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1. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA 

1.1. ELŐZMÉNYEK, KAPCSOLÓDÁS A TERVEZÉSI FOLYAMATOKHOZ 
Tar Község önkormányzatának képviselő-testülete 2016-ban a településrendezési eszközeinek 
felülvizsgálatáról döntött, amelyeknek elkészítésével a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg. Az 
egyes tervek ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm.rendelet 
(továbbiakban: Korm.rendelet) 1. számú melléklete rendelkezik a környezeti vizsgálat 
lefolytatására kötelezett tervek és programok köréről, amelybe „A település egészére készülő 
településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv” is beletartozik. Ennek 
megfelelően a felülvizsgálathoz kapcsolódóan a környezeti vizsgálat lefolytatása mindenképp 
szükségessé vált.  

A Korm.rendelet 3. számú mellékletében megnevezett környezet védelméért felelős szervek 2016. 
novemberében kapták meg a településrendezési eszközök felülvizsgálatához kapcsolódó környezeti 
értékelés tematikáját, amelyeket válaszleveleikben véleményeztek.  

Ezt követően a Tervezők elkészítették a településrendezési eszközök felülvizsgálatának 
véleményezési eljárási anyagát, amelyhez kapcsolódóan elkészült a jelen környezeti vizsgálat, a 
tematika kapcsán beérkezett véleményekben foglaltak figyelembe vételével. 

1.2. JAVASLATOK HATÁSA A TERVMÓDOSÍTÁS KÉSZÍTÉSÉRE 
A környezeti értékelés a környezet- és természetvédelmi szempontok figyelembe vételével készült. 
A környezeti értékelésben megfogalmazott javaslatok nagy része elfogadásra került, s beépült a 
településrendezési eszközökbe. A javaslatok másik része nem a településrendezési eszközök 
elkészítésére vonatkozik, hanem annak alkalmazása során – Tar épített és természeti értékeinek 
megóvását, a települési környezet javulását elősegítendő – szolgál mankóként. 

1.3. A KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT FELELŐS SZERVEK ÉS A NYILVÁNOSSÁG 
ÁLTAL ADOTT VÉLEMÉNYEK, SZEMPONTOK FIGYELEMBEVÉTELE  

A településrendezési eszközök felülvizsgálata az előzetes tájékoztatással indult, amelyek során a 
megkérdezettek javaslatai, kérései megismerhetők voltak, illetve azok feldolgozásra kerültek. A 
véleményt adó államigazgatási szervek között voltak a – Korm.rendelet 3. számú mellékletében 
megnevezett - környezet védelméért felelős szervek. 

A javaslatok többségében a jogszabályi előírások betartására irányultak, valamint a Korm.rendelet 
4. mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek való megfelelésre hívták fel a 
figyelmet. 

1.4. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS FENNTARTHATÓSÁGI ÉRTÉKRENDJE 
Tar környezeti értékelése során Nógrád megye Területrendezési Tervéhez készült Környezeti 
vizsgálatban megfogalmazott, „A környezeti fenntarthatóság általános szempontjai” alapján 
készült. 

1.5. ALKALMAZOTT MÓDSZER, FELHASZNÁLT ADATOK 
Az alkalmazott módszer a Korm.rendelet tartalmi követelményeinek, valamint a hazai tervezési 
eljárásoknak megfelelő. 

A felhasznált adatok tekintetében a Tervezők a környezet védelméért felelős szervek előzetes 
tájékoztatási szakaszban beérkezett véleményeire, az azokban közölt adatokra, valamint a helyszíni 
bejáráson szerzett tapasztalataikra támaszkodtak. 
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2. HELYZETÉRTÉKELÉS, VIZSGÁLAT 
A TERV MEGVALÓSÍTÁSA, KÖRNYEZETI HATÁSAINAK FELTÁRÁSA 

2.1. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT 

2.1.1. KÖRNYEZETVÉDELEM - A FENNÁLLÓ KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK, KONFLIKTUSOK LEÍRÁSA 

Talajvédelem 

Taron a szántóterületek összességében közepes minőségűek, Sz4-Sz6 minőségi osztályba soroltak. A 
kedvező természeti adottságoknak köszönhetően a tari termőföldek jelentős hányada 
szántóművelésre alkalmas, így szántó művelési ágban vannak. A közigazgatási terület északnyugati, 
valamint a 21. sz. főút és a Zagyva közötti területein fekvő nagy kiterjedésű, homogén táblákat a 
legtöbb esetben nem tagolják mezővédő erdősávok, fasorok sincsenek az utak mentén, így az 
utakról jelentős mennyiségű szennyezőanyag mosódhat be a szántóföldek talajába. A szántók sok 
esetben közvetlenül a jelentős forgalmú 21. sz. főútig kinyúlnak, nincs pufferterület az út és a 
megművelt földek között, amelyek így különösen ki vannak téve az útról bemosódó 
szennyeződéseknek. 

További veszélyt jelenthet a nagyüzemi művelési módszerek következtében a talaj termőrétegeinek 
lesodrása, földes kopár talajok kialakulása. A talaj felső rétegeinek megőrzése, a víz- és szélerózió 
elleni védelem talajkímélő művelési módok megválasztásával, illetve mozaikos tájszerkezettel, 
fasorok illetve mezővédő erdősávok telepítésével oldható meg. A talajokat az intenzív 
mezőgazdasági termelésből származó vegyszerek, növényvédő szerek, műtrágyák is szennyezhetik. 

A település belterületétől délnyugatra, a vasút déli oldalán helyezkedik el a Tar és Mátraszőlős 
kommunális szennyvizeit tisztító szennyvíztisztító telep, amely a tisztított szennyvizet a Zagyvába 
vezeti. A megtisztított szennyvíz nem megfelelő tisztasága esetén a Zagyva elszennyeződése, a víz 
minőségének és ezáltal közvetve a talaj minőségének romlása is bekövetkezhet. 

A felszíni és felszín alatti vizek védelme  

Tar felszíni víztestjeit a vízfolyások képzik, tavak nem találhatóak a település területén. A Közép-
Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság előzetes tájékoztatása alapján a település vízfolyásai a következők: 

 Zagyva-patak (állami tulajdonú vízfolyás) 

 Kis-Zagyva-patak (állami tulajdonú vízfolyás) 

 Csevice-patak (állami tulajdonú vízfolyás) 

 Kovács-patak (önkormányzati tulajdonú vízfolyás) 

 Szalajka-patak (önkormányzati tulajdonú vízfolyás) 

Az előző pontban említett szennyvíztisztító általi esetleges káros kibocsátások a Zagyva 
vízminőségére lehetnek káros hatással. 

A szántóterületek talajának növényvédő szerekkel, műtrágyákkal történő szennyezése a felszíni és a 
felszín alatti vizekre egyaránt veszélyt jelentenek: a felszíni vizek és a művelt területek között sok 
esetben nincs pufferterület, a művelés közvetlenül a vízfolyás partjáig húzódik ki, így könnyen 
bemosódhatnak a növénytermesztés során használt vegyszerek a vizekbe, rontva annak minőségét. A 
felszín alatti vizekbe közvetve, a talajon keresztül juthatnak be e szennyező anyagok. 

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság előzetes adatszolgáltatása alapján Taron 2014-ben 72 db 
lakás nem volt a közműves szennyvízgyűjtő hálózattal ellátott területen bekötve a hálózatba, amely 
az ellátott terület lakásállományának 10,6%-a. Ebből látható tehát, hogy a településen a 
szennyvízcsatorna-hálózatra való rácsatlakozási arány igen kedvező, ám a 100%-os rácsatlakozási 
arány elérésére mindenképp törekedni kell a szikkasztásos szennyvízelvezetések megszüntetése 
érdekében. 

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

Levegőtisztaság-védelem 

Tar területén jelentős mennyiségű légszennyező anyag kibocsátással rendelkező ipari létesítmény 
nem üzemel, legjelentősebb légyszennyező forrás a 21. sz. főút és a bekötő utak forgalma, a 
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burkolatlan utakon való közlekedésből és a mezőgazdasági művelésből származó porterhelés, 
valamint a lakossági fűtés. 

A 21. sz. főút egész évben jelentős forgalmat bonyolít, így a légszennyező hatása igen jelentős. Az 
út a belterületet elkerüli, a település lakott területének mindössze az északi részét érinti, így a 
légyszennyező hatás a község lakosságát kevésbé érinti. Emellett kisebb forgalmat bonyolít még a 
sámsonházi bekötő út és a tari bekötő út is. 

Száraz időben porszennyezés forrása lehet a burkolatlan utakon való közlekedés, és ugyanez 
vonatkozik a száraz időben történő mezőgazdasági művelésre is. A település külterületi úthálózata 
főként burkolatlan utakból áll. 

Hulladékkezelés 

Kommunális hulladéklerakó már nem működik Taron, az egykori hulladéklerakó a település 
belterületétől délnyugatra feküdt, mára rekultiválták. A kommunális hulladék elszállítását jelenleg 
az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. végzi. A szelektív hulladékgyűjtés a település 
területén nem megoldott.  

