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I. BEVEZETŐ
Jelen dokumentáció Hont Község településrendezési eszközeinek módosítását alapozza meg és a tervezett
változtatásokra tesz javaslatot. A dokumentáció magába foglalja a jóváhagyandó munkarészeket, és a tervezési
szintnek megfelelően a megalapozó vizsgálatokat, alátámasztó javaslatokat.
A beruházás Hont község közigazgatási területét érinti, ahol kétoldali pihenőhely kerül kialakításra az M2
autóút nyomvonalán. A fejlesztés két ütemben fog megvalósulni. Az első ütemben az M2 autóút
nyomvonalához képest a baloldali pihenőhely készül el, a II. ütemben a jobb oldali pihenőhely is el fog
készülni, ekkor a Csitár-patak rendezésére is szükség lesz.
Hont község településrendezési eszközei 2006-ban készültek és nem tartalmazzák az M2 gyorsforgalmi út
nyomvonalát és a pihenőhely területét. A tervezés során csak a pihenőhely területe lesz beillesztve a tervbe,
az M2 gyorsforgalmi út területigénye nem.
A módosítás várható hatása:
A pihenőhely megépítésével egyrészt a 2. sz. főúton közlekedők rövid pihenési igényeit elégíti ki, másrészt a
határon átlépő kamionok várakozását javítja a beruházás megvalósításával. A komplex pihenő kiépülésével a
jövőben az M2 gyorsforgalmi út közlekedőit is ki fogja szolgálni.
Hont község településrendezési eszközei a következők:
▪
▪

Hont község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2006. (II.28.) önkormányzati határozata a
településszerkezeti tervről
Hont község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelete a helyi
építési szabályzatról

1. ábra: Tervezési terület elhelyezkedése
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA

Hont Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2022. (……..) önkormányzati határozata
Hont Község Településszerkezeti Tervének módosításáról

1. Az 5/2006. (II. 28.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv az 1.
mellékletben jelölt tervezési területek normatartalmával módosul.

2. Az 1. pont szerinti Településszerkezeti terv módosításához kapcsolódó településszerkezeti tervi leírást a 2.
melléklet tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, továbbításra 15 nap

K.m.f.

……………………………………………
Gál Magdolna
polgármester

……………………………………………
Dr. Szabó Bence
jegyző
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1. melléklet a .../2022. (……) határozathoz: Településszerkezeti terv módosítása
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a …/2022. (……) határozathoz: Településszerkezeti terv leírása
Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre a településszerkezeti tervben. A módosítás során a komplex
pihenőhely területigénye kerül kijelölésre. A módosítás során mezőgazdasági terület, erdő terület és
vízgazdálkodási terület lesz átsorolva közlekedési területbe.
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2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA
Hont Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2022. (……..) önkormányzati rendelete
Hont Község Szabályozási tervéről és a Helyi Építési Szabályzatáról szóló
6/2006. (VI.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szamossályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Korm. rendelet 62. § (1) bekezdésében biztosított és
11. mellékletben felsorolt véleményezési jogkörében eljáró szervek és a partnerek véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:

1.

§ Hont Község Szabályozási Tervéről és a Helyi Építési Szabályzatáról szóló
6/2006. (VI.07.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) külterületi szabályozási terve (I/2
tervlap) kiegészül a Csitár komplex pihenőhely szabályozási tervlappal (I/2-M1) és hatályát veszti az I/2
tervlap módosítással érintett része.

2.

§ A HÉSZ 22. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Gyorsforgalmi út tengelyétől számított 250-250 méteres sávban védőtávolságot kell biztosítani.
(5) A 2. sz. főút és M2 gyorsforgalmi út csomópontjának térségében a komplex pihenőhely területét a
szabályozási tervnek megfelelően kell biztosítani, beleértve a 2. sz. főút, a vele párhuzamos kerékpárút
nyomvonal korrekcióját és a Csitár-patak mederkorrekcióját is, mely során a maradvány telek mérete
az előírt méretnél kisebb is lehet.”

