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1. HELYZETFELTÁRÁS 
 

 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, 
TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

Az Északi-középhegységben, a Cserhát nyugati vonulatai között, a Nézsa-Csővári-dombságban 
elhelyezkedő település. Budapesttől 50 km-re, Nógrád megye délnyugati határán fekszik, közvetlenül 
szomszédos Pest megyével. A község átlagos tengerszint feletti magassága 235-270m. A község 
megközelítése Budapestről a 2-es (vagy 2/A) főútról Vácnál Rád felé lekanyarodva Penc, Keszeg 
községeken keresztül. A 2-es és 22-es főút találkozásánál - Rétságnál - Bánk felé indulva Alsópetényen 
keresztül. A Balassagyarmat-Aszód között útról Galgagutánál Nógrádsáp felé lekanyarodva. Vácról kb. 
óránként induló menetrendszerinti autóbuszjáratokkal. Budapestről közvetlen menetrendszerinti 
autóbuszjáratokkal, Balassagyarmatról napjában többször induló autóbuszjáratokkal. 
 
Közigazgatási határai: 
- északon: Legénd 
- keleten: Nógrádsáp 
- délen: Csővár, Penc 
- nyugaton: Alsópetény, Keszeg 
 
Nézsa közigazgatási területe: 1867,5066ha 
Ebből belterület: 114,8099ha 
Külterület: 1752,6967ha 
 
Az Északi-középhegységben, a Cserhát nyugati 
vonulatai között, a Nézsa-Csővári-
dombságban elhelyezkedő település. Budapesttől 
50 km-re, Nógrád megye délnyugati határán fekszik, közvetlenül szomszédos Pest megyével. Helyi 
autóbuszjárata van Váccal.  
Legénd- Budapest    61 km 
Legénd- Vác                       24 km 
Legénd-Rétság    19 km 
 

 A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL (ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI 
KONCEPCIÓVAL ÉS A TERÜLETILEG RELEVÁNS MEGYEI, VALAMINT TÉRSÉGI 
TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓKKAL ÉS PROGRAMOKKAL) VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
VIZSGÁLATA 

 
 Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési Koncepció és Országos 

Területfejlesztési Koncepció 1/2014 (I.3.) OGY Határozatával elfogadta 
 
Átfogó fejlesztési célok 
A nemzeti jövőkép elérése érdekében az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt 
fogalmaz meg. A célok – az OFTK hosszú távú teljes tervezési szemléletének megfelelően – a 
társadalom és a gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, térségi és helyi szereplőknek 
szólnak, beleértve a társadalom és a gazdaság környezethez való viszonyulását, a környezeti 
szempontokat, továbbá kirajzolják azokat a fejlesztési súlypontokat is, amelyekre a középtávú – 
fókuszált – fejlesztési feladatok épülhetnek.  
 

1. ábra: Rétsági Járás települései 
/Forrás: http://www.jaras.info.hu/lap/retsagi-jaras 
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Átfogó célok a gazdasági és társadalmi fordulatra ösztönöznek, és a lehetséges kitörési pontokra 
irányulnak az alábbiak szerint:  
 
1) Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés 
2) Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom 
3) Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és 

környezettünk védelme 
4) Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet 

 
Specifikus célok 
Az átfogó célok elérése érdekében az OFTK tizenhárom specifikus célt tűz ki, köztük hét szakpolitikai 
jellegű célt és hat területi célt. A specifikus célok nemzeti jelentőségű ágazati és területi 
tématerületeket ölelnek fel. A célok – az OFTK hosszú távú teljes tervezési szemléletének megfelelően 
– a társadalom és a gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, térségi és helyi szereplőknek 
szólnak, továbbá kirajzolják azokat a fejlesztési súlypontokat is, amelyekre a középtávú – fókuszált – 
fejlesztési feladatok épülhetnek. Specifikus célokat a lehetséges kitörési pontokra és fordulatot igénylő 
területek alapján határozták meg, az alábbiak szerint:  
 
1. Versenyképes, innovatív gazdaság  
2. Gyógyuló és gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság 
3. Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és -ellátás 
4. Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes készségek, K+F+I  
5. Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom 
6. Jó állam: szolgáltató állam és biztonság 
7. Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk védelme 
8. Az ország makroregionális szerepének erősítése 
9. A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat  

Cél a településhálózat egységes elvek alapján történő fejlesztése, a többszintű településhálózati kapcsolatok 
kiegyensúlyozott működtetése, korszerű várospolitika és városfejlesztés, a városhálózati kapcsolatrendszer 
javítása, a térszerkezet funkcionális fejlesztése, Budapest és térsége fejlesztési potenciáljának kiteljesítése, 
ugyanakkor a többközpontú térszerkezet kialakítása.  

10. Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 
Cél – a Nemzeti Vidékstratégiával összhangban – a vidéki térségek táji és közösségi értékeire, természeti 
erőforrásaira, táji, kulturális, valamint épített örökségeire és értékeire alapozott fejlesztése. Célunk továbbá 
a speciális térségi vidékfejlesztési problémák kezelése, az elmaradott vidéki térségek felzárkóztatása, a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása és a foglalkoztatás növelése a hátrányos helyzetű vidéki 
térségekben.  

11. Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 
Cél a kiemelkedő táji értékeket képviselő térségek, kultúrtájak értékőrző fejlesztése, a táji értékeikben rejlő 
potenciál kibontakoztatása és az egyedi karakterükre építő térség integrált kezelése. 

12. Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés 
Cél a leszakadó, hátrányos helyzetű térségek, külső és belső perifériák fejlesztése speciális gazdaságpolitikai 
eszközökkel, a saját meglévő társadalmi és gazdasági erőforrásaik kibontakoztatásával, valamint a 
közszolgáltatásokhoz, a tudáshoz, a közművelődéshez történő hozzáférés biztosításával, elérhetőségének 
javításával.  

13. Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása 
Cél egy olyan közlekedési struktúra kialakítása, ami elősegíti a társadalmi mobilitást, a különböző területi 
szintek gyors és könnyű elérhetőségét, ezáltal kialakítva egy dinamikus térségi kapcsolatrendszert, 
amelynek révén valamennyi szolgáltatás elérhetővé válik egy település vagy térség szűkebb és tágabb 
környezetének egyaránt. Így biztosítható, hogy az egyes térségek képesek legyenek hatékonyan kiaknázni 
gazdasági potenciáljukat, ezzel erősítve a piaci versenyképességüket.  
 



Nézsa község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 2019. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

8. oldal 
 

Nemzeti prioritások 
A fejlesztéspolitika elsődleges 
keretét az Európai Unió kohéziós 
és vidékfejlesztési politikája 
illetve a 2014–2020-as 
programozási és fejlesztési 
időszakban rendelkezésre álló 
uniós fejlesztési források képezik. 
Ezért az OFTK a nemzeti 
szükségletekből és 
sajátosságokból kiindulva 
középtávon (2014–2020) kijelöli 
azokat a stratégiai fókuszokat, 
amelyek az ország hosszú távú 
céljainak a kibontakozását  
szolgálhatják. Ezek a fókuszok a 
beavatkozási területeket 
szándékosan koncentrálják, 
bizonyos értelemben szűkítik. Az 
OFTK céljai kijelölik a 2014–2020-
as Európai Unió fejlesztési és 
programozási  
időszakához kötődő hazai 
fejlesztéspolitika fő területeit, 
figyelembe véve az Európai Unió 
2014–2020 között meghatározott 
tematikus célkitűzéseit és 
prioritásait.  
A koncepció nagy hangsúlyt 
fektet a humán, társadalmi, 
természeti és gazdasági 
erőforrások feltárásával, 
kiaknázásával és térségben tartásával, a helyi gazdaság (helyi termékek, hungarikumok, tudatos 
fogyasztói szokások) dinamizálásával történő versenyképesség növelésére, mely által a települések 
gazdaságilag, társadalmilag és környezetileg fenntartható pályára léphetnek. A társadalmi 
integrációval, és a békés egymás mellett élés kultúrájának erősítésével, az öngondoskodás és a jó 
közösségi példák, megoldások ösztönzésével a szegregációs folyamatokat megállítására törekszik. 
Kiemelt fejlesztési területet képeznek a településeink sajátos vidéki értékeket megőrző, azokra építő 
fejlesztése, felzárkóztatása, beleértve a társadalmi, közösségi, gazdasági és infrastrukturális 
fejlesztéseket. Központi fejlesztési és területfejlesztési feladat a magyarországi növekvő területi 
különbségek megállítása gazdaság- és társadalomfejlesztési eszközökkel, a leszakadó térségek területi 
felzárkóztatása, a kiegyenlített térségi fejlődés feltételeinek megteremtése. Fontos a város-vidék 
kapcsolatok erősítése, a településszerkezeti és térségi sajátosságokhoz igazodó fejlesztések, 
programok megvalósítása, integrált térségi és helyi fejlesztési programok megvalósítása, a vidéki 
térségek fejlesztésével összhangban és szinergiában történő városhálózati- és városfejlesztés. 

2. ábra Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció célrendszere 
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Kulcsfontosságú, hogy a falvak, vidéki települések népességmegtartó képessége erősödjék. Kiemelten 
fontos a vidéki térségek gazdaságának megerősítése. Az agrár- és élelmiszergazdaságon túl a vidéki 
térségek jövője szempontjából kulcsfontosságú a vidéki foglalkoztatást biztosító további gazdasági 
ágazatok fejlesztése, a gazdasági diverzifikáció, a helyi gazdaság megerősítése. 

 
A vidéki térségek 
népességeltartó és –megtartó 
képességének javítása 
érdekében tájaink értékeinek, 
erőforrásainak megőrzése, a 
sokszínű és életképes 
agrártermelés, az élelmezési 
és élelmiszerbiztonság 
megteremtése, a vidéki 
gazdaság létalapjainak 
biztosítása, a vidéki 
foglalkoztatás növelése, a 
vidéki közösségek 
megerősítése, a vidéki 
népesség életminőségének 
javítása a cél.   
 
 
 
 
 

Beavatkozási területek:  
• a foglalkoztatást és a természeti erőforrások fenntartható módon történő felhasználását 

biztosító, életképes agrár- és élelmiszergazdaság, valamint termelés szerkezet kialakítása,  
• törekedni kell az egészséges élelmiszerek előállítására, a hozzáadott érték növelésére, valamint 

kiemelten kell foglalkozni a kertészet és az állattenyésztés fejlesztésével, az ökológiai gazdálkodás 
erősítésével a genetikai alapok, és a GMO-mentesség megőrzése érdekében,  

• a minőségi magyar termékek, élelmiszer-feldolgozás megtartása, „újjáélesztése",  
• az élelmiszerbiztonság erősítése,  
• a helyi és magyar termékekkel kapcsolatos fogyasztói tudatosság erősítése, a helyi termékekre 

épülő közétkeztetés és a gasztronómiai kultúra javítása,  
• a természet-, táj- és környezetvédelem szerepének erősítése, a biológiai sokféleség megőrzése, a 

vidéki örökség, vidéki térségeink táji, társadalmi, gazdálkodási és építészeti értékeinek megőrzése 
és értékalapú fejlesztése, a hagyományápolás és a helyi identitás erősítése,  

• kiegyensúlyozott város-vidék kapcsolatok megteremtése,  
• a vidéki értékekre és az ott történő települési infrastrukturális és szolgáltatási fejlesztésekre 

alapozva a vidéki életforma presztízsének javítása, a fiatalok vidékre településének ösztönzése,  
• kiegyensúlyozott föld- és birtokszerkezet kialakítása,  
• az önfenntartó családi gazdaságok erősítése, a saját szükségletre történő kertművelés és 

állattartás ösztönzése, demográfiai, szociális földprogramok és komplex tájgazdálkodási 
programok megvalósítása,  

• a kulturális és közösségi létesítmények, könyvtárak, népfőiskolák, tájközpontok, kutatóintézetek 
hálózatának bővítése és megerősítése,  

• a helyi értékek és történetekhez kapcsolódó kulturális szolgáltatások fejlesztése az egyéni tudás, 
a versenyképesség megszerzése érdekében,  

3. ábra Nemzeti prioritások és fejlesztési területek 2014- 2020 
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• a helyi és vidéki térségek gazdasági együttműködéseinek a javítása, a helyi termékek 
piacszervezésének és a közvetlen értékesítés lehetőségeinek az erősítése,  

• a helyi gazdaság bel- és külpiacainak pozicionálása, a termelők érdekeltségével és részvételével 
megvalósuló kereskedelmi hálózatok, értékesítési csatornák kialakítása,  

• gazdasági diverzifikáció valamint a vidéki térségek bekapcsolása a gazdaságba és a turizmusba. 
 
Legénd a Cserehát kultúrtáj területén helyezkedik el. Az ország észak-keleti részén fekvő Cserehát 
hazánk egyik legfejletlenebb területe. A zömében aprófalvas településekből álló térségben a 
munkanélküliség jelentősen meghaladja az országos átlagot, főleg a belső-csereháti településeken, 
ahol gyakori, hogy csak a falu életét irányító, kiszolgáló közintézményeknél dolgozó embereknek van 
munkája. A Cserehát településein nagyon magas a roma népesség aránya, az iskolákban gyakori a 
szegregáció. A rossz elérhetőség, a gyenge infrastruktúra gátolja a helyi gazdaság fejlődését. A 
térségben ugyanakkor sok kihasználatlan lehetőség is rejlik, leginkább az értékes természeti környezet.  
Fejlesztéspolitikai feladatok:  
• A tervi előzményekre és a helyi kezdeményezésekre építve hosszú távú, átfogó térségi fejlesztési 
program megvalósítása a Csereháton, melynek középpontjában a helyi gazdaság fejlesztése áll.  
• A háztáji gazdálkodás, az élelmiszertermelés ösztönzése, a kiskerti termelési Átfogó térségi fejlesztési 
program megvalósítása, melynek középpontjában a helyi gazdaság fejlesztése áll kultúra újjáélesztése, 
falusi kispiacok, helyi piacok létesítése.  
• Mikro- és családi vállalkozások létrehozásának ösztönzése.  
• Szociális gazdasági formák kialakításának elősegítése, szociális földprogramok támogatása.  
• A falusi- és ökoturizmus fejlesztése, sajátos kínálati struktúra kialakítása, egymást kiegészítő 
prioritások, desztinációk mentén. A turisztikai desztinációk elérhetőségének javítása.  
• Megújuló energiára alapuló térségfejlesztés: biomassza, egyéb alternatív energiaforrások. Helyi 
energetikai rendszerek, intelligens hálózatok és autonóm ellátási rendszerek fejlesztése.  
• Erdősítés és az erdőgazdaságban, fafeldolgozásban, valamint az erdőgazdálkodásban rejlő további 
lehetőségek kiaknázása, fenntartható fejlesztése.  
• Az elérhetőség és a mobilitás javítása (utak állapotának javítása, buszhálózat fejlesztése).  
• Az oktatás színvonalának növelése és képzések szervezése, az iskolák felújítása, bővítése, a 
felnőttképzés támogatása; fiatalok közösségi tevékenységeinek támogatása; munkahelyi képzések 
támogatása, gazdasági oktatás bevezetése.  
• Határon átnyúló fejlesztések. 
 
Nógrád megye fejlesztési irányai: 
• A megye rendkívül gyenge népességmegtartó képességének javítása, az életkörülmények és 
életkilátások javításával.  
• Önfenntartó helyi gazdaság bázisán a lakosság elszegényedésének megállítása, a társadalmi 
depresszió csökkentése, munkahelyteremtés.  
• A vállalkozások élénkítése, új vállalkozások létrejöttének ösztönzése, különös tekintettel az 
agrártevékenységekre, a helyi termék előállításra és a turizmusra.  
• Városok ipari örökségén magas hozzáadott értékű tevékenységek (tudásalapú és high-tech iparágak) 
és a környezetipar meghonosítása, a táji, környezeti szempontok figyelembevételével. Balassagyarmat 
és Salgótarján térszervezésnek erősítése, országhatáron átívelően is.  
• Munkaigényes beruházások vonzása a halmozottan hátrányos helyzetű Szécsényi, Salgótarjáni és 
Bátonyterenyei kistérségbe.  
• A fővárosi agglomeráció felé a gazdasági és munkaerő-piaci vérkeringést, valamint Észak- és Kelet-
Európa, illetve Budapest felé az áruszállítást biztosító közúti és vasúti kapcsolatok fejlesztése.  
• Hosszabb tartózkodási időt biztosító szolgáltatások, kiemelten az aktív-, a kulturális-, a vallási- és az 
ökoturizmusban. 
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 Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) 
 
Nógrád megye fejlesztésének átfogó célja, hogy a gazdaság élénkítése, a meglévő természeti 
potenciálok kihasználása és a helyi társadalom aktivizálása által 2030-ra megálljon a leszakadás 
folyamata Magyarország más térségeihez viszonyítva, és előtérbe kerüljenek olyan új fejlődési 
lehetőségek, amelyek hosszú távon a megyét vonzó térséggé teszik mind a lakosság, mind a 
vállalkozások számára.  
• A megyék rangsorában szinte minden mutatójában leggyengébb teljesítményt nyújtó gazdaság álljon 
fejlődő pályára. Fokozódjon a vállalkozói aktivitás, a kis- és középvállalkozások versenyképessége és 
foglalkoztatás bővítési potenciálja. A térség gazdasági profilját adó, hagyományokkal rendelkező 
ágazatok fejlesztéseiknek köszönhetően legyenek képesek megfelelni a világgazdasági kihívásoknak, 
emellett jelenjenek meg a gazdasági fejlődésnek lendületet adó tudás alapú, kreatív ágazatok. 
Növekedjen a vidék foglalkoztatási képessége, használjuk ki hatékony és fenntartható módon 
természeti és épített erőforrásainkat, egyedi, palóc hagyományainkat, történeti, kulturális értékeinket, 
örökségünket. → FEJLŐDŐ GAZDASÁG  
• Fokozódjon a társadalom aktivitása, amely elengedhetetlen a foglalkoztatottság növeléséhez. 
Enyhüljön a fejlődést akadályozó társadalmi depresszió, a mélyszegénységben élők kilátástalansága, 
javuljon a lakosság egészségi állapota. A periférián élők is növekvő eséllyel férjenek hozzá a tudáshoz. 
A megújulási, innovációs képesség növelése érdekében fokozódjon a társadalom kreativitása, 
együttműködési készsége. Javuljanak az emberek munkához jutási esélyei azáltal, hogy a 
munkaerőpiacon eladható tudáshoz és kompetenciákhoz jutnak. Nógrád megye semmi esetre sem 
lehet fehér folt Magyarország felsőoktatási térképén → AKTÍV, KREATÍV, EGYÜTTMŰKÖDŐ 
TÁRSADALOM  
• Nógrád megye legyen olyan 
élettér, amelyet az itt élőknek nem 
érdemes elhagyni. Szolgálja a 
családok, vállalkozások, szervezetek 
kényelmét kiegyenlített, korszerű 
intézményrendszer, javuló 
közlekedési hálózat, biztonságos, 
egészséges környezet. Nógrád 
legyen vonzó azok számára is, akik 
zsúfolt nagyváros és agglomeráció 
helyett varázslatos tájra, természet 
közeli, emberléptékű lakótérre 
vágynak. Legyen Nógrád 
mindemellett a Budapest közelében 
élők számára egy kiváló rekreációs 
övezet. →MARASZTALÓ ÉLETTÉR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. ábra Nógrád megye fejlesztésének stratégiai céljai 
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A megye stratégiai térstruktúrája 
 

 
 
 

 Nógrád Megye Területi Integrált Programja (a 70/2015. (VIII. 31.) Kgy. 
határozat melléklete) 

 
Az ITP TOP intézkedésekhez kapcsolódó céljai az alábbiak:  
1. Üzleti infrastruktúra kapacitások bővítése, fejlesztése a vállalkozói aktivitás és a vállalkozások 
munkahelyteremtő képességének növelése érdekében  
2. Környezeti és gazdasági szempontból fenntartható településfejlesztés  
3. Az önkormányzatok működéssel összefüggő energetikai költségeinek minimalizálása  
4. Korszerű, elérhető önkormányzati alapszolgáltatások  
5. Nógrád megye turisztikai vonzerejének rendszerszerű, fenntartható fejlesztése  
6. A lakosság, kiemelten a munkaképes megyei polgárok helyi kötődésének, együttműködésének 
erősítése 
 

 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

 
 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről (a továbbiakban: MATrT) 
 
A törvény célja, hogy az ország egészére, valamint egyes kiemelt térségekre meghatározza a térségi 
területfelhasználás feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok összehangolt térbeli rendjét, a 
terület- és gazdaságfejlesztés hatékony területi, területhasználati orientálása érdekében, tekintettel a 
fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek, 
honvédelmi érdekek és a hagyományos tájhasználat megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. A 
hatékony és korszerű területrendezés ennek érdekében folyamatos, rendszeresen megújuló, 
összehangolt rendszert alkot az ország területi képét megalkotó fejlesztési stratégiákkal. A törvény 
második részében található az Országos Területrendezési Terv (OTrT.), a harmadik részében a 
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve (BATrT.), míg a negyedik részében a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Területrendezési Terve (BKÜTrT.). A törvény rendelkezéseinek a döntő többsége 2019. 
március 15-én lépett hatályba.  
Az ország településein, az egyes térségekben a területfelhasználásra, a településképi követelményekre 
és az építésre vonatkozó szabályokat az előbbiekben foglalt rendelkezésekre is tekintettel e törvény 
rendelkezéseivel összhangban kell kialakítani. 
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A települési (a fővárosban a fővárosi és a kerületi) önkormányzatot az általa elfogadott 
településrendezési eszköz előírása miatt kártalanítási kötelezettség nem terheli, ha az előírás 
területrendezési tárgyú jogszabály vagy az országos településrendezési és építési követelmények 
tárgyában kiadott kormányrendeletben (a továbbiakban: OTÉK) települési szintű érvényesítésének 
közvetlen következménye. 
Adott térségre vagy területre vonatkozóan az országos, kiemelt térségi és megyei területfelhasználási 
kategóriákra vonatkozó szabályok és a térségi övezeti szabályok közül az a törvény célja szerinti 
adottságok és értékek megőrzése szempontjából szigorúbb előírásokat kell alkalmazni. 
Ahol e törvény a környezetvédelemre, a természetvédelemre, a tájvédelemre, az erdőkre, az épített 
környezetre, a kulturális örökségvédelemre, valamint a vízgazdálkodásra vonatkozó külön 
jogszabályokban meghatározottaknál szigorúbb rendelkezéseket tartalmaz, ott e törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
A törvény szellemének megfelelően a jogalkotó létrehozta az országos térségi területfelhasználási 
kategóriákat (2018. évi CXXXIX. törvény 9.§.) és megalkotta a rájuk vonatkozó szabályokat: 
 

MATrT: 

Térségi szerkezeti terv: 
 11.§.:  

  
  

 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelete Nógrád Megye 
Területrendezési tervéről (a továbbiakban: NMTrT) 

Szerkezeti terv 
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Települési térség - MATrT 

A települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető. 
 
A Települési térség Nézsa belterületét, valamint a horgásztótól délre kialakított, de eddig még be 
nem épült lakópark területét fedi le.   

Erdőgazdálkodási térség - MATrT 
Az erdőgazdálkodási térségben a települési területfelhasználási egységeket a térséget lefedő erdők 
övezetére és az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok szerint kell kijelölni, és 
legalább 75%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
  

Mezőgazdasági térség - MATrT 

A mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület vagy különleges 
honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe 
sorolható. 

Vízgazdálkodási térség - MATrT 
A vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt 
beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, 
vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá különleges honvédelmi, 
katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell 
pontosítani. 

 
  

Országos ökológiai hálózat övezete - MATrT 25.- 27.§. 
Magterületének és ökológiai folyosójának övezete 
Az ökológiai hálózat magterületének övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve települési 
térséget határoz meg –a településrendezési eszközökben csak olyan övezet és építési övezet jelölhető 
ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és 
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
Az ökológiai hálózat magterületének és ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület 
nem jelölhető ki, kivéve, ha a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai 
hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá a kijelölést más 
jogszabály nem tiltja. 
Az előbbi kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során 
kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki.  
Az ökológiai hálózat magterületének és ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 
Az ökológiai hálózat magterületének és ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység 
folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem 
létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 
Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű 
létesíthető épületen elhelyezve. 
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Pufferterületének övezete 
Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve települési 
térséget határoz meg –a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, 
amely az ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek természetes és 
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – a következő bekezdésben meghatározott feltétel 
kivételével – a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha 
az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint 
táji értékeit nem veszélyezteti. 
Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az Ország Szerkezeti Terve települési térséget 
határoz meg, beépítésre szánt terület a az előbbi bekezdésben meghatározott feltételektől függetlenül 
is kijelölhető. 
Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben 
célkitermelőhely nem létesíthető.  
A településrendezési eszközökben az övezetek kiterjedését a Bükki Nemzeti Park adatszolgáltatása 

- a 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete - alapján kell kijelölni. 
 

Ökológiai hálózat - MATrT Ökológiai hálózat - NMTrT 

 
 
            

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete - MATrT 28.§. 
* Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre szánt terület – kivéve, ahol az Ország 
Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg – csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott 
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. 
*A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek 
megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
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Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület - MATrT Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület -NMTrT 

                                
 

Jó termőhelyi adottságú szántók (9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 2. §) 
*A településrendezési eszközök készítése során a mezőgazdasági terület területfelhasználási egység 
területét elsősorban – a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete mellett – a jó termőhelyi 
adottságú szántók övezetén javasolt kijelölni. 
* A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és 
bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. 
 

