  beruházás 
megvalósítása miatt indokolt, 

b)  a  Kormány  által  rendeletben  kihirdetett  veszélyhelyzet  esetén,  az  érintett  településen  a 
veszélyhelyzet következményeinek a  felszámolása vagy a  további, közvetlenül  fenyegető veszélyhelyzet 
megelőzése miatt indokolt, vagy 

c) a képviselő‐testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás 
megvalósítása miatt indokolt.” 
 

A módosítani kívánt területre a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: 
 

- Kazincbarcika  város  Településszerkezeti  Terve  (elfogadva  a  142/2019.  (IX.19.)  önkormányzati 
határozattal. 

 

- Kazincbarcika  város  Helyi  Építési  Szabályzat  és  Szabályozási  Terv,  elfogadva  a  22/2019.  (IX.  19.) 
önkormányzati rendelettel, hatályos 2019.X. hó.19‐től. 

 

A Településrendezési eszközök módosításánál az OTÉK 2021. január 1‐én hatályos rendelkezéseit és a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.) 
Korm. rendelet jelkulcsait alkalmazzuk. 
 

A Településrendezési terv módosítása a hiteles állami alapadatok felhasználásával készült. 
 

7.1.4 A Településrendezési terv módosításának véleményeztetése 
 

a) A  tárgyalásos  eljárás  előtt  a  partnerségi  véleményezési  eljárás  lefolytatására  kerül  sor  jelen 
tervdokumentáció alapján. 
A  véleményezési  szakaszba  bevonásra  kerülnek  a  314/2012.  (XI.08.)  Korm.  rendelet  42.  §  (4) 
bekezdés szerint felsoroltak, így  

 A partnerségi rendelet szerint az eljárásban érintett partnerek 

 Az érintett területi és települési önkormányzatok 
 

b) A  Településrendezési  terv  tervezett  módosításai  tárgyalásos  eljárásban  történik,  azonban  a 
tárgyalás  megfelelő  lebonyolításának  érdekében  a  végső  szakmai  véleményezési  terv  elkészítése 
előtt ‐ mely a tárgyalás alapja ‐ előzetes tájékoztatási és adatkérés eljárás lefolytatására is sor kerül 
a partnerségi egyeztetés lefolytatásával párhuzamosan.  
 

c) A módosítás miatt a környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása érdekében kérelemmel 
fordul a város a környezet védelméért felelős szervekhez a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján az 
előzetes tájékoztatási eljárással egy időben.  
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7.2 A módosítással érintett területek ismertetése:  
7.2.1  A módosítással érintett területek kijelölése, elhelyezkedése 
 

A módosítással érintett területek elhelyezkedése a városon belül 
 

7.2.2  A tervezett módosítások bemutatása 
 

M‐1 JELŰ MÓDOSÍTÁS 

A Kazincbarcika város  területén  lévő  Jószerencsét út‐Alsóvárosi körút‐Hadak útja‐  Egressy Béni utca 
által határolt területfelhasználási egység, illetve a Jószerencsét út 1132/26 közterület, Szent Erzsébet 
sétány  Építők  útja  által  határolt  területfelhasználási  egység  telekstruktúrájának  rendezése  és  a 
Jószerencsét út szabályozási vonalának módosítása 
 

A rendezés célja 
 

A  településrendezési  eszközök módosításának célja  a  területen a beépítésre  szánt  terület bővítésének 
kijelölése  által  az  utcakép  tovább  építése  és  a  fejlesztésekhez  szükséges  feltételek  biztosítása.  A 
módosítás során a terület rendeltetésének újra gondolására, és a telekstruktúra rendezésére kerül sor 
beépítési  tanulmányterv  (vázlatterv)  és  telekalakításiterv  alapján.  A  tömbtelekből  leválasztásra  és 
bővítésre kerül a korábban már kijelölt vegyes intézményi terület. 
A  fejlesztéssel érintett  ingatlan a következő: Kazincbarcika 1394/63 helyrajzi  számú tömbtelek, mely a 
földhivatali nyilvántartás szerint kivett lakótelep besorolású. 
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A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti és módosított besorolásai 
 