3.

§ (1) Hatályát veszti a HÉSZ 45. § (4) bekezdése és az 51. § (8) bekezdése.
(2) Jelen rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba.

……………………………………………
Gál Magdolna
polgármester

……………………………………………
Dr. Szabó Bence
jegyző
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1. melléklet a .../2022. (……) önk. rendelethez: Szabályozási terv módosítása

9

10

III.
1.

MEGALAPOZÓ ÉS ALÁTÁMASZTÓ VIZSGÁLAT
TERÜLET BEMUTATÁSA

Hont Nógrád megyében található a 2-es főút mentén. Közvetlenül a magyar-szlovák határ mellett helyezkedik
el, a település közigazgatási területéhez tartozó Parassapusztán határátkelőhely található. A KSH 2015-ös adatai
szerint 468 fő lakja.
Az M2 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala északi irányból kerüli el a települést, a belterületi részeket
kikerülve. A pihenőhely mezőgazdasági, illetve erdőgazdálkodási területeken kerül kiépítésre.
Az tervezett nyomvonalhoz kapcsolódó beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánították.
A pihenőhely kialakítása két ütemben lesz megvalósítva. Az I. ütemben csak a honti belterülethez közel eső rész
kerül megépítésre, a meglévő 2. sz. főút tehergépjárműveinek kiszolgálása érdekében. A második ütem, nagy
távlatban az M2 gyorsforgalmi út megvalósulásával párhuzamosan kerül kialakításra, ekkor már a komplex
pihenőhelyhez kapcsolódó szolgáltatások (pl. benzinkút) is megépülnek, valamint a Csitár patak
mederrendezésére is sor kerül.

2. NAGYTÉRSÉGI KAPCSOLATOK VÁLTOZÁSA
Hont község sajátos helyzete abból adódik, hogy közvetlenül a Szlovák határ mentén található. A nyomvonal
megvalósulása sok szempontból is jelentős pozitív hatással bír megyei, illetve országos szinten is. Az M2
gyorsforgalmi út nagy mértékben javítani fogja a főváros kapcsolatát a régió településeivel, illetve az
országhatár is rövidebb idő alatt lesz elérhető.
Az M2 gyorsforgalmi út az európai közlekedéshálózat un. TEN-T hálózat része. Az M2 nyomvonala a TEN-T
hálózat V. (Mediterrán) folyosójához kapcsolódik, mely a Barcelona-Milánó-Budapest-Debrecen-Ungvár-Kijev
útvonalon van kijelölve.

11

HONT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Európai TEN‐T folyosók hálózata (forrás: Város‐Teampannon Kft.)

A megye új 2021-2027-re vonatkozó Területfejlesztési Koncepcióját 2021-ben fogadták el. (35/2021. (VIII. 19.
Kgy. határozat). A koncepció kitér a megye közlekedési kapcsolatainak hiányosságaira. Az M2 gyorsforgalmi út a
21, illetve a 22-es számú főutak Nógrád megye fő gazdasági tengelyét képezik. A megye bekapcsolása a középeurópai gazdasági vérkeringésbe egy fontos feladat, ennek eléréséhez nagy mértékben hozzájárul az M2
megépítése.
A rövidebb távon az I. ütemben megépülő pihenőhely elsősorban a határátkelőhelynél napi szinten
tapasztalható tömeges tehergépjármű parkolás problémáját igyekszik megoldani, mivel az jelentősen nehezíti a
környék fogalmát.

3. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEK
A komplex pihenőhely kijelölésének érdekében, a beruházás területigényét Hont község területén a
településszerkezeti- és a szabályozási tervbe is szükséges beilleszteni.
A pihenőhely területére tervezett M2 gyorsforgalmi út a Börzsöny felől érkező szakasza, jelentős 3%-os lejtéssel
érkezik, majd a 2. sz főutat keresztezve közel vízszintessé válik. A 2. sz. főút közvetlen közelében, már meglévő
kerékpárút található, amely Drégelypalánkról indul és Hont belterületének határáig tart.
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Hont község hatályos településrendezési eszközeiben nem szerepel a tervezett pihenőhely és a tervezett M2
gyorsforgalmi út nyomvonala.
A településrendezési eszközökben a gyorsforgalmi út tengelyvonala kerül feltűntetésre a komplex pihenőhely
térségében. A 2. sz. főút nyomvonala és a kerékpárút nyomvonala is változni fog.
A hatályos Szabályozási Tervben nem került kijelölésre KÖu jelű övezet. A HÉSZ azonban tartalmaz előírásokat a
KÖu övezetre vonatkozóan. A Csitár-patak vízgazdálkodási térségbe tartozik, övezeti jele nem szerepel a
Szabályozási Terven. A módosítás alkalmával a tervezési területen mind a közlekedési, mind a vízgazdálkodási
terület övezeti jele feltüntetésre kerül a terven a régi OTÉK tartalmi követelményeinek megfelelően.
A KÖu övezetre vonatkozó hatályos előírások:
Közlekedési és közműterületek
(KÖu jelű)
21. § A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület a vasút az utak, gépjármű várakozóhelyek,
gyalogutak, továbbá a közművek és hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.
A közlekedési területen csak a közlekedést kiszolgáló építmények helyezhetők el. Hont község az UT2-1.218
Útügyi Műszaki Előírás szerint ’B’ kategóriába sorolt, mivel országos jelentőségű közlekedési hálózat elemei
érintik a községet (2sz. főút).
/3/ Az utak tervezési osztálya sorolását az 1 sz. melléklet tartalmazza.
Az Má övezetek szabályozása változatlan marad. A területrendezési tervekre vonatkozó előírásoknak
megfelelően az Erdőállomány Kataszter megmaradó területei erdőterület területfelhasználásba kerülnek,
továbbá a csereerdőként kijelölt erdőterület is ebbe az övezetbe kerül átsorolásra. A megmaradó erdőfoltok,
valamint a csereként telepített erdőterületek segítik az új építmény tájba illesztését. A tájbaillesztést segíti a
pihenőhely fásítása, valamint – ahol erre mód van – a javasolt fásítás előírása.
A változó területhasználatok miatt a Csitár-patak áthelyezett nyomvonala kerül vízgazdálkodási területbe.
Új övezet bevezetésére nem lesz szükség a módosítás során.

Részlet a hatályos településszerkezeti tervből
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4. FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA
A fejezet az A002.02 azonosítószámú projekt keretében, a RODEN Mérnöki Iroda Kft. készített Engedélyezési
terv Műszaki leírása alapján került kidolgozásra. A kialakításhoz és a beruházáshoz szükséges igényeket a
műleírás részletesen tartalmazza, így azok jelen dokumentumban nem kerültek részletezésre.
A tervezési feladat az I. ütemű pihenőhely kialakításának tervezése. Az M2 autóút kiépítése után komplex
pihenőhely lesz, ezért meg kellett tervezni az M2 autóút (17+900 – 19+300 km sz. közötti) szakaszát és mindkét
oldali pihenőhelyet.
A műszaki leírás alapján a gyorsforgalmi út 2x2 sávos kialakítási miatt a koronaszélesség várhatóan 20-22 m
lesz. A burkolt felület szélessége 2 x 8 m, ahol a forgalmi sáv szélessége 3.5 m.
A tervezett komplex pihenőhelynél a 2. sz. főt nyomvonalát is korrigálni szükséges a 73 + 825 – 74+775 km
szelvények között, amely felüljáró építését vonja maga után a tervezett M2 gyorsforgalmi út nyomvonalán.
Továbbá a 2. sz főút menti kerékpárút nyomvonalát is korrigálni szükséges, amely továbbra is a főút mentén fog
haladni, valamint a Csitári kegyhelyhez vezető út csomópontja is változni fog. Ezzel együtt a csomópontnál
található buszmegállók is áthelyezésre kerülnek. A Györgykertet feltáró külterületi út nyomvonalát is korrigálni
szükséges, melyet a szabályozási tervi javaslat tartalmaz.
A komplex pihenőhelyen belül a következő létesítmények kerülnek elhelyezésre: üzemanagytöltő állomás (csak
helybiztosítás), személygépkocsi parkoló (72 darab oldalanként, 60 darab napelemes árnyékolással ellátott
fedett pakolóhely), tehergépkocsi parkoló (43 darab), szociális épület, játszótér, locsolóberendezés, dinamikus
mozgásérzékelő rendszer, az üzemanyagtöltő állomáson kívüli területekre, kamerarendszer.