Erdők övezete - MATrT 29.§. 
 *Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében 
legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény 
hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében 
meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein 
lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 
*Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

Erdők övezete -MATrT Erdők övezete -NMTrT 
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Erdőtelepítésre javasolt terület (9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 3. §) 
A településrendezési eszközök készítése során az Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő 
erdőterület területfelhasználási egységeket a településfejlesztési és településrendezési célokkal 
összhangban – a természeti és kulturális örökségi értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre javasolt 
terület övezet területén javasolt kijelölni. 
 

Tájképvédelmi terület övezete (9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4. §) 
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett 
területre a tájképi egység, a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba 
illesztés biztosítása érdekében - a településkép 
védelméről szóló törvény vagy annak 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő 
rendelkezésének hiányában - meg kell határozni 
a) a településrendezési eszközökben a 
területfelhasználás és az építés helyi rendjének 
egyedi szabályait, 
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati 
tevékenység folytatása a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. 
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a 
közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az 
erőműveket a tájképi egység megőrzését és a 
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem 
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával 
kell megvalósítani. 

 
 

 
  

  
Ásványi nyersanyagvagyon  övezete (9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 8. §) 

(1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a 
településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a 
településrendezési eszközökben csak olyan 
területfelhasználási egység, építési övezet vagy 
övezet jelölhető ki, amely az ásványi 
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem 
lehetetleníti el. 
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Földtani veszélyforrás  terület övezete (9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 11. §) 
(1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a 
földtani veszélyforrással érintett terület 
kiterjedését a településrendezési eszközökben kell 
tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre 
szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 
bányafelügyelet a településrendezési eszközök 
egyeztetési eljárása során adott véleményében 
hozzájárul. 
(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti 
hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal hozzájárulásával kell 
meghatározni. 
  
  

Vízminőség-védelmi terület övezete (9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 5. §) 
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe 
tartozó települések településrendezési 
eszközeinek készítése során ki 
kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A 
kijelölt vízvédelemmel érintett területekre 
vonatkozó egyedi 
szabályokat a helyi építési szabályzatban kell 
megállapítani. 
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében 
bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett 
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető.  
 
NMTRT 5.§ 
a) tisztítatlan szennyvíz közvetlen talajba 
szikkasztása az övezet területén tilos. 
b) az övezet területén tilos a nem közművel 
összegyűjtött szennyvizek kezelés nélküli 
elhelyezése. 
c) a felszíni csapadékvizeket közvetlenül 
vízfolyásba vezetni csak a szükséges előzetes 
tisztítás után, a vízügyi hatóság által 
meghatározott feltételek szerint lehet. 
d) az övezet területére kívülről – a víziközmű 
rendszerre a szennyvízcsatornahálózaton 
keresztül történő csatlakozás kivételével – 
szennyvizet bevezetni tilos, ha a tisztított 
szennyvíz befogadója az övezeten belül található. 
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Gyümölcs termőhely (MATrT 2018. évi CXXXIX tv. 13.§) 
(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. 
és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a 
különleges mezőgazdasági üzemi terület 
kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt 
területté 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Új beépítésre szánt terület kijelölése (MATrT 2018. évi CXXXIX tv. 12.§) 

 
(1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési eszközben új 
beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: 
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,  
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 
területeinek összenövését, és 
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a 
tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti 
barnamezős terület. 
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont 
szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele 
aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 
(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet 
vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület 
rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő 
területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 
 

 
 

 

  A  SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK NÉZSA 
FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ- VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI 

 
Csővár 
A hatályos településrendezési eszközök megküldésére ígéretet kaptunk az Önkormányzattól, amit 
jelenleg is várunk. Településfejlesztési szándékaikról a Gazdasági programjukból tájékozódtunk. 
A község 2011-2014. évekre vonatkozó, a képviselő-testület által megalkotott gazdasági programjának 
fejlesztési elképzelései a helyi szolgáltatások bővítésére, a kereskedelmi egységek színvonalának 
javítására, turisztika, idegenforgalom kiterjesztésére, a közúthálózat további felújítására, az egészség 
és szociálpolitika erősítésére irányulnak. A munkahelyteremtés feltételeinek javítása is cél, bár a 
községben a munkanélküliek aránya alacsony, a munkanélküliség ellen küzdeni kíván az 
Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek 
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életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések 
miatt. 
A jelenleg hatályos településszerkezeti terv, a településfejlesztési koncepció átdolgozásra szorul, bár a 
jelenlegi terv biztosítja a lakosság helyben tartásához szükséges építési lehetőségeket, a már meglévő 
vállalkozások ipari területének bővítését. 
Köznevelési fejlesztési tervvel külön az önkormányzat nem rendelkezik, de a gazdasági program kitér 
arra, hogy az önkormányzat minden megtesz azért, hogy helyben maradjon az óvoda és az 
alsótagozatos iskola, különös tekintettel a szlovák nyelvoktatásra. 
 
Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a helyi településszerkezeti és szabályozási tervhez igazodóan 
értékesíthető építési telkeinek értékét közműfejlesztés révén is növelje. 
 
Keszeg 
A VÁTI Városépítési Kft. által a teljes településre készült Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási 
tervét a Képviselő-testület az 1/2006. (I. 9.) számú önk. rendelettel hagyta jóvá. Nézsával való 
kapcsolatát a 2107-es főút (Dózsa György út) teremti meg.  Nézsa község településére átnyúlik a 
Temető út végén található bánya területe, és a rajta lévő régészeti lelőhely. 
A KOVATERV Építész Iroda által jelenleg készülő Településszerkezeti terv a Nézsával kapcsolódó 
területeken érdemi változtatást nem tartalmaz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A hatályos Szabályozási terv kivágata 
(1/2006.(I.9.) ör.) 

A véleményezés alatt álló, 2019-es 
Településszerkezeti terv kivágata 
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Alsópetény 
  
Alsópetény települsrendezési eszközei 2004-ben 
készültek, Helyi Építési Szabályzata a 8/2004.(V.20.) sz. 
önkormányzati rendelettel lett elfogadva. 
A tervek 2009-ben több helyen módosításra kerültek, 
így jelen tervezés első lépéseként egységes rajzi 
szerkezetbe foglaltuk (lásd: mellékelt térképi kivágat). 
A két település erdő- és mezőgazdasági területekkel 
kapcsolódik egymáshoz. Az összeköttetést a 2115. sz. út 
biztosítja. 
 
 
 
Legénd 
Legénd településrendezési eszközeit 2002-ben a 
Regionál Tervező és Fővállalkozó Kft. készítette.  
A Településszerkezeti terv a 14/2002.(XII.24.) sz. önkormányzati határozattal, a Helyi Építési Szabályzat 
a 14/2002.(XII.24.) sz. rendelettel lett elfogadva. 
2016-ban a Településszerkezeti tervet és Helyi Építési Szabályzatot is módosította a HA TERVSTÚDIÓ 
Kft.  
A terveket a 2019-es felülvizsgálat első lépéseként egységes rajzi szerkezetbe foglaltuk (lásd: mellékelt 
térképi kivágat).  
 

 
A két település mezőgazdasági területekkel, és a 21153.j. úttal kapcsolódik egymáshoz. 
 
Penc 
A település Helyi Építési Szabályzatának belterületre vonatkozó módosítását 2008-ban készítette 
Ferencz László okl. építészmérnök. 
A települések erdő- és mezőgazdasági területekkel csatlakoznak egymáshoz, infrastrukturális kapcsolat 
köztük csak a 2106. sz. útról nyíló külterületi mezőgazdasági út, ami Nézsa belterületéig nem vezet el. 
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 HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA 

 
Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 219/2016.(XII.08.) sz. határozatával döntött a 
településfejlesztési koncepció elkészítéséről és a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról. 
A tervezéshez szükséges Partnerségi egyeztetés szabályait a Testület a 4/2017.(IV.04.) sz. rendeletében 
rögzítette. 
 

 A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 

 
Nézsa településrendezési eszközeit 2004-ben a Regionál Tervező és Fővállalkozó Kft. készítette.  
A Településszerkezeti terv többször módosítva lett, így jelen tervezés első lépéseként 
egységes rajzi szerkezetbe foglaltuk. A Helyi Építési Szabályzat a 14/2002.(XII.24.) sz. rendelettel lett 
elfogadva. 
2016-ban a Településszerkezeti tervet és Helyi Építési Szabályzatot is módosította a HA TERVSTÚDIÓ 
Kft. 
 
 

 TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 

 
 Demográfia, társadalom 

 
Az ország területén ma élő népesség korstruktúrája és demográfiai jellemzői alapján nagy 
valószínűséggel a népesség további csökkenésére lehet számítani. Az 1990. évi 10 370 000 főről 2017-
re a lakosságszám várhatóan 9 799 000 főre csökken, azaz majdnem három évtized alatt mintegy 571 
000 fővel, közel 6%-kal lett kevesebb.  
 
Nógrád megye lakossága is lassan elöregszik, folyamatosan csökken a lakosság száma. Országos szinten 
a 4. legrosszabb helyzetben lévő megye a természetes fogyást tekintve. Csökken az állandó népességen 
belül az aktív korúak száma.  
 
A Rétsági járás a megyei tendenciákhoz hasonló képet mutat. A lakosszáma az elmúlt tíz évben 
csökkent (bár 2015-ben ismét emelkedett), népessége elöregedő. Természetes fogyást tekintve 
viszont a megyében a legkedvezőbb helyeztben lévő járása. Vándorlási egyenlegét tekintve a Észak- 
Magyarországi régióval és Nógrád megyével ellentétben pozitív képet kapunk, 2015-ben a negatív 
vándorlási egyenleg pozitívba fordult, ami azt jelenti, hogy többen költöztek a járásba, mint ahányan 
elvándoroltak onnan. Ezzel a megyében egyedülálló.  
 
Nézsa lakónépessége a KSH 2016. jan. 1- i adatai szerint 1091fő, mellyel a járás hetedik legnépesebb 
települése. Lakónépessége az elmúlt években kisebb ingadozásokkal stagnált, sőt az elmúlt két évben 
kisebb emelkedés volt megfigyelhető.  
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3. ábra A lakónépesség alakulása (KSH adatai alapján) 
 

 
 

forrás: http://gis.lechnerkozpont.hu/foldgomb/ 
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1.7.1.1. Nemzetiségi összetétel 

 
 

1.7.1.2. Képzettség, életminőség 
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általános iskola első évfolya-
mát sem végezte el

1%

általános iskola 
1–7. évfolyam

12%

általános iskola 
8. évfolyam

32%középfokú iskola 
érettségi nélkül, 

szakmai 
oklevéllel

27%

érettségi
20%

egyetem, 
főiskola stb. 

oklevéllel
8%

  

a megfelelő korúak 
százalékában 

férfi nő összesen 
10–X éves általános iskola első évfolyamát sem végezte el 0,2 0,2 0,2 
15–X éves legalább általános iskola 8. évfolyam 95,7 90,8 93,1 
18–X éves legalább érettségi 29,8 33,7 31,9 

25–X éves egyetem, főiskola stb. oklevéllel 8,1 11,0 9,7 

13. ábra A népesség iskolai végzettség és nemek szerint, 2011  (Forrás: KSH népszámlálás) 
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1.7.1.3.  Foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok 
 

Lakónépesség (fő) 
(2016.) 1091 fő 

Lakónépességen belül az alábbi korcsoportok aránya 
(2011.): 
0-14 éves (fiatal korúak) 
15-64 éves (aktív korúak) 
60-x éves (időskorúak) 
 

 
13%   (145 fő) 
70%  (776 fő) 
17%   (189 fő) 
 

Regisztrált munkanélküliek száma (2017. március)  
(Nemzetgazdasági Minisztérium) 50fő 

Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú 
népesség %-ában  
(Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, 2017. március) 

6,23% 

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma  
(KSH 2015) 9fő 

180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek 
száma (2017. március) [fő]  
(Nemzetgazdasági Minisztérium) 

 
17fő 

Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma 
(Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, 2017. március) 

17fő 

Általános iskola 8 osztályánál kevesebb végzettséggel 
rendelkező regisztrált munkanélküliek száma 
(Nemzetgazdasági Minisztérium, 2017. 1. negyedév) 

1fő 

Általános iskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők 
száma 
(Nemzetgazdasági Minisztérium, 2017. 1. negyedév) 

13fő 

Középiskolai (szakmunkásképző, szakiskola, 
szakközépiskola, technikum, gimnázium) végzettségű 
nyilvántartott álláskeresők száma 
(Nemzetgazdasági Minisztérium, 2017. 1. negyedév) 

21fő 

Felsőfokú (egyetem, főiskola) végzettségű nyilvántartott 
álláskeresők száma 
(Nemzetgazdasági Minisztérium, 2017. 1. negyedév) 

3fő 

Fizikai foglalkozású nyilvántartott álláskeresők száma 
 (KSH 2015.) 

37 fő 

Szellemi foglalkozású nyilvántartott álláskeresők száma 
(KSH 2015) 4fő 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek 
arányában  
(TeIr 2011.) 

9,7% 
 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 
(TeIr 2011.) 53,7% 

Naponta ingázó (eljáró) foglalkoztatottak aránya 
(TeIr 2011.) 

74,5% 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 
(TeIr 2011.) 42,3% 

 
Nyilvántartott álláskeresők aránya az aktív korúakon (15-
59 évesek) belül  

4,85% 
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2019. március (www.nfsz.munka.hu)  
 
 
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 
az aktívkorúakon belül (szegregációs mutató) 
 

  11,27 % 
(123 fő / 1091 fő) 

 

Helyben lakó és dolgozó a helyben foglalkoztatott százalékában 
(KSH 2011) 

79,7% 

Naponta bejáró a helyben foglalkoztatott százalékában 
(KSH 2011) 

20,3% 

Helyben foglalkozatott a helyben lakó százalékában 
(KSH 2011) 

12% 

Ingázási különbözet ezer lakosra (KSH 2011) -254,1fő 
Változó településen dolgozó az ingázók százalékában (KSH 2011) 9,7% 
Naponta külföldre ingázó az ingázók százalékában (KSH 2011) 0,0% 
Átmenetileg külföldön tartózkodó ezer lakosra (KSH 2011) 1,8fő 
 
 

 Települési identitást erősítő tényezők 
 
Civil szervezetek, sport egyesületek 
Nézsa Önkéntes Tűzoltó, Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület 
„Gyermekeinkért - Pre naše deti” Közalapítvány  
Szent Jakab Alapítvány Közhasznú Szervezet 
Nézsa Sportegyesület 
 
Egyházak 
A 2011-es népszámláskor választ adók 73,7%-a vallotta magát római katolikus, 4,2%-a evangélikus, 
2,0%-a pedig református vallásúnak. 
 
Szent Jakab apostol római katolikus templom (Nézsa, Táncsics utca 1.) 
A település középkori temploma a község Sztara Gyegyina nevű részén állt, de a temetőben egy másik 
templom is volt. A mai kegyhelyet 1711-ben építették, s falaihoz felhasználták a középkori templom 
kőanyagát. A háromhajós, megközelítően keletelt templom barokk jellegű, a főhomlokzatból előreugró 
tornyát lizénák, öv- és órapárkány díszíti, volutás oromfalak csatlakoznak hozzá. A torony alatti bejárat 
félköríves, ablakai hajlított ívűek, a legfelső szinten lévők bábos kőkorláttal vannak ellátva. Barokk 
hagymasisak fedi. A templomfalak mindenhol lizénákkal tagoltak, mindkét oldalhajó bejárata előtt 
pillérekre támaszkodó, kis előcsarnok áll. Az épületen magas lábazat fut körül, melynek anyag és 
falazásmódja eltérő, jól szemléltetve az egyes építési szakaszokat. Szentélye egyenes záródású, 
mindkét oldalán sekrestyével. A fő- és oldalhajók háromszakaszosak, a teljes belső teret 
csehsüvegboltozat fedi. Az oldalhajókat a pillérközök áttörésével kapcsolták a főhajóhoz.  
A faragványok - melyek feltehetően a községben állt két középkori templom egyikéből származnak - a 
római katolikus templom 1935. évi bővítésekor, a főhajó oldalfalának bontásakor kerültek elő. Ma 
mindhárom faragvány a római katolikus plébánia udvarán helyezkedik el.  
 
Plébánia: 2618 Nézsa, Táncsics utca 1. 
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 A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 

 Humán közszolgáltatások 
 

1.8.1.1.  Oktatás 
 
Nézsa Gyermeki Csodakert Óvoda (2618 Nézsa, Szondi út 48) 
Fenntartó: Nézsa-Alsópetény-Legénd Óvoda Intézményfenntartó Társulás 
 
 
Nézsai Mikszáth Kálmán Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola (2618 Nézsa, Szondi út 99.) 
 
Fenntartó: Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma összesen: 115fő 
 ebből  

leányok: 58fő 
gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők: 5fő 
felnőttok-tatásban részt vevők: 0 

Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya összesen 15fő, 
ebből 11fő nő 
Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya összesen:  
2fő 
Osztályok száma: 8 
Osztályterem, szaktanterem/csoportszoba: 11 
 
Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai 
 

gyermekek, tanulók száma 115 

leány 58 

más településről bejáró 51 

integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 5 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 10 

napközis tanuló 46 

hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 20 

ebből halmozottan hátrányos helyzetű 6 

egy idegen nyelvet tanulók száma 44 

kettő idegen nyelvet tanulók száma 70 

nyelvoktatás alól felmentett 1 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 37 

más településről bejáró hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 11 

más településről bejáró halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek, tanuló 5 
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1.8.1.2. Kultúra 
 
Művelődési Ház (Nézsa, Dózsa György u. 3.) 
A Dózsa György u. felé álló magtár és a Szondi u. felé álló istálló között található, a mindkettőhöz 
nyaktaggal kapcsolódó az 1980 körül épült kultúrház. Itt került megrendezésre a Jótékonysági Római 
Katolikus Bál, de az iskolások ezt az épületet használják tornateremnek is. 
 
 

1.8.1.3. Egészségügy 
 
Orvosi rendelő (2618 Nézsa, Szondi út 103.) 
Nézsa településen egy háziorvos a hétköznaponként 4 órában rendel, fogszakorvos pedig páros, illetve 
páratlan héten váltakozva 2, illetve 3 naponta érhető el. Gyermekorvosi rendelés a védőnői 
tanácsadóban havonta egy nap van. A védőnői szolgálatot intézményfenntartó társulás keretében 
Alsópetény, Nézsa, Legénd községek önkormányzatai által biztosítja mindhárom településen egy 
körzet keretében. 
 
Szent Jakab fiókgyógyszertár hétköznaponként 4 órában tart nyitva.  
 
 

 Esélyegyenlőség biztosítása 
 
Az önkormányzati esélyegyenlőségi program tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a települési 
önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk forrásigényét és 
végrehajtásuk tervezett ütemezését. 
 
Nézsa Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Programjával (2013), majd azt áttekintve 2015-ben 
változatlan tartalommal elfogadva érvényesíteni kívánja:  

• az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,  
• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
• a diszkriminációmentességet,  
• szegregációmentességet,  
• a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések 
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 
A program az alábbi területeken igyekszik megteremteni az esélyegyenlőséget és próbál megoldást 
adni a felmerült problémákra: 
 

• A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
Problémák:  

− A nyilvántartott álláskeresők (tartósan álláskeresők is) száma magas.  
− A településen nő a rendszeres szociális segélyben részesülők száma. Magas a 

lakásfenntartási támogatást igénybe vevők száma, ugyanakkor nincs 
adósságcsökkentési támogatást igénylő lakos.  

 
 
 



Nézsa község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 2019. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

29. oldal 
 

Fejlesztési lehetőség: 
− A rendszeres szociális segélyben részesülők és lakásfenntartási támogatást igénybe 

vevők tájékoztatása/bevonása az adósságkezelési szolgáltatásba a családsegítő 
szolgálat segítségével.  

− Közfoglalkoztatás folytatása 
− Pályázat Szociális Föld Programra  

 
• Gyermekek esélyegyenlősége 

Problémák: 
− Veszélyeztetett gyermekek száma nő.  
− A családok elszegényedése miatt növekszik a gyermekvédelmi kedvezményt igénylők, 

és a támogatott tankönyvellátást igénybe vevők száma.  
 

Fejlesztési lehetőség:  
− Fokozott együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal a veszélyeztetettség okainak 

feltárásáról, megszűntetésének lehetőségeiről.  
− Érintett szülők figyelmeztetése a határidő lejártára, tájékoztatásuk egyéb támogatási 

formákról (pl. óvodáztatási támogatás).  
 

A gyermekek helyzetét javítja a településen: 
− Együtt a gyermekekért” Nonprofit Közhasznú Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

családgondozója 
 

• A nők helyzete, esélyegyenlősége 
Probléma:  

− Gyermekek nyári szünidei felügyelete, étkezése nem megoldott.  
− Döntéshozói szerepkörben alulreprezentáltak 

 
A nők helyzetét javítja a településen: 

− Az alacsony iskolai végzettségű nők részére helyi, illetve a munkaügyi központ által 
támogatott képzéseket szervezünk, ez által javítjuk az elhelyezkedési esélyeiket 

A munkaerő- piaci és családi feladatok összeegyeztetését segíti a településen az, hogy: 
− Nézsán az óvoda megfelelő számú férőhellyel rendelkezik, fogadni tudja valamennyi 3-

6 éves korú kisgyermeket, rugalmas nyitvatartási idővel segíti a munkavállaló 
édesanyákat. 
 

• Idősek helyzete, esélyegyenlősége 
Problémák: 

− A jogszabályi változások miatt a nyugdíjasok foglalkoztatási lehetőségei a 
közintézményekben megszűnnek. Egyéb foglalkoztatásukat támogató program nem 
jellemző településre.  

 
Az idősek helyzetét javítja a településen: 

− Nézsán az önkormányzat támogatásával Idősek Klubja működik.  
 

• Fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
Problémák: 

− Nem ismertek a fogyatékkal élők, és igényeik is rejtve maradnak 



Nézsa község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 2019. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

30. oldal 
 

− Nem jellemző a fogyatékkal élő személyeknek sem az integrált, sem a védett 
foglalkoztatása. 

− Nézsán nem található olyan intézmény, vagy szolgáltatás, amely kifejezetten a 
fogyatékkal élők részére jött létre. 

− A járdák nem akadálymentesítettek, veszélyesek.  
 

Fejlesztési lehetőségek:  
− A település középületei részben akadálymentesítettek. A településen egy teljeskörűen 

akadálymentesített intézmény található: az egészségház, mely magába foglalja az 
orvosi és fogorvosi rendelőt és a csecsemőgondozót is.  

− Az általános iskola részben akadálymentesített (bejárat és a WC akadálymentesített).  
− Az akadálymentesítésre váró intézmények még a településen:  

o óvoda,  
o művelődési ház  
o közös önkormányzati hivatal.  

 
 

• Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi 
szerepvállalása 

− Évi egy alkalommal civil találkozót (közmeghallgatást) szervez az önkormányzat, 
melyre a civil szervezeteket meghívja, és a szervezetek megismerik az aktuális 
önkormányzati eseményeket. Az együttműködésnek köszönhetően az önkormányzati 
rendezvényeken aktívan vesznek részt a szervezetek. Az egyház részt vesz a település 
pályázatain, a nagy felújításokat is anyagilag támogatja az önkormányzat (világítás, 
külső homlokzat felújítás, bútorzat beszerzése stb.). 
 