A  tárgyalásos  eljárásban,  tehát  jelen  tervdokumentáció  keretein  belül  egy  olyan  jellegű  módosítás 
szerepel,  mely  érinti  a  Településszerkezeti  tervet  és  annak  jóváhagyott  mellékleteit  is.  A 
Településszerkezeti terv Leírása módosítására nincs szükség, azonban a Településszerkezeti terv Leírása 
3. mellékleteinek kiegészítésére is sor kerül a változások rajzi és szöveges bemutatásával.  
A Helyi Építési Szabályzat módosítására módosító rendelet készül, ami tulajdonképpen csak Belterületi 
Szabályozási terveket érinti a Külterületi Szabályozási terv szelvényei csak a tervegység biztosítása miatt 
érintettek, mivel a terület belterületben helyezkedik el.  
 

A  módosítás  során  kijelölésre  kerül  a  tervezett  teleksruktúra  a  magán  és  közterületek  rendszere  oly 
módon,  hogy  a magvalósulás  után  egységes  vegyes  intézményi  terület  jelenik meg  a  Jószerencsét  út 
mentén.  
 

A  módosítás  során  az  övezeti  szabályozás  kis  mértékben  változik,  elsősorban  a  beépítési  mód,  a 
beépítettség  mértéke  és  az  épületmagaság  tekintetében.  A  vegyes  intézményi  terület  és  a  közpark 
besorolás  megmarad,  de  a  vegyes  intézményi  terület  kiegészítésre  kerül.  A  tervezett  szabályozási 
szélesség a Jószerencsét út déli oldalára kerül át. 
Tervezett vegyes intézményi övezetek: Vi 25884 és Vi 27884.  
A  beépítési  mód  zártsorú  beépítésről  szabadonállóvá  változik,  az  épületmagasság  12,5  méterről  7,5 
méterre csökken, a legkisebb zöldterület mértéke az OTÉK adta keretek között 20% marad. 
 
 

 

Kivonat a hatályos Településszerkezeti tervből    Kivonat a hatályos Szabályozási tervből 
 

Kivonat a módosított Településszerkezeti tervből    Kivonat a módosított Szabályozási  
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A rendezés várható hatásai: 
 

A  tervezett  Településrendezési  terv módosításnak  a  városrendezési  hatása  pozitív,  hiszen  a  tervezett 
területfelhasználás rendezi a telekviszonyokat és ésszerű területhasználatot tesz lehetővé a tömbtelek, 
telekcsoport újra osztásával. 
A  közterületek,  közparkok  időszerű  rendezése  és megújítása megindulhat,  a  védett Móricz  Zsigmond 
szobor új helyre kerül át.  
A  módosítás  során  kijelölésre  kerül  a  tervezett  teleksruktúra  a  magán  és  közterületek  rendszere  oly 
módon,  hogy  a magvalósulás  után  egységes  vegyes  intézményi  terület  jelenik meg  a  Jószerencsét  út 
mentén egységesülő szabadonálló jellegű beépítés jelenhessen meg.  
Tekintettel  arra,  hogy  a  Településkép  védelmi  rendeletben  a  terület  településképi  jelentőségű 
meghatározó terület így a tervezett megvalósításra külön előírások tehetők. 

 

7.3  ÁLTALÁNOS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

7.3.1  Az Országos Területrendezési Terv és a Településszerkezeti Terv összhangjának igazolása 
 

 
Kivonat az OTrT – Szerkezeti Tervéből (2018. évi CXXXIX. törvény melléklete) 
 

Az Országos Területrendezési Tervet (OTrT) a 2018. évi CXXXIX. törvény állapította meg.  
A hatályos Településrendezési eszközök az OTrT‐ nek való megfelelőséget még a 2003. évi XXVI. törvény 
az Országos Területrendezési Tervről alapján igazolták. 
A módosított 2018. évi CXXXIX. törvény az Országos Területrendezési Tervről az alábbiakat tartalmazza 
Kazincbarcika város igazgatási területére: 
 

Területfelhasználás 
 

Az  OTrT  Szerkezeti  Tervlapja  szerint  Kazincbarcika  területét  az  alábbi  országos  területfelhasználási 
kategóriák érintik: 
‐ Települési térség 
‐ Erdőgazdálkodási térség 
‐ Mezőgazdasági térség 
‐ Vízgazdálkodási térség 
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Műszaki infrastruktúra‐hálózatok 
 