Átnézeti helyszínrajz (forrás: Roden Kft)
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5. KÖRNYEZETVÉDELEM
A környezetvédelmi munkarész Vibrocomp Kft. által készített Előzetes Vizsgálati Dokumentáció figyelembe
vételével készült.
A környezeti hatások részletes leírását tartalmazza az EVD, ezért ebben a dokumentációban csak a főbb
megállapításokra térünk ki kiegészítve a településrendezés adataival.
A beruházás során a pihenőhely területfoglalása, a Csitár-patak mederrendezése, és ezen tevékenységekkel
járó földmunkák nagyságrendje jelentik a kivitelezéssel járó negatív hatásokat. Elkerülhetetlen, hogy a
termőföld mennyisége csökkenjen, hiszen többségében szilárd burkolat kerül kialakításra. Ugyanakkor a
termékeny talajréteget meg kell őrizni, védetten, gyommentesen depóniákban kell tárolni a végső
felhasználásukig. Ügyelni kell arra, hogy minél kisebb legyen az építési terület, a megmaradó földterületeket
minél kevésbé érintse, hiszen a nehéz munkagépek talajtömörödést idézhetnek elő. A talajtömörödés lazítással
orvosolható. A talajszennyezés jól karbantartott munkagépek alkalmazása esetén elkerülhető.
A területen az agrotopográfiai térkép szerint elsősorban csernozjom barna erdőtalaj és Ramann-féle barna
erdőtalaj található, 60-50 közötti talajértékszámmal. Az E-Tér ingatlan-nyilvántartási adatai alapján a szántók
minőségi osztálya általánosságban 4, de foltszerűen, kis kiterjedéssel jobb, 3 minőségű osztályú területrészek is
előfordulnak a tervezési területen. Ezek országos viszonylatban általánosságban közepes, vagy annál jobb
minőségű földterületeknek tekinthetők, de nem azonos a törvény által szabályozott, település közigazgatási
területére viszonyított átlagos termőföld minősítéssel, amelyet az illetékes földhivatal településenként határoz
meg. Erről adattal nem rendelkezünk.
Az E-TÉR adatai szerint földtani veszélyforrás nincs a területen.
A felszíni vizek esetében – kezelési szempontok miatt – a Csitár-patak mederáthelyezésére van szükség, mivel a
komplex pihenőhely megépítése érinti a patak területét. A komplex pihenőhely jobb oldala épül ki az I.
ütemben, a teljes pihenőhely kiépülése az M2 gyorsforgalmi út megvalósulása esetén várható. Ekkor lesz
esedékes a patak áthelyezése is, azaz, nagy távlatban még az eredeti helyén fog a patak folyni. A teljes pihenő
megvalósításával párhuzamosan a településrendezési eszközök jelen módosításában kb. 700 méteres szakaszon
mintegy 100-150 m észak-keletebbre kerül a vízfolyás áthelyezésre jelenlegi helyétől. Az áthelyezés során
figyelembe kell venni a közeli Barátság I. kőolajvezeték 5 méteres biztonsági sávját, a külterületi vízfolyásokra
előírt tervezési vízhozamot, valamint a parti sáv (3-3 m) fenntartását. A mederáthelyezés nem érinti az Ipoly
nagyvízi medrét, ugyanakkor hatással lesz a felszíni vizekre.
A felszín alatti vizek szempontjából az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján az 1-8 Ipoly tervezési
alegység részét képezi. A tervezett víz- és szennyvíz elvezető rendszer megvalósulása esetén a létesítmény
üzemeléséből eredően a felszíni és felszín alatti vizek szennyezésével nem kell számolni és vizek minőségét sem
befolyásolja.
A 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint a község légszennyezettségi zónabesorolása a
vizsgált szennyezőanyagok szerint a 10. csoport, ahol a kén-dioxid, nitrogén-oxid, szén-monoxid és benzol
tekintetében F zónába, szálló por (PM10) esetén az E zónába sorolt, azaz a szennyezőanyagok tekintetében a
kevésbé szennyezett országrészek közé tartozik a település. Az EVD vizsgálatai szerint a terület levegőminősége
jónak tekinthető. A lakóépületek nagy távolsága miatt a projekt megvalósulása nem okoz határérték túllépést a
lakóépületek környezetében (a legközelebbi lakóépület több, mint 300 méterre található a tervezett
pihenőtől).