 

 A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 

 
 A település gazdasági súlya, szerepköre 

Regisztrált 
vállalkozások 

száma- 
GFO11 

2014 [db] 

177 Regisztrált gazdasági vállalkozások 
száma ezer lakosra, 2010-ig (db) 

Regisztrált gazdasági vállalkozások 
száma ezer lakosra, 2011-től (db) 

 

 

  



Nézsa község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 2019. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

31. oldal 
 

0 és ismeretlen fős 
regisztrált vállalkozások 

száma - GFO11 2014 
[db] 

1-9 fős regisztrált 
vállalkozások száma - 

GFO11 2014 [db] 

10-19 fős regisztrált 
vállalkozások száma - 

GFO11 2014 [db] 

20-49 fős regisztrált 
vállalkozások száma - 

GFO11 2014 [db] 

43 133 1 0 
Regisztrált vállalkozások száma nemzetgazdasági áganként 

(2014.)  
Mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, 
halászat 

Bányászat, kőfejtés, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, 
gőzellátás, légkondicionálás, vízellátás; szennyvíz gyűjtése, 
kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 

115db 6 db 
Feldolgozóipar Építőipar Kereskedelem, gépjárműjavítás 

6 db 10 db 10 db 
Művészet, szórakoztatás, 

szabadidő nemzetgazdasági 
ágban 

Szállítás, Raktározás Szálláshely-szolgáltatás, 
vendéglátás 

3 db 6 db 3 db 
Információ, kommunikáció Pénzügyi, biztosítási 

tevékenység 
Ingatlanügyletek 

1 db 3db 3 db 
Szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 
Adminisztratív és szolgáltatást 

támogató tevékenység 
Oktatás nemzetgazdasági ágban 

9 db 1 db 5db 
Humán-egészségügyi, 

szociális ellátás 
Egyéb szolgáltatás 

nemzetgazdasági ágban 
 

1 db 1 db 

Kiskereskedelmi üzletek száma (db) 2018 
Élelmiszer vegyesüzletek és 

áruházak száma 
Virág- és kertészeti szaküzletek 

száma 
Autóalkatrész, iparcikk üzlet 

3 1 1 
Állateledel, takarmány, 

mezőgazdasági, méhészeti és 
borászati cikk, növényvédő szer, 

tevékenységhez szükséges 
eszköz, kisgép 

  

1   
Vendéglátóhelyek száma (db) 2018 

Söröző-Kávézó   
3   

Idegenforgalom 2014 
Falusi szálláshelyek 

férőhelyeinek száma 2014 [db] 
Falusi szálláshelyek 

vendégeinek száma 2014 [fő] 
Falusi szálláshelyek 

vendégéjszakáinak száma 2014 
[db] 

12 112 161 
Falusi szálláshelyek 

vendéglátóinak száma 2014 
[db] 

  

1 
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Kivetett iparűzési adó (2018) nettó árbevétel 1,5%-a, napi átalány 5000Ft/nap 

Idegenforgalmi adó (2018) tartózkodási idő utáni 250 Ft/nap 

Magánszemélyek kommunális 
adója (2018) 6000 Ft/év 

Vagyoni típusú adók 2018-as 
bevételei  2 880 000 

Értékesítési és forgalmi adók 
2018-as bevételei 6 320 000 

Gépjárműadó 2018-as 
előirányzott bevétel (Ft) 2 165 000 

 
 

 Települési 
szintű adat 

Új építésű lakások aránya (százalék) 

Lakások száma  
(KSH 2017. 01. 01.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

480db 

 
Lakásállomány 
A lakások és lakott üdülők 
építési év szerint, (KSH 2011. 
népszámlálás) 
 

 
1946 előtt 
1946-1960 
1961-1970 
1971-1980 
1981-1990 
1991-2000 
2001-2005 
2006-2011 

 
110 
110 
88 
78 
61 
13 
8 
6 
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forrás: http://webmap.lechnerkozpont.hu/webappbuilder/apps/foldgomb1701/ 

A lakások és lakott üdülők 
komfortosság szerint (KSH 
2011. népszámlálás) 
 

összkomfortos 
komfortos 
félkomfortos 
komfort nélküli 
szükség- és egyéb lakás 
 
 

238 
168 
13 
52 
3 
 

A lakások és lakott üdülők 
alapterület szerinti aránya 
(KSH Népszámlálás, 2011.): 
 

 
 
 
-29 m2 alapterületű lakás 
30-39 m2 alapterületű lakás 
40-49 m2 alapterületű lakás 
50-59 m2 alapterületű lakás 
60-79 m2 alapterületű lakás 
80-99 m2 alapterületű lakás 
100- m2 alapterületű lakás 
 

 
 
 
0,84% (4db) 
2,74% (13db) 
8,65% (41db) 
8,23% (39db) 
20,89% (99db) 
31,01% (147db) 
27,64% (131db) 
 

Közüzemi ivóvízvezeték-, és 
közcsatorna-hálózatba 
bekapcsolt lakások száma 
(db) 
(KSH, 2016) 

ivóvíz: 
471 
 
csatorna:  
- 

 

Közüzemi ivóvízvezeték és 
szennyvízgyűjtő- hálózat 
hossza (km) 
(KSH, 2016) 

ivóvíz: 
16 
 
csatorna: 
- 

 

Közműolló (százalék) 
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Háztartási Villamosenergia- 
fogyasztók száma (db) 
(KSH, 2016) 

476  

Villamosenergia- fogyasztók 
száma (db) (KSH, 2016) 

527  

A kisfeszültségű 
villamosenergia-
elosztóhálózat hossza (km) 
(KSH, 2016)  

11  

Háztartási villamosenergia fogyasztás 1000KWh/fő 

  
Háztartási gázfogyasztók 
száma (db) (KSH, 2016)  

313  

Összes gázfogyasztók száma 
(db) (KSH, 2016) 

328  

Az összes gázcsőhálózat 
hossza (km) 
(KSH, 2016) 

17  

Háztartási gázfogyasztás (1000 m3/fő) 
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 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő 
képzettsége, K+F stb.) 

 
 

  
elérhetőség 
átlagos ideje 

autóval 

autóbusz 
járatpárok száma 
munka-napokon 

átlagos utazási 
idő autóbusszal 

Rétság 20 perc 7 35 perc 

Vác 20 perc 33 50 perc 

Főváros 51 perc 7 1 óra 

 
Nézsán élők nagy része Pest megyébe, Vácra, illetve Budapestre jár naponta dolgozni. Egyébként pedig 
főként szőlő és bogyósgyümölcs-termesztéssel (málna, ribizli) és kisebb-nagyobb földjeiken való 
gazdálkodással foglalatoskodnak. Állattenyésztéssel kevesen foglalkoznak a településen. A gazdasági 
válság éveiben (2009-2011) számos olyan környező nagyvállalat zárta be kapuit, vagy alkalmazott 
létszámleépítést Vácott vagy Rétságon, amelyek addig a Nézsán élők megélhetési lehetőségét 
jelentették. Mivel a helyi vagy kistérségi munkahelyek száma jelenleg sem számottevő, a munkájukat 
veszített emberek számára nincs sok lehetőség, még akkor sem, ha a tartósan munkanélküliek száma 
2011-re jelentős mértékben csökkent. A településen a foglalkoztatási lehetőségek száma elenyésző. A 
foglalkoztatottak elsősorban a szolgáltatások területén, és a közszférában dolgoznak. A kis- és 
középvállalkozások száma magas, és a recesszió hatására egyre több vállalkozó szünetelteti 
vállalkozását, vagy keres más munkalehetőséget. 
 
 

 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 
 
Lakóingatlanok négyzetméterárainak alakulása 2018 júliusában 
(forrás: http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Nézsa) 
 
Lakóingatlanok esetén Nézsa településen az elmúlt 5 évben az átlag négyzetméter ár 85056 forintról 
100092 forintra nőtt, ami 15036 forintos emelkedést jelent.  
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 Átlag m²-ár 
(Ft) Átlag m² 

Átlagár 
(Ft) 

Legolcsóbb m² 
(Ft) 

Legdrágább m² 
(Ft) 

Legolcsóbb 
(Ft) 

Legdrágább 
(Ft) 

Lakóingatlanok 
84155 80 

10 460 
000 60 000 121 428  3 900 000 25 000 000 

 

 
A nominál ár a mindenkori, forintban értendő árakat jeleníti meg egy négyzetméterre vetítve, míg a 
reál ár a nominál ár inflációval korrigált értéke. A szórás megmutatja, hogy az adott időszakban az 
átlagos négyzetméter áraktól átlagosan mennyivel tértek el az ingatlanok négyzetméterre vetített árai. 
A reál m² ár alakulását a Központi Statisztikai Hivatal szezonálisan kiigazított maginfláció segítségével  az 
ingatlannet.hu kalkulálta. 
 

 

 
 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qsf006.html
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 AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS 
INTÉZMÉNYRENDSZERE 

 
 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

 
Nézsa község a 21/2015 (IV.15) számú Képviselő-testületi határozattal fogadta el Gazdasági 
Programját, mely a 2014-2019-ig tartó időszakra szól. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy 
az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott 
célrendszer szerint működjön, fejlődjön. 
 
A vagyoni helyzet 
 
Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő: 
 

Vagyonelem megnevezése Ingatlan db 
száma 

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a 
kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) 

115 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel 
értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) 

43 

Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és 
megterhelhető) 

9 

 
A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: általános iskola, sportpálya, 
víziközmű ivóvízhálózat, gázfogadó, Szondi út 97. szám alatti gazdasági épület, Szondi út 101-ben lévő 
gyógyszertár és lakások, valamint a közutak, árkok, patak 
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül: 
Nézsa belterület 231/3 helyrajzi számú Parádés istálló és park, Nézsa belterület 231/1 helyrajzi számú 
Magtár, Nézsa belterület 203 helyrajzi számú Gyógyszertár (Kiskastély), Nézsa belterület 204/3 
helyrajzi számú Reviczky Kastély (Iskola épülete) és parkja 
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: anyagbánya, legelő, 
szántó, játszótér, óvoda, közösségi épület, orvosi rendelő, Kultúrház, gazdasági épület udvar, garázs, 
5db beépítetlen külterületi telek, 7 db lakóház és 4db belterületi beépített terület, 1db egyéb épület 
és 1db belterületi beépítetlen telek 
Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: beépítetlen belterületi telkek és 1db szántó 
 
 

1.10.1.1. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák 
 
A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési 
kiadási és bevételi főösszege 518 226 360 forint. 
 
Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

a) önkormányzatok működési támogatása                                                       142 588 075 Ft 
b) működési célú támogatások ÁHB                                                                 34 544 000 Ft 

   c) felhalmozási célú támogatások  ÁHB                                                                            0 Ft 
d) közhatalmi bevételek                                                                                      5 475 000 Ft 
e) működési bevételek                                                                                       14 983 561 Ft 
f) finanszírozási bevételek                                                                                299 779 709 Ft 
fa) maradvány                                                                                                   280 379 709 Ft 



Nézsa község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 2019. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

38. oldal 
 

     fb) hosszú lejáratú hitel felvétel                                                                     19 400 000 Ft 
 
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből 
a) a kötelező feladatok bevételei: 518 226 360 Ft, 
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0  Ft 
 
      (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből 
  a) működési bevételek: 371 069 526  Ft, 
  b) felhalmozási bevételek:  142 005 865 Ft. 
 
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 

meghatározott tételekből állnak, azaz 
a) működési költségvetés                                                                                371 069 526 Ft 
      aa) személyi juttatások:                                                                              119 940 000 Ft 
      ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:                20 570 000 Ft 
      ac) dologi kiadások:                                                                                       80 746 565 Ft 
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 5 760 000 Ft 
      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                          144 052 961 Ft 
b) felhalmozási költségvetés                                                                            142 005 865 Ft 
      ba) beruházások                                                                                             58 877 965 Ft 
      bb) felújítások                                                                                                 83 127 900 Ft 
c) finanszírozási kiadások                                                                                      5 150 969 Ft 

 
Az önkormányzat összesített kiadásaiból 
a) a kötelező feladatok kiadásai 518 226 360 Ft, 
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft, 
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft. 
 
A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások: 
a) Családi támogatások: 400 000 Ft 
b) Egyéb nem intézményi ellátás: 4 760 000 Ft 
c) Ösztöndíjak: 600 000 Ft 
 
 

 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere  
 
Nézsa Község Önkormányzata 2018-ban a következő településfejlesztési célokra adott be pályázatot: 

• Szabadidőpark kialakítása  
• a Madách és Béke út felújítása 
• Nézsai Római Katolikus Egyház közösségi termének belső bútorzat korszerűsítése 
• Önkéntes Tűzoltó, Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület Kiskastély-termének belső 

bútorzat korszerűsítése 
• Térfigyelő rendszer kiépítése 

TOP - 3.2.1 -16-NG1-2017-00014 pályázat keretében az iskola és az orvosi rendelő energetikai 
korszerűsítése 100%-os támogatásban részesült. 
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Nézsa Község Önkormányzata, a Nézsai Óvodai Társulással konzorciumban pályázatot nyújtott be 
Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül egy új 12 férőhelyes bölcsőde 
kialakítására.  A 100%-ban pályázati forrásból létesítendő bölcsőde a meglévő óvoda épületének telkén 
kerül kialakításra. A bölcsőde kialakítása a teljes körű akadálymentesítés figyelembevételével, a 
jogszabályban meghatározott kötelező helyiségek létesítésével valósul meg, továbbá a legmodernebb 
energetikai szabványoknak is megfelel az épület. Az épület megépítésén kívül a projekt része a 
bölcsőde működtetéséhez szükséges eszközök, bútorok, berendezések beszerzése mind a gyermekek 
(pl. udvari játékok, bútorzat), mind a dolgozók (informatikai és kommunikációs eszközök) számára. A 
beruházás részeként kialakításra kerül az udvar területén egy kisgyermek játszótér is. A projekt 
befejezését követően 3 fő részére (2 fő kisgyermek gondozó, 1 fő dajka) új munkahely fog létrejönni. 
A bölcsődei szolgáltatás vállalja a szülők/hozzátartozók munkaidejéhez igazodó hosszabb és rugalmas 
nyitva tartási idő megvalósítását is. 
 
Gyógyszertár- Reviczky Kiskastély épületének belső felújítására (fűtési rendszer korszerűsítése, víz, 
villany, belső festés, stb.) a Miniszterelnökség - Lechner Lajos Tudásközpont Kulturális örökség 
megőrzésére kiírt pályázatának keretében nyert támogatást az önkormányzat. Az épület külső 
felújítására is pályázat keretében kerül sor. 
Pályázatot nyert az önkormányzat a közösségi funkciót betöltő Művelődési ház épületében 
energiahatékonyság fokozására. 
 
A településfejlesztésben jelentős lépés, hogy Becske, Bercel, Galgaguta, Legénd, Nézsa, Nógrádkövesd, 
Nógrádsáp, Szécsénke települések szennyvíz tisztítása érdekében Galgaguta és társközségei 
szennyíztisztító telepére vízjogi létesítési engedélyt adott ki a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
2018-ban.  

 
 Foglalkoztatáspolitika 

 
A településen a foglalkoztatási lehetőségek száma elenyésző. A foglalkoztatottak elsősorban a 
szolgáltatások területén, és a közszférában dolgoznak. A kis- és középvállalkozások száma magas, és a 
recesszió hatására egyre több vállalkozó szünetelteti vállalkozását, vagy keres más munkalehetőséget.  
A foglalkoztatás területén meghatározó Vác, és Budapest közelsége, mely városok irányába rendszeres 
menetrendszeri autóbuszjáratok közlekednek.  
A helyi foglalkoztatási lehetőségek közül érdemes megemlíteni a mezőgazdasági munkalehetőségeket 
is, mely bár szezonális, de számottevő a térségben elsősorban a bogyós gyümölcstermesztés területén.  
A rossz gazdasági-, és munkalehetőségek miatt egyre többen keresnek külföldön elsősorban nyugat-
európai országokban munkát. 
2016 augusztusában a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által vezetett konzorcium 
pályázatot nyújtott be a TOP-5.1.2-15-NG1 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” pályázati 
konstrukció keretében helyi foglalkoztatási paktum kialakításának és megvalósításának támogatására. 
A pályázó konzorcium további tagjai: Balassagyarmat Város Önkormányzata, Nézsa Község 
Önkormányzata és a Nógrád Megyei Kormányhivatal. A foglalkoztatási paktum feladata, hogy a helyi 
foglalkoztatási stratégiában lefektetett célok elérése érdekében erősítse a csatlakozó szervezetek 
foglalkoztatást segítő együttműködését, társadalmi szerepvállalását, összehangolja a munkaerőpiaci 
keresletet és kínálatot, megtalálja a megoldást a fejlődő mikro-, kis és középvállalkozások munkaerő 
igényeinek rugalmas kielégítésére, illetve támogassa a hátrányos helyzetű célcsoportokat annak 
érdekében, hogy hosszú távra megélhetést biztosító munkát tudjanak találni. Az „M2 Vonzástérség” 
helyi foglalkoztatási paktum munkaadói partnerkörébe elsősorban a térségben működő mikro-, kis és 
középvállalkozások tartoznak. A foglalkoztatási paktum képzési, mentorálási és foglalkoztatási 
programjai a munkaadók Paktumirodához bejelentett igényei alapján indulnak. A nyújtott 
támogatások lehetnek képzési és foglalkoztatási jellegűek: foglalkoztatást elősegítő képzések, 
elhelyezkedést segítő bértámogatás, bérköltség és mobilitási támogatások, állásközvetítés, munkaerő-
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piaci szolgáltatások, önfoglalkoztatóvá válás támogatása, valamint a munkába járáshoz és a munkaerő-
piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó utazási költségek támogatása. A konzorcium a projekt időtartama 
alatt 651 hátrányos helyzetű személy elhelyezkedését kívánja elősegíteni. 
 
Az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma – átlaglétszám – 29 fő, ebből 9 fő 
köztisztviselő, 3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 10 fő munka törvénykönyve alá tartozó pályázati 
projektekben foglalkoztatva és 6 fő megbízási díjas, pályázati projektekben foglalkoztatva.  
A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám- előirányzata 30 fő. 

 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma * 

Nézsa 
Nógrád megye Rétsági járás 2013 év 2014 év 2015 év 2016 év 2017 01-

03.hó 

Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás támogatása 15 43 30 27 27 

Országos közfoglalkoztatási 
program támogatása 3 4 6 10 8 

Járási startmunka mintaprogram 
támogatása összesen: - - 8 10 15 

-- Belterületi közutak 
karbantartása - - 8 10 15 

Mindösszesen: 17 47 44 47 51 

Közfoglalkoztatási mutató 2,27% 5,83% 5,56% 6,15% 6,56% 

Ellátásban nem részesülő 
álláskeresők száma zárónapon 46 36 28 23 17 

Álláskeresési ellátásban részesülő 
álláskeresők száma zárónapon 7 6 7 10 8 

Foglalkoztatás helyettesítő 
támogatásban részesülő 
álláskeresők száma zárónapon 

38 29 27 15 16 

Regisztrált álláskeresők száma 
zárónapon 90 70 62 47 41 

Nyilvántartott álláskeresők relatív 
mutatója 11,74% 8,72% 7,75% 6,09% 5,27% 

Közfoglalkoztatási ráta 15,35% 39,22% 42,22% 50,26% 55,44% 

Munka-vállaló korúak (15-64 
évesek) létszáma 767 770 799 771 771 

 

 
 

 Lakás- és helyiséggazdálkodás 
 
A lakásgazdálkodással összefüggő feladatok keretében a területfelhasználásra vonatkozó vizsgálatok 
megtörténtek a településrendezési terv készítése során, így a község fejlődéséhez szükséges további 
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lakóterület nagysága adott. Az Önkormányzat összesen húsz telket alakított ki a falu délnyugati részén, 
kilátással déli irányban a Vas-hegyre, nyugati irányban a Naszályra. A telekalakítás egyik célja az volt, 
hogy a nézsai fiatalokat helyben tartsa, ők itt építsék meg a „családi fészket”. Minden telken meglévő 
közmű: villany, víz, gáz. A telkekre az Önkormányzat 4 éves beépítési kötelezettséget, valamint 10 éves 
elidegenítési tilalmat írt elő.  
 
A település 4db bérlakással rendelkezik. Önkormányzati lakásokat szociális alapon, piaci alapon, 
szakember elhelyezés céljából, elhelyezési kötelezettség jogcímén lehet bérbe adni. Nézsa község 
megfelelő szakember ellátása érdekében a szakemberek elhelyezése céljából a munkaviszony 
fennállásának időtartamára, legfeljebb azonban 5 évre, önkormányzati lakás biztosítható. 
Önkormányzati bérlakás - a hasznosítás módjától függetlenül - csak határozott időtartamra, de 
legfeljebb addig adható bérbe, amíg a bérlő és a vele együtt lakó hozzátartozója önálló, beköltözhető 
tulajdont nem szerez. Az önkormányzati lakások hasznosításának módjáról a Képviselő-testület dönt. 
Az önkormányzat a 2019-es költségvetésében céltartalékként önkormányzati bérlakások felújítására 
5 000 000 Ft-ot irányzott elő.  
Az önkormányzati lakások felújítási feladatain túlmenően a magántulajdonú lakások felújítási 
lehetőségeit is segíteni szükséges. 
 
 

 Intézményfenntartás 
 
2013. február 1-jével alakult meg a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal (2618 Nézsa, Park utca 1.), 
amely három település (Alsópetény, Legénd, Nézsa) igazgatási feladatait látja el.  
Nézsa Gyermeki Csodakert Óvoda intézményfenntartója a Nézsa- Alsópetény- Legénd Óvoda 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (2618 Nézsa, Park utca 1.) 
Nézsai Mikszáth Kálmán Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola (2618 Nézsa, Szondi út 99.) fenntartója 
a Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat. 
 
 

 TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

Az önkormányzat több olyan gazdasági társaságban, társulásban vesz részt, melyet alapfeladatok 
ellátására hoztak létre. Ezek a társaságok és társulások megfelelően működnek az ellátási cél 
megvalósítását szolgálják. 

• Észak - Kelet Pest és Nyugat Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás 
• Zödhíd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
• Észak- Pest Nyugat- Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft 
• DM KV ZRT. 
• Nyugat Nógrád Vízmű Kft. 
• Berceli Központi Humán Orvosi Ügyeleti Társulás 
• Nyugat-Nógrád Gyermekjólét és Családsegítő Szolgálati Társulás 
• Nagyoroszi Szociális Társulás 
• Szociális földprogram 
• Nézsa- Alsópetény- Legénd Óvoda Intézményfenntartó Társulás 
• Nőtincs és Térsége Egyéb Építési Igazgatási és Műszaki Társulás 

Az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2000 óta nyújt gyermekjóléti 
szolgáltatást tizenkilenc Pest és Nógrád megyei településen, köztük Nézsán is. A szolgálat központi 
irodája Váchartyánban (2164 Váchartyán, Fő u.55.sz.) található.  
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A logopédiai és gyógytestnevelési ellátása a Rétság Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálattól 
2013. január 1. napjával a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) 
Korm. rendelet alapján a megyeközponti tankerülethez kerül.  
2010. május 01–től a Rétság Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott Szociális Szolgáltató Központ 
látja el a települési önkormányzatok szociális alapfeladatai közül a házi segítségnyújtást, és a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 
Az önkormányzat közművelődési feladatait a közművelődési közösségi színteret nyújtó (szakfeladaton 
működő) Könyvtár fenntartásával és működtetésével látja el. A községi nyilvános könyvtári ellátás a 
Balassi Bálint Megyei Könyvtárral megkötött feladat-ellátási szerződésben vállaltaknak megfelelően 
működik. A könyvtár keretébe tartozik a Civilház. (2618 Nézsa, Szondi út 9.) 
 

 A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 

A domborzati, természeti és épített értékeit tekintve egyaránt sokszínű Nézsa település Budapesttől 
50 km-re, Nógrád megye délnyugati határában fekszik, közvetlenül szomszédos Pest megyével. 
Budapest felől a 2-es főútról közelíthető meg, Keszeg vagy Alsópetény települést keresztezve. 
Természetföldrajzilag az Északi-középhegységben, a Cserhát nyugati vonulatai között, a Rétsági 
járásban, a Nézsa-Csővári-dombság kistáj területén fekszik (Dövényi, 2010). Nézsát északról 
Alsópetény és Legénd, keletről Nógrádsáp, délről Csővár, délnyugatról Penc, nyugatról pedig Keszeg 
határolja. A település közigazgatási területe 18,67 km2. 

 
 Természeti adottságok 

 
Dövényi Zoltán Magyarország kistájainak 
katasztere című munkájában a település a 
Nézsa-Csővári-dombság kistájhoz tartozik, 
azonban közigazgatási területének délnyugati 
része átnyúlik a Kosdi-dombság területére.  
A dombság gerincét képviselő sasbérceket 
fiatal tektonikus mozgások exhumálták. Az 
erősen tagolt dombsági tájat a sasbércek 
mellett a sűrűn húzódó völgyek határozzák 
meg, melyek a többnyire egyutcás szerkezetű 
településeket rejtik, így Nézsát is. (Dövényi, 
2010) A település északnyugati felében 
magasodó Kőhegy, a délkeletre húzódó 
Hegyes domb, a délen kiemelkedő Vashegy és 
a belterülettől délnyugati irányban található 
Meszes hegyek vonulatai ölelik körbe a 
községet. A történeti településmag 
jellemzően a patakok mentén alakult ki, ahol 
a Sikár-patak mellékágai hálózzák be a 
települést. Az egyutcás történeti 
településrész később, a XX. század folyamán a 
fő utcával párhuzamosan további mellékutakkal bővült. (TAK, 2017)  
 
Klíma 
A vidék éghajlata mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz. A napsütéses órák száma megközelítőleg 
1900, ebből 770 óra jut a nyári hónapokra, 170-180 óra pedig a téliekre. Az évi középhőmérséklet 9,2-
9,6 °C között alakul. A vegetációs időszakban általában 16 °C körüli a középhőmérséklet. A fagymentes 
időszak meghaladja a 180 napot, körülbelül április 16-tól október 15 környékéig tart. Az éves abszolút 
hőmérsékleti maximumok átlaga 31-32 °C, míg a minimumok átlaga –16 és –17 °C közötti. 

4. ábra: Nézsa elhelyezkedése Magyország kistájainak térképén. 
(6.3.12. Nézsa-Csővári-dombság, 6.3.11. Kosdi-dombság) (Forrás: 
Dövényi, 2010) 
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Az éves csapadékösszeg 580 mm, ebből közel 350 mm hullik a nyári vegetációs időszakban. Évente 
átlagosan 40-45 napig borítja hó a felszínt, a hótakaró átlagos maximális magassága 25-30 cm. 
Az ariditási index értékek 1,15-1,20 közöttiek.  
A területen a leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség körülbelül 2,5 m/s. 
A környék éghajlata alkalmas szántóföldi növénytermesztésre és erdőgazdálkodásra is. (Dövényi 2010) 
A település erdősültsége a földhivatali nyilvántartás szerint 36%-os, amelynek állományklímája kis 
mértékben javítja a település mikroklimatikus adottságait, amihez hozzájárul települési vízfolyások és 
az Ezersziget horgásztó kiegyenlítő hatása is.  