A településnek 2007-ben készült el a hulladékgazdálkodási terve, emellett a települési hulladékkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról is rendelkezik a 12/2015. (V.6.) önkormányzati 
rendelet. 

Zaj- és rezgésvédelem 

Zajterhelés Tar estében a közúti és kötöttpályás közlekedésből származhat, minimális 
zajkibocsátása a Revi Kft.-nek van. 

Tar közúti terhelése leginkább a 21 sz. főút, valamint a sámsonházi és a tari bekötő út forgalmából 
adódik. Az utak egész évben egyenletes forgalmat bonyolítanak, zaj- és rezgésterhelésük így egész 
évben közel állandó. A 21. sz. főút 2X2 nyomsávúsításával a zaj- és rezgésterhelés mértéke 
várhatóan lecsökken az út minőségének javulásával. 

A településen zaj- és rezgésforrás a vasúti közlekedés is: a belterületet kettészeli a 81. sz. Hatvan-
Somoskőújfalu vasútvonal, naponta 15 járat halad keresztül a községen. 

A közlekedésből származó zajterhelési határértékeket a területen, a 27/2008.(XII.3.) KvVM–EüM 
rendelet 1. és 3. számú melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza: 

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei 

Zajtól védendő terület 
nappal  

6-22 óra 
éjjel  

22-6 óra 

Lakóterület (falusias), 
temető, zöldterület 

50 dB 40 dB 

Gazdasági terület 60 dB 50 dB 

 
Közlekedési zajtól származó határértékek 

 Kiszolgáló út, lakóút mentén 
gyűjtőút, összekötőút, bekötőút, 

egyéb közút mentén 
országos főút mentén 

Zajtól védendő terület nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra 

nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra 

nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra 

Lakóterület (falusias) 55 dB 45 dB 60dB 50dB 65 dB 55 dB 

Gazdasági terület 65 dB 55 dB 65 dB 55 dB 65 dB 55 dB 
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2.1.2. TERMÉSZETVÉDELEM 

NEMZETKÖZI VÉDELEM 

Natura 2000 

A település külterületének egy része nemzetközi védelem alá esik, része a Natura2000 hálózatnak. 
A hálózat létrehozásának célja az európai jelentőségű élőhelyek és élőhely típusok, illetve ehhez 
kapcsolódóan a természeti, ökológiai értékek megőrzése. Az ezzel kapcsolatos szabályok az európai 
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) 
Kormányrendeletben kerültek meghatározásra. 

A Natura2000 területek két csoportba sorolhatók: különleges madárvédelmi terület (SPA) és 
különleges természetmegőrzési terület (SCI). Tar közigazgatási határain belül, a Mátrai területeken 
találhatóak különleges madárvédelmi területek (HUBN10006) 

A 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet 2. mellékletében Tar közigazgatási területén meghatározott 
Natura2000 hálózathoz tartozó területek az alábbi helyrajzi számú ingatlanok: 

034/15, 034/18, 034/19, 035, 037/2, 049/2, 050, 051/2, 051/3, 051/4, 051/5, 057, 058/2, 058/4, 
059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068/1, 068/2, 068/3, 068/4, 068/5, 068/6, 069, 070, 
071, 072, 073, 074, 075, 076, 077/1, 077/3, 077/4, 078/2, 078/3, 078/4, 078/5, 078/6, 078/7, 
078/9, 078/10, 078/11, 079, 080, 081, 082/1, 082/2, 083, 084, 085, 086, 087, 091, 095, 096/2, 097, 
098, 099, 0100, 0102/2, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 
1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 
1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 
1345, 1346, 1347, 1348, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 
1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 
1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 
1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 
1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424/1, 1424/2, 1425, 1426, 
1427/1, 1427/2, 1427/3, 1427/4, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 
1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 
1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 
1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 
1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 
1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516 

ORSZÁGOS VÉDELEM 

Ex lege védett értékek 

Az „ex lege” védelem a „törvény ereje általi” védelmet jelenti, azaz jelen esetben a természet 
védelméről szóló 1996. évi, LIII. törvény 23. § (2) bekezdése alapján:  

„E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes 
tó, kunhalom és földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos 
jelentőségűnek minősülnek.” 

Tar területén a fentiek alapján „ex lege” védett területek közé tartoznak a források és a földvár. 

Források: 
(A Bükki Nemzeti Park tájékoztatása alapján a Tar közigazgatási területén található források nem 
kerültek eddig felmérésre, így azok koordináta-helyes ábrázolása a tervlapokon nem lehetséges.) 

 Alsó-Csevice-forrás 

 Felső-Csevice-forrás 

 Poklos-forrás 

Földvár: 

 Tar Lőrinc várkastélyának romja (középkori földvár) 

Országos Ökológiai Hálózat 

A természeti területeket a területrendezési tervekben az Országos Ökológiai Hálózat és annak 
övezetei foglalják magukba, amelyekkel kapcsolatban az OTrT fogalmaz meg szabályokat. Az OTrT-

http://hu.wikipedia.org/wiki/Forr%C3%A1s_%28hidrol%C3%B3gia%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1p
http://hu.wikipedia.org/wiki/Barlang
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADznyel%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szikes_t%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szikes_t%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kunhalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldv%C3%A1r_%28%C3%A9p%C3%ADtm%C3%A9ny%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szetv%C3%A9delmi_ter%C3%BClet
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ben meghatározott Országos Ökológiai Hálózat területét a térségi területrendezési tervekben – jelen 
esetben a Nógrád megye Területrendezési Tervében – három övezetbe kell besorolni:  

 magterület 

 ökológiai folyosó 

 pufferterület 

Magterület övezetébe tartozik a közigazgatási terület keleti része (a Mátra erdőterületei), valamint 
a sámsonházi határon fekvő kisebb gyepterület. 

Ökológiai folyosó övezetébe tartozik Tar közigazgatási területén a Zagyva, a Kis- Zagyva, és a 
belterület déli oldalához csatlakozó terület.   

Pufferterület övezetébe tartoznak a település belterületétől északra a Mátra hagylábi részei, 
valamint a Csevice-patak menti területek. 

Tájképvédelmi területek 

A tájképvédelmi területeket az OTrT tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezetbe sorolja. Tar területén az övezetbe tartozik a település külterületének nagy része a 
belterülettől délre fekvő szántóterületek kivételével. 

HELYI VÉDELEM 

Tar község területén egy helyi jelentőségű védett terület található, a Tuzson Arborétum, ami a 
belterülettől keletre, az Mátra erdeinek közepére ékelődő Fenyves-pusztán helyezkedik el. A terület 
védettségét a helyi jelentőségű védett természeti területekről szóló 20/2007. (XI.29.) 
önkormányzati rendelet rendelkezik, a terület törzskönyvi száma: 11/26/TT/75. A terület 
védettségének célja az ott található különleges egzóta fafajok védelme. 

A fentiek alapján általánosságban elmondható, hogy Tar természeti, táji értékekben bővelkedik, 
amely a település arculatát jelentős mértékben meghatározza. 

2.2. TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETHASZNÁLATOK 

2.2.1. TELEPÜLÉSSZERKEZET 

Tar belterületének szerkezetét, a beépült és 
beépíthető területrészek szövetét elsősorban 
vonalas szerkezeti elemei, valamint a település 
hegylábi elhelyezkedése határozza meg. A 
település legmarkánsabb szerkezeti eleme a 
Tart délnyugat-északkeleti irányban átszelő 
főút, a Szondy György út. 

Ha a települést fejlődési fázisainak, 
kialakulásának, karakterének és jelenlegi 
állapotának tükrében vizsgáljuk, három 
településrészre bonthatjuk. A belterület 
középső részén helyezkedik el a település 
legrégebbi része, az Ófalu. Az Ófalu jelentős 
része a XIX. század második felére kiépült. Az 
Ófalutól délre a Szegregációval érintett terület 
található, kiépülésének kezdete a XIX. század 
második felére és végére tehető. A terület 
szerepe később folyamatosan lecsökkent, a 
település lakóterületei az Ófalutól északra 
terjeszkedtek tovább, kiépült az Északi 
településrész. 

A település északi településrészén elhelyezkedő 
lakóutcái a főutcával párhuzamosan, illetve arra 
merőlegesen alakultak ki. Az Ófalu és az 
Ófalutól délre elhelyezkedő Szegregációval 
érintett településrészek szerkezetét nagyban 
befolyásolja hegylábi elhelyezkedésük. A két 
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településrész lakóutcái a főútra merőlegesen, 
majd a rétegvonalakkal közel párhuzamosan 
alakultak ki. A belterület déli részén fekvő 
Egyéb belterület máig beépítetlen. 

Ófalu 

A településrész legmeghatározóbb és egyben legrégebbi szerkezeti eleme a Petőfi út és a Kossuth út 
által határolt teresedés, és az arra merőlegesen elhelyezkedő Szondy György út egy rövid szakasza. 
A településrész tengelyét alkotó utcák szerves fejlődés eredményeként, a mezőgazdasági parcellák 
lineáris sorolásával jöttek létre. 