Az OTrT Szerkezeti Tervlapja  szerint Kazincbarcika  területét az alábbi műszaki  infrastruktúra‐hálózatok 
érintik: 
‐ Főút ‐ 26 sz. [Miskolc‐Bánréve] másodrendű főút 
‐ Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya – 92 sz. [Miskolc – Bánréve – (Szlovákia)] vasútvonal 
‐ 400 kV‐os átviteli hálózat távvezetékeleme – [Sajóivánka ‐ Kazincbarcika – Berente] 
‐ Földgázszállító vezeték – 202 sz. [Borsod‐Abaúj‐Zemplén] 
‐ Elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal 
 

A felsorolt Műszaki infrastruktúra‐hálózatok a településrendezési eszközökben feltüntetésre kerültek. 
 

A  tervezett  módosítás  települési  térségen  belül  helyezkedik  el,  így  nem  érinti  az  Országos 
Területrendezési Tervet. 
 

Jelmagyarázat az az OTRT Az Ország Szerkezeti terve tervlapjához  
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A  módosításra  kijelölt  terület  az 
ökológiai  hálózat  elemeit  és  országos 
jelentőségű  védett  természeti 
területet nem érint. 
 

Kivonat a 2018. évi CXXXIX. törvény 3/1 mellékletéből  
 

Az ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai  folyosójának övezete és az ökológiai 

hálózat pufferterületeinek övezete tervlapjából 

 

A  módosításra  kijelölt  terület  a 

Tájképvédelmi  terület  övezetét 

nem érinti.  

Tájképvédelmi terület övezete 

Kivonat a 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 3. számú mellékletéből  
 

7.3.2  Borsod  –  Abaúj  –  Zemplén  ‐  Megye  Területrendezési  Terve  és  a  Településszerkezeti  Terv 
összhangjának igazolása 

 

A  Borsod  –  Abaúj  –  Zemplén  ‐  Megyei  Területrendezési  Tervnek  való  megfelelés  tekintetében 
megállapítható, hogy a tervezett Településrendezési terv módosítás nem ellentétes a magasabb rendű 
tervekkel, így sem az Országos Területrendezési tervvel, sem a jelenleg hatályos Borsod‐Abaúj‐Zemplén 
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Megyei  Közgyűlés  Elnökének  4/2020.  (V.  29.)  önkormányzati  rendeletével  jóváhagyott  Borsod‐Abaúj‐
Zemplén Megye  Területrendezési  Tervével  (Hatályos:2020‐06‐01  –től), mivel  a  tervezett módosítások 
települési térségen belül helyezkednek el. 
 

A  tervező  nyilatkozza,  hogy  térségi  övezetekkel  való  érintettség  hiánya  miatt  nincs  szükség  külön 
vizsgálatokra.  A  tájképvédelmi  terület  övezete  megegyezik  az  OTRT‐  ben  megadott  övezettel,  annak 
elemzését ott adtuk meg. 
 

 
Kivonat BORSOD‐ABAÚJ‐ZEMPLÉN MEGYE TERÜLETRENDEZÉS I TERVE – Térségi Szerkezeti Terv tervlapjából 2020. 
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7.3.3  Közmű alátámasztó munkarész 
 

A hatályos településrendezési terv közműves alátámasztó munkarészei nem változnak. 
A  módosítással  érintett  területek  részben  már  beépített  területek,  vagy  olyan  területen  fekszenek  a 
település  területén ahol az ellátás biztosított, vagy biztosítható, ezért a meglévő és a módosítás előtti 
területhasználathoz a tervezett energia és vízi közművek kielégítik az igényeket. 
 

A módosítás nem korlátozza a hírközlési, távközlési infrastruktúra fejlődését. 
 

7.3.4  Közlekedési alátámasztó munkarész 
 

A  hatályos  településrendezési  terv  közlekedési  alátámasztó  munkarészei  a  főútvonal  hálózat 
tekintetében  változatlanul  maradnak.  A  szabályozás  tekintetében  változásokat  irányoz  elő  a  terv,  a 
Jószerencsét  út  szabályozási  szélességének  növelése  az  út  déli  oldalára  kerül  át  a  településrendezési 
egység területén, mely a Településszerkezeti terv közlekedési tervlapján is étvezetésre került. 
 