 
5. ábra: Magyarország éghajlati körzetei (Péczeli György munkája alapján)(forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat) 

 
Geológia 
A terület fő szerkezeti vonalai DK-ÉNy-i, illetve ÉK-DNy-i irányúak, amelyek mentén a kéregmozgások 
a triász időszaki mészkőből és felső-triászi fődolomitból álló tönkfelszínt sasbércekre tagolták. Ezek az 
ún. csővári rögök. A pannon időszak végén a területet kvarckavicstakaró vékony leple fedte be, mely 
mára jelentősen lepusztult, de itt-ott még a felszínre bukkan. A sasbércek közti térszínt oligocén 
homok, homokkő, homokos márga fedi. (Dövényi, 2010) 
 
Domborzat 
A térség tszf-i magassága 155 és 445 m között változik, az erősen tagolt dombság a peremi területek 
irányába alacsonyodik. A relatív relief átlagosan 95 m/km2. A dombság gerincének sasbérceit fiatal 
tektonikus mozgások hozták felszínre. Fedett karszt jellegű felszínükön egy-két kisebb víznyelő 
található. A kistáj felszínének közel 70%-át erózió veszélye fenyegeti. (Dövényi, 2010) A település 
északnyugati felében magasodó Kőhegy, a délkeletre húzódó Hegyes domb, a délen kiemelkedő 
Vashegy és a belterülettől délnyugati irányban található Meszes hegyek vonulatai ölelik körbe a 
községet. A település legmagasabb pontja a Valkó-hegy (292 m). 
 
Talaj 
Nézsa környékén a Kosdi-dombsággal azonos alapkőzeten 55%-os területi részarányban vályog, 
agyagos vályog mechanikai összetételű, zömmel erdőborított agyabemosódásos barna erdőtalajok a 
jellemzőek. Kémhatásuk savanyú, vízgazdálkodásuk kedvező. A talajok legfeljebb közepes mértékben 
erodáltak. Az erózió következtében ezeknek a földeknek legfeljebb negyede hasznosítható szántóként 
vagy legelőként. 
A dombság területének negyedét, a lösszel fedett alapkőzet jellemzi. Ezeket a tájakat vályog 
mechanikai összetételű, kedvező vízgazdálkodású, ám többnyire jelentősen erodálódott barnaföldek 
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borítják. 75%-ban erdőként, 20%-ban legelőként kerülnek hasznosításra, a fennmaradó 5% pedig 
erdőterület. Szántóin főként búzát, kukoricát, napraforgót, valamint vörösherét termesztenek. 
A település külterülete nagy mezőgazdasági potenciállal rendelkezik, melyet jól mutat az, hogy a 
település területének (összesen 1867,4 ha) több, mint fele, 53%-a mezőgazdasági művelés alá vont 
terület. A település külterületének 39%-a szántó (összesen 726,94 ha) és 11%-a, azaz 215,92 ha gyep. 
Az alábbi táblázat a település viszonylatában meglévő átlagosnál jobb és átlagosnál gyengébb 
minőségű termőföldterületek művelési ágát és minőségi osztályát mutatja az adott művelési ágban 
átlagos aranykorona érték megjelölésével (Nógrád Megyei KH. Földhivatal adatszolgáltatása).: 
 

Művelési ág átlagos AK/ha Átlagosnál jobb minőségi oszt. Átlagosnál gyengébb min. oszt. 
gyümölcsös 31,04 2 3,4,5 
legelő 7,39 1,2 3,4,5,6 
szántó 16,92 2,3 5,6,7 
rét 19,24 2,3 4,5 

 
 
Felszín alatti vizek 
A kistáj felszíni és felszín alatti vizekben egyaránt igazán szegény, azonban Nézsa az átlagnál jobb 
viszonyokkal rendelkezik. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság előzetes tájékoztatása szerint a 
község a felszín alatti vizek védelméről alkotott 219./2004. (VII.21.) Korm. rendelet, valamint a felszín 
alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. 
(XII. 25.) KvVM rendelet szerint fokozottan érzékeny, ezen belül is kiemelten érzékeny vízminőség-
védelmi területen fekvő település. 
A talajvíz összefüggéstelenül helyezkedik el az enyhébb lejtők és a völgytalpak alatt. Mennyisége kevés, 
minősége pedig túlnyomóan kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége mérsékelt és 
szulfáttartalma sem jelentős. (Dövényi, 2010) 
A területen a mélyebb rétegek víztározó képessége is kedvezőtlen. Emiatt az artézi kutak száma is, 
vízhozama is kevés. Felhasználásukat korlátozza a több helyen is előforduló nitrát. (Dövényi, 2010) 
A településen a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2 db forrást tart számon, míg a Budapesti Szent István 
Egyetem Tájépítészeti Karán készült és nyilvántartott tájérték kataszter (TÉKA) 1 db forrást jelöl. A BNPI 
adatszolgáltatása alapján: 
 

Kataszteri 
szám 

Név EOV X EOV Y EOV Z Max. 
vízhőfok 

Forrás típusa 

F-5200-1698 Újrafakadás-forrás 278811 668497 255 8 talajvíz, állandó 
F-5200-1703 Klára-völgyi fő 

forrás 
279207 668196 291 6 talajvíz, állandó 

 
A település területét érintő felszín alatti víztestek lehatárolása, a víztestek állapotának besorolása 
megtalálható a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1155/2016. 
(III. 31.) Korm. határozatban és mellékleteiben. A Kh. nyomán készült Vízügyi Geoinformatikai Portál 
és a Zagyva alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terve szerint Nézsa területén három víztest osztozik:  
 

Azonosító Víztest neve Víztest kód Víztest típus 
AIQ512 Cserhát, Karancs, Medves-Zagyva vízgyűjtő sh.2.1 sekély hegyvidéki 
AIQ513 Cserhát, Karancs, Medves-Zagyva vízgyűjtő h. 2. 1. hegyvidéki 
AIQ615 Naszály, Nógrádi-rögök k.1.5 karszt 

 
Felszíni vizek 
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A táj életében mindig is nagy jelentősége volt a folyóknak, kis felszíni vízfolyásoknak, amelyek 
folyamatosan alakították a térség felszíni és talajviszonyait. A térség az Ipoly és Zagyva folyók vízgyűjtő 
területéhez tartozik, a Galga középső és a Lókos-patak felső szakaszának jobb parti időszakos 
kisvízolyásait foglalja magában. 
A térség száraz és gyenge lefolyású. A vízfolyások medre gyakran száraz, víz csak hóolvadás vagy 
nagyobb esőzések után folyik bennük. A völgyekre erős feltöltődés jellemző. (Dövényi, 2010) 
Nézsa a térség többi településéhez képest gazdagabb vízrajzzal rendelkezik. A települést délkeleten 
szeli át a Sinkár-patak, melynek mellékága a Nézsai-patak. A Nézsai-patakból további időszakos 
vízfolyás ágazik el és áthalad a településen. A település közigazgatási területe érinti a Galga-patak felső 
és mellékvizei (AEP502) „Magyarország felülvizsgált 2015. évi vízgyűjjtő-gazdálkodási tervéről” szóló 
1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat által elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT) kijelölt 
felszíni víztestet, ezért az itt tervezett beavatkozásoknak összhangban kell lenniük a VGT-ben szereplő, 
erre a víztestre vonatkozó intézkedési tervekkel, melyek az Európai Unió Víz Keretirányelvében 
megfogalmazott célkitűzések elérését teszik lehetővé. 
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság előzetes tájékoztató levelében kiemelten felhívja a 
figyelmet, hogy a Sinkár-patak és mellékágaik, valamint a környező csatornáik parti sávját szabadon 
kell hagyni, a parti sávban a mederfenntartási munkákat akadályozó állapot nem tartható fenn. A 
vízfolyások parti sávját a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta ás 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 
szabályozza. 
Nézsa egyetlen állóvize az Ezerszigeti-horgásztó, mely a Nézsai-patak mentén a településtől délre 
található. A tó összefüggő, nagy vízfelületével meghatározó eleme a tájnak, pozitív hatással van a 
terület mikroklímájára és számos állatfajnak ad búvó-, illetve élőhelyet, valamint táplálékforrást. A tó 
tengerszint feletti magassága 260 méter, átlagos mélysége pedig 1,8 méter. A horgásztavat főként 
szántók, kaszálók és erdőterületek veszik közre. Nagyrészt egybefüggő vízfelszínét szigetek tarkítják és 
teszik változatosabbá. (http://www.ezerszigetto.hu/A-horgaszto) 

 
6. ábra: Nézsa területén futó vízfolyások (Készült az állami földhivatali és vízügyi alapadatok alapján saját szerkesztéssel) 
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Növénytakaró 
A térség a növényföldrajzi területi felosztás szerint a Pannóniai flóratartományon (Pannonicum) belül 
az Északi-középhegység (Matricum) flóravidékébe és a Börzsöny és a Cserhát (Neogradense) 
flórajárásba tartozik. (Borhidi, 2007) 
A területet eredetileg borító tatárjuharos lösztölgyesek és cseres tölgyesek, esetenként gyertyános-
tölgyesek mára csak nyomokban lelhetők fel a tájban, a környékre inkább a kultúrterületek 
dominanciája jellemző. A cseres-tölgyeseket a ligeti perje (Poa nemoralis) és az egyvirágú gyöngyperje 
(Melica uniflora) uralja. A ritka gyertyános-tölgyesek fajai többek között a farkasölő sisakvirág 
(Aconitum vulparia) és a berkipimpó (Waldsteinia geoides). A déli fekvésű, meszes alapkőzetű 
területek természetes-féltermészetes növényzetét bokorerdők, felhagyott szőlők és gyümölcsösök, 
másodlagos cserjések és száraz gyepek alkotják. Fontosabb fajaik a tatárjuhar (Acer tataricum), tavaszi 
hérics (Adonis vernalis), sziklai sás (Carex halleriana), dudafürt (Colutea arborescens), nagyezerjófű 
(Dictamnus albus), sujtár (Laser trilobum), sárga len (Linum flavum), és a terpedt rezeda (Reseda 
phyteuma). Nedves réteken, völgytalpakon előfordul a mocsári csorbóka (Sonchus palustris). A 
térségben 6-800 növényfaj található meg, ezek közül 20-40 közé tehető a védett fajok száma. Néhol 
még megjelennek a dunántúli dolomithegyekben előforduló flóra egyes fajai, mint például a magyar 
bogáncs (Carduus collinus), a sziklai sás (Carex halleriana), a virágos kőris (Fraxinus ornus), a ritka 
naprózsa (Fumana procumbens), a magas gubóvirág (Globularia punctata), a homoki sziklagyopár 
(Helichrysum arenarium), a szirtőr (Hornungia petraea) és a berki pimpó (Waldsteinia geoides). A 
település környékén gyakoriak még a nagyobb kiterjedésű telepített feketefenyvesek. A természetes 
növényállományt veszélyeztető özönfajok közül gyakori a bálványfa (Ailanthus altissima), a gyalogakác 
(Amorpha fruticosa), a selyemkóró (Asclepias syriaca). Egyes tájidegen őszirózsa fajok (Aster spp.), az 
akác (Robinia pseudoacacia), valamint az aranyvessző-fajok (Solidago spp.) szintén jellemzőek. 
(Dövényi, 2010) 
Jól látható, hogy a jelenleg természetközelinek tekinthető területeket is a földrajzi tényezők határozzák 
meg. A térségben a hegy- és a domboldalak északi lejtőin, a kiszélesedő hegyhátakon és a völgyekben 
a gyertyános-tölgyesek, a déli oldalakon a cseres-tölgyesek alkotnak összefüggő területeket. A 
faállománnyal borított erdőterület fafajok szerinti összetétele változatos. Nézsa külterületén három 
nagyobb, összefüggő foltban jelennek meg erdőterületek: a Valkó-hegy Dobokák nevű dűlőin 
akácosokat, tölgyerdőt és fenyveseket találhatunk; a Pétervölgyi dűlő erdőit zömmel cseres-tölgyesek 
borítják, helyenként akácos erdőfoltokkal tarkítva; a településtől északra a legkisebb erdőfolt a 
Belgrádi-erdő a maga tölgyes állományával. 
Az erdők mellett a patakok mentén találhatók természetközeli élőhelyek. A vízfolyást körülvevő széles 
völgyben nedves rétek és puhafás ligeterdők váltakoznak. A vízfolyásokat kísérő vizes élőhelyek 
megtartása fontos természetvédelmi feladat.  A tájban megjelenő potenciális élőhelyek sok ritka és 
értékes növényfajnak adhatnak otthont. (TAK, 2017) 
 

 Tájhasználat, tájszerkezet 
 
A tájszerkezetet a közigazgatási terület természeti adottságainak és a telekhasználatnak a kettőse 
határozza meg. A táj szerkezete elemzésének egyik módja a területi statisztikai adatok vizsgálata. 
Nézsa esetében a földhivatal által nyújtott földrészlet statisztika, illetve az Önkormányzat saját 
statisztikája szolgál támpontul. Ezen túlmenően a KSH területi statisztikái segítenek eligazodni a 
tájhasználat mellett a tulajdonosi struktúrákban is. 

Földrészlet statisztika művelési áganként 
művelési ág földrészletek 

száma 
alrészletek 

száma 
legkisebb 
alrészlet 

terület (m2) 

legnagyobb 
alrészlet 

terület (m2) 

átlagos 
alrészlet 

terület (m2) 
erdő 6 16 2809 875341 315409 

gyep (legelő) 5 9 1530 26037 4935 
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gyep (rét) 2 5 3409 12069 5831 
gyümölcsös 1 1 2953 2953 2953 

kert 5 6 525 1065 773 
kivett 575 654 82 38390 6026 

szántó 7 18 972 31120 10839 
szőlő 2 11 2407 11903 6026 

Összesen 603 720 14687 998878 348947 
 
A földhivatali statisztikát vizsgálva 
több markáns megállapítás is tehető. 
Az adatokból egyértelműen látszik az 
a mezőgazdasági dominancia, ami az 
előző fejezetben a talaj és klimatikus 
adottságok ismeretében 
prognosztizálható volt. 
A legnagyobb arányban a szántóföldi 
hasznosítás jellemző, mely a megyei 
átlag felett van, a település cca. 39%-
át teszi ki. Az alrészletek 
statisztikájából kiderül, hogy nagy 
szórás mutatkozik a 
telekméretekben a néhány 
négyzetmétertől a több tíz hektárig 
bezárólag, átlagos 1,1 hektár 
kiterjedéssel. A termőföldeken 
elsősorban gabonaféléket és takarmánynövényeket termesztenek: búzát, kukoricát, napraforgót és 
vörösherét. Pozitív jelenség, hogy viszonylag nagy arányban, 11%-ban maradtak fenn gyepterületek. A 
települési szinthez képest magas számú földrészleten helyezkednek el, a települési átlag körüli 
telekmérettel. A gyepek jellemzően a patakok mentén, valamint az alacsonyabb térszinteken, 
domblábaknál terülnek el. Közülük is ki kell emelni a magas ökológiai értékű nedves réteket, melyek a 
patakot kísérik. 
Nógrád megyében az eltérő természeti viszonyok miatt az országos átlagnál jóval nagyobb hangsúlyt 
képviselnek az erdőterületek. Nézsán az erdőállományt tekintve a leggyakoribb társulások a 
tatárjuharos lösztölgyesek, cseres-tölgyesek és a gyertyános tölgyesek. Az erdőterületek gondozása, 
megóvása, valamint az új erdőterületek kialakítása az ökológiai és ökonómiai szempontok 
figyelembevételével az Erdészeti Hatóság által tervezett. Elsődleges rendeltetésüket tekintve döntő 
többségében gazdasági erdőket találhatunk. Védelmi erdőterületek a településtől délre találhatók. 
A belterülettől keletre, a valamikori szőlős hegyen találkozhatunk kertes jellegű műveléssel, melyek 
művelési águkat teikntve szőlő- és gyümölcsös területek. Nagyobb, egybefüggő gyümölcsösöket a 
település belterületétől északra, a Reviczky-kastély mögött találhatunk. Ezek mindössze 3%-ban 
képviseltetik magukat. 
A település 11%-át adják a művelés alól kivett területek, mely messze az országos átlag alatt marad. 
Ide tartoznak a lakóterületek, iparterületek, üzemek és a temető.  A térségben, s így Nézsán sem 
jellemző a külterületi beépítés, a tanyás területek megjelenése.

39%

11%

1%2%

36%
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1.12.2.1. Tájkarakter 
A külterületeken főként a mezőgazdasági tájhasznosítás dominál, melyet helyenként legelőterületek 
váltanak fel. A magasabb fekvésű, déli kitettségű domboldalakon, hegyvonulatokon egykor a 
szőlőtermesztés volt a fő művelési ág, azonban mára csak néhol maradtak meg a szőlőművelés 
hagyományaira emlékeztető parcellák. Nézsa külterületének változatosságából eredően, a 
telekstruktúra mellett a természeti adottságokra, domborzatra, a táj mozaikosságára való tekintettel 
a település öt karakteresen különböző jellegű területegységre bontható, amelyeket az alábbiakban 
értékelünk: 

 
7. ábra: Nézsa tájkarakter lehatárolása (forrás: Településarculati Kézikönyv, 2017) 

 
A – települési belterület 
A belterületet zöldfelületi szempontból a katolikus temető és a Reviczky-kastélypark jelentős 
faállománya határozza meg, melyek a település számos pontjáról megmutatkoznak, látványként 
tárulnak elénk. A település fejlődéstörténete eredményezte azt a szerkezetet, mely lehetővé teszi a 
belterület nagyarányú zöldfelületi borítottságát. Táji jelentőségűek a településen északnyugat-délkelet 
irányban áthaladó vízfolyások, valamint a hozzájuk kapcsolódó zöldterületek. 
 
B – dombháti kisparcellás mezőgazdaság 
A „B”-jelű terület a lakóterületek övező dombháti kisparcellás mezőgazdasági területeket jelöli. A 
tájkarakter kisparcellás jellege a táj mozaikosságának megőrzése szempontjából jelentős. A mozaikos 
szerkezetű szántók, a telekstruktúra hozzájárul a biodiverzitás megőrzéséhez is. 
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek megőrzése és védelme fontos feladat. 
Ezen területek megfelelő tájhasznosítása, azok meghatározása, a használatok és épített elemek 
tervezésének korlátozása nagy figyelmet igényel. A következő területek szinte egésze az imént említett 
kiemelt területek közé tartozik: 
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C – mozaikos területek 
A „C” jelű tájkarakter a mozaikos erdő-, gyep-, szántó-, illetve vízgazdálkodású területeket jelöli. A 
területegységre a mozaikosság, a területhasználatok váltakozása jellemző. E területeken 
megfigyelhető a spontán cserjésedés, melynek visszaszorítása javasolt. A gyep- és legelőgazdálkodás 
megőrzése érdekében a területek kitisztítása, hagyásfás legelők kialakítása lenne kívánatos. A 
vízfolyások parti sávjában puhafás ligeterdők és az ezekhez kapcsolódó vizes élőhelyek jellemzőek, 
melyek fenntartása és természetvédelmi kezelése elsődleges feladat kell legyen. 
 
D – nagytáblás mezőgazdasági területek  
A „D” jelű terület a lejtős, változatos domborzatú, nagytáblás monokultúrás mezőgazdasági területeket 
jelöli. A monokultúrás és nagytáblás műveléssel szemben a tájkarakteri egységen belül megőrzendő a 
kisparcellás művelés és a parcellák mezővédő fásítása javasolt. A védőfásítás és mezsgyék kialakítása 
nemcsak tájképi szempontból fontos feladat, hiszen a biodiverzitás megőrzését segíti, továbbá élő- és 
búvóhelyül szolgál számos állatfaj számára. 
 
E – egybefüggő hegyvidéki erdőterületek 
A település erdőterületei három nagyobb, egybefüggő foltot alkotnak a külterületen: a településtől 
északra a Belgrádi-erdő, keletre a Pétervölgyi-erdő, vagy Kiserdő és délnyugatra a Valkó-hegy 
erdőségei. Az erdőterületek körülbelül 90%-a erdészeti üzemtervezett erdőként van nyilvántartva, 
melyeknek több, mint 3/4-e gazdasági és kevesebb, mint 1/4-e védelmi rendeltetésű. A külterületi 
erdők állományait zömmel tölgy, gyertyán, akác és fenyők alkotják. (TAK, 2017) 
 

1.12.2.2. Tájtörténeti vizsgálat1 
 
Nézsa története egészen a Honfoglalás koráig nyúlik vissza. A honfoglaló magyarság 900-ban jutott el 
a Cserhátig. A korai időkből kevés adat maradt fenn, Anonymus, Béla király jegyzője azonban az 1196-
1703 között írt Gesta Hungarorumban már említést tesz a környékről. Krónikája szerint a Vág folyóig 
terjedő északi vidéket Hülek két fia, Zovárd (Szalárd), és Kadosa vezér foglalta el Huba törzsével. A 
megszállt Cserhát ebben az időben sűrű, összefüggő erdőséggel borított terület volt. Csekély 
népessége az avarok pásztorkodó leszármazottaiból, jelentősebb részben pedig szlávokból tevődhetett 
össze. (Zelnik, 2005)  
Nézsa eddig ismert legkorábbi írásos említése a 14. századból származik. Korabeli oklevélen említik, 
hogy a 14-15. század környékén a település a Nézsai (de Nysa) család birtokában áll. Innen kapta nevét 
is: Nysa – Nisza – Nesza – Nézsa. Korabinszky szerint a település túlnyomóan katolikusokkal lakott, 
termékeny határral bíró Nógrád vármegyei település. 
A Nézsai család Nézsai László hűtlensége miatt elvesztette birtokait. Mátyás király elkobozta és először 
1467-ben Rozgonyi János tárnokmesternek, majd később Parlagi Györgynek adományozta. A 17. 
század elején Bosnyák Tamás, füleki főkapitány és királyi főasztalnok a település birtokosa, majd halála 
után 1631-ben a birtok özvegyére, Zádory Katára szállt. 1635-ben fia Bosnyák István esztergomi 
kanonok tulajdona lett. A 17. század végére Nézsa teljesen elnéptelenedett, adatok ebből az időből 
nem maradtak fenn. A temető dombon ekkoriban egy faragott kövekből épült, tágas, ősrégi gótikus 
templom állt, melynek falaira keresztek, diadalívére pedig az okos és a balga szüzek példázata volt 
festve. A hagyomány szerint pálos-rendi szerzetesek monostora volt, ám a török időkben a faluval 
együtt elpusztult. Az első adat az újra betelepülő faluról 1700-ból származik, s 1702. május 11-én egy 
Losoncon kiadott kiváltságlevél alapján a helység már régtől lakott kulturális helyként szerepel. 
A 18. században több család is birtokolta a falut, így a Motesitzky, a Bossányi, a Sándor és a Klobusitzky 
családok. 1794-ben Nézsa nagy része gróf Klobusitzky Józseftől Herceg Alberté lett, akitől pedig 1802-
ben vette meg Szentiványi Ferenc, majd 1807-től az egész falu a családé lett. Ekkortól a birtokok ura 
Szentiványi Ferenc fia, Bonaventura, császári és királyi kamarás, majd halála után özvegye, Szirmai 

 
1 Készült a községi honlapon közölt adatok és a katonai térképek elemzésével. 
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Apollónia birtokolta a falut. Az ő nevéhez fűződik a temető dombon ma is látható Szent Anna kápolna, 
melyet 1825-ben emeltetett. A kápolna tetején található kálvária szobrait Dunaiszky Lőrinc készítette. 
 