Az ősi településmagra az úthálózatra merőleges, hagyományos keskeny, hosszútelkes telekstruktúra 
jellemző. A telkek kereszt irányú megosztása nem figyelhető meg markánsan az Ófalu területén. Az 
Ófalut feltáró főutca mentén kialakult beépítés ugyan szabályos alakzatnak tekinthető, mégis 
magukon hordozza az organikus fejlődés nyomait. Az Ófalu keleti, hegylábi részeinek szerkezetét 
jelentősen befolyásolja a domborzat folyamatos emelkedése. A Kossuth út és Petőfi út, valamint a 
nyugati végükön található Szondy György út a község lineáris településközpontjakén is működik, 
felvállalva az egészségügyi és ellátási központ szerepét, keleti vége a szakrális funkcióknak biztosít 
helyet. 

A településrész területén beépítési mód, beépítési százalék, telekméret és építménymagasság 
szempontjából az intézményi és lakóterületek eltérő sajátosságot mutatnak. 

Az intézményterületek esetében az épületek jellemzően szabadonálló beépítés móddal kerültek 
elhelyezésre. A telkek mérete 2000 és 10.000 m2 között mozog. Az ingatlanok beépítettsége 
átlagosan 30%, egyes esetekben e fölé emelkedik. Az intézmények jellemzően födszintes 
kialakításúak, az Önkormányzati Hivatal kétszintes, az Általános Iskola háromszintes kialakítású. 

Az Ófalu hagyományos hosszútelkes ingatlanjai 1200-2000 m2-esek, melyeken az épületek 
oldalhatáron álló módon kerültek elhelyezésre. A telkek beépítettsége átlagosan 5-10%. A területen 
elhelyezkedő lakóépületek jellemzően földszintesek. 

Déli településrész 

A településrész szerkezetének kialakulását elsősorban domborzati adottságai, a Mátra lankái, 
valamint a területet észak-déli irányban átszelő a Kovács-patak határozzák meg. A településrész 
nőtt jelleget mutat, organikus úthálózata a patakvölgyhöz és a domborzati adottságokhoz 
alkalmazkodva alakult ki. A kedvezőtlen úthálózati viszonyok, a keskeny utcák és hiányzó szerkezeti 
kapcsolatok eredményeképpen a terület szerepköre fokozatosan csökkent, az itt található 
lakóterületek szlömösödésnek indultak, a településrész szegregációval érintett. 

A településrészen elhelyezkedő telkek jellemzően 1200-2000 m2-esek, melyeken az épületek 
oldalhatáron álló módon kerültek elhelyezésre. A telkek beépítettsége átlagosan 5%. A területen 
elhelyezkedő lakóépületek földszintes kialakításúak. 

Északi településrész 

Az északi településrész Tar legkésőbb kialakult, napjainkban is formálódó lakóterülete. Az Ófalutól 
északra elhelyezkedő településrész a községet délnyugat-északkeleti irányban átszelő Szondy 
György útra, illetve az abból északra merőleges és párhuzamos utcákra fűződik fel. A településrész 
több kisebb alegységre bontható fel, melyek között elsősorban a Szondy György út jelent közvetlen 
közlekedési kapcsolatot.  

A 19. század második felében, az akkori belterülettől északra kiépült vasútvonal egy ideig gátat 
szabott a település északi irányú fejlődésének, azonban a belterület szükségszerű északi irányú 
növekedésének következtében a Szondy György út északi vége mentén átlépte azt. A belterület 
további északi irányú bővülésének a Zagyva szab természetes határt. 

Az északi településrészen gyakori a zsákutcák jelenléte, a terület túlnyomórészt szabályos 
telekstruktúrával rendelkezik, az egyes területek átlagos telekméretei 800, 900 és 1500 m2-esek. Az 
épületek a telkeken oldalhatáron álló módon kerültek elhelyezésre. A telkek beépítettsége 
átlagosan 10-15%. A területen elhelyezkedő lakóépületek jellemzően földszintesek, azonban a 80-as 
években épült részeken – Sport út, Liget út és a vasúttól északra – tetőtér beépítéses, illetve az 
emeletes lakóépületek is gyakoriak. 
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2.2.2. TÁJSZERKEZET 

 

Tar ortofotón (Forrás: Google Earth, saját szerkesztés) 

Tar a Zagyva-patak völgyében, a Mátra nyugati lábánál fekvő település. A község területén a 
kialakult tájhasználatok a domborzati és vízrajzi adottságokhoz igazodnak. A közigazgatási terület 
keleti részén fekvő, a Mátra hegységhez tartozó magasabb térszíneken az erdő a meghatározó, a 
vízfolyások menti területeken a vízállásos területek jellemzőek, az alacsonyabb, lankásabb 
területeken a közigazgatási terület keleti és a hasznosi határ menti részein pedig a szántó az 
uralkodó területhasználat. A hasznosi határ mentén emellett kisebb területen szőlők is fekszenek. A 
település két egykori zártkerttel is rendelkezik a belterülettől észak- és délnyugatra (Pusztaszőlő és 
Katruzsa-dűlő), amelyeknek nagy rész felhagyott, bozótos terület, már csak néhány telken fekszik 
szőlő, gyümölcs. A tari tájba elszórtan beékelődik egy-egy tájszerkezeti jelentőségű gazdasági és 
különleges rendeltetésű terület is (mezőgazdasági telephelyek, raktárak, Buddha Park stb.). 

A tájszerkezet kialakulásában fontos szerepet töltenek be a vonalas tájszerkezeti elemek, amelyek 
természetesek és mesterségesek lehetnek. Ezen elemek jelentős fragmentáló (elválasztó) hatással 
rendelkeznek, az egybefüggő, nagy kiterjedésű területhasználatokat kisebb egységekre szabdalják. 
Természetes vonalas tájszerkezeti elemek a vízfolyások. A Zagyva-patak északnyugat-délkelet 
irányban szeli át a községet a belterülettől északnyugatra, ebbe torkollik a Sámsonháza irányából 
érkező Kis-Zagyva-patak, a Tar közigazgatási területén a Katruzsa-dűlő területén eredő Kovács-
patak, valamint a mátrai erdőterületeken eredő Csevice-patak. Fontos, a tájszerkezetet jelentős 
mértékben befolyásoló és kiemelkedő fragmentáló hatású elemek a közlekedési infrastruktúra 
elemei: a közutak és a vasút. E mesterséges elemek közül a 21. sz. főút a legmarkánsabb 
északkelet-délnyugat irányban húzódó infrastruktúra elem a belterülettől északnyugatra. A főútról 
északi irányba ágazik le a 21135 j. Sámsonháza bekötő út és a 24105 j. Tar bekötő út. A főúttal 
közel párhuzamosan, a belterületet kettészelve halad a 81. sz. Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonal. 

2.2.3. BELTERÜLETI TERÜLETHASZNÁLATOK 

Lakóterületek 

Tar község beépített területei jellemzően lakóterületek. Az Ófalu lakóterületei falusias, az újabb 
beépítésű északi településrész lakóterületei kertvárosias jelleget mutatnak. 

A település elsősorban vasút menti területein, illetve a Szondy György út nyugati végén rendelkezik 
kiterjedt lakóterületi fejlesztési potenciállal. 

Falusias jellegű lakóterületek jellemzően az Ófalu területén helyezkednek el. A hosszú, keskeny 
telkes telekstruktúrának köszönhetően az Ófalu területén jelentős méretű telkek is megfigyelhetők. 
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A telkek beépítettsége nem nevezhető intenzívnek, az ingatlanok jelentős részénél megfigyelhető a 
hátsó kert szántóterületként történő hasznosítása. 

Az újabb beépítésű településrészeken és utak mentén kertvárosias jellegű beépítés figyelhető meg. 
Ezeken a területeken keskeny hosszútelkes telekstruktúra már nem jellemző, helyette 1:3-1:4 
arányú szabályos téglalap alaprajzú, 700-1000 m2-es telkeket hoztak létre. Az újabb beépítésű 
lakóterületeken intenzívebb beépítés alakult ki. 

A település ugyan jelentős méretű egykori zártkerti területrészekkel rendelkezik, azonban nem 
jellemző a zártkertek állandó lakóterületként történő használata. 

Gazdasági területek 

Tar jelentős területi igénnyel rendelkező gazdasági húzóágazata a mezőgazdaság, így a településen 
csupán néhány gazdasági területtel találkozhatunk. A gazdasági telephelyek jellemzően a település 
külterületén, a fő közlekedési útvonalak – a Szondy György út, valamint a 21-es számú főút - 
közelében helyezkednek el. A település északi részén, a 21-es út közelében a REVI Kft., valamint 
vele átellenesen tehenészetnek helyet adó mezőgazdasági üzemi terület található. A Szondy György 
út mentén, a belterülettől nyugatra a TIG Telep helyezkedik el. A település gazdasági területei 
kedvező közlekedési kapcsolatokkal rendelkeznek.  