7.3.5  Örökségvédelem 

Az örökségvédelmi hatástanulmány a településrendezési terv felülvizsgálata során elkészült. A tervezett 
módosítás közvetlenül nem érint régészeti területet  
 

 
Régészeti területek Forrás TKR 
 

7.3.6  Természet és tájképvédelem 
 

A  Bükki  Nemzeti  Park  által  korábban  megadott  adatszolgáltatások  alapján  a  kijelölt  országos 
védelemmel  érintett  területek,  valamint  a  tájképvédelmi  övezetek  feltüntetésre  kerültek  a 
településrendezési  terven  a  Településrendezési  eszközök  felülvizsgálata  során,  melyek  nem  érintik  a 
tervezési területet. 
 

7.3.8  Környezetalakítás 
 

A telekrendezéssel és fejlesztéssel érintett terület beleilleszthető Kazincbarcika város 1960‐as években 
kialakult főbb rendszereibe, illetve azok kiegészítéseibe. 
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A  fejlesztéssel  érintett  ingatlan  a  Kazincbarcika  1394/63  helyrajzi  számú  tömbtelek,  mely  korábban 
egységes  tömbtelekként,  később  a  főút  mentén  elkezdett  intézményi  területekkel  jelenik  meg  a 
Jószerencsét út felé. 
 

 
 

 
A módosítással érintett terület elhelyezkedése a városon belül   Forrás:   Google Earth 

 

A lakótelepek az ötvenes‐ hatvanas hetvenes években sem adtak elég teret a szolgáltató területeknek az 
épületek földszintjein a szükséges üzletek helyett kevés számú üzlet, a lakótelepeken garázs helyezkedik 
el. A hiányzó intézmények elhelyezést pavilonokkal pótolták, illetve a 80‐ as 90‐es években megindult a 
lakótelepek főútvonalakhoz kapcsolódó területein a közösségi intézményterületek kialakítása. 
A  módosítással  érintett  területen  fejlesztési  tanulmányterv  alapján  zártsorú  beépítésű  intézményi 
fejlesztés indult el, de ezek arculati összehangolása nem történt meg. 
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A Jószerencsét út utcaképe 



 

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K‐7 JELŰ MÓDOSÍTÁSA   24 

 

A Jószerencsét út utcaképe

Telekalakítási javaslat Forrás:  Főépítész 
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Beépítési javaslat Forrás:  Főépítész 
 

A beruházói és városi igénynek megfelelően elkészült a telekalakítási terv. 
A  terület  értékesítése  során  a  meglévő  buszmegálló  védelméről  és  a  Móricz  Zsigmond  szobor 
védelméről, áthelyezéséről gondoskodni kell. 
 

 
Telekalakítási vázrajz Forrás: Viszlai Istvánföldmérő 



 

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K‐7 JELŰ MÓDOSÍTÁSA   26 

6.3.8  Környezetvédelem 
 

A környezet védelme a szűkebb értelemben vett környezetvédelmi feladatok (levegőtisztaság védelem, 
stb.)  vizsgálatán  és  szabályozásán  túl  az  épített  és  természeti  környezet  alakításával,  a  tájrendezéssel 
együtt  komplexen  megoldandó  feladat.  Ez  az  épített  környezet,  a  gazdálkodási  mód,  a  település 
zöldfelületi  rendszerének  és  a  táji  környezet  ökológiai  egyensúlyának  megtartásán  alapul,  melynek 
alapelve kell, hogy legyen a fenntartható fejlődés, mint az ökológiai egyensúly fenntartásának eszköze. 
 

A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy 

 a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő 

 megelőzze a környezetszennyezést 

 kizárja a környezetkárosítást. 
Valamennyi területfelhasználás, beavatkozás tervezése során érvényre kell juttatni a környezetvédelem 
külön ágazati jogszabályokban megadott előírásait. 
A települési környezetvédelem előírásai kiterjednek: 

 levegőtisztaság‐védelem, 

 hulladékgazdálkodás, 

 föld‐ és vízvédelem, 

 zaj‐ és rezgésvédelem, 

 sugárzás, 

 a természetvédelem, 

 az épített környezet védelmének témaköreire, 

 az állattartással kapcsolatot előírásokra. 
A tervezett településrendezési terv módosítások nem járnak a környezet terhelések növekedésével.  
 