 
8. ábra: Nézsa területe az első katonai felmérés idején, 1782-ban (forrás: mapire.eu, saját szerkesztés) 

 
Az első katonai felmérés a településre 1782-ben készült el. A falu ekkor még egy utcás völgyi falu volt, 
belterülete a mainak körülbelül egyharmadát tette ki. Ahogy a térképen is látszik, a 18. században az 
erdősültség a mai állapotnak körülbelül a felét teszi ki. Már akkoriban is a szántók és a patakvölgyek 
körül elterülő gyepek domináltak. A település úthálózata ebben az időszakban még viszonylag 
kezdetleges volt, a helyiek a környező dombvidéken át jártak a szomszédos településekre. A sík részen 
található belterület körüli dombok védelmet biztosítottak a lakosság számára. A térképen már 
ábrázolták a falu templomát, mely a 16. századból való. A falu plébániája már 1575-ben fennállott, ám 
első anyakönyvei 1714-ből valók. 1700-ban a visszaköltöző hívek adományaiból a templomot 
felújították, majd az 1760-as években gróf Klobusitzky István pártfogásával tornyot csatoltak hozzá. 
1799-ben átépítették és megnagyobbították, majd 1934-ben újból bővítették és új tornyot emeltek a 
régi helyére. 
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9. ábra: Nézsa területe a második katonai felmérésen 1840-45 (forrás: mapire.eu, saját szerkesztés) 
 
1840-45 között elkészült a második katonai felmérés. Ezidőben a falu tulajdonosai Edelspacher 
Mátyás és felesége Blaskovich Anna, a 19. század végén a Blaskovich család birtoka. A területen 
továbbra is dominánsak a szántó- és gyepterületek, azonban jelentős erdősülés figyelhető meg. A 
térképen már ábrázolták az Ortványhegyet és a Palkhegyet, valamint megneveztek egyes 
patakvölgyeket. A falu neve ekkor már Nézsaként jelenik meg. A felmérésen jól kivehetők a házakhoz 
tartozó, veteményesként használt nagyméretű kertek. A térképen beazonosítható a temető dombon 
a már említett Szent-Anna kápolna, valamint a ma is meglévő kastélyépület és a hozzá tartozó kert. A 
kastély építését az 1740-es években Klobusitzky gróf kezdte, majd 1896-ban a milleniumi évben 
Blaskovich Miklós földesúr emeletet és két toronyszobát építtetett rá. 
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10. ábra: Nézsa területe az 1867-es kataszteri térképen (forrás: mapire.eu, saját szerkesztés) 
 
Az 1867-es kataszteri térképen jól beazonosíthatók a település dűlői. A belterülettől keletre 
megjelennek szőlőterületek, az ún. Új homoki szőlők, a szőlőtermesztés ekkoriban fénykorát élte. A 
kortársak azt beszélték a környékbeli borokról, hogy „sok benne a borkő, ezért nem túlságosan édesek, 
nem is fanyarok, sem nem nagyon erősek…Ezekhez való sorolást érdemel a váci és a környékbeli, 
jobbára Cserhát-vidéki is. Színük vízszerű, tiszta, erősek, messze a legegészségesebbek …”  (Zelnik, 
2005). A belterülettől délre található a Szállás major, melynek területe ma is megtalálható. A 
felmérésen egyértelműen beazonosítható a kastély mai alaprajza, sajnos azonban angolkertjének 
alaprajza nem jelenik meg. 
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11. ábra: Nézsa területe a harmadik katonai felmérésen 1872-73 (forrás: mapire.eu, saját szerkesztés) 
 
Az 1872-73-as harmadik katonai felmérés már nagyjából a mai erdősültséget mutatja, a Péter-völgyi 
erdő és a Palkó hegy erdei ábrázolódnak. A térkép legfontosabb ábrázolása a kastély 10 hektáros 
parkjának megjelenítése, melyen jól kivehetők a park útvonalai. A parkhoz egykor egy kis tó is tartozott, 
melynek partján növénynemesítéssel és szaporítással foglalkoztak a kertészek. 
A környékre 1875-ben érkezett meg a filoxéra-járvány, amely végett vetett a szőlőtermesztésnek, az 
1940-re elkészült negyedik katonai felmérés idejére a település szőlő teljesen eltűntek. A település 
ekkorra újabb utcával bővült, belterülete csaknem kétszeresére nőtt. A felmérésen jól kivehető a 
kastélypark és annak útvonalai, valamint a temetődomb is elnyerte mai képét a kápolnához és 
kálváriához vezető keresztúttal. 
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12. ábra: Nézsa területe a negyedik katonai felmérésen 1941-ben (forrás: mapire.eu, saját szerkesztés) 
 
1908-ban Blaskovich Elemértől Reviczky József vásárolta meg a falut és nászajándékba adta fiának 
Reviczky Tibornak. 1924-es halála után testvérei: Reviczky József és báró Durneissné Reviczky Melánia 
vették át a kegyúri jogokat, egészen 1945-ig, a második világháború végéig. A kastély is az ő nevüket 
őrzi. A második világháború idején a kastélyban orosz kórház működött. A háború befejeztével a 
környék lakói – látva, hogy a kastélyt senki nem őrzi – kifosztották. Az épület rombolásra volt ítélve, de 
Koncz László utánajárásának köszönhetően nem bontották le. A község akkori vezetőinek javaslatára 
alakították át iskolává. A tanulók szülei és a pedagógusok együttesen, társadalmi munkát végeztek az 
épületen. 
A kastély parkja jelenleg védelem alatt áll, idős fái jelentős értéket képviselnek. A közepes gondozás 
ellenére a meglévő 24, zömében lombos fafaj, mint a vérbükk, vénic szil, bibírcses nyír, ezüst hárs, 
nyugati platán, kocsányos tölgy, szomorú fűz számos egyede jól viseli a körülményeket, habár a 
kastélypark területe jelentősen lecsökkent. A kastély déli szélén kis patak folyik keresztül. Ennek 
felhasználásával, valamint a régi meder és mederrendszer - természetesen gondos kerttörténeti 
kutatással megalapozott – rendbetételével jelentősen emelkedhetne a park szépsége.   



Nézsa község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 2019. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

56. oldal 
 

 Védett, védendő táji, természeti értékek, területek 
 
A település zöldfelületi rendszerének ökológiai szempontból legértékesebb elemei a védett, illetve a 
védelemre érdemes növénytársulások, komplex élőhelyek területei. Ahogy a korábbi fejezetekben is 
említésre került, Nézsa – a térséghez képest – gazdag vízrajzából eredendően kiemelt természeti 
értéknek tekinthetők a vízfolyásokhoz kötődő vizes élőhelyek, puhafás ligeterdők, valamint a 
külterületi erdők, melyek nem csupán értékes növény- és állatállományuk miatt tekinthetők 
természetvédelmi szempontból fontos területeknek, hanem az értékes élőhelyek közötti természetes 
összeköttetést biztosítva az ország ökológiai hálózatának is fontos elemei. 
Nézsa természeti adottságainak köszönhetően mind helyi, mind országos, sőt nemzetközi jelentőségű 
védett természeti területekkel is rendelkezik.  A település közigazgatási területén található természeti 
területek részét képezik az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben 
kihirdetett nemzeti ökológiai hálózatnak, valamint a Natura 2000 hálózatnak is. Az alábbi fejezetekben 
ezek részletes ismertetése valósul meg. 
Nézsa természeti értékeinek megóvása érdekében, az országos védettség alatt álló területek Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság által koordinált komplex védelmének biztosításán túl a település a Helyi 
Építési Szabályzatban gondoskodik a természeti értékek védelméről. A településrendezési eszközök 
felülvizsgálatának elkészítése során fel kell mérni a település természeti területeit, és meg kell 
határozni (a meglévőknél felülvizsgálni) a védett természeti területek lehatárolását. 
 

1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
 
A táj az ember és természet kölcsönhatásából létrejött ellentmondásos, mégis összetartozó egysége, 
amely sok esetben magas rendű vizuális-esztétikai értékeknek is a hordozója (Mőcsényi, 1968). A 
Magyarország és egyes kiemelt térségek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény az 
országosan meghatározott Tájképvédelmi terület övezetét jelöli ki. A 2019. március 16-tól hatályos 
törvény értelmében Tájképvédelmi terület övezetébe „a természeti adottságok, rendszerek, valamint 
az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területek tartoznak, 
amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes 
esztétikai jellemzőkkel bírnak”. A Tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó szabályokat a 
területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló MvM 
rendelet tartalmazza. 
2014. december 30-át követően megszűnt a kétszintű (országos és térségi) tájképvédelem. Helyébe 
egy új, országos tájképvédelmi övezetet hoztak létre, azonban a 2011-ben jogerőre lépett Nógrád 
Megyei Területrendezési Terve (NMTrT) még a kétszintű tájképvédelmet jeleníti meg. Jelen vizsgálati 
dokumentáció készítésekor a megyetervek felülvizsgálata javában zajlik, azok kihirdetése 2019. év 
végére várható. Mivel jelenleg a 2011-es NMTrT van érvényben, a 14. ábrán az itt meghatározott 
övezet kivágatát láthatjuk, azonban a jövőben várhatóan a 2018-as MATrT által meghatározottak 
szerint fog módosulni a megyei övezeti terv. 

  
 

13. ábra Az új OTrT által meghatározott Tájképvédelmi terület övezete (balra) és a NMTrT által 
meghatározott Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (jobbra) 
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Az új MATrT értelmében egy térségre vagy területre 
vonatkozóan az országos, kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategóriákra vonatkozó 
szabályok és a térségi övezeti szabályok közül az 
adottságok és értékek megőrzése szempontjából 
szigorúbb előírásokat kell alkalmazni. A területi 
tervek mellett így a BNPI által lehatárolt 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezete is vizsgálandó: 

 
 
 
 

 
 

 
1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy 

védelemre tervezett terület, érték, emlék 
 
Európai jelentőségű természetvédelmi területek 
Nézsa közigazgatási területét az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. 
rendeletben kihirdetett, az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. 
(V.11.) KvVM rendelettel közzétett Natura 2000-es 
területek közül a Nyugat-Cserhát és Naszály 
(HUDI20038) néven kihirdetett kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési (SCI) terület érinti. 

A Nyugat-Cserhát és Naszály SAC terület 476,55 ha 
kiterjedéssel érinti Nézsa közigazgatási területét és a 
település területének 25,5%-át teszi ki. A kijelölés 
célja a közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok 
kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, 
fenntartása, helyreállítása, valamint a kijelölés 
alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A 
területen közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek 
és cserjésedett változataik fontos orchidea-lelőhelyei, 91M0 Pannon cseres-tölgyesek, 8310 
Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok. Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 
6240 Szubpannon sztyeppék, 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek, 91H0 Pannon molyhos tölgyesek. 
(www.termeszetvedelem.hu) 

Az érintett ingatlanok felsorolását az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet tartalmazza: 

044/2, 044/3, 044/14, 067/1, 067/9, 067/10, 067/11, 067/12, 067/13, 067/14, 071/1, 071/2, 075, 076, 
087/12, 087/13, 088, 089/1, 089/2, 090, 091/6, 092/1, 092/2, 092/3, 092/4, 092/5, 095/2, 099/3, 
099/4, 099/6, 099/7, 099/9, 099/12, 099/17, 099/18, 099/19, 099/20, 099/21, 099/22, 099/23, 099/24, 
099/25, 099/26, 099/27, 099/28, 099/29, 099/30, 099/33, 099/34, 0101, 0102/1, 0102/2, 0102/3, 
0102/6, 0102/7 

15. ábra: Natura 2000 terület Nézsán (saját szerkesztés) 

14. ábra: Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület (forrás: BNPI, saját szerkesztés) 
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Országos jelentőségű természetvédelmi területek, természeti emlékek, értékek 
Nézsa területe természetvédelmi szempontból a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság fennhatása alá 
tartozik, a települést Tájvédelmi Körzet területe nem érinti. 
A 2/2002. (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet alapján Nézsa közigazgatási területe érzékeny természeti 
terület (ÉTT) által nem érintett. 
Az előzetes tájékoztatási szakaszban a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatalának 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya tájékoztatása alapján a területen ex lege védett 
terület (láp, szikes tó) nem található. 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: 
Tvt.) értelmében természeti emléknek minősül valamennyi 
kunhalom, földvár, forrás és víznyelő. A Tvt. 23.§ (2) bekezdésének 
hatálya alá esik a Temető megnevezésű ex lege védett középkori 
földvár (középponti EOV koordináták: 278370; 668760), érintett 
helyrajzi szám: 412 hrsz. 
 

A BNPI előzetes tájékoztatása szerint a település területén két forrás 
található: 

 

 
 

Kat. sz. Név EOV X EOV Y EOV Z max. hőfok forrás típusa 
F-5200-
1698 

Újrafakadás-forrás 278811 668497 255 8 talajvíz, állandó 

F-5200-
1703 

Klára-völgyi fő forrás 279207 668196 291 6 talajvíz, állandó 

A Tvt. 22. § f) pontja szerint oltalmuk biztosítása érdekében védetté kell nyilvánítani az arra érdemes 
földtani képződményeket és alapszelvényeket. Az előzetes tájékoztatási szakasz során a BNPI által 
megküldött adatszolgáltatás alapján Nézsa területén védelemre tervezett földtani alapszelvény 
található.  

 
ID Név EOV X EOV Y EOV Z 
T-016 Nézsa, Malom kőfejtő 667539 277120 231 

 

16. ábra: Temető nevű földvár alaprajza 
(forrás: Nováki, 2017) 
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17. ábra: Pontszerű védett elemek Nézsa területén (saját szerkesztés) 

 
A barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X.8.) KvVM rendelet által 
megállapított barlang felszíni védőövezetének része a 099/4, 099/18, 099/21, 099/22, 099/25, 099/30, 
091/6 hrsz-ú ingatlan. 
A Tvt. szerint védett természeti érték (természetvédelmi érték) a „törvény vagy más jogszabály által 
védetté, fokozottan védetté nyilvánított - kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő - élő 
szervezet egyede, fejlődési alakja, szakasza, annak származéka, illetőleg az élő szervezetek 
életközösségei, továbbá barlang, ásvány, ásványtársulás, ősmaradvány”. Az Országos 
Barlangnyilvántartás alapján Nézsa területén az alábbi barlangok találhatók: 

 Kat. sz. Név hossz 
(m) 

vertikális 
kiterjedés 

(m) 

mélység 
(m) 

magasság 
(m) 

hrsz. védettség 

1. 5222-1 Nézsai-
víznyelõbarlang 

394 55.7 55.7 0 099/22 fokozottan 
védett 

2. 5222-31 Palkó-hegyi-
barlang 

7 4.6 4.6 0 091/6 védett 

3. 5222-21 Szele-hegyi 2. sz. 
barlang 

15 7 7 0 099/18 védett 

4. 5222-20 Szele-hegyi-
barlang 

3.5 1 1 0 099/18 védett 

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_5222-1
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_5222-1
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_5222-31
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_5222-31
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_5222-21
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_5222-21
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_5222-20
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_5222-20
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5. 5222-22 Szele-hegyi 
víznyelõkatlan 1. 
sz. barlangja 

2.5 1 1 0 099/25 védett 

6. 5222-23 Szele-hegyi 
víznyelõkatlan 2. 
sz. barlangja 

9.5 2 2 0 099/25 védett 

7. 5222-24 Szele-hegyi 
víznyelõkatlan 3. 
sz. barlangja 

3 0.5 0.5 0 099/25 védett 

8. 5222-25 Szele-hegyi 
víznyelõkatlan 4. 
sz. barlangja 

4 1 1 0 099/25 védett 

9. 5222-26 Szele-hegyi 
víznyelõkatlan 5. 
sz. barlangja 

3 5 0 5 099/25 védett 

1
0. 

5222-27 Szele-hegyi 
víznyelõkatlan 6. 
sz. barlangja 

3.5 1 1 0 099/25 védett 

 
1.12.3.3. Ökológiai hálózat 

 
Az országos Ökológiai Hálózat övezetét Nézsa területére vonatkozóan az új MATrT jelöli ki. Az ökológiai 
hálózat térségi szintű pontosításának és funkcionális elemeinek meghatározása az NMTrT feladata. 
További pontosításokat az illetékes nemzeti park igazgatóság, jelen esetben a BNPI, tehet. A BNPI 
adatszolgáltatása alapján az országos Ökológiai Hálózat magterületéhez tartoznak a déli és északi 
erdőterületek, a Sinkár-patak völgye és a Meszes-hegy területe. Pufferterület övezete által érintett a 
déli erdők között húzódó gyepes völgy, míg ökológiai folyosóként a vízfolyások völgyei, az Ezersziget-
horgásztó környéke, valamint a Péter-völgyi erdő területei jelöltek. 

    
18. ábra: Az országos Ökológiai Hálózat új OTrT (balra) és BNPI (jobbra) által lehatárolt övezetei Nézsán: magterület – zöld, 

ökológiai folyosó – narancs, pufferterület – sárga 
 
Az Országos Ökológiai Hálózat funkcionális elemeinek szerepe: 
 
Magterületek: 
Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális nagyság 
esetén a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az élőhelyei és 
genetikai rezervátumai. 
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Ökológiai folyosók: 
A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-nagyobb 
megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai folyosók 
biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhelykomplexumokat kötik össze, egyben biztosítják a génáramlást 
az egymástól elszigetelt populációk között. 
 
Pufferterületek: 
A magterületek és a folyosók körül védőzónát (puffer-zóna) kell kijelölni, ahol még a természetközeli 
élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és folyosók védelme az esetleges 
külső káros hatásoktól. 
 

1.12.3.4. Helyi védelem 
Nézsa területén 1 db helyi természetvédelmi terület található: 

Név: Általános iskola parkja 
Törzskönyvi szám: 11/50/TT/76 
Kiterjedése: 5,99 ha 
Hatályba lépés éve: 1976 
Hrsz.: 204/3 
 

1.12.3.5. Egyedi tájértékek 
A településen a Bükki Nemzeti Park által hivatalosan nyilvántartott egyedi tájérték kataszter nem 
készült. A Budapesti Szent István Egyetem Tájépítészeti Karán készült és nyilvántartott tájérték 
kataszterében (TÉKA) a településen 40 db egyedi tájértéket találni. 
 

 
19. ábra: Egyedi tájértékek Nézsa településen (forrás:TÉKA) 

 
 

Megnevezés Típus Darabszám 
Gémeskút Agrártörténeti érték 1 db 
Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop Emlékmű  3 db 
Kereszt Szakrális alkotás 6 db 
Sírkövek Síremlékcsoport 1 db 
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Külterületi pince Agrártörténeti érték 1 db 
Harangtorony Szakrális építmény 1 db 
Római katolikus templom (Szent Jakab templom) Szakrális építmény 1 db 
Kálvária keresztek Kálvária 1 db 
Temető Kultúrtörténeti, szakrális 

hely 
1 db 

Kápolna Szakrális építmény 1 db 
Reviczky-kastély, magtár, park Zöldfelületi létesítmény, 

történeti kert 
3 db 

Kőtömb, kőhalmaz Szobor 4 db 
Forrás Forrás 10 db 
Mész-, faszén-, stb égető kemence Kultúrtörténeti érték 2 db 
Tájérték Kultúrtörténeti érték 2 db 
Gótikus mérművek Szobor 1 db 

 
 

 Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 
 
Nézsa és közvetlen környezete esetében különösen nagy vonzerőt képviselnek a történelmi emlékek, 
a kulturális és néprajzi értékek mellett a természeti adottságok, természeti értékek, a hagyományok és 
szokások. A település természeti környezete országos viszonylatban és a tájhasználat korábbi 
időszakaihoz képest jó állapotban van. Szerencsés, hogy (elsősorban a védett területek mentén) 
növekedett a természetközeli gyepterületek, erdősávok aránya, az erdősültség emelkedett a korábbi 
állapothoz képest. 
Nézsa esetében az elsőként említhető tájhasználati probléma a nagytáblás mezőgazdasági művelés és 
a biológiailag aktív felületek, mint településszerkezetet tagoló elemek hiánya. A belterület és a 
külterület esetében egyaránt hiányosak a vonalas összekötő és tagoló elemek, mint a fasorok, 
mezővédő erdősávok, mezsgyék. Problémát okoz, hogy a külterületi mezőgazdasági területek és a 
beépített területek határán hiányoznak a településszegélyek, a határoló cserjesávok. A területek tagoló 
biológiailag aktív felületek nemcsak a település ökológiai állapotát javíthatják, hanem hozzájárulhatnak 
a biológiai sokféleség megőrzéséhez, növeléséhez. 
Konfliktusos területként jelenik meg a tájban a korábban szőlőművelés alá vont területegység, a Kertek 
fölött és a Pétervölgyi dűlők mellett. A szőlőtermesztés hagyományának megszűnése, mint az ország 
számos települése esetében, a 19. századi filoxéra járványhoz vezethető vissza. A területen még 
fellelhető a szőlőtermesztést idéző kisparcellás kialakítás, azonban szőlőtőkéket már nem találhatunk. 
Habár kívánatos lenne a szőlőterületek visszaállítása, ennek igénye nem reális, azonban a cserjésedés 
visszafordításával, hagyásfás legelők kialakításával fenntartható lehetne a terület. 
A település az évszázadok során a vízfolyások mentén alakult ki, az emberek a patak mentén 
építkeztek, így Nézsa településszerkezete egyedi alakot öltött. A történeti településmagot a fő út, a 
Szondy utca adja. A 20. század folyamán a történeti mag körüli kertek megtartásával a főúttal 
párhuzamosan további utcák alakultak ki. A településfejlődés következtében a településkép tagolttá 
vált, a belterület körülbelül felét a beékelődött kertek, mezőgazdasági területek teszik ki. Habár a 
lakóépületekhez közel itt már megjelennek facsoportok és cserjesávok, a területek még tovább 
tagolhatók. 
Problémát okoz továbbá a települési vízfolyásoknak, a Sinkár-patak mellékágainak kezelése, a 
patakmeder fenntartása, valamint a kísérő növényzet hiánya. A vízfolyások a település igen fontos 
ökológiai felületei, melyek fenntartása elsődleges feladat kell legyen. 
A belterületre a rekreációs zöldfelületek hiánya jellemző. Az utcaképek nem egységesek, az utcák, 
terek növényállománya elmarad a kívánatostól. A település útjain nem jellemzőek a fasorok, a 
zöldsávok sok helyen keskenyek, a növénykiültetések ritkák, holott a zöldsávok nemcsak esztétikai, 
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hanem ökológiai és élettani hatásaik miatt is meghatározóak, szerepük van a vízelvezetésben és a 
pormegkötésben is. 
A település legnagyobb közhasználatú zöldfelülete a Reviczky-kastély parkja. A kúria jelenleg az 
általános iskolának ad helyet, így parkjában játszófelületek, sportpályák kaptak helyet. Állapotuk 
azonban leromlott, felújításra szorul. A park emellett az egyetlen területe a településnek, ahol 
közösségi rendezvények megtartására van lehetőség. 
Mindez összefüggésben áll az egész a tájban tapasztalható erős homogenizációs folyamattal. A 
történeti és a néhány évtizede készült térképeknek a jelenlegi állapottal való összehasonlításakor azt 
tapasztaljuk, hogy a korábbi diverznek és mozaikosabbnak mondható tájszerkezet homogénné vált. A 
mezőgazdasági művelésre alkalmas területek teljesen egybenőttek, óriási kiterjedésű agrársivatagokat 
hozva létre, a dominánsan erdőművelésű területeken korábban foltokban megjelenő legelők, kertes 
művelésű területek beerdősültek. Mindez hátrányosan befolyásolja a tájképi megjelenést és a 
szegélyek megszűnésével számos fajnak az élőhelye szűnt meg, csökkentve a biodiverzitást. 
 

 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

Zöldfelületnek tekinthető minden olyan terület, amelyet növényzet borít. Ebből következően a 
zöldfelületi rendszert számos különböző zöldfelületi elem alkotja. A zöldfelületi elemek jellege, 
funkciója, használati és kondicionáló értéke nagymértékben különbözik. (A zöldterület az önálló 
területfelhasználási kategória, amely részben vagy egészben állandóan növényzettel fedett, más 
területfelhasználási egységben nem tartozó közterület.)  
Nézsa külterületének tájszerkezetét a nagyméretű, összefüggő mezőgazdasági és erdőterületek, a 
Sinkár-patak és mellékágainak völgyei, valamint a lankásabb területek gyepei tagolják. Az előző 
fejezetekben láthattuk, hogy ezek a szerkezeti elemek hogyan hatottak és hatnak a mai napig is a 
település külterületének és belterületének szerkezetére, mely több magból fejlődő, több különálló 
egységből áll. A kivett területek alacsony 11%-os és a szántóföldek 39%-os területi aránya mellett még 
kedvezőnek értékelhető a település növényzettel borított felületeinek nagysága, bár a képet árnyalja, 
hogy az erdő és gyepterületek eloszlása koncentrált, nem kellően mozaikos elrendezésű. 
A külterületi zöldfelületi környezet mellett, kedvező, hogy Nézsa belterületére a kertes lakótelkek 
jellemzőek és a lakóházakhoz tartozó telkek is fontos részei a zöldfelületi rendszernek. További pozitív 
jellemző, hogy a lakókertek mellett több helyen, elszórtan gazdasági és haszonkertek is színesítik a 
településképet. Megállapítható, hogy a termesztési célú zöldfelületek, az erdő-, illetve mezőgazdasági 
módszerekkel művelt területek vannak túlsúlyban Nézsa zöldfelületi rendszerében és a közjóléti és 
esztétikai célú zöldfelületek kiterjedése alacsony. A külső zöldfelületekről, az erdőkről, a 
mezőgazdasági területekről, a vízfelületekről a tájhasználatot értékelő fejezetben részletesen írtunk. 
 

 A települési zöldfelületi rendszer elemei 
A zöldfelületi rendszer a település klimatikus viszonyainak megőrzése, javítása érdekében döntően 
zöldfelületekből álló – hatása és térbeli elhelyezkedése alapján egy egységet képező – alrendszer. 
Nézsa esetében a lakótelkekhez kapcsolódó zöldfelületek a meghatározóak, illetve az intézmények 
zöldfelületei jelentenek nagyobb kiterjedésű zöldfelületi elemeket. Sportolási és közjóléti célú 
zöldfelületekből mennyiségileg elegendő elem található a településen, ám ezek mérete és minősége 
nem megfelelő. 
Nézsa esetében a történeti településrészre koncentrálódnak a közösségi használatú zöldterületek, 
melyek elsősorban a zöldfelületi intézmények, intézményi zöldfelületek. A közösségi használatú kertek 
alacsony számával ellentétben magas a magánkertek aránya. A lakótelkekhez kapcsolódó zöldfelületek 
között pihenőkerteket és haszonkerteket egyaránt találhatunk. 
Nézsa településszerkezeti egységeit jól leköveti a zöldfelületi rendszer minősége. A legrégebb idő óta 
lakott „Ófalu” organikus szerkezetű településszövetébe ágyazódva hosszú, átlag 2-3000 m2-es 
szalagtelkek, nagy kiterjedésű hátsókertek – a már említett beékelődött kertes területek - biztosítják a 
megfelelő növényborítást. Ebben a településrészben található a település szinte összes kijelölt 
zöldterülete (közparkja és közkertje) és nagyobb zöldfelületi arányú intézménye. 
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A történeti magtól északkeletre és délnyugatra eső újabb településrészekre egyaránt elmondható, 
hogy a történeti maghoz közelebb eső utcák falusias beépítésűek, míg a kintebb eső utcák mentén 
kertvárosi beépítés jellemző. Itt jóval kisebb, de szélesebb, cca. 1000-1500 m2-es telkek találhatók. Az 
utcák és a beépítések kevés teret engednek a zöldfelületeknek, utcafásításoknak, közkertek 
kialakításának, holott a településrészeken szükség volna a rekreációs és esztétikai célú zöldterületi 
fejlesztésre. 
Ezen kívül megállapítható, hogy az egyes településrészek között nem jelennek meg „elválasztó, köztes” 
jellegű zöldfelületek, ahogyan hiányzik a belterületet a külterületi mező- és erdőgazdasági elválasztó 
biotekturális hálózat is. 
 