A mederkorrekció a patak élővilágára ugyanakkor érdemi hatással lesz, élővilág konfliktus várható az EVD
szerint, mely elsősorban a kétéltűekre jelenthet kedvezőtlen hatást (meder sávja az országos ökológiai hálózat
ökológiai folyosójának részét képezi). A terület bejárása során barna varangyot (Bufo bufo) és erdei békát (Rana
dalmatina) találtak, vidra (Lutra lutra) jelenlétére nem bukkantak, legfeljebb alkalmilag jelenthet meg a téli
vándorlások alkalmával. Az EVD megállapítása szerint „a kiszáradó (többnyire víz nélküli) időszakos kisvízfolyás
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vonatkozásában a hatás semleges, a visszamaradó meder plusz csapadékforrása azonban akár pozitív (javító, új
élőhelyet teremtő) is lehet mindegyik változat esetén.”
Az új meder kialakításakor az élővilág szempontjait is figyelembe kell venni, azaz burkolatlan mederszakaszokat
kell kialakítani, és növénytelepítéssel kell gondoskodni az élővilág megtelepedése érdekében. Indokolt a kétéltű
élőhely rendszeres vizsgálata, a „Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) Központi Protokoll”
alapján (trendmonitorozás, élőhely veszélyeztető tényezők feltárása, javasolt beavatkozás). A tervezett
pihenőhely további területein nincs védendő élőhely.
Hont község a Börzsöny észak-keleti lábainál helyezkedik el az Ipoly völgyében, a Börzsöny-peremhegység
kistájon belül. A fejlesztéssel érintett terület a belterülettől mintegy 300 méterre, a Csitár-patak mentén
helyezkedik el. A mozaikos tájon elsősorban mezőgazdasági és erdőgazdálkodási használat a jellemző. A
beruházás helyszíne már síkabb, de a környezetében szabdalt felszínek is elhelyezkednek. A terület nem képezi
részét a területrendezési tervekben lehatárolt tájképvédelmi terület övezetének, az E-Tér adatszolgáltatása
szerint védett tájelem sincs a területen.
Mivel a terület nyíltabb, ezért a legtöbb részről jól látható lesz a beruházás megjelenése, csak az elszórtan
elhelyezkedő erdőrészletek fogják részben eltakarni a pihenőhelyet. Az E-TÉR adatai szerint elsősorban szántó
művelési ágú területek találhatók a tervezési területen, kis arányban erdő és kivett (utak, vízfolyás) területek is
találhatók. Az EVD a Csitár patak mellett táji értéknek tekinti a tervezett pihenőhely környezetében lévő
faanyagtermelő erdőrészleteket is.
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Az erdőterületek az Országos Erdőállomány Kataszter részét képezik, a következő erdőrészletek érintettek:
51/G (~24000 m2) és 51/H (~10500 m2) erdőrészlet nagy része, az 51/C (~4600 m2) erdőrészlet pereme érintett
a beruházással. Mindegyik erdőrészlet elsődleges rendeltetése faanyagtermelő, eltérő korú fiatal ültetvények.
Az előírások szerint csereerdősítést kell végrehajtani, amire a pihenőhelytől délre van lehetőség közel 3 ha-on.
Az EVD szerint a komplex pihenőhely épületei és burkolt felületei új művi elemként jelennek meg a tájban,
ugyanakkor üzemelésük alatt számottevő táji hatásokkal nem kell számolni. A létesítmény tájbaillesztését
növénytelepítés oldhatja meg, a pihenőhelyet véderdősávval javasolt elválasztani, a termőhelyi adottságoknak
megfelelő, honos fajokkal.
Az EVD megvizsgálta a közvetlen és közvetett hatásterületre a várható távlati zajterhelési állapotot. A közvetlen
hatásterület vizsgálati pontja a Hont, Szondy utca 28.,(hrsz.: 468), közvetett hatásterület vizsgálati pontjai Hont,
Petőfi u. 19. (Hrsz.: 412), Hont, Major (hrsz.: 047) és Drégelypalánk, Fő út 182.
A vizsgálatok megállapították, hogy a közvetlen, valamint a közvetett hatásterület közelében fekvő zajtól
védendő épületeknél a várható zajterhelés a jogszabályoknak megfelelően sem nappal, sem éjjel nem haladja
meg a megengedett határértéket, így zajvédelmi intézkedés nem indokolt. Az alábbi táblázatok a megvalósuló
változat vizsgálatainak eredményeit tartalmazza.