Különleges területek 

Tar nagy zöldfelülettel rendelkező különleges területfelhasználású területei a temető és a 
sportpálya területe. A település különleges területei közé tartozik továbbá a belterülettől keletre 
fekvő bányaterületek is. 

A TIG Teleptől nyugatra helyezkedik el a szennyvíztisztító különleges területe, valamint a délkeleti 
közigazgatási határ mentén a vásártér. A belterület északi részén, a Sport úton található a település 
sportpályája. 

A Petőfi út keleti végében a Tari család egykori udvarházának romjai találhatóak, a romok körül 
szerkezeti jelentőségű régészeti terület található. 

A 21-es számú főúttól északra helyezkedik el a Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark. A parkot a 
Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség létesítette és működteti. Az emlékparkban Sztúpa 
és emeletes buddhista templom is található. A külterület keleti részén található az Egererdő Zrt. 
fenntartásában működő Tuzson János arborétum.  

Intézményterületek 

Tar község intézményeinek többsége az Ófaluban található. Az intézmények a Petőfi és Kossuth út 
nyugati és keleti vége mentén helyezkednek el. Nyugati végük az igazgatási és oktatási 
intézményeknek, keleti végük a szakrális intézményeknek adnak helyet.  

A Petőfi út és a Szondy György út csomópontjában található az Önkormányzati Hivatal, a Posta, a 
Kodály Zoltán Általános Iskola és az Orvosi rendelő. A Petőfi út keleti végében helyezkedik el a 
Szent Mihály templom és a Római katolikus plébánia. Az Ófalun területén kívül, egyetlen intézmény, 
a település óvodája, a Tari Örökzöld Óvoda található.  

Kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás 

A belterületi kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó helyek jellemzően a település főutcája 
mentén, a Szondy György úton, illetve annak közelében helyezkednek el. A település más részein 
egy-egy kisebb vendéglátóegység, illetve kisbolt található. A településen több kisebb vendégház, 
vegyesbolt és kocsma illetve büfé, takarékszövetkezet és virágbolt található. A településen 
mindemellett cukrászati, sütőipari és vendéglátóipari alapanyagkereskedés, sírkő kereskedés, 
autószerelő, pékáru bolt és egy régi malomépület is található. A település külterületén, a Tar 
bekötőút mentén található a Palóc Csárda.  
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2.2.4. TÁJHASZNÁLAT 

Művelési ágak megoszlása Taron 

 

 

 
Megnevezés 

Összesen 
(ha) 

Arány 
(%) 

Szántó 734,18 26,85% 

Gyümölcsös 5,08 0,19% 

Kert 5,54 0,20% 

Gyep (legelő, rét) 315,30 11,53% 

Szőlő 39,65 1,45% 

Mezőgazdasági 
terület 

1099,75 40,22% 

Erdő 1311,54 47,96% 

Termőterület 2411,29 88,18% 

Kivett 323,18 11,82% 

Összesen 2734,47 100% 

(Forrás: www.takarnet.hu) 

A művelési ágakat tekintve a tájhasználatok közül az erdőterületek vannak túlsúlyban, Tar 
közigazgatási területének közel felét teszik ki (47,96%). Jelentős arányú továbbá a szántó is, a 
település területének több mint egynegyedét, 26,85%-át teszi ki. Arányaiban a kivett területek 
(11,82%), valamint a gyepek (11,53%) bírnak még jelentőséggel. A gyümölcsösök, szőlők és a kert 
elenyésző, mindössze 0,19%, 1,45% és 0,2%-os arányban vannak jelen. 

Az alábbiakban a helyszíni bejárás tapasztalatai alapján kerülnek részletes bemutatásra az egyes 
területhasználatok. 

A közigazgatási területen az uralkodó területhasználat az erdő. A legnagyobb egybefüggő 
erdőterület a település keleti részén, a Mátra hegyvonulatain fekszik, a közigazgatási terület közel 
felét ezen erdők teszik ki. A keleti erdőterületeken kívül egy-egy elszórt kisebb erdőfolt fekszik a 
sámsonházi településhatár mellett északon, a pásztói településhatár mentén a 24105. j. Tar bekötő 
úttól északra, valamint Borókás településrészen a belterülettől délre. Az erdőterületek jellemző 
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fafajai a tölgy (Quercus sp.) és a közönséges bükk (Fagus sylvatica), amelyek mellett jelentős 
kiterjedésű területeken telepített fenyőállományok is előfordulnak a lombhullató állományok közé 
ékelődve. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal adatszolgáltatása alapján a tari erdők 
elsődleges rendeltetésük szerinti megoszlása a következő: gazdasági rendeltetésű erdőterület 
1143,44 ha (85,6%), védelmi rendeltetésű erdőterület 151,21 ha (11,32%) és egyéb rendeltetésű 
erdőterület 41,07 ha (3,08%).  

 
A tari erdők elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

adatszolgáltatása alapján 

Az erdőterületek bemutatásánál fontos kiemelni a Fenyves-pusztán található Tuzson Arborétumot, 
amely a környező erdőterületek közé ékelődve helyezkedik el. Az Arborétumot Tuzson János 
erdőmérnök hozta létre, 1925-től kezdődően foglalkozott e területen örökzöldek telepítésével és 
szaporításával. Az Arborétum területe jelenleg 3,4 ha, az Egererdő Zrt. Bátonyterenyei Erdészete 
kezeli. Az Arborétum közvetlen szomszédságában található a Fenyvespusztai Erdészeti Erdei Iskola 
egy vendégházzal, amely egyrészt erdei iskolaként, másrészt turisták szállásaként, és rendezvény-
helyszínként is funkcionál. 

Az erdőterület mellett a második legjelentősebb területhasználat a szántó. A tari szántók a 21. sz. 
főút két oldalán, a Zagyva és a 24105. j. Tar bekötő út között, a hasznosi településhatáron és a 
Ónyik-tetőn Sűrűpusztától nyugatra fekszenek. A szántóművelés nagyrészt hatalmas egybefüggő 
parcellákon (30-70 ha) folyik, kisebb arányban találhatóak mindössze kisebb méretű (1-2 ha) 
szántók. A szántókat 2-3 helyi és környékbeli gazda műveli, a területek egy része saját 
tulajdonukban van, egy részüket pedig bérlik. A tari szántóföldek minősége közepes (Sz4-Sz6 
minőségi osztályba soroltak). A szántókon jellemzően termesztett növények a napraforgó, a búza és 
a kukorica. 

A település egykor két zártkerti területtel rendelkezett: a belterülettől északkeletre fekvő 
Pusztaszőlővel és a belterülettől délkeletre fekvő Katruzsa dűlővel. Mindkét területre a kisparcellás 
szőlő- és gyümölcstermesztés volt jellemző, sok falubelinek volt e területeken telke, ahol kiskertes 
művelést folytatott és akár egy-egy kisebb épülettel is rendelkezett. E művelés azonban mára szinte 
teljesen megszűnt, mindkét területen megindult az elbozótosodás, a telkek jórészt parlagon állnak. 
Pusztaszőlő területén található még néhány szőlővel művelt telek, valamint a terület délnyugati 
oldalán egy tulajdonos egy nagyobb terület beerdősítésébe fogott. Pusztaszőlő déli lábánál a 
Csevice-völgyben áll néhány üdülő- és lakóépület is, néhány család életvitelszerűen itt is él. 
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A település hasznosi határa mentén egy kisebb kiterjedésű területen szőlők fekszenek, amelyekre a 
kisparcellás művelés jellemző. A terület sok tulajdonos kezében van, tari és hasznosi lakosok 
egyaránt rendelkeznek itt néhány sor szőlővel. A szőlősorok a szintvonalakkal párhuzamosan 
húzódnak, a művelési mód kordonos. 

A külterületen elszórt foltokban találhatóak gyepek is: a rekultivált hulladéklerakó környezetében, 
a Katruzsa-dűlőtől északra és keletre. A gyepeket többnyire kaszálással tartják fenn, illetve egy 
részükön már megindult a cserjésedés a kezelés hiányából adódóan. 

A település felszíni víztestjeit a vízfolyások képzik, állóvíz nem található a községben. A Közép-
Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság előzetes tájékoztatása alapján a település vízfolyásai a következők: 

 Zagyva-patak (állami tulajdonú vízfolyás) 

 Kis-Zagyva-patak (állami tulajdonú vízfolyás) 

 Csevice-patak (állami tulajdonú vízfolyás) 

 Kovács-patak (önkormányzati tulajdonú vízfolyás) 

 Szalajka-patak (önkormányzati tulajdonú vízfolyás) 

A falu legjelentősebb vízfolyása a Zagyva-patak, amely északkelet-délnyugati irányban szeli át Tart. 
A Zagyva a Karancs hegységben ered Zagyvaróna határában és Szolnoknál ömlik a Tiszába. A 
forrásától Jobbágyiig patakként, Jobbágyitól a torkolatáig pedig folyóként van nyilvántartva, Tar 
területén még patakként folyik. A község további vízfolyásai mind a Zagyvába torkollnak: a jobb 
partján a Kis-Zagyva, a bal partján pedig a Csevice- és a Kovács-patak torkollik bele. A csevicének 
egy mellékága van: a Szalajka-patak, amely Tar közigazgatási területén ered. A Zagyva menti, a 
közigazgatási terület mátraverebélyi határa menti területen mocsaras, vízállásos terület fekszik, 
amelyen a vízi növénytársulások az uralkodók. Fontos említést tenni a település területén található 
vízmű területekről is: a belterülettől délre, a József Attila út déli folytatásában és a 21135 j. 
Sámsonháza bekötő út nyugati oldalán fekszik egy-egy. 