1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a 
zöldfelületi karaktert meghatározó elemek 

 
Lakóterületi zöldfelületek 
A belterületen a közterületek zöldfelületei voltak elsősorban a vizsgálat tárgyai, melynek során 
megállapítást nyert, hogy a település történeti és új, átalakult részei között jelentős különbségek 
jelennek meg. A település fő utcájának, a Szondy útnak meghatározó szerepe van a településkép 
megítélésében – ez a község egyik legforgalmasabb közútja. Az útra felfűződő telkek más-más 
beépítései miatt nem alakult ki homogén, egységes utcakép. Az út mentén keskeny és szélesebb 
zöldsávok váltakoznak, többnyire egyoldali járda jellemző. Fasor nem, növénykiültetés csak néhol 
jelenik meg. A hosszú telkeken, az épületek mögött nagy kertek húzódnak, ahol szerencsés módon a 
telekosztási és beépítési folyamat nem kezdődött meg. A Reviczky park felé haladva széles utcakép 
tárul elénk két oldali, szélesebb zöldsávval és szintén egyoldali járdával. A park mentén az utcát a kert 
fái határozzák meg. Az utca mentén az iskola és a templom közötti szakasz a legmeghatározóbb, hiszen 
az úton Alsópetény felől érkezve gyönyörű látképet nyújt a katolikus templom sziluettje. Az 
utcaképeket villanyoszlopok és vezetékek rontják. 
Az újabb beépítésekre a raszteres telekkiosztás jellemző, a telkek kisebbek, azonban az utcák kellően 
szélesek, a főúthoz hasonlóak. A belterület északkeleti felében az Árpád út kivételével minden utca 
burkolt, az utcákban jellemzően kétoldali keskeny zöldsáv található. A vízelvezetés leginkább gyepes, 
néhol burkolt vízelvezető árkokkal megoldott. Az utcafásítás és évelő kiültetés kismértékű, elszórtan 
jelenik meg egy-egy gyümölcsfa és dísznövény a házak előtt. A délnyugati településrész utcái 
eltérőbbek, az utcák körülbelül 70%-a burkolt. Az utak jellemzően kétoldali zöldsávval, gyepes árokkal 
és egyoldali járdával kialakítottak. Ezen a településrészen már jellemzőbbek az út menti kiültetések és 
megjelennek gyümölcsfa sorok is. 
 
Fasorok 
Szép idős faállományú és egységes fasorok a településen nem találhatók, csak nagyon rövid 
szakaszokon tűnnek fel faegyedek. Gyümölcsfa sorok a délnyugati településrészen jellemzőek. 
Korosabb és értékes faállománnyal a Reviczky-kastély parkja rendelkezik. 
 
Zöldterületek 
Nézsa közösségi használatú zöldterületekkel gyéren ellátott településnek minősíthető. Közcélú 
zöldterület a Szondy út és Dózsa György utca kereszteződésében, a Reviczky parkkal szemben található 
Hősök parkja. Itt helyezkedik el a Hősök szobra, mely az I. világháború hősi halottainak állít emléket. A 
tér légies, jól átlátható terület egyszerű, már-már merev, geometrikus vonalvezetéssel, mely 
indokolatlanul kettéosztja a teret. A tér növényalkalmazásában többnyire a különböző fafajok 
dominálnak, mint a nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos), a török mogyoró (Corylus colurna), a 
hamisciprus (Chamaecyparis sp.), a korai juhar (Acer platanoides) és az emlékmű mögött térfalat 
képező nyárfasor (Populus sp.). A tér cserjeállománya hiányos, csak orgonát (Syringa vulgaris) és 
tamariskát (Tamarix tetrandra) találhatunk, holott a kerti berendezéseket megtámasztva kellemesebb 
térérzet alakulhatna ki.  A szobor mellett rózsaágyás terül el, mely Magyarországot szimbolizálja. A 
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téren elhelyezésre került egy 1956-os emlékkő is. Szükségszerű lenne a köré telepített tuják cseréje 
rossz állapotuk és komor hangulatuk miatt is. 
Nézsa közösségi rendezvényeinek megtartására alkalmas helyszín, s így inkább közösségi használatú 
zöldterület, mint zöldfelületi intézmény az általános iskolaként üzemelő Reviczky-kastély parkja. 
Elhelyezkedése kedvező, könnyen megközelíthető. A közel 6 hektár területű park helyi 
természetvédelmi oltalom alatt áll és műemléki környezetként tartják számon. Védettségének fő oka 
dendrológiailag értékes növényállománya. A park területén fellelhető fajok közé tartozik a vérbükk 
(Fagus sylvatica ’Purpurea’), a vénic szil (Ulmus laevis), a kocsányos tölgy (Quercus robur), a bibircses 
nyír (Betula pendula), az ezüst hárs (Tilia tomentosa), a nyugati platán (Platanus occidentalis) és a 
szomorú fűz (Salix sepulcralis). A park belső tere rendszeresen fenntartott, rendezett terület, azonban 
a parkot körülvevő körsétány felújításra szorul. A park része egy mederrendszer, mely jelenleg nem 
rendezett, azonban felújításával látványos és esztétikailag értéknövelő szerepe lenne a park számára. 
Egykor egy kis tó is tartozott a területhez, melynek partján üvegházakban növény-nemesítéssel és 
szaporítással foglalkoztak. A kúria kertje jelenleg is alkalmas különböző iskolai vagy egyéb program 
megtartására, ám egy tervszerű felújítással és új funkciók kialakításával még több szabadidős 
tevékenységnek helyet adhatna. A növényzet tervszerű kezelése és védelme, valamint a 
kertépítészetileg alátámasztott parkfelújítás érdekében kerttörténeti kutatás készítése javasolt. 
 
 
Jelentős zöldfelületi intézmények 
Nézsa zöldfelületi rendszerének meghatározó elemei a többnyire nagy kiterjedésű zöldfelületi 
intézmények. Ezek közé sorolható a már említett Reviczky park, a katolikus templom kertje, a temető 
a kálvária dombbal és a sportpálya. 
 
Szent Jakab római katolikus templom tere 
A Szent Jakab római katolikus templom a Szondy út és a Táncsics út Y-elágazásában található, így a 
templom előtti tér elkeskenyedő. A tér nagy része burkolt, a közepén Nepomuki Szent János szobra áll. 
A templomkert alacsony fém kerítéssel elkerített, padokkal felszerelt. Növényállománya nem 
meghatározó, két idősebb lucfenyő, buxus és egynyári virágágyak találhatók itt. A kert gondozott, 
ápolt.  
 
Katolikus temető és kálvária 
A község katolikus temetője a település belterületének északi határában található. A temető 
megközelíthető a Kossuth utcáról nyíló főbejáraton keresztül, vagy a Kossuth utcáról a Nézsai 
Keresztúton felsétálva. A temetőben fellelhető még az egykori, faragott kövekből épített gótikus 
templom, mely a hagyomány szerint pálos-rendi szerzetesek monostora volt, ám a török idők alatt a 
faluval együtt elpusztult. A temető növényállománya döntően örökzöldekből, kisebb arányban 
gyümölcsfákból, illetve lombhullató fajokból – mint például mezei juhar (Acer campestre) – áll. A 
temető, az idős növényállomány, a kálvária és stációi egyaránt meghatározó településképi elemek, 
melyek Nézsa lakott területeiről mindenhonnan jól láthatók. 
 
Sportpálya 
Nézsa sportpályája a belterület észak-nyugati végében, a kastély mögött található, a Park utcáról 
közelíthető meg. A gyepes labdarúgó pálya a település jelentős zöldfelületi intézménye. Környezete 
rendezett, a pálya füve nyírt, rendszeresen fenntartott. A pályához kiszolgáló épületek nem tartoznak, 
egyedüli építmények a fedett kispadok, valamint a pályát körülvevő kerítés. 
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1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 
 
A történeti településmag közterületi zöldfelületekben viszonylag gazdag, melyben nagy szerepe van a 
Reviczky kastély parkjának. Ezzel szemben az újabb településrészeken nem jellemzőek a zöldterületek, 
a beépítések és az utcák kialakítása nem enged teret közkertek, közparkok kialakítására. A településen 
összességében jelentős a zöldfelületi intézmények aránya, minőségük többségében jó. 
A meglévő parkok jól karbantartottak, azonban szükség lenne több közkert vagy játszótér létesítésére, 
főként a kertvárosi településrészeken.  Az utcaképet tekintve a fasorok hiányoznak, csak kisebb 
szakaszokon tűnnek fel faegyedek. Gyümölcsfa sorok elsősorban a délnyugati településrészen 
jellemzőek, valamint a Reviczky park mentén találhatunk idős, jó állapotú fasort. Az utak mentén a 
legtöbb szakaszon kétoldali zöldsávval és többnyire gyepes árokkal találkozhatunk, a kiültetések 
hiányosak, inkább a délnyugati településrészen jelennek meg. 
Összességében elmondható, hogy a meglévő zöldterületek gondozottak, ami előremutató. A 
megkezdett zöldfelület fejlesztési folyamatok pozitív hatást gyakoroltak a településre, hangulatossá, 
használhatóvá tették a közterületeket. Ezt az irányt mindenképp folytatni szükséges a jövőben, egy 
egységes települési arculatot kell kifejleszteni. 
 

1.13.1.3. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 
 
Nézsa zöldfelületi rendszerének két sarkalatos pontja van: az egyik az új településrész alacsony 
zöldfelületi ellátottsága, a másik a Reviczky-kastélypark kertépítészeti szerkezetének fokozatos 
eltűnése, pusztulása. 
A meglévő közkertek jól kiépítettek, a növényállományuk, berendezésük megfelelő, azonban a 
történeti településmagban csoportosulnak. A kertvárosi településrészen játszóterek, közkertek nem 
találhatók. 
Az Reviczky-kastélypark 6 hektáros területe rendszeresen fenntartott, s jelen állapotában megfelelő 
iskolai rendezvények és települési programok megtartására. Kertépítészeti kialakítása azonban 
veszendőben van, az egykori mederrendszer, a tó, a parkot körbeölelő sétány tervszerű, kerttörténeti 
kutatással alátámasztott felújítása jelentősen növelné a park értékét, nem beszélve a növényállomány 
tervezett kezeléséről. 
A településszegélyek gyérek, hiányoznak a területhasználatokat elválasztó zöldsávok a lakóházak és a 
mezőgazdasági táblák között. 
 

 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

 Területhasználat vizsgálata 
 

1.14.1.1. Művelési ágak és minőségi osztályok 
 
Jelen fejezetben a művelési ágak és minőség osztályok bemutatása építéskorlátozó szempontból 
kerül elemzésre. 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc‐biztonsági és Földhivatali Főosztályának 2017.04. 06‐ 
ai tájékoztatása szerint Legénd község külterületén művelési áganként (az erdő kivételével) ‐ az 
Ingatlannyilvántartás jelenlegi állapota alapján ‐ a következő minőségi osztályú termőföldek 
minősülnek átlagosnál jobb minőségűnek: 
Gyümölcsös: 2; 
Szántó: 2, 3, 4. 
Legelő: 1,2 és 
Rét: 2, 3. 
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 11. § (1) bekezdése 
értelmében termőföldet más (nem termelési) célra csak kivételesen ‐ elsősorban a gyengébb minőségű 
termőföld igénybevételével ‐ lehet felhasználni. A Tfvt. 11. § (2) bekezdése alapján az átlagosnál jobb 
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minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel 
céljából lehet. A Tfvt 11. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az igénybevételt az indokolt 
szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. Települések belterületének bővítése 
(termőföld belterületbe vonása) esetén a Tfvt. 15. § (4) bekezdése alapján figyelemmel kell lenni arra, 
hogy a belterületbe vonási kérelem elutasítási oka lehet, ha az érintett termőföldek nem szomszédosak 
a belterületi földrészletekkel, továbbá a kérelmezett, átlagosnál jobb minőségű termőföldek mellett 
gyengébb minőségű termőföldek is szomszédosak a belterülettel. 
 

 
20. ábra Átlagnál jobb minőségű termőföldek 
 
 
 

1.14.1.2. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek  
 

Beépítésre szánt területek: 
A belterület nagy részét falusias lakóterületek teszik ki. A településközpontban a Szondy út és Dózsa 
György út elágazásánál településközpont vegyes területekként vannak besorolva a község 
intézményeinek telkei, és néhány szomszédos lakótelek.  
A Reviczky park mögötti területen, a Park utca mentén különleges sportterületként van kijelölve, mely 
a futballpályát is magában foglalja. 
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A Park utca szemközti oldalán, ipari gazdasági területen található a Hűtőház telephelye. 
További, nagy kiterjedésű ún. tartalék ipari gazdasági területek lettek kijelölve a hatályos 
településszerkezeti terven a belterülettől északnyugatra, a Szondy út folytatásában, mindkét 
oldalon. Ipari gazdasági terület a Táncsics útról megközelíthető régi TSz mezőgazdasági 
telephelye is. 
Kereskedelmi, szolgáltató területként van kijelölve az Árpád út északkeleti oldalán, a teleksor kb. 
kétharmad hosszában, a teleksort folytató lakótelkekkel azonos telekmélységben. 
Különleges területekként jelöli a terv a szeméttelep és a szennyvíztisztító területét a Szondy út 
külterületi szakaszán, Nógrádsáp irányában. Szintén különleges területi besorolásúak a bányatelkek a 
külterület nyugati részén (091/1 és 099/24 hrsz.). 
 
A beépítésre szánt terület kijelölésére vonatkozó jelenlegi szabályok a Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi. CXXXIX tv. alapján: 
 
12. §  
(1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési 

eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: 
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 

területeinek összenövését, és 
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a 

tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy olyan 
használaton kívül került vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban lévő terület, 
amely a tervezett rendeltetésnek megfelelne. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont 
szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele 
aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%‐ának 
megfelelő kiterjedésű, legalább 50%‐ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet 
vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület 
rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő 
területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 

 
 
Beépítésre nem szánt területek: 
A külterület nagyobb, a belterületet körülvevő részét mezőgazdasági területfelhasználású 
területek adják, nagyobb összefüggő erdőterületek a külterület északi és déli részén találhatók, 
kisebb foltokban pedig a keleti és nyugati településrészeken. 
 
 

1.14.1.3. Alulhasznosított barnamezős terület 
 
Barnamezős terület a használaton kívül került vagy jelentős mértékben alulhasznosított, általában 
leromlott fizikai állapotú és gyakran szennyezett talajú egykori iparterület, gazdasági terület, illetve 
bármilyen felhagyott terület. 
A definíció alapján barnamezős területként tekinthetünk a horgásztó déli részén kialakított, de végül 
be nem épült, közművekkel rendelkező, jelenleg végrehajtás alatt lévő, kb. 70 telekből álló lakóparkra. 
 
 
 
 



Nézsa község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 2019. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

69. oldal 
 

1.14.1.4. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 
 
Kifejezetten szlömösödött, konfliktussal terhelt terület nincs Nézsán, a lakóházak egy része, a Magtár 
és az Istálló, vagy ún. Kiskastély azonban felújításra szorul! 
 
 

 A telekstruktúra vizsgálata 
 

1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 
 
A település régi lakótelkei ún. hosszútelkek a Szondy út mentén. Átlagban 8-20m szélesek, és akár 
180m telekmélységet is elérhetik. Későbbi, már tervezett, egyforma, szabályos téglalap alakú telkei kb. 
20mx60m-esek, jellemzően a Kossuth, Petőfi és Árpád, a falu másik felén pedig az Alkotmány útról 
nyílnak.  
A belterület mellett, külterületen kisebb mezőgazdasági parcellák találhatók, nagyobb egybefüggő 
területek a belterülettől távolabb helyezkednek el. Az erdőterületek nagy részét is hatalmas telkek 
képezik a külterület északi és déli oldalán. 
 

 
21. ábra Telekméret vizsgálat 
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1.14.2.2. Önkormányzati tulajdon kataszter 

 
Az ábrából is jól látszik, hogy a település nagy része természetes személyek vagy az állam tulajdona. Az 
állami területek jelentős része erdő. Az egyház tulajdona a temető és a templom mellett néhány 
szántóföld. Az önkormányzat a közutak mellett az általános iskola (Reviczky Kastély), Magtár, 
sportpálya, önkormányzati hivatal épületének tömbje. (részletes listát lsd. a 10.1.1. fejezetben) 
 

 
 

 Az építmények vizsgálata 
 

1.14.3.1. Településkarakter, beépítési jellemzők, helyi sajátosságok 
 
Építészeti karakterek szempontjából a beépített területeket négy karakterre oszthatjuk: falusias, 
kertvárosias, gazdasági és nagyléptékű beépítések karaktere. 
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Falusias karakter 
A történeti falurész, mint utcás település egységes utcaképet őrzött meg, nagyon szigorú oldalhatáros 
/fésűs/ beépítési rendet és a tetőgerincek vonalát a régi fő utca, a mai Szondi utca megőrizte. Előkert 
nem jellemző. Sajátos a déli útelválásba épített 16. századi eredetű rk. templom utak szigetén való 
elhelyezkedése. A község északi részén szétváló utak vonalába települt a 18. században épült 
Klobusitzky-Balskovich-Szapári kastély és a kastélyhoz tartozó kiegészítő épületek, uradalmi majorság 
tanújelei. 
Az eredetileg egyutcás falu főutcája - a Szondy út - az utcára merőleges hosszútelkek sorát fűzi föl, 
melyekre a struktúrához igazodva egytraktusos népi hosszúházak épültek. A másik jellemző 
lakóháztípus a sátortetős kockaház. Nézsa lakóházainak több mint 90%-a homlokfallal fordul az utca 
felé, ami azt jelenti, hogy a homlokfalon szinte kivétel nélkül két egyforma álló ablak van, melyek a ház 
„szemei”, következésképp ez az utcai homlokzat a ház arca. A ház antropomorf jellege miatt 
asszociációs párhuzam alakul ki az emberi arc és a ház homlokfala között. 
A falusi ház hagyománykövető, inkább választja a régi bevált megoldásokat, mint a kísérletező újat, 
ahol leginkább megfeneklik a bizonytalan és kellően át nem gondolt technikai, szerkezeti és stílusbeli 
„megoldások” zátonyain. Az újonnan épülő háznak attól függetlenül is bizonyos mértékig követnie kell 
a hagyományt, hogy a falusi életmód már mást jelent, mint 100 évvel ezelőtt. Ezek a falusi házak 
emberléptékűek, se nem nagyok se nem kicsik, akkorák amekkoráknak lenniük kell. Ezek a házak a 



Nézsa község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 2019. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

72. oldal 
 

szükség diktálta logika mentén, a legjobb módon alkalmazkodtak a telekhez a környezethez és a 
domborzati adottságokhoz, a szigorú hagyományőrzés szabályai szerint. 
 
Kertvárosias karakter 
Az újabb kori utcák kiszabályozása, és telekosztása révén falusias jellegű beépítések mellett a mai 
életformát kiszolgáló „korszerű” és divatos kertvárosias épülettípusok is megjelentek, nagyobb 
tömegű, többszintes családi házakkal. Egyes utcákban, utcaszakaszokon a beépítések egymáshoz 
illeszkedően, hasonló stílusban, hasonló tetőformával és tetőfedési anyaggal, színben harmonizáló 
homlokzattal, míg másutt nagyon eltérően, más tetőfedéssel, más épülettömeggel és nyílásosztással, 
eltérő kerítéssel épültek. Ezen a területen a lakóingatlanok között a földszintes, földszint + tetőtér, 
illetve 2 szintes épületek vegyesen fordulnak elő. A fellelhető tetőidomok is széles skálán mozognak, 
az egyszerű nyeregtetőtől a sátortetőn át a bonyolultabb tetőformákig. 
 
Gazdasági karakter 
Nézsa gazdasági területe a faluközpontot szegélyező Park utca végén alakult ki, jellemzően a hűtőház 
épületeivel. A területen megtalálhatóak a jellegzetes nagyméretű gazdasági csarnoképületek és a 
családi ház jellegű irodaépületek, melyek így vegyes utcaképet adnak.  
A belterület déli részén kijelölt gazdasági terület jelenleg még nem épült be.  
Mindkét területen az épületek körüli fásításnak és az épületszínezésnek kiemelt a szerepe. 
 
Nagyléptékű beépítések karaktere 
A településközpontban lévő, jellemzően közösségi, szolgáltató létesítmények területe. Itt található a 
polgármesteri hivatalnak, élelmiszer áruháznak, és a presszónak helyet adó épület, a kastély épületei, 
valamint a művelődési ház csarnoka.  
Az épületek funkcióban és megjelenésben is igen eltérőek, található köztük műemlék, és megújításra 
szoruló épület is, viszont központi elhelyezkedésük, funkciójuk, és - a lakóépületekhez viszonyított - 
monumentalitásuk miatt kiemelkedő fontosságúak Nézsa arculata szempontjából is.  
A kastély - még meg nem újított - épületeinek örökségvédelmi szempontok alapján történő felújítása, 
a különösebb építészeti értéket nem képviselő épületeknek pedig a műemlékek uralta 
településközponti arculatba való beillesztése szükséges. 
/TAK, 2017./ 
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 Az épített környezet értékei 
 

1.14.4.1. Rövid történeti áttekintés 

A község története a honfoglalásig nyúlik vissza. Korabinszky szerint Nisza (Nysa) vagy Nesza, 
túlnyomóan katolikusokkal lakott, termékeny határral bíró Nógrád vármegyei település. 

Nézsával kapcsolatos eddig ismert legkorábbi írásos oklevelekből kiderül, hogy a 14-15. 
század környékén a Nézsai (de Nysa) család birtokolja. Mátyás király Nézsai László hűtlen magatartása 
miatt elkobozza birtokait, és először 1467-ben Rozgonyi János tárnokmesternek és Rajnald 
székelyispánnak, majd később 1474-ben Parlagi Györgynek adományozza. 

17. század elején Bosnyák Tamás füleki főkapitány és királyi főasztalnok a birtokosa, majd halála után 
(1631) özvegye született Zádory Kata birtokában találjuk. 1635-ben fia Bosnyák István esztergomi 
kanonok tulajdona lesz. A 17. század végére település teljesen elnéptelenedik. Az első adat az újra 
lakott faluról 1700-ból származik. 1702. május 11-én Losoncon kiadott kiváltságlevél alapján a helység 
régtől lakott kuriális hely. 

A 18. században több család birtokolja, így a Motesitzky, a Bossányi, a Sándor és a Klobusitzky családok. 
1794-ben Nézsa 7/12-ed része gróf Klobusitzky Józseftől Herceg Albertté lett, akitől 1802-ben vette 
meg Szentiványi Ferenc. 1807-től teljes egészében a Szentiványiaké. Kegyura Szentiványi Ferenc fia 
Bonaventúra, császári és királyi kamarás, majd 1811-ben bekövetkezett halála után özvegye Szirmai 
Apollónia birtokolja. A későbbiekben Edelspacher Mátyás és felesége Blaskovich Anna illetve 
Szentiványi Ferenc a tulajdonosai. A 19. század végén a Blaskovich család birtoka. 1908-ban Blaskovich 
Elemértől Reviczky József vásárolja meg, és nászajándékba fiának Reviczky Tibornak ajándékozza. 
1924-ben Reviczky Tibor halála után testvérei: Reviczky József és báró Durneissné Reviczky Melánia 
vették át a kegyúri jogokat 1945-ig, a II. világháború végéig. 

A temető-dombon (ófalu) egy ősrégi gótikus templom állott, amely faragott kövekből épült és tágas 
volt. Falaira keresztek és diadalívére az okos és a balga szüzek példázata volt festve. A hagyomány 
szerint pálos-rendi szerzetesek monostora volt, és török időkben a régi faluval együtt pusztult el. A 
temető-dombon található a Szent-Anna kápolna, amelyet 1825-ben emeltetett Szentiványi 
Bonaventúra özvegye Szirmai Apollónia. A kápolna tetején kálvária található melynek 
szobrait Dunaiszky Lőrinc készítette. 

A községben lévő Szent Jakab templom a 16. századból való. 1700-ban a hívek adományaiból felújítják, 
majd az 1760-as években gróf Klobusitzky István pártfogásával tornyot csatolnak hozzá, 1799-ben 
átépítik és megnagyobbítják, 1934-ben újra kibővítik és a régi torony helyébe újat emelnek. 1998-ban 
külső és belső felújítást végeznek. Plébániája már 1575-ben fennállott, első anyakönyvei 1714-ből 
valók. 