Távlati zajterhelési állapot - Közvetlen hatásterület – 5. változat (Forrás: EVD)

Távlati zajterhelési állapot - Közvetett hatásterület – 5. változat (Forrás: EVD)
Az EVD megállapításai szerint a tervezett létesítmény építése és működése a rezgésterhelés szempontjából
nem jelent változást. A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy az elkerülje lakóutcákat, ami ebben
az esetben könnyen teljesíthető.
Az EVD megállapításainak figyelembevételével a településrendezési eszközökben a következő javaslatokat kell
érvényesíteni:
•
•
•

A Csitár-patak medrének áthelyezésével az ökológiai folyosót is át kell helyezni
A megmaradó erdőfoltokat, valamint a csererdő területét védelmi célú erdőterületként indokolt
kijelölni
Ahol arra van mód, fásítást indokolt jelölni az építmény mentén (erre a patakmeder mellett nincs mód
a közel lévő Barátság I. kőolaj vezeték és védőtávolsága miatt)
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6. MELLÉKLETEK
1.

melléklet: A komplex pihenőhely kijelölésével érintett ingatlanok:
▪

038/11

▪

044/11

▪

049/42

▪

038/17

▪

044/12

▪

049/43

▪

038/19

▪

044/13

▪

049/44

▪

038/21

▪

044/27

▪

049/45

▪

038/23

▪

044/29

▪

049/46

▪

038/25

▪

044/31

▪

051/1

▪

040/14

▪

044/33

▪

052/1

▪

040/4

▪

044/6

▪

053/4

▪

041

▪

044/7

▪

054/12

▪

042/10

▪

044/8

▪

054/13

▪

042/3

▪

045/1

▪

054/14

▪

042/4

▪

045/2

▪

054/27

▪

042/5

▪

045/3

▪

042/6

▪

045/4
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