A település külterületén elszórtan található egy-egy gazdasági terület, mezőgazdasági telephely. A 
legnagyobb területen (közel 8 ha-on) a Revi Kft. fekszik a 21135 j. Sámsonháza bekötő út keleti 
oldalán az Ilona major területén. A Kft. fémmegmunkálással, és –alkatrész-gyártással foglalkozik. A 
Kft. telephelyével szemközt két magánszemély mezőgazdasági telephelye található, akik 
földműveléssel, állattenyésztéssel foglalkoznak. A belterülettől délnyugatra a vasút mellett 
található a TIG (Állami Tartalékgazdálkodási Nonprofit Gazdasági Társaság) telephelye, amelynek 
épületeit jelenleg raktárként bérbe adják környező vállalkozásoknak, illetve terménytárolás céljára 
mezőgazdasággal foglalkozóknak. A terület saját vasúti vágánnyal is rendelkezik, amely a 81. sz. 
Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonalba csatalakozik.  

A településen egykor aktív bányászat folyt, több kő- és homokbánya is feküdt egykor a településen, 
ám ma már egyik sem működik. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal országos nyilvántartása 
alapján Taron jelenleg két élő bányatelek fekszik: egy homok és kavics bánya, valamint egy 
dácittufa bánya. A homok és kavics bánya a belterület keleti oldalához csatlakozik, az országos 
nyilvántartás alapján a kitermelés jelenleg szünetel. A kitermelt elsődleges nyersanyag a falazó 
homok, a másodlagos pedig a közlekedésépítési kavics. A dácittufa bánya (köznapi nevén fehérkő 
bánya) a belterülettől északkeletre, a Csevice-völgytől északra fekszik, jelenleg is rendelkezik a 
2017-2022-es időszakra jóváhagyott kitermelési műszaki üzemi tervvel. A kitermelt elsődleges 
nyersanyag a dácittufa. A terület érdekessége, hogy a felhagyott bányafalban értékes élőhelyek 
alakultak ki, így a Natura2000 hálózat részévé nyilvánították, legutóbb egy uhu-pár telepedet meg a 
falakon. Ezen élő bányatelkek mellett további két helyen működött egykor bánya: az Alsó-Csevice-
forrástól délre és a közigazgatási terület északi részén, a mátraverebélyi településhatár közelében. 

A település külterületén elszórtan különleges rendeltetésű területek is fekszenek. A 21. sz. főúttól 
északra, a sámsonházi bekötőút keleti oldalán található a Buddha Park (Kőrösi Csoma Sándor 
Emlékpark), amelynek területén egy Sztúpa (imamalom), egy templom (Tara Templom), néhány 
lakóépület, egy teaház (Tara Teaház) és egy kiállítóház (Kőrösi Kiállítás) áll. A TIG területétől 
nyugatra található a település szennyvíztisztítója, amely a tari kommunális szennyvíz mellett a 
mátraszőlősit is tisztítja. A szennyvíztisztító déli szomszédságában feküdt a település egykori 
hulladéklerakója, amely a lezárást követően rekultiválásra került. A pásztói településhatáron több, 
egykor eltérő funkcióval rendelkező terület fekszik koncentráltan, amelyek közül jelenleg egy sem 
működik: a 24105 j. Tar bekötő út mentén található az egykori Palóc Csárda, attól északra az 
egykori fatelep épületei állnak, a csárdától keletre pedig egy szelektív hulladékudvar került 
kialakításra. 
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2.3. ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG 

2.3.1. ORSZÁGOS VÉDELEM 

Az országos nyilvántartás szerint Tar területén országos védelem alatt három műemlék építmény áll. 

Az országos nyilvántartás szerinti műemlékek: 

Ssz Név Cím Hrsz Azonosító Műemléki környezet 

1. Római 
katolikus 
templom 
(Szent 
Mihály) 

Petőfi 
út 7. 

219 6841 211, 212, 218, 
220/1, 220/2, 228, 
229, 242, 243, 253, 
382, 383 

2. Tari család 
udvarháza 

Mátrai 
út 

231 6840 228, 230, 232, 242, 
243, 043/17, 043/18 

3. Római 
katolikus 
plébániaház 

 

Kossut
h Lajos 
út 8. 

382 6839 219, 244, 396, 
395/1, 381, 248, 
247, 246, 245, 243, 
253, 400, 399, 394, 
393, 386, 384, 383, 
230 

2.3.2. RÉGÉSZET 

Az országos nyilvántartás szerint Taron a következő régészeti lelőhelyek lelhetők fel: 

Ssz Lelőhely neve Hrsz Azonosító 

1 Szurdok 0149/2, 0149/1, 02, 0148, 0120/2, 0121/2, 0118, 0119 29809 

2 Tapasz-dűlő 0144/36, 0142/40, 0143, 0144/13, 0144/35 41824 

3 

Középkori 
udvarház és 
környéke 232, 233, 242, 043/18, 231 43664 

4 
Szt. Mihály 
templom 219, 230 

43665 

 

5 Középkori falu 

38, 184, 185, 186, 187, 188, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 
230, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 397, 
398, 399, 400, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 
199, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 409, 411, 412, 
413, 414, 415, 416, 417, 418, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 
443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 419, 422, 450, 451 43666 

6 Fehér-bánya 077/1 43671 

7 Várbérc 049/2, 068/1, 068/2, 068/3, 068/4, 068/5 43672 

8 Szőlősi út 0124, 0145/5, 0145/6, 0138/1 46864 

9 Csevice I. 1423, 1424/1, 1427/4, 1426, 1425, 1424/2, 1427/3 51091 

10 Csevice II. 091, 097, 098 51092 

11 Csevice III. 078/3, 078/4, 078/5, 078/6, 078/7 51093 

12 Csevice IV. 1417, 1413, 1416, 1415, 1414, 1419, 1421, 1420 51094 

13 Hosszú-rét 0145/6, 0145/10, 0145/7, 0124, 0145/8, 0145/9 88739 
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2.4. VIZSGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Tájszerkezet, tájhasználat 

A község területén a kialakult tájhasználatok a domborzati és vízrajzi adottságokhoz igazodnak. A 
közigazgatási terület keleti részén fekvő, a Mátra hegységhez tartozó magasabb térszíneken az erdő 
az uralkodó, a vízfolyások menti területeken a vízállásos területek jellemzőek, az alacsonyabb, 
lankásabb területeken pedig a szántó az uralkodó területhasználat. A hasznosi határ mentén 
emellett kisebb területen szőlők is fekszenek. A település emellett két egykori zártkerttel is 
rendelkezik a belterülettől északnyugatra és délnyugatra (Pusztaszőlő és Katruzsa-dűlő), továbbá a 
tájba elszórtan beékelődik egy-egy tájszerkezeti jelentőségű gazdasági és különleges rendeltetésű 
terület is. 

A közigazgatási területen az uralkodó területhasználat az erdő. A legnagyobb egybefüggő 
erdőterület a település keleti részén, a Mátra hegyvonulatain fekszik, a közigazgatási terület közel 
felét ezen erdők teszik ki. Az erdőterület mellett a második legjelentősebb területhasználat a 
szántó. A tari szántók a 21. sz. főút két oldalán, a Zagyva és a 24105. j. Tar bekötő út között, a 
hasznosi településhatáron és a Ónyik-tetőn Sűrűpusztától nyugatra fekszenek. A település egykor 
két zártkerti területtel is rendelkezett: a belterülettől északkeletre fekvő Pusztaszőlővel és a 
belterülettől délkeletre fekvő Katruzsa dűlővel. Mindkét területre a kisparcellás szőlő- és 
gyümölcstermesztés volt jellemző, sok falubeli kiskertes művelést folytatott itt, amely azonban 
mára szinte teljesen megszűnt, mindkét területen megindult az elbozótosodás, a telkek jórészt 
parlagon állnak. A település hasznosi határa mentén egy kisebb kiterjedésű területen szőlők 
fekszenek, amelyekre a kisparcellás művelés jellemző. A település felszíni víztestjeit a vízfolyások 
képzik, állóvíz nem található a községben. A falu legjelentősebb vízfolyása a Zagyva-patak, amely 
északkelet-délnyugati irányban szeli át Tart. A község további vízfolyásai mind a Zagyvába 
torkollnak: a jobb partján a Kis-Zagyva, a bal partján pedig a Csevice- és a Kovács-patak.  