A falu központjában található kastély építését 1740-es években Klobusitzky István kezdte, majd 1896-
ban a millenniumi évben Blaskovich Miklós földesúr emeletet és két toronyszobát építtetett rá. A 
kastélyhoz tartozott egy 10 hektáros angol-park is. A kastély és a park ma is a település dísze. Jelenleg 
iskola működik benne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/14._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/15._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/15._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dunaiszky_L%C5%91rinc
https://hu.wikipedia.org/wiki/16._sz%C3%A1zad
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1.14.4.2. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 
 
A TELEPÜLÉS BEÉPÍTÉSÉNEK ALAKULÁSA TÖRTÉNETI TÉRKÉPEKEN  
/Forrás: Örökségvédelmi hatástanulmány, dr. Vukov Konstantin, 2019./ 
 

A) első (jozefiniánus) katonai felmérés 1766-1785 
 

 

 
Nézsa faluszerkezete: az egyutcás északi és déli elágazásokkal lényegében kialakult, jól követhető. 
Templomhely a főutca (Szondi u.) északi házsorában van jelölve, ennek nincs történeti igazolása, 
ellenben a mai templomhelynél egy feszület jele van. A kastély és két oldalsó melléképülete kivehető 
a kerttel együtt. A temető hanyagul jelzett. 
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B) második (franciskánus) katonai felmérés 1806-1869 

 

 
 

 
 

Az egyutcás szerkezet északi részén az útelágazások felé bővül, a temető feletti (ma Szabadság tér) 
beépítés is kialakul. A temetőben felismerhetők a kálvária és harangláb építmények jelzései. A 
templom a mai helyén ábrázolt (szelvényhajtás miatt nem jól látszik). A kastély sematikus, de a 
majorsági épületeket jól láthatni. 
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C) Országos kataszteri felmérés 1867 

 

 
 

Az egyutcás falu északon kettéágazik, az ÉNy-i faluvégen és a kastélytó készaktra majorságok jól 
láthatók, jellegzetes hosszú, L vagy [ alakú épületekkel. A kastély mellet két hosszú melléképület 
húzódik, a „kiskastély” =istálló is ábrázolt, két gazdasági szárnnyal, a jobb felőli megtár ma is megvan. 
A temetőben a harangláb kivehető, a Szabadság téri falurész kiépült. A templom két út közé szorítva 
mai helyén ábrázolt. 
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D) A harmadok katonai felmérés (ferencjózsefi) 1872 és egy 1923-ra datált térkép 
 

 

 
 

Lényegi változás az 1870-es évek óta nincs ábrázolva, a majorságok konfigurációi mutatnak eltérést - 
nagyobb kerített udvarokkal. A temetőben kápolna jellel látszik a kálváriaépítményként is működő 
Szent Anna kápolna és kereszt jellel a harangláb. A völgyi patakfolyás karakteresen ábrázolt. A községi 
honlapon a falutörténeti részben bemutatott 1923-ra datált térkép a 3. kat. felmérés javított, 
magyarított változata, frissített adatokkal, de kb. 30 évvel korábbi állapotot rögzít (vagy helytelen a 
dátum megadása) A kat. térképen Schl. (Schloss) a másikon Kst (Kastély) jelöli az úrilakot. 
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E) 1941 évi katonai felmérés 
 

 
 

 
1941-ben már meglévők a Kossuth és Petőfi utca községi területfejlesztések. A házállomány egy része 
még a hagyományos falusi épületformát követi (helyi értékek), ami azt jelenti, hogy kb. a 19-20 század 
fordulóján nyitották az új patakmedertől Ék-re levő utcákat. A hagyományos községi belterület 
beépítése szinte változatlan maradt a 19. sz. 70-es éveitől, csak egyes épület konfigurációk változtak 
(kastély, majorságok). 
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1.14.4.3. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 
 

azonosító lelőhely-
szám 

azono-
sítatlan név HRSZ 

49727 1  Stara dedina 

0143/10, 0145/11, 0143/9, 0145/19, 0145/12, 0146, 
0143/18, 0143/17, 0143/16, 0143/15, 0143/14, 
0143/13, 0143/12, 0143/11, 0145/13, 0145/15, 
0145/17, 0145/16, 0145/14, 0147/18, 0145/18, 
0147/7, 0147/6, 0147/3, 0147/4, 0147/5, 0147/8, 
0147/9, 0147/10, 0147/11, 0147/2 

49728 2  Rk. 
templom 

289, 94/1, 179/5, 179/11, 290, 179/4, 179/10, 95, 
302 

49731 3  Temető 03/2, 07, 03/3, 390, 389, 391, 388/2, 414/1, 08/5, 
411, 410, 392, 412, 02/4 

93505 4  Ófalu 

96, 282, 268, 288/2, 287, 286/1, 284, 283, 277/5, 
103/2, 266, 265, 264/3, 269, 264/2, 281, 280, 278, 
276, 263, 259, 258, 257/3, 256/5, 239/8, 239/10, 99, 
110/1, 267/1, 264/1, 132, 104, 119, 123/1, 127, 129, 
117, 116, 110/2, 238/1, 239/9, 240, 241, 234, 230, 
231/2, 179/4, 134, 255, 228, 141/2, 141/1, 139, 237, 
231/3, 91, 92, 93, 292, 296, 297, 299, 334/4, 290, 
334/2, 334/3, 332, 288/3, 330, 334/6, 334/5, 286/3, 
286/2, 277/3, 270, 95, 294, 101/4, 179/10, 289, 
179/6, 277/2, 285, 279, 267/2, 277/4, 272/1, 271, 
128, 130, 105, 122, 133, 121, 239/6, 131, 126, 118/1, 
109, 115, 142, 136, 239/11, 238/2, 236, 235, 229, 
231/1, 135, 137, 233, 247, 222, 239/4, 239/7, 204/4, 
138/1, 94/1, 295, 90, 89, 302, 291, 298, 328, 329, 
179/7, 327, 331, 288/1, 333, 293, 334/7, 97, 98, 
102/1, 103/1, 277/1, 108, 111, 112, 179/11, 179/2, 
179/5 
 

 
1.14.4.4. Műemlékek 

törzsszám azonosító cím név védelem helyrajzi szám 

10128 13642 Szondi György 
út 99-101. Reviczky-kastély Műemlék 204/3 

10128 13643 Szondi György 
út 99-101. Reviczky-kiskastély Műemlék 203 

10128 13702 Szondi György 
út 99-101. Reviczky-kastély parkja Műemlék 204/3, 203 

5789 28671  
Kálváriakápolna (Szent 
Anna) ex-lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

388/1, 393, 395, 399, 400, 
401, 409, 413/8, 414/1, 
411, 410, 392, 391, 390, 
389, 388/2, 03/2, 02/4 

5790 28672  Sírkövek ex-lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

02/4, 03/2, 388/1, 388/2, 
389, 390, 391, 392, 393, 
395, 399, 400, 401, 409, 
410, 411, 413/8, 414/1 

5786 6732 Szondi György 
út 

Római katolikus templom 
(Szent Jakab) Műemlék 289 
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törzsszám azonosító cím név védelem helyrajzi szám 

9420 28673  Reviczky-kastély magtára ex-
lege műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

136, 137, 138/1, 139, 
141/1, 141/2, 179/11, 
179/2, 179/4, 204/3, 204/4, 
222, 228, 229, 230, 233, 
234, 236, 237 

5786 28674  
Római katolikus templom 
(Szent Jakab) ex-lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

179/10, 179/11, 179/2, 
179/4, 179/5, 290, 302, 
94/1, 95, 179/6, 286/1, 
286/3, 282, 285, 287 

10128 28677  
volt Reviczky kastély 
együttese ex-lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

0131/2, 0131/8, 0135, 
0136/2, 0136/4, 0136/5, 
0137, 0139, 0140, 141/1, 
141/2, 142, 143, 150, 151, 
153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 
155/1, 179/11, 179/2, 186, 
198/2, 198/3, 198/4, 199, 
200/2, 201, 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 212, 213, 
222, 228, 229, 230, 231/1, 
231/3 

5788 6733 
Szondi György 
út (templom 
mellett) 

Nepomuki Szent János-
szobor 

általános 
műemléki 
védelem 

179/5 

5789 6729 Temető Kálváriakápolna (Szent 
Anna) Műemlék 412 

5790 6730 Temető Sírkövek Műemlék 412 

9420 6731 Szondi út 97. Reviczky-kastély magtára Műemlék 231/1, 231/2, 231/3 

10128 6735 Szondi György 
út 99-101. 

volt Reviczky kastély 
együttese Műemlék 203, 204/3, 205, 202, 

204/2, 204/4 

 
 

1.14.4.5. Helyi védelem 
 
Nézsa község 16/2017.(XII.29.) sz. rendelete a Településkép védelméről az alábbi helyi védett 
értékeket határozza meg: 
 
Helyi egyedi védelem: 
Természeti értékek: 
EZERSZIGET HORGÁSZTÓ 
TEMETŐ 
REVICZKY-KASTÉLYPARK 
REVICZKY-KASTÉLYPARK, SZONDY ÉS A DÓZSA GYÖRGY ÚT KERESZTEZÉSÉBEN 
099/22 HRSZ, BARLANG (VÍZNYELŐ) 
FELHAGYOTT BAUXITBÁNYA 
 
Épített értékek: 
VÉDETT UTCAKÉP, SZONDY ÚT 11-15. SZ. KÖZÖTTI SZAKASZA 
ALKOTMÁNY U. 31., MELLÉKÉPÜLET 
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CSŐVÁRI U. 5., POLGÁRI JELLEGŰ LAKÓÉPÜLET 
KOSSUTH U. 11., LAKÓHÁZ 
KOSSUTH U. 7., LAKÓHÁZ 
KIS U. 1., LAKÓHÁZ 
KOSSUTH U. 9., LAKÓHÁZ  
KOSSUTH U. 38., LAKÓHÁZ  
KOSSUTH U. 49., LAKÓHÁZ  
PETŐFI U. 27., LAKÓHÁZ  
NEPOMUKI SZENT JÁNOS SZOBOR 
FAKERESZT, ALSÓPETÉNY-KESZEG-NÉZSA ÚTELÁGAZÁSNÁL 
099/27 HRSZ, SZT. JÁNOS SZOBOR 
 
Helyi területi védelem: 
A rendelet nem állapít meg helyi védelemmel érintett területeket. 
 
 

 Az épített környezet konfliktusai, problémái 
 
Leglátványosabb épített környezeti konfliktus a faluközpontban lévő épületek leromlott állapota: a 
Kiskastély, a Csarnoképület és a Magtár épülete is erős felújításra szorul. A sűrűn összeépített 
„épületegyüttest” elemei között a felújítás során építészeti eszközökkel szorosabb kapcsolatot kell 
teremteni. Az előttük lévő parkoló terület és közpark minőségi fejlesztése szükséges. 
 

 
/Forrás: Google Maps/ 

 
Ide tartozik még a helyi viszonylatban értéket képező régi népi lakóházak rossz állapota is, melyek 
felújítása a történeti településmag képét jelentősen javítaná. 
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 KÖZLEKEDÉSVIZSGÁLAT 

A közlekedési vizsgálat és fejlesztési javaslat az „A településrendezési tervek közúti közlekedési 
munkarészei – Tartalmi követelmények” megnevezésű, e-ÚT 02.01.41 (ÚT 2-1.218:2003) sz. útügyi 
műszaki előírásban foglaltak szerint készült, figyelembe véve az e-ÚT 03.01.11 (ÚT 2-1.201:2008) 
Közutak tervezése útügyi műszaki előírásban foglaltakat, és összhangban a kapcsolódó hatályos 
előírásokkal, jogszabályokkal.  

 
 A település tágabb térsége közlekedési kapcsolatainak vizsgálata 

 
1.15.1.1. Közúti közlekedés 

 
Nézsa, Nógrád megyében, a Rétsági járásban, a Cserhát nyugati vonulata között, a Nézsa-Csővári-
dombságban helyezkedik el.  
Nézsa közel fekszik az ország központi régiójához és a fővároshoz, ezért a térségben több fontos 
európai jelentőségű un. Helsinki folyosó halad keresztül és metszi egymást. Ez a IV. (M1-M0-M5), V. 
(M7-M0-M3), V/C. (M6) és a VII. (Duna) folyosó.  
A település térségében ~15 km-re nyugatra közelíthető meg az észak-dél irányban haladó M2 
Budapest-Vác autót folytatását jelentő 2 sz. Budapest-Vác-Rétság-Hont elsőrendű főút, mely egyben 
az E77-es jelzésű Európai útvonal is, a TINA közlekedési folyósók része.  
A közlekedési folyosók közelségének hatása közvetett a településre nézve, azonban idővel ez 
jelentősebbé válhat.  
A település közvetlen elérése a kapcsolódó mellékúthálózaton keresztül lehetséges. 
Nézsa közúti kapcsolatát az országos hálózathoz a 2115 j. Rétság-Galgaguta összekötő út adja, ami 
egyben a falu főutcája is (Szondy út).  
A településről indul a 21153 j. Legénd bekötő út, mely a szomszédos Legénd település feltárását 
követően a szintén szomszédos Nógrádsáp településig tart, feloldva így Legénd község zsáktelepülés 
jellegét. 
A 2115 j. úthoz csatlakozik, és a település nyugati közigazgatási határán halad déli irányba a 2107 j. 
Penc-Keszeg összekötő út, melyen keresztül biztosítható a délre haladó közúthálózati elemek elérése. 
 
A térség keleti és nyugati irányú gyorsforgalmi kapcsolatát adó M3 autópálya elérése ~40km-re déli 
irányba lehetséges. Az M3 autópálya nemzetközi száma E71, mely keresztmetszete 2x2 sáv + biztonsági 
sáv. Az autópálya kapcsolat Nézsa településről a 2 sz. főúton vagy 2115 j. – 2108 j. mellékutakon 
keresztül lehetséges. 
 
A környező települések és a főváros megközelítése az országos főutak és mellékutak segítségével 
biztosított. 
 

1.15.1.2. Vasúti közlekedés 
 
A települést vasútvonal nem érinti.  
Nézsától keletre, Galgaguta területén halad észak-dél irányban az Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc-
vasútvonal a MÁV 78-as számú vonala. Egyvágányú, nem villamosított vasútvonal Magyarország északi 
részén Pest- és Nógrád megyében. A vonalon menetrend szerinti gyorsvonati közlekedés nincs. A 
vasútvonal átvezet Szlovákiába, de jelenleg nincs rajta nemzetközi személyforgalom.  
 
Nézsától nyugatra, közelíthető meg a MÁV 75-ös vasútvonala. A Vác–Balassagyarmat-vasútvonal 
egyvágányú, nem villamosított mellékvonal.  
 
A településtől északra halad a Diósjenő–Romhány vasútvonal, a MÁV Zrt. 76-os számú egyvágányú, 
nem villamosított mellékvonala. A vasútvonalon 2007. március 4. óta szünetel a személyszállítás. 
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 A település belső közlekedési hálózatának és létesítményeinek vizsgálata 
 
Nézsa közúti megközelíthetősége országos mellékutakon keresztül lehetséges. A települést a 2115 j. út 
tárja fel, mely egyben a település főutcája is egyben. Ehhez kapcsolódik a Legénd felé vezető 21153 j. 
út. 
A település belterületi úthálózata kialakult, szabálytalan. 
A közigazgatási határon belül a települési úthálózat leglényegesebb eleme a 2115 j. út (Szondy út) 
melyek keresztmetszeti elrendezése 2x1 sáv, kétoldali zöldsávval és nyílt szikkasztó árokkal és egyoldali 
járdával kialakítva.  
A 21153 j. út (Dózsa György út) keresztmetszeti elrendezése 2x1 sáv, kétoldali zöldsávval és nyílt 
szikkasztó árokkal és egyoldali járda.  
A 2115 j. és a 21153 j. utak belterületi szakasza egyben a település gyűjtőútjai is.  
A kiszolgáló utak keresztmetszeti elrendezése általában 2x1 forgalmi sáv és kétoldali zöldsáv, változóan 
kiépült szikkasztó árkokkal, egyoldali járdával. A járda kiépítése néhány lakóutcában hiányos. 
Általánosságban elmondható, hogy a forgalomvonzó létesítmények a településen haladó országos 
közúton, illetve azokhoz közeli lakó-kiszolgáló utakon közelíthetők meg. 
Néhány szélső utcától eltekintve a belterületi kiszolgáló utak a lakóterületi részeken szilárd burkolattal 
ellátottak. 
A külterületi dűlőutak a mezőgazdasági területek megközelítését szolgálják.  
A község úthálózata kisebb szakaszok kivételével az elmúlt évtizedekben nem változott és a 
történelmileg kialakult szerkezet működik ma is. 
 

1.15.2.1. Csomópontok kialakítása 
 
A település közigazgatási határán belül az összes csomópont szintbeni kiépítésű. A forgalom alá-és 
fölérendeltségi viszonyai az úthierarchiának megfelelően vannak kialakítva. 
Az országos közút, amely a település feltáró útja elsőbbséggel rendelkezik a csatlakozó önkormányzati 
utakkal szemben, mely elsőbbségadás kötelező jelzőtáblával van szabályozva. 
A lakóutcák kis forgalomúak, a lakóutcák csomópontjai vagy jelzőtáblával szabályozottak, vagy 
szabályozás nélküliek, de még így is megfelelő kapacitástartalékkal rendelkeznek. Beavatkozást csak a 
hegyes szögű, szűk vagy éppen a túlságosan és indokolatlanul terebélyes csomópontok indokolhatnak.  

 
1.15.2.2. A település forgalmi vizsgálata 

 
A forgalmi vizsgálatot az országos forgalomszámlálási adatokból az ÚT 2-1.201 és ÚT 2-1.118 műszaki 
előírás szerint számított várható forgalmak segítségével végeztük el. A forgalmi vizsgálat alapja a 2017. 
évi országos forgalomszámlálási adatok.  
Nézsa belterületén átmenő és célforgalom egyaránt megjelenik.  
A belterületi önkormányzati utakon a célforgalom jellemző. 
Ezek alapján az országos közúton és a lakóterületeken a forgalmi terhelés alacsony. A külterületi 
önkormányzati utak forgalma a mezőgazdasági termeléssel és turizmussal kapcsolatos.  
 
A 2115 j. Rétság-Galgaguta összekötő út forgalomterhelését és forgalom összetételét az alábbi táblázat 
mutatja be: 

2017. évi 
forgalomszámlálási 

adatok alapján 

ÁNF 
E/nap 

Személy 
gk. 

j/nap 

Tehergk. 
j/nap 

Autóbusz 
j/nap 

Motor 
j/nap 

Kerékpár 
j/nap 

Lassú 
jármű 
j/nap 

13+774-24+913 
kmsz között 

1.003 785 24 60 4 2 3 

ÁNF: átlagos napi forgalom 
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E: személygépjármű egyenérték 
J: jármű 
Az út kapacitáskihasználtsága 4%, forgalmi jellege E3 
 
A 21153 j. Legénd bekötő út forgalomterhelését és forgalom összetételét az alábbi táblázat mutatja 
be: 

2017. évi 
forgalomszámlálási 

adatok alapján 

ÁNF 
E/nap 

Személy 
gk. 

j/nap 

Tehergk. 
j/nap 

Autóbusz 
j/nap 

Motor 
j/nap 

Kerékpár 
j/nap 

Lassú 
jármű 
j/nap 

0+000-10+805 
kmsz között 

876 666 46 37 5 10 1 

ÁNF: átlagos napi forgalom 
E: személygépjármű egyenérték 
J: jármű 
Az út kapacitáskihasználtsága 8%, forgalmi jellege E3 
 
A 2107 j. Penc-Keszeg összekötő út forgalomterhelését és forgalom összetételét az alábbi táblázat 
mutatja be: 

2017. évi 
forgalomszámlálási 

adatok alapján 

ÁNF 
E/nap 

Személy 
gk. 

j/nap 

Tehergk. 
j/nap 

Autóbusz 
j/nap 

Motor 
j/nap 

Kerékpár 
j/nap 

Lassú 
jármű 
j/nap 

4+163-7+795 
kmsz között 

1.337 1009 36 92 13 15 3 

ÁNF: átlagos napi forgalom 
E: személygépjármű egyenérték 
J: jármű 
Az út kapacitáskihasználtsága 6%, forgalmi jellege C3 
 
A forgalmi vizsgálatból megállapítható, hogy a település megközelítését biztosító mellékutak terhelése 
az Út 2-1.201 műszaki előírás alapján kisforgalmú, jóval a megfelelő határértékek alatt van. 

 
1.15.2.3. Utak állapota 

 
A település közigazgatási területén áthaladó országos mellékút állapota jó, azonban célszerű a 
folyamatos fenntartás. Az országos közút szilárd burkolatú. 
Nézsa belterületén a kiszolgáló utcák nagy része burkolattal ellátott, a burkolat minősége jó, közepes 
és rossz. A külterületi mezőgazdasági utakon szilárd burkolat nincs kiépítve. A belső úthálózat 
viszonylag jól járható. 
A környező országos úthálózat a felújítása folyamatos, a közutak burkolata jelenleg megfelelő, azonban 
kiemelt figyelmet kell fordítani a meglévő burkolatok és csapadékvíz-elvezető rendszer állapotának 
javítására, folyamatos karbantartására, csak a kettő együttes jó állapota előzheti meg a burkolatok 
tönkremenetelét. 
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 Közösségi közlekedés 
 
Nézsa területét helyközi autóbuszjáratok érintik. A helyközi autóbuszjárat hétköznap több járatpárt 
jelent a környező települések, valamint Vác, Balassagyarmat és Budapest irányába. 
 
A település területén található helyközi járatok megállóhelyei:  
-Nézsa, gyógyszertár 
-Nézsa, szeszfőzde 
-Nézsa, Szondy út 127. 
-Nézsa, Szondy út 8. 
-Alsópetény, elágazás 
 
A járatok az országos úthálózaton, a 2115 j. úton (Szondy u.) és a 21153 j. úton (Dózsa György út) 
közlekednek. A járatok kétirányú utasforgalmat bonyolítanak.  
 
A buszjáratok és a vasúti személyszállítás között az átszállási lehetőség biztosított. 
 

 Gyalogos közlekedés 
A gyalogosközlekedés számára a településen haladó és települést feltáró országos közút mentén 
egyoldalon ki van építve, valamint a kiszolgáló utcákon is általánosságban ez a jellemző. A lakó-
kiszolgáló utakon azonban általában a gyalogos forgalom a közúton bonyolódik.  
 
Megemlítendő, hogy a szomszédos Alsópetény településen halad keresztül az Országos Kék Túra 
útvonala, valamint a szintén szomszédos Legénd településről ideális túrázási lehetőségek adódnak, 
melyek azonban kizárólag turisztikai célt szolgálnak.  
 

 Kerékpáros közlekedés 
Nézsa közigazgatási területén önálló kerékpárút nem található. A település lakóutcái a kis forgalom 
következtében alkalmasak a kerékpáros közlekedésre.  
Az Országos Kék Túra útvonala a szomszédos Alsópetény településen halad keresztül, amely 
kerékpárral is járható lehetséges turisztikai cél lehet.  

 
 Parkolás 

A lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek. Nézsa területén kiépített parkoló az 
élelmiszer bolt előtt található, az utak mentén a padkán lehetséges a parkolás.  
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 KÖZMŰVESÍTÉS 

 
 Vízgazdálkodás és csatornázás 

 
1.16.1.1. Vízellátás 

 
Nézsa település belterületének vezetékes vízellátása kiépült, a külterületi részeken azonban nem 
mindenhol biztosított a vezetékes ivóvíz. Az ivóvízellátást és a megfelelő tűzivíz igény kielégítését a 
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.  (DMRV Zrt.) biztosítja. 
A vízellátás a Nyugat-Nógrádi Regionális Rendszerről történik. A vízellátó rendszer fő vízbázisát a dejtári 
kutak adják. A település vízellátását biztosító gerincvezeték DN 300-as méretű és KM-PVC anyagú. A 
vezeték a település nyugati és déli részén szeli át a települést, főként külterületi részeket érintve. 
A település utcáiban kiépített elosztóvezetékek jellemzően DN 150-es, DN 110-es, DN 100-as és DN 80-
as méretűek és KM-PVC anyagúak. Fontos megjegyezni, hogy a DN 80-as méretű vezetékek a mai kor 
elvárásainak már nem felelnek meg, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy DN 100-asnál kisebb 
vízvezetékre tűzcsap nem telepíthető. Fejlesztés esetén ezen vezetékszakaszokat nagyobb méretűre 
szükséges cserélni. 
A településen öt közkifolyó üzemel, a közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 19,5 km. 
Az ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 2017-ben 473 db, a háztartásoknak szolgáltatott 
víz mennyisége pedig 2017-ben mintegy 28 200 m3 volt. Figyelembe véve a lakásállományt (481 db) 
látható, hogy az ivóvízzel ellátott lakások aránya majdnem 98%, ami egyben azt is jelenti, hogy nem 
minden ingatlan van ellátva vezetékes ivóvízzel. 
A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások számát, a lakossági és nem lakossági 
felhasználást a 2000–2017 közötti időszakra az alábbi diagram mutatja be. 
 