A környezeti értékelés lefolytatását az államigazgatási szervek a lefolytatott eljárás során nem tartották 
szükségesnek.  A  Képviselő‐  testület  az  államigazgatási  szervek  véleményeinek  figyelembe  vételével 
határozatban dönt majd a vizsgálat szükségességéről, melynek elkészítése nem valószínűsíthető.  
 

6.3.9  Biológiai aktivitás számítás 
 

A  biológiai  aktivitási  érték  hatályos  településrendezési  eszközök  megléte  esetén  az  abban  kijelölt 
területfelhasználási besoroláshoz viszonyítva számítandó.  
Tekintettel arra, hogy a településrendezési terv módosítása során új beépítésre szánt terület kijelölésére 
is  sor  került  –ami  elsősorban  csak  terület  korrekciókat  jelent‐  a  biológiai  aktivitási  érték  változását 
vizsgálni szükséges. 
A vizsgálatot a területhasználat szerint végezzük el. 
 

 

A biológiai aktivitási érték változása     Forrás:  Saját szerkesztés 
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A terület 
nagyság 

/ha/ 

Hatályos TRT 
szerinti 

területhasználat 

Érték 
mutató 

Biológiai 
aktivitás 
értéke 

A terület 
nagyság 

/ha/ 

Módosítás során 
tervezett 

területhasználat 

Érték 
mutató 

Biológiai 
aktivitás 
értéke 

Σ 
különbözet 

1,051 Zöld terület 6 6,306 0,003 Zőldterület 6 0,018 

-5,689 

0,054 
Közlekedési 
terület 

0,6 0,032 0,8 
Közlekedési 
terület 

0,6 0,48 

0,003 
Vegyes 
intézményterület 

0,5 
 

0,0015 
 

0,305 
Vegyes 
intézményterület 

0,5 
 

0,152 

1,108 Összesen  
 

6,3395 1,108 Összesen  
 

0,65 

 

A  számítás  alapján megállapítható,  hogy  a módosítás  hatására  a  hatályos  településrendezési  tervhez 
képest a település közigazgatási területének biológiai aktivitási értéke csökken. 
 

A  biológiai  aktivitási  érték  számítása  során  ‐5,689  pont  hiány  keletkezett.  A  biológiai  aktivitási  érték 
pótlására  a 142/2019.  (IX.  19.)  Kt.  határozathoz  tartozó  6.  mellékletében  meghatározott  biológiai 
aktivitási érték többlet kerül felhasználásra.  
 

A biológiai aktivitásérték számítás során keletkezett biológiai aktivitásérték növekmény mértéke 300,3 
pont  volt,  amely  –  a  településszerkezeti  terv  későbbi  módosítása  során  történő  felhasználhatóság 
szándékával – rögzítésre került. 
 

Ebből  a  K‐3  jelű  TRE módosítás  biológiai  aktivitási  értékének  pótlására  felhasználásra  került  ‐  19,895 
pont, a maradvány érték 280,405, mely rögzítésre került. 
 

Ebből a K‐6 jelű TRE módosítás biológiai aktivitási értékének pótlására felhasználásra került – 1,68 pont. 
A  biológiai  aktivitásérték  számítás  során  megmaradt  biológiai  aktivitásérték  növekmény  mértéke 
278,725 pont,  amely – a  településszerkezeti  terv későbbi módosítása során  történő  felhasználhatóság 
szándékával – a Településszerkezeti terv Leírásának mellékletében ismételten rögzítésre került.. 
 

Ebből a K‐7 jelű TRE módosítás biológiai aktivitási értékének pótlására felhasználásra kerül --5,689 pont. 
 

A biológiai aktivitásérték számítás során megmaradt biológiai aktivitásérték növekmény mértéke 
273,036 pont, amely – a településszerkezeti terv későbbi módosítása során történő felhasználhatóság 
szándékával – rögzítésre kerül a Településszerkezeti terv módosítás jóváhagyó határozatában. 
 

Budapest, 2021. február hó 
 
 
 
 
 

 
Lautner Emőke 

vezető településtervező 
TT‐1‐05‐0079 
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8   TERVIRATOK  
8.1.  Települési döntés 

 