A település külterületén elszórtan található egy-egy gazdasági terület, mezőgazdasági telephely 
(Revi Kft., magánszemélyek mezőgazdasági telephelye, TIG - Állami Tartalékgazdálkodási Nonprofit 
Gazdasági Társaság – telephelye). A településen egykor aktív bányászat folyt, több kő- és 
homokbánya is feküdt egykor a településen, ám ma már egyik sem működik. A Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal országos nyilvántartása alapján Taron jelenleg két élő bányatelek fekszik: egy 
homok és kavics bánya, valamint egy dácittufa bánya. Ezen élő bányatelkek mellett további két 
helyen működött egykor kőbánya: az Alsó-Csevice-forrástól délre és a közigazgatási terület északi 
részén, a mátraverebélyi településhatár közelében. A település külterületén elszórtan különleges 
rendeltetésű területek is fekszenek (például Buddha Park, szennyvíztisztító, egykori hulladéklerakó, 
egykori Palóc Csárda, a még meg nem nyitott szelektív hulladékudvar, egykori fatelep). 

Táji és természeti értékek 

Tar területét számos nemzetközi és országos jelentőségű védett természeti terület érinti. A 
település területén Natura 2000 különleges madárvédelmi terület (SPA) a Mátra (HUBN10006). A 
község területét továbbá érinti az Országos Ökológiai Hálózat Magterület, Ökológiai folyosó és 
Puffer terület övezete is. Tar tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területei közé 
tartozik a település külterületének nagy része a belterülettől délre fekvő szántóterületek 
kivételével. A településen ex lege védelmet élveznek a források és a földvár. A község területén egy 
helyi jelentőségű védett terület is található, a Tuzson Arborétum. 

Településszerkezet 

Ha a települést fejlődési fázisainak, kialakulásának, karakterének és jelenlegi állapotának tükrében 
vizsgáljuk, három településrészre bonthatjuk. A belterület középső részén helyezkedik el a 
település legrégebbi része, az Ófalu. Az Ófalu jelentős része a XIX. század második felére kiépült. 
Az Ófalutól délre a Szegregációval érintett terület található, kiépülésének kezdete a XIX. század 
második felére és végére tehető. A terület szerepe később folyamatosan lecsökkent, és az Ófalutól 
északra kiépültek a település legújabb lakóterületei, az Északi településrész. 

A Ófalu legmeghatározóbb és egyben legrégebbi szerkezeti eleme a Petőfi út és a Kossuth út által 
határolt teresedés. A településrész tengelyét alkotó utcák szerves fejlődés eredményeként, a 
mezőgazdasági parcellák lineáris sorolásával jöttek létre. 

Az ősi településmagra az úthálózatra merőleges, hagyományos keskeny, hosszútelkes telekstruktúra 
jellemző. Az Ófalu keleti, hegylábi részeinek szerkezetét jelentősen befolyásolja a domborzat 
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folyamatos emelkedése. A Kossuth út és Petőfi út, valamint a nyugati végükön található Szondy 
György út a község lineáris településközpontjakén is működik, felvállalva az egészségügyi és ellátási 
központ szerepét, keleti vége a szakrális funkcióknak biztosít helyet. 

A déli településrész nőtt jelleget mutat, organikus úthálózata a patakvölgyhöz és a domborzati 
adottságokhoz alkalmazkodva alakult ki. A kedvezőtlen úthálózati viszonyok, a keskeny utcák és 
hiányzó szerkezeti kapcsolatok eredményeképpen a terület szerepköre fokozatosan csökkent, az itt 
található lakóterületek szlömösödésnek indultak, a településrész szegregációval érintett. 

Az északi településrész Tar legkésőbb kialakult, napjainkban is formálódó lakóterülete. A 
településrész több kisebb alegységre bontható fel, melyek között elsősorban a Szondy György út 
jelent közvetlen közlekedési kapcsolatot. Az északi településrészen gyakori a zsákutcák jelenléte, a 
terület túlnyomórészt szabályos telekstruktúrával rendelkezik. 

Belterületi területhasználat 

Tar község beépített területei jellemzően lakóterületek. Az Ófalu lakóterületei falusias, az újabb 
beépítésű északi településrész lakóterületei kertvárosias jelleget mutatnak. 

A település elsősorban vasút menti területein, illetve a Szondy György út nyugati végén rendelkezik 
kiterjedt lakóterületi fejlesztési potenciállal. A település ugyan jelentős méretű egykori zártkerti 
területrészekkel rendelkezik, azonban nem jellemző a zártkertek állandó lakóterületként történő 
használata. 

A település gazdasági telephelyei jellemzően külterületen, a fő közlekedési útvonalak – a Szondy 
György út, valamint a 21-es számú főút - közelében helyezkednek el. 

Tar község intézményeinek többsége az Ófaluban található. Az intézmények a Petőfi és Kossuth út 
nyugati és keleti vége mentén helyezkednek el. Nyugati végük az igazgatási és oktatási 
intézményeknek, keleti végük a szakrális intézményeknek ad helyet.  

A belterületi kereskedelmi és vendéglátó helyek jellemzően a település főutcája mentén, a Szondy 
György úton, illetve annak közelében helyezkednek el. A település más részein egy-egy kisebb 
vendéglátóegység, illetve kisbolt található. 

Településkarakter, jellemző épülettípusok 

Az Ófaluban az utcára merőleges, hagyományos keskeny, hosszútelkes telekstruktúra, oldalhatáron 
álló beépítés, az utcafrontra merőleges épülettömeg és oromfalas nyeregtető a jellemző. Ugyan a 
hosszú keskeny telkes struktúra a mai napig megmaradt, a 60-as, 70-es években a hagyományos 
vidéki házak egy részét elbontották, vagy átépítették. 

A déli településrészen oromfalas és sátortetős épületek egyaránt megtalálhatók, azonban a 
településrész beépítettségének intenzitása igen alacsony, az itt található épületek igen rossz 
állapotúak, jellemzően alacsony komfortfokozattal rendelkeznek, vagy komfort nélküliek. A 
területen rendezetlen utcakép, a magán- és közterületek éles határának hiánya figyelhető meg.  

Az északi településrész településkarakter szempontjából több jegyet is magán visel. A 60-as, 70-es 
évek sátortetős házai, valamint a 80-as, 90-es évek óriás házai egyaránt megtalálhatóak a 
településrészen. A település területén kortárs építésű lakóépület csak igen kis számban fordul elő. 

Épített értékek 

Tar több évszázados múltra visszatekintő település, ahol az építészeti értékek, eredeti karaktert 
hordozó épületek igen kis számban, az Ófalu területén maradtak fenn. A hagyományos építészet 
jellemzői közül a településközpontban megjelenő hagyományos településszerkezet maradt fenn 
közel változatlan formában, emellett egyes épületek őrzik még a térségre jellemző, hagyományos 
építészeti vonásokat. 

A településen három országos védelem alatt álló műemlék építmény található, ezek a település 
templomai, valamint Tar Lőrinc udvarháza. A három műemlék közös műemléki és egyben régészeti 
környezettel rendelkezik. 
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3. A TERVI VÁLTOZATOK ÉS A VÁLASZTÁS INDOKAI, A TERVBEN 
LEÍRTAK ELMARADÁSA 

A településrendezési eszközökre egyetlen változat készült, ahogyan ez a településrendezési 
eszközök készítésének gyakorlatában többnyire megszokott. Ennek megfelelően a 
településrendezési eszközök szem előtt tartják az érvényes jogszabályokban foglaltakat, illetve a 
település környezet- és természetvédelmi érdekeit. A településrendezési eszközök törekednek a 
körülmények és lehetőségek adta jobb környezeti állapot elérésére, ahogy ezt a környezeti vizsgálat 
további fejezetei, illetve az alátámasztó munkarészek egyéb fejezetei is leírják. 
 
A tervben leírtak elmaradása 

A településrendezési eszközök keretein belül helyi építési szabályzat készül, amelyet a képviselő-
testület rendelettel fog jóváhagyni. A rendeletben előírtak betartása kötelező, illetve mivel a 
településrendezési eszközök mindössze kereteket biztosítanak az egyes konkrét beruházások 
számára, ezért a tervben leírtak elmaradása nem várható. 

4. A FENNÁLLÓ KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK KEZELÉSE A 
TERVBEN, ILLETVE A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN 
VÁRHATÓAN FELLÉPŐ, KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSOK 
CSÖKKENTÉSÉRE VONATKOZÓ TERVI MEGOLDÁSOK 

A településrendezési eszközök a hatályos tervhez képest jelölnek ki új fejlesztési területeket, 
amelyek részben gazdasági, részben turisztikai célúak, részben pedig megújuló energiaforrások 
hasznosítását célozzák. A helyi építési szabályzat az esetleges káros környezeti hatások 
megfékezésére számos előírással törekszik (például épület-elhelyezések korlátozása, 
szennyvízelevetésre vonatkozó előírások).  

Felszíni és felszín alatti vízvédelem, talajvédelem 

A település területét behálózó vízfolyásokra való tekintettel a település területén kiemelt figyelmet 
kell fordítani a vizek minőségének védelmére. A felszíni és a felszín alatti vizek védelmét egyrészt a 
helyi építési szabályzat környezetvédelmi fejezetében, másrészt a szennyvízelvezetéssel foglalkozó 
fejezetben megfogalmazott előírások szolgálják, amelyeknek betartása esetén várhatóan a jövőben 
még kevésbé érik káros hatások a felszíni és a felszín alatti vizeket, valamint a talajt és a 
talajvizeket. 