 
22. ábra A vezetékes ivóvíz-felhasználás és az ivóvízhálózatra rákötött lakások számának alakulása 2000–2017 között (forrás: 
KSH) 
 

Az ivóvízellátás mellett a kiépített ivóvízhálózat biztosítja a megfelelő oltóvíz igényét is. 
Nézsát víztermelő kút belső, külső, hidrogeológiai „A”, vagy hidrogeológiai „B” védőövezete nem érinti. 
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23. ábra Föld feletti tűzcsap kialakítás a településen és közkút a temetőnél 

 
1.16.1.2. Szennyvízelvezetés 

 
A szennyvízelvezetés a modern városépítésnek nélkülözhetetlen és egyik legalapvetőbb tényezője. A 
vízszolgáltatás útján a fogyasztókhoz vezetett ivóvizet a felhasználása után szükséges elvezetni és 
megfelelően tisztítani. A szennyvízcsatornák előbb összegyűjtik a keletkezett szennyvizeket, majd 
azokat a szennyvíztisztító telepre vezetik, ahol a megfelelő tisztítás után a befogadóba kerül 
bevezetésre. 
A szennyvízelvezető hálózat a településen még nem épült ki. A szennyvízelvezetés megoldására és 
kezelésére 2006-ban készültek tervek, amelyek vízjogi létesítési engedéllyel is rendelkeztek. Az 
engedély alapján a településen 11 494 fm gravitációs csatorna, 2 728 fm nyomóvezeték és 5 átemelő 
épült volna. A településen keletkező és összegyűjtött szennyvíz a 095 hrsz-ú területen megépített 
szennyvíztisztító telepen került volna megtisztításra, amelynek hidraulikus kapacitása 120 m3/d lett 
volna. A tisztított szennyvíz tervezett befogadója a Sinkár-patak volt. 
A településen keletkező szennyvizeket jelenleg ingatlanonként kialakított derítőkben gyűjti a lakosság. 
Mivel ezen derítők vélhetően műszakilag nem megfelelően kialakítottak, ezért a szennyvizek 
elszivároghatnak a talajban, amellyel jelentős mértékben szennyezhetik a talajt, illetve talajvizet. A 
szennyvízelvezető rendszer kialakítása révén ezt a szennyezést el lehetne kerülni és az ingatlanokat is 
komfortosabbá lehetne tenni. 
Jelenleg ezért az önkormányzat egyik fő célként tűzte ki a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás 
megoldását. Ennek érdekében a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság részéről kérte a szennyvíz 
agglomerációs átsorolását, amely jóváhagyása esetén a település a Galgagutai szennyvíz 
agglomerációhoz tartozna. Jelenleg ezen agglomerációhoz tartozó települések: Becske, Bercel, 
Galgaguta, Legénd, Nógrádkövesd, Nógrádsáp és Szécsénke. A Galgagután létesítendő új 
szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedélye már számol a Nézsáról érkező, keletkező szennyvizek 
mennyiségével is. 
Fontos megjegyezni, hogy amennyiben kiépül a szennyvízcsatorna-hálózat ott azonnal szorgalmazni 
szükséges a szennycsatornára történő rákötést. Amely területen a közcsatornázás még nem 
megoldott, ott a kommunális szennyvíz gyűjtésére zárt, vízzáró szennyvíztároló kialakítása szükséges a 
csatornahálózat kiépítéséig. A szennyvíztárolók vízzáróságát három évente ellenőrizni kell. 
Nézsa település nyugati, dél-nyugati külterületi részét érinti az „Országos Területrendezési Tervről" 
szóló 2003. évi XXVI. törvény 3/7. melléklete alapján kijelölt Országos vízminőség-védelmi terület 
övezete. 
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1.16.1.3. Felszíni és csapadékvíz elvezetés 
 
Nézsa község közigazgatási területe érinti az Galga-patak felső és mellékvizei (AEP502), Magyarország 
felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat által 
elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT) kijelölt felszíni víztestet. 
A Sinkár-patakot, a Nézsai-patakot és ezek mellékágait, valamint a környező csatornáik parti sávját 
szabadon kell hagyni, a parti sávban a mederfenntartási munkákat akadályozó állapot nem tartható 
fenn. A parti sávot 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 
szabályozza. 
A község területén a csapadékvíz elvezetése nyílt árkos rendszerrel történik, amelynek kialakítása 
jellemzően burkolatlan, de találhatóak burkolt árkok is. Az ingatlanokra történő bejutás a nyílt árkoknál 
áteresszel biztosított. A belterület vízelvezetését a Nézsai-patak és mellékágai biztosítják. 
A patakok és mellékágainak, valamint a nyílt árkok karbantartása, fenntartása Nézsa Község 
Önkormányzatának feladatkörébe tartozik. A csapadékelvezető árokrendszer és a patak 
karbantartására folyamatosan nagy hangsúlyt kell fektetni. 
Fontos, hogy ahol még a csapadékvíz elvezetése nem megoldott, ott minél előbb kiépüljön. A 
csapadékvíz elvezető árkot az utcák nyomvonalát követve kell kialakítani. A rétegvonalakkal 
párhuzamosan haladó utcáknál, mint övárkokat kell kialakítani a csapadékvíz elvezetését.  
Az olyan szűk utcáknál, ahol nincs lehetőség árok építésére, ott kiemelt útszegélyek építése szükséges, 
vagy csapadékvíz-elvezető csatornát kell kiépíteni. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24. ábra Csapadékvíz-elvezető nyílt árkos kialakításai (burkolatlan és burkolt) a településen 
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 Villamosenergia-ellátás 
 
A település közigazgatási területét sem nagyfeszültségű átviteli, sem nagyfeszültségű főelosztóhálózat 
nem érinti. Az elektromos közüzemi ellátást az ÉMÁSZ Hálózati Kft. végzi. 
A középfeszültségű hálózat 20 kV-os feszültségszinten üzemel, a települést több nyomvonalon érinti. 
A hálózat jellemzően légvezetékes, egy rövid szakaszon üzemel 20 kV-os földkábel, amely a horgásztó 
térségét ellátó transzformátor megtáplálására létesült. 
 

  
25. ábra 20/0,4 kV-os oszloptranszformátorok 

 
A leágazások keresztmetszete megfelelő, tartószerkezete jó állapotban van. 
 
A kisfeszültségű hálózat jellemzően légvezetékes, a lakóházak jelentős része légkábeles csatlakozással 
rendelkezik. Az összes lakás elektromos áram ellátása megoldott. 
A horgásztó térségében a kisfeszültségű hálózat már földkábelként létesült. 
A jelentkező energiaigényeknek megfelelően a hálózati engedélyes a szükséges hálózati fejlesztéseket 
végzi, az állagmegóvás és megelőző karbantartások folyamatosan zajlanak. 
 

 
26. ábra Villamosenergia-felhasználás alakulása (forrás: KSH) 
 
A KSH adatai alapján a villamosenergia-felhasználás 1800 MWh/év körül alakul, a lakossági felhasználás 
kismértékben növekszik, ugyanakkor a nem lakossági fogyasztás folyamatosan csökken. A 
kisfeszültségű villamosenergia-elosztóhálózat hossza 11 km. 
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1.16.2.1. Közvilágítás 
 
A közvilágítás közterületeknek a közlekedés és közbiztonság érdekében szükséges olyan villamos 
üzemű megvilágítása, amiről a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ennek megfelelően 
közvilágításnak kell tekinteni a közutaknak összefüggő, rendszeres, meghatározott időtartamú 
megvilágítását. Nézsa közvilágítási hálózata megfelelőnek mondható. 
 
 

 Földgázellátás 
 
Nézsa településen a vezetékes földgázellátást a TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. gázelosztó hálózata 
biztosítja. A fogyasztói gázellátás a helyi nagyközép/középnyomású gáznyomásszabályzóból történik 
középnyomáson. A 04/2 hrsz-on üzemelő gáznyomásszabályzó a Legénd felől érkező DN 90, illetve DN 
63 PE méretű nagyközépnyomású (6 bar) gázvezetéken keresztül kap betáplálást, a 
nagyközépnyomású térségi elosztóhálózat nyomvonala és biztonsági övezete (5–5 méter) a települést 
érinti. 

 
27. ábra Lemezházas gáznyomásszabályzó 

 
A középnyomású gázelosztó vezeték rendszer a község belterületi határához telepített 
nyomásszabályzóból kiindulva Nézsa belterületi közútjai alatt megvalósításra került. A középnyomású 
gázelosztó vezeték üzemi nyomása 3 bar. A középnyomású gerincirány DN 110, illetve DN 90 PE 
mérettel létesült az állomástól, a Dózsa György utca nyomvonalon, a leágazások DN 63 PE méretűek. 
Az egyes ingatlanokon házi gáznyomásszabályzók segítségével történik a földgáz kisnyomásra való 
csökkentése. A szabályozók az épületek falán, illetve a telkek udvarán lettek elhelyezve. 
A KSH adatai alapján a gázcsőhálózat hossza 16,5 km, az összes gázfogyasztók száma 327 db volt 2017. 
évben. 
 

28. ábra Földgáz-felhasználás alakulása (forrás: KSH) 

0
100
200
300
400
500
600
700

2000.
év

2001.
év

2002.
év

2003.
év

2004.
év

2005.
év

2006.
év

2007.
év

2008.
év

2009.
év

2010.
év

2011.
év

2012.
év

2013.
év

2014.
év

2015.
év

2016.
év

2017.
év

Lakossági gázfelhasználás (ezer m3) Nem lakossági gázfelhasználás (ezer m3)

Gázfogyasztók száma (db)



Nézsa község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 2019. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

96. oldal 
 

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. tájékoztatása szerint létesítményük nem érinti a település közigazgatási 
területét. 
 

 Megújuló energiaforrások hasznosítása 
A településen jelenleg számottevő megújuló energiaforrás-hasznosítás nem történik. A megújuló 
energiaforrások használata még nem jellemző, de minden bizonnyal az igény a megújuló energiára a 
jövőben erősödni fog. Energiagazdálkodási szinten reálisan a megújuló energiahordozók közül a nap 
energiája hasznosítható. Az aktív hasznosítás napelemek és napkollektorok alkalmazásával érhető el. 
 

 
29. ábra Napelemek tetőn elhelyezve, Madách utca 

 
 Elektronikus hírközlés 

 
1.16.5.1. Vezetékes elektronikus hírközlés 

 
Nézsa a Magyar Telekom Nyrt. ellátási területéhez tartozik. A vezetékes telefonellátottság belterületen 
kiépült.  
A település a 35-ös távhívó számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. A 
távközlési szolgáltató a Magyar Telekom Nyrt. A bekacsolt fővonalak száma 2017-ben 263 db volt (245 
db egyéni, 17 db üzleti, és 1 db nyilvános fővonal), amely a korábbi évekhez képest növekedett. Az 
internet előfizetések száma 2017. évben 222 db volt. 
A Magyar Telekom Nyrt. jelentős vezetékes hálózatfejlesztés a közeljövőben nem tervez. 
A településen KTV hálózat is elérhető, a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma 2017-ben 
128 db volt. A településen a Telekábel Kft. üzemeltet kábel TV hálózatot, a helyi elosztóhálózat 
légkábeles kiépítésű, koax vezetővel. A hálózat jellemzően a kisfeszültségű hálózat tartószerkezetén 
került elhelyezésre. 

 
1.16.5.2. Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

 
A Magyar Telekom tájékozgatása szerint a településen egy site-juk üzemel. A Telekom szektorsugárzói 
az alábbi tornyon üzemelnek, amelyről 2G, 4G/LTE szolgáltatást nyújt előfizetőinek. 4G+ hálózatuk a 
településen nem elérhető. 
A telephelyhez jelenleg nem tartozik mikrohullámú összeköttetés. 
 

Megnevezés Technológia EOVX EOVY 

Nézsa 2G, 4G/LTE 667813 278931 

 

A Vodafone szintén egy siteot üzemeltet, amelyről 2G, 3G és 3G/HSPA szolgáltatást biztosít. 
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30. ábra Mobil bázisállomás 

 
A telephelyekhez tartozó mikrohullámú összeköttetések nyomvonalvédelmére magassági 
építéskorlátozás nem került bejegyezésre. 
 
  

Megnevezés Azonosító Technológia Helyszín EOVX EOVY 

Nézsa 5685 2G,3G, 
3G/HSPA Szondi út 97. 667943 278985 
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 KÖRNYEZETVÉDELEM 

A környezeti vizsgálat szükségessége nem megállapítható, mivel nem ismertek még a pontos 
változtatási szándékok. Ennek szükségességét az illetékes hatóságok állásfoglalása alapján az 
Önkormányzat a későbbiek során tudja eldönteni. 
A Ktv. 46. § (1) b) pontja szerint a települési önkormányzatoknak a Nemzeti Környezetvédelmi 
Programra alapozva és a település rendezési tervével összhangban illetékességi területükre önálló 
települési környezetvédelmi programot kell kidolgozniuk, amelyet a képviselő-
testületnek/közgyűlésnek jóvá kell hagynia. A programot szükség szerint - de legalább kétévente – felül 
kell vizsgálni (IV Nemzeti Környezetvédelmi Program). 
A település a helyi környezet védelméről szóló 8/2016 (V.31.) Önkormányzati rendelete tartalmazza a 
helyi környezetvédelmi intézkedéseket. A benne megfogalmazott határértékek, intézkedések a mai 
napig is aktuálisak. 
 

 Talaj 
Nézsa területén alapvetően agyagbemosódásos barna erdőtalajok találhatók, melyeket foltokban 
köves, földes kopárok szakítanak meg. (Agrotopo adatbázis) A földek minősége a településen éppen 
ezért változó, de többségében jó vízgazdálkodású, közepes tápanyag-gazdálkodású területekkel 
találkozhatunk. A település külterületét a szántók, gyepek és erdőterületek váltakozása teszi 
mozaikossá. Jobban művelhető szántók a lankás domboldalakon húzódnak. 
Nézsa területén alacsony arányban találhatunk jó minőségű termőterületeket, így ezeket mind 
mennyiségileg, mind minőségileg védeni kell! 
Nógrád Megyei KH. Földhivatali osztálya hivatalos tájékoztatásában az alábbi területeket nevezi meg 
átlagnál jobb minőségű termőterületeknek: 
 

Művelési ág átlagos 
AK/ha Átlagosnál jobb minőségi oszt. Átlagosnál gyengébb min. oszt. 

gyümölcsös 31,04 2 3,4,5 
legelő 7,39 1,2 3,4,5,6 
szántó 16,92 2,3 5,6,7 
rét 19,24 2,3 4,5 

 
Nézsa község területe összesen 1867,44 hektár, amelynek 89 %-a termőterület. Ebből a 
mezőgazdaságilag hasznosított terület 996,99 hektár (ez a teljes terület 53,4%-a). Az átlagnál jobb 
minőségű termőterületek összesen 233,98 hektárt tesznek ki, ami a teljes közigazgatási terület 12,5%-
a, a mezőgazdaságilag hasznosított területnek pedig 23,5%-át teszi ki.  
 
Talajvédelmi szempontból kiemelendők még a 
szőlő- és gyümölcs termőhelyi kataszteri 
területek. Szőlőkataszteri területtel – a 
szőlőtermesztési hagyományok ellenére - 
Nézsa nem érintett. Gyümölcskataszteri terület 
a Nébih adatszolgáltatása szerint a 042, 044, 
0117 hrsz-ú ingatlanokat érinti, összesen 46,3 
hektárnyi területet.  
 
 
 
 
 
 

31. ábra: Átlagnál jobb minőségű termőhelyek (sárga), 
gyümölcskataszteri (piros sáv) területek 
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 Felszíni és a felszín alatti vizek 
 
A település vízrajzát az 1.12.1. Természeti adottságok felszíni és felszín alatti vizek alfejezeteiben 
részleteztük. 
 
Felszíni vizek 
Nézsa a térség többi településéhez képest gazdagabb vízrajzzal rendelkezik. A térség az Ipoly és Zagyva 
folyók vízgyűjtő területéhez tartozik, a Galga középső és a Lókos-patak felső szakaszának jobb parti 
időszakos kisvízolyásait foglalja magában. A belterülettől délkeletre szeli át a települést a Sinkár-patak, 
melynek mellékága a Nézsai-patak. A Nézsai-patakból további időszakos vízfolyás ágazik el és áthalad 
a településen. 
A település közigazgatási területe érinti a Galga-patak felső és mellékvizei (AEP502) „Magyarország 
felülvizsgált 2015. évi vízgyűjjtő-gazdálkodási tervéről” szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat által 
elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT) kijelölt felszíni víztestet, ezért az itt tervezett 
beavatkozásoknak összhangban kell lenniük a VGT-ben szereplő, erre a víztestre vonatkozó intézkedési 
tervekkel, melyek az Európai Unió Víz Keretirányelvében megfogalmazott célkitűzések elérését teszik 
lehetővé. 
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság előzetes tájékoztató levelében kiemelten felhívja a 
figyelmet, hogy a Sinkár-patak és mellékágaik, valamint a környező csatornáik parti sávját szabadon 
kell hagyni, a parti sávban a mederfenntartási munkákat akadályozó állapot nem tartható fenn. A 
vízfolyások parti sávját a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta ás 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 
szabályozza. 
 
 
Felszín alatti vizek 
Nézsa a Tisza részvízgyűjtő, Zagyva-alegység vízgyűjtő területéhez tartozik. A települést a Cserhát, 
Karancs, Medves-Zagyva vízgyűjtő hegyvidéki és sekély hegyvidéki víztest határozza meg. A település 
jellegzetes felszín alatti vízteste a Naszály, Nógrádi-rögök karszt víztest.  
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság előzetes tájékoztatása szerint a község a felszín alatti vizek 
védelméről alkotott 219./2004. (VII.21.) Korm. rendelet, valamint a felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM 
rendelet szerint fokozottan érzékeny, ezen belül is kiemelten érzékeny vízminőség-védelmi területen 
fekvő település. 
A településen a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2 db forrást tart számon, míg a Budapesti Szent István 
Egyetem Tájépítészeti Karán készült és nyilvántartott tájérték kataszter (TÉKA) 1 db forrást jelöl. 
Nógrád Megye Területrendezési Terve Övezeti terve alapján a települést a Kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőség-védelmi terület övezete, valamint Vízeróziónak kitett terület övezete érinti. 
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32. ábra: Országos vízminőség-védelmi terület övezeti lehatárolása 

(KDVVIZIG adatszolgáltatása alapján, 2017) 
 

 Levegőtisztaság és védelem 
 
Nézsa közigazgatási területén nincs állandó az OMSZ által létesített mérőhálózat, így annak pontos 
meghatározása nehézségbe ütközik, mért adatok a vizsgálati dokumentáció készítése során nem álltak 
rendelkezésünkre. 
A településen légszennyezést okozó létesítmény nem található. A község messze esik forgalmas 
utaktól, a település utcái csendesek, így a közlekedésből adódó légszennyezés nem jelentős. A község 
levegőminőségét elsősorban a téli fűtési szezon során jelentkező légszennyezés rontja. A településen 
a 306/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet szerint csak olyan létesítmények helyezhetők el, amelyek a 
Rendelet előírásait kielégítik. 
Levegőtisztaságvédelem alatt említhető még, hogy a településszegélyek hiánya miatt Nézsán a 
mezőgazdasági területek közvetlenül kapcsolódnak a lakott területekhez, ami a porszennyezés 
szempontjából igen kedvezőtlen. A Zöldfelületi rendszert taglaló fejezetben részletesen írtunk a 
településszegélyek, településkapuk megfelelő kialakításáról. 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztálya az előzetes tájékoztatási szakaszban levegőtisztaság-védelmi szempontból észrevételt nem 
tett. 
 

 Zaj- és rezgésterhelés 
 
Nézsa esetében a zaj- és rezgésterhelés nem jelentős. Zajterheléssel járó ipari, kereskedelmi 
tevékenységek a településen nincsenek, a közlekedésből származó zaj a viszonylag alacsony 
forgalomnak köszönhetően nem zavaró. 
A vizsgálat készítésekor Nézsára készült zajtérképek nem álltak rendelkezésre, így a lakóterületeket 
érintő konkrét zajhatásokról nem lehetett megállapítást tenni. Az ipari- és mezőgazdasági 
tevékenységek elhanyagolható zajforrások a településen, lakossági panaszbejelentés nem ismert. A 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztálya az előzetes tájékoztatási szakaszban levegőtisztaság-védelmi szempontból észrevételt nem 
tett. 
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 Sugárzás védelem 
 
Az Országos Atomenergia Hivatal Nézsa településrendezési terv felülvizsgálatának előzetes 
tájékoztatási szakaszában megküldött tájékoztatása alapján a község 30 kilométeres körzetében a 
Püspökszilágy határában található Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHTF) létesítmény 
üzemel. A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. 
(XI. 24.) Korm. rendelet előírásai a településrendezési terv felülvizsgálata során figyelembe veendők. 
 

 Hulladékkezelés 
 
Nézsa Község Önkormányzata kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlan tulajdonosoknál 
keletkező települési szilárd hulladék kezelésére regionális hulladékgazdálkodási rendszer részeként 
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. A közszolgáltatást a Zöld Híd Régió 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. látja el. A hulladékkezelésre, ártalmatlanításra kijelölt 
hulladékkezelő központ a Nógrádmarcal közigazgatási területén lévő 095/8 helyrajzi számon található 
nógrádmarcali hulladékkezelő központ, illetve a Kerepes, Ökörtelek – völgyi Hulladékkezelő Központ. 
A közszolgáltató az ingatlanokon vegyesen összegyűjtésre kerülő települési szilárd hulladék szervezett 
begyűjtéséről heti egy alkalommal, hétfőn gondoskodik. Minden páros héten biztosítják a 
szelektív hulladékok (műanyag, papír és fém-csomagolási hulladék) elkülönített, házhoz menő 
begyűjtését és elszállítását. A közszolgáltató zöldhulladék begyűjtést is végez az általa biztosított 
zöldhulladék-gyűjtő zsákban, házhoz menően. A lomtalanítás az önkormányzat területére 
meghirdetett, évente egyszeri, külön térítési díjmentes, szervezett és ellenőrzött szelektív 
hulladékgyűjtéssel valósul meg. 
A településen a szennyvízcsatorna hálózat nincs kiépítve. 
 
Veszélyes hulladékok: 
A háztartási veszélyes hulladékok begyűjtésére az üzemeltető mobil hulladék-begyűjtő járatokat 
szervez. A veszélyes hulladék átadásáról az üzemeltető nyilvántartást vezet és igazolást állít ki a 
hulladékot leadó részére. 
 
Illegális hulladéklerakás: 
A helyszíni bejárások alkalmával illegális hulladék lerakással nem találkoztunk. 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztálya az előzetes tájékoztatási szakaszban hulladékkezelés szempontjából észrevételt nem tett. 
 
 

 Vizuális környezetterhelés 
 
Nézsa alapvetően tiszta, rendezett település képét mutatja. A lakóházak és intézményi épületek 
kialakítása visszafogott, nem túlzó. Ugyan egyes épületeken néha a települési átlagtól eltérő 
megoldásokat és szerkezeteket alkalmaznak, de településképi szempontból ezek nem zavaróak. 
Örvendetes, hogy a településen kevés hirdetőtábla és reklámhordozó rontja az utcaképet. Ezen kívül a 
légvezetékek okoznak némi vizuális terhelés, különösen a fasorok nélküli utcákban. 
A belterületen a vizuális egység kialakulását segíteni fasorok telepítése, a zöldsávok növényesítése, 
ahogy arra szép példát láthatunk a dél-nyugati településrészen is. 
A külterületen rendezetlen területeket a magasabb fekvésű, déli kitettségű domboldalakon, 
hegyvonulatokon találhatunk, melyek egykor a szőlőtermesztés területei voltak. Mára csak néhol 
találhatunk a szőlőművelés hagyományaira emlékeztető parcellákat. A területek nagy részén a 
cserésedés folyamata figyelhető meg. Kívánatos lenne az erdősülés folyamatának visszafordítása, 
hagyásfás legelők kialakítása a területen. 
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Egyedi hangulatot hordoz az Ezersziget-horgásztó és környéke, mely egyre inkább 
horgászparadicsommá válik, valamint a települést átszelő patakok parti sávjai. E területeken fontos, 
hogy a természetes élőhelyek fenntartása, a patakmeder tisztítása, a parti sávok gondozása. 
 

 Árvízvédelem 
 
Nézsa település területét az „Országos Területrendezési Tervről" szóló 2003. évi XXVI. törvény 3/8. 
melléklete alapján kijelölt Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete nem érinti. 
A településen elsőrendű, vagy másodrendű árvízvédelmi vonal nem található. 
Fontos feladatát képezi az önkormányzatnak a felszíni vízelvezető rendszer kiépítése, a település 
problémás területeinek vízrendezése, mivel a település mélyebben fekvő részein, a nagyobb esőzések 
idején, belvíz keletkezik. Különösen fontos a csapadékvíz kezelése a település belterületét érintő 
patakszakaszok mentén a belvíz növekedésének elkerülésére. Az éghajlat- és talajviszonyok 
szükségessé teszik a belterületi csapadékvíz-károsvíz elvezetés megoldását is, mivel a települési 
patakokba, mint befogadóba, csak tisztított vizek vezethetők. 
A Sinkár-patak, a Nézsai-patak és ezek mellékágaik, valamint a környező csatornáik parti sávját 
szabadon kell hagyni, a parti sávban a mederfenntartási munkákat akadályozó állapot nem tartható 
fenn. A parti sávot 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 
szabályozza. Az előzőek miatt a partéltől számított 3 – 3 méter távolságon belül építményt, fát, kerítést, 
bármilyen a fenntartást, esetleges védekezést akadályozó létesítményt elhelyezni tilos. 
 

 
33. ábra A Nézsai-patak medre a település belterületén (nyílt árkos, részben burkolt meder) 

 
 

 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 
 
A település nagy arányú erdősültsége, természetközeli területei, magas zöldfelületi aránya, gondozott 
magánkertjei, parkjai és alacsony forgalma mind hozzájárulnak Nézsa jó környezeti állapotához. 
A településszegélyek hiánya miatt a szántótáblák és a beépített terület közvetlen csatlakozása okozza 
a legáltalánosabban jelentkező problémát, ami porszennyezés formájában terheli a település 
lakosságát. 
A fentiek alapján a legfontosabb teendők: 

- A települési zöldfelületek megőrzése és fejlesztése, amely a levegőminőség javítása valamint 
esztétikai és településképi szempontból egyaránt fontos. 
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- A felszíni és felszín alatti vizek védelme, és minőségük javítása, a Nézsai- és Sinkár-patak 
medrének rendszeres kotrása, parti sávjuk védelme. 

- A csapadékvíz-hálózat kiépítése, csapadékvíz-elvezetés rendezése. 
- Szennyvízhálózat kiépítése