 A vízfolyások mentén a külön jogszabályban meghatározott parti sáv nem beépíthető, az ott 
meglévő természetközeli ökoszisztémák (nádasok, ligetes fás társulások, gyepek) 
fennmaradását biztosítani kell. 

 A település területén csak olyan építési tevékenység végezhető, amelynek hatására a 
talajerózió veszélye nem növekszik. 

 Új épület elhelyezése a fennálló talajszennyezettség megszüntetését követően történhet. 

 A település területén csak olyan építési tevékenység folytatható, amely nem okoz 
talajszennyezést. 

A helyi építési szabályzat a felszíni vízfolyások, állóvizek minőségének és a környezetükben még 
helyenként megtalálható természetközeli ökoszisztémák védelme érdekében megfogalmazza, hogy a 
külön jogszabályban meghatározott parti sáv nem beépíthető. Ez az előírás a nagyvízi meder, a 
parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, 
valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára 
vonatkozó szabályokról szóló 83/2014 (III. 14.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdésére utal, a parti sáv 
szélességét e jogszabály határozza meg az alábbiak szerint: 

(3) A parti sáv szélessége: 
a) a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog mindkét partján a partvonaltól számított 

10 méterig, 
b) az a) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, 

tározók és holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig, 
c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától 

számított 3 méterig  
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terjed. 

A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a települést a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
települések közé sorolja. A település területén így a területhasználati módok alakulására fokozott 
figyelmet kell fordítani, a felszíni és a felszín alatti vizek, valamint a talaj minőségi romlásához, 
elszennyeződéséhez vezető területhasználatokat maximális mértékben korlátozni kell. A HÉSZ 
kiemelt figyelmet fordít a szennyvízelvezetésre vonatkozó előírásokra, a 13.§ (1) bekezdésében a 
következő előírás található: „A felszíni és felszín alatti vizek vízminőség védelme érdekében 
szennyvíz, tisztított szennyvíz közvetlen talajba szikkasztása a település teljes közigazgatási 
területén tilos.” 

Levegőszennyezés 

Tar területén légyszennyezés a közlekedésből, a lakossági fűtésből és a burkolatlan utakon való 
közlekedésből, valamint a száraz időben történő mezőgazdasági művelés során keletkező 
porterhelésből adódik. 

Mivel bármely forrásból származó légszennyező-anyag kibocsátás mértéke a településrendezési 
eszközökkel kevésbé befolyásolható, a helyi építési szabályzat mindössze az alábbi egy előírással 
rendelkezik a levegő-minőség védelméről: 

 A település területén tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést 
vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint tilos a környezeti levegő bűzzel 
való terhelése. 

Hulladékkezelés 

Tar területén hulladéklerakó nem található, a kommunális hulladék elszállítása megoldott. 

Településrendezési eszközökkel a hulladékkezelés szintén kevésbé befolyásolható, eredményesebb 
eszközök például a lakosok szelektív hulladékgyűjtésre való ösztönzése, a veszélyes hulladékok, a 
zöldhulladék, a lomok számára gyűjtések rendezése. 

Zaj- és rezgésterhelés 

Számottevő zaj- és rezgésterhelés Tar estében a közlekedésből származhat. A HÉSZ a zaj- és 
rezgésterhelés mérséklésére az alábbi előírást fogalmazza meg: 

 Zajt, illetve rezgést előidéző üzemi létesítményt, és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak 
oly módon szabad elhelyezni, hogy a keletkező zaj illetve rezgés a vonatkozó határértékeket ne 
haladja meg. 

Ökológiailag értékes területek védelme 

Tar területe természeti értékekben igen gazdag, nemzetközi és országos természetvédelmi 
területek egyaránt találhatóak területén. Az ökológiailag értékes területek védelmét a 
településrendezési eszközök igyekeztek oly módon biztosítani, hogy azokat olyan 
területfelhasználásba sorolták, amelyek területén épületet, építményt nem, vagy csak minimális 
mértékben lehet elhelyezni.  

Natura2000 hálózathoz tartozó területeket turisztikai célú fejlesztési területek érintik, amelyek 
esetében a helyi építési szabályzat előírja, hogy „az övezet telkein új épület építését megelőzően a 
Natura2000 területekre vonatkozóan hatásbecslést kell készíteni.” 

Épített környezet, régészeti örökség védelme 

A településrendezési eszközök épített örökségre gyakorolt hatásai az Örökségvédelmi 
Hatástanulmányban kerülnek tisztázásra.  

Egyéb tájhasználati konfliktusok 

A Megalapozó vizsgálatban és a korábbi fejezetekben feltárt egyéb tájhasználati konfliktusok nagy 
része szemléletformálással, településpolitikai döntésekkel oldható fel, amely nem a 
településrendezési eszközök kompetenciája. 

 

Határon átnyúló környezeti hatásokkal Tar területén nem kell számolni. 
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5.  A TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN KIVÁLTANDÓ KÖRNYEZETI 
HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE  

5.1. A KÖRNYEZETI ELEMEKRE GYAKOROLT VÁRHATÓ HATÁSOK 

A településszerkezeti terv jelentős kiterjedésű gazdasági területeket jelöl ki a 21. sz. főút és a 
21135 j. út csomópontjában, a 21. sz. főút és a Zagyva között. E terület a gazdasági célú fejlesztés 
számára az egyik legalkalmasabb a község közigazgatási területén, mivel a jelenleg 2X2 
nyomsávúsítás alatt álló 21. sz. főút és egy bővítésre kerülő közúti csomópont közvetlen 
szomszédságában fekszik. A terület jelenleg szántóföldi művelés alatt áll, ám a főút és a csomópont 
bővítésével, a várhatóan megnövekvő forgalom mellett művelésre kevésbé lesz alkalmas, így 
gazdasági célú hasznosítása támogatható. A terület gazdasági célú hasznosításának hatására 
termőföld megszűnésével, a tájszerkezet és a településkép jelentős változásával kell számolni. A 
gazdasági fejlesztési területként kijelölt területet délről határoló Zagyva vízminőségének védelme 
érdekében, a vízfolyás mentén egy többszintű növényzettel borított pufferzóna kialakítása, a 
meglévő kiszélesítése szükséges. 

A településszerkezeti terv további három helyen jelöl ki gazdasági fejlesztési területet: a Szondy 
György út 21. sz. főútról bevezető szakasza mentén; a 24105 j., Pásztóra vezető út északnyugati 
oldalán, valamint a belterület és a TIG között fekvő területrészen. Mindhárom terület esetében 
meglévő beépített területekhez kapcsolódóan és jó közlekedési kapcsolattal rendelkező területeken 
történtek a kijelölések. E területek gazdasági célú hasznosítása esetében is számolni kell a 
termőföld megszűnésével. 

A belterület nyugati, vasút menti részén egy különleges megújuló energiaforrás hasznosítási terület 
került kijelölésre, amely elsősorban napelemek elhelyezésére szolgál majd. Egy napelempark 
megvalósítását követően termelt napenergia, mint megújuló energiaforrás, számos előnnyel jár: 
egyrészt környezetkímélő, csökkenti a CO2 kibocsátást; másrészt helyben termelt energiához 
jutunk, így csökken a más országoktól való energia-függőség. 

Ahogy korábban is említésre került, jelenleg zajlik a 21. sz. főút 2X2 nyomsávúsítása. A beruházás 
befejezésével várhatóan megnövekszik a főút forgalma, a légszennyező anyagok koncentrációja is 
megemelkedik majd az út közvetlen környezetében, valamint a zaj- és rezgésterhelés is nagyobb 
lesz. Mindez a település belterületének északi, 21. sz. főúttal szinte közvetlenül határos részén 
élőkre fejthet ki majd közvetlen élettani hatást. Az út építése jelentős tereprendezéssel, 
termőföldek igénybevételével jár. 

5.2. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEKRE GYAKOROLT VÁRHATÓ HATÁSOK 
A településrendezési eszközök felülvizsgálatában kijelölt, a természeti területeket érintő változások 
jellemzően a tényleges területhasználathoz igazodó területfelhasználási egységek kijelölését 
célozzák, így a természeti területek állapotára, jellegére várhatóan nem fejtenek ki káros hatást. 
Az országos ökológiai hálózathoz tartozó területeken új beépítésre szánt terület nem került 
kijelölésre. 

A belterülettől délre fekvő területen már a hatályos településszerkezeti terv is egy különleges 
apartmanházas területet jelölt ki, ám a terület tényleges beépülése egyelőre nem történt meg. A 
területet érinti az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete, a kijelölés célja a területen 
élő védett növényfaj, a szürkés ördögszem (Scabiosa canescens) élőhelyének megőrzése. Jelen 
felülvizsgálat során a szabályozási terv e felmért élőhelyen telek be nem építhető részét tüntet fel. 
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5.3. A NATURA 2000 TERÜLETEK ÁLLAPOTÁRA, ÁLLAGÁRA ÉS JELLEGÉRE 
GYAKOROLT VÁRHATÓ HATÁSOK 

A Natura 2000 hálózathoz tartozó, a településrendezési eszközök felülvizsgálatában kijelölt 
változások bemutatását az 1. mellékletben szereplő tervlap tartalmazza. Az alábbiakban az egyes 
változások Natura 2000 területekre gyakorolt várható hatása kerül bemutatásra: 

Változás 
sorszáma 

A változás várható hatása a Natura 2000 területekre 

B10 

A hatályos településrendezési eszközökben e terület különleges beépítésre szánt 
bányaterületbe volt sorolva, a felülvizsgálat azonban beépítésre nem szánt 
bányaterület besorolást ad neki, mivel az ásványi anyag kitermeléséhez nem szükséges 
magas intenzitású beépítés. A terület tényleges használatában e módosítás hatására 
változás nem történik, így a Natura 2000 területek állapotában, jellegében sem 
történik várhatóan változás. 

B12 

A területen a Fenyvespusztai Erdei Iskola fekszik, amelynek nem szükséges magas 
intenzitású beépítési lehetőséget biztosítani, így különleges turisztikai területből 
különleges beépítésre nem szánt turisztikai területbe kerül átsorolásra. A terület 
tényleges használatában e módosítás hatására változás nem történik, így a Natura 2000 
területek állapotában, jellegében sem történik várhatóan változás. 

D8 
A terület már beerdősült, így a tényleges területhasználathoz leginkább igazodóan 
erdőterület területfelhasználási egységbe kerül. A módosítást követően így a Natura 
2000 területek állapotában, jellegében sem történik várhatóan változás. 

D9 

E területen a Tuzson Arborétum fekszik, amelyhez a közjóléti erdőterület 
területfelhasználási egység illeszkedik leginkább. A terület tényleges használatában e 
módosítás hatására változás nem történik, így a Natura 2000 területek állapotában, 
jellegében sem történik várhatóan változás. 

D10 
A terület már beerdősült, így a tényleges területhasználathoz leginkább igazodóan 
erdőterület területfelhasználási egységbe kerül. A módosítást követően így a Natura 
2000 területek állapotában, jellegében sem történik várhatóan változás. 

D11 

A terület átsorolásának indoka mindössze az erdő országos nyilvántartás szerinti 
elsődleges rendeltetésének megfelelő területfelhasználási egység megállapítása. A 
terület tényleges használatában e módosítás hatására változás nem történik, így a 
Natura 2000 területek állapotában, jellegében sem történik várhatóan változás. 

D12 

A különleges beépítésre nem szánt bánya területfelhasználási egység határa az élő 
bányatelek határához került igazításra. A terület tényleges használatában e módosítás 
hatására változás nem történik, így a Natura 2000 területek állapotában, jellegében 
sem történik várhatóan változás. 

D16 A területen turisztikai célú fejlesztés megvalósítása tervezett.  

6. INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK  

Környezetvédelem  

 Felszíni és felszín alatti vizek minőségének hosszútávú megőrzése; 

 A szennyvíz-csatornahálózatra való teljes körű rácsatlakozás szorgalmazása, támogatása; 

 Az ivóvíz és a talajvíz minőségének rendszeres vizsgálata, nyomon követése; 

 Alternatív, megújuló energiaforrások (napenergia, biomassza stb.) alkalmazási 
lehetőségeinek kutatása, megvalósítás előkészítése, magvalósítása (a településrendezési 
eszközök különleges megújuló energiaforrás hasznosítási terület kijelölésével minderre 
biztosítanak keretet);  

 Légszennyezésből, illetve zaj-és rezgésterhelésből származó környezeti hatások mérséklése 
fasorok, erdősávok telepítésével; 

 Szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának növelése, zöldhulladék-komposztálás 
népszerűsítése, a lakosság tájékoztatása; 

 A közterületek tisztaságának, rendben tartásának további fenntartása; 
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 Lakossági tájékoztatás a környezet állapotáról, oktatás a szükséges és lehetséges 
tennivalókról az egészséges, tiszta környezet érdekében – környezettudatos gondolkodás 
kialakítása; 

 Lakosság öntevékeny környezetvédelmi kezdeményezéseinek támogatása (anyagi támogatás, 
civil szervezetekkel történő együttműködés, együtt gondolkodás, programokhoz a megfelelő 
helyszín biztosítása, a megoldandó feladatokról történő egyeztetés, a lakosság 
tájékoztatásában való közreműködés, hulladékgyűjtés az utak mentén, az ártérben, 
parlagfű és egyéb gyomnövények irtása szomszédos önkormányzatokkal összehangoltan). 

 

Táj és természetvédelem 

 Természeti értékek védelmének fenntartása, védett fajok élőhelyének megőrzése; 

 Természeti értékek megóvása, fenntartása (tájékoztatás); 

 Értékes természeti területeken az invazív és idegen fajok megtelepedésének megelőzése, a 
természetközeli állomány védelme; 

 Egyedi tájértékek felmérése, bemutatása; 

 Fasorok telepítése honos fafajokból; 

 Folyamatos ökológiai hálózat fenntartása, a meglévő elemek felülvizsgálata, szükség esetén 
minőségének javítása, új elemek létesítése; 

 A környezetgazdálkodás, a térfunkciók harmóniájára törekvő földhasználat megtervezése a 
helyi termőhely, illetve gazdálkodási tradíciókra alapozva a tulajdonosok, gazdák 
bevonásával; 

o Rosszabb minőségű földeken a tájgazdálkodás kialakítása szakértő bevonásával, a 
gazdálkodók tájékoztatásával, oktatással; 

o Felnőtt lakosság megismertetése a természetvédelemmel, az agrár-
környezetvédelemmel, az ezek nyújtotta lehetőségekkel tanfolyamok keretében; 

o Iskolai tanítás keretein belül (térségi szintű) helytörténet, és tájismeret oktatása, 
természetvédelmi, környezetvédelmi szemléletű nevelés megvalósítása 

 Ökológiai szempontok, továbbá a fenntartható terület- és tájhasználati rendszerek 
kialakítása, terjesztése. 

Épített környezet 

 A hagyományos építészeti stílusjegyek megőrzése; 

 A kialakult telekstruktúrához, beépítési intenzitáshoz illeszkedő beépítés lehetővé tétele. 

 

7. MONITOROZÁSI JAVASLATOK 

A településrendezési eszközökben a kijelölt fejlesztések hatására egyes területeken környezeti 
változások várhatók. Ennek megfelelően a településrendezési eszközökben foglaltak monitorozására 
az alábbi javaslatokat tesszük: 

 A településrendezési eszközökben foglaltak környezeti hatásainak rendszeres felülvizsgálata 
javasolt legalább 5 évente. 

 A településrendezési eszközök következő felülvizsgálatának elvégzése során az új környezeti 
vizsgálat részeként javasolt kitérni a korábban jóváhagyott tervben foglaltak hatására azóta 
bekövetkezett változásokra. 

 A települést környezeti vonatkozásban is érintő más tervek hatásainak vizsgálata javasolt. 

 A településrendezési eszközök keretein belül megvalósuló konkrét beruházások során a 
környezetvédelmi előírások betartásának ellenőrzése. 

 A lakosság tájékoztatása az új beruházásokról, véleménynyilvánítási lehetőség biztosítása a 
lakosság részére. 
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8. ÖSSZEFOGLALÓ 

A Tar területén kijelölt területfelhasználás-váltások nagy része a tényleges területhasználathoz 
igazodó területfelhasználási egység kijelölését célozza. A településrendezési eszközökben kijelölt 
gazdasági, turisztikai, egyéb célú fejlesztési területeken megvalósuló beruházások a helyi építési 
szabályzatban megfogalmazott környezetvédelmi előírások, és a fontosabb intézkedések betartása 
mellett a település környezeti állapotában nem okoznak számottevő változást. Fontos kiemelni, 
hogy több esetben is visszalépés történt a beépítésre nem szánt területek irányába, ami így az 
esetleges káros környezeti hatások előfordulási valószínűségét csökkenti. 

A településrendezési eszközök a vízminőség-védelemre és az értékes természeti környezet 
megőrzésére kiemelt hangsúlyt fektetnek. A különböző szintű természetvédelmi oltalom alatt álló 
területeken szigorúan szabályozza a helyi építési szabályzat a területhasználatokat, illetve az építés 
feltételeit. 

Azáltal, hogy a terv a táji, természeti értékek szem előtt tartásával készült, és a tájhasználatok 
tervezése során is kiemelt figyelemmel kezelte a természeti adottságokat, a lakosság remélhetően 
magáévá teszi azt a környezettudatos szemléletmódot, ami minden fenntartható fejlődést követő 
település esetében elengedhetetlen. Csak ebben az esetben valósulhat meg a környezet jobbítására 
vonatkozó szándék, amely tervi szinten már megjelent. 
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MELLÉKLETEK 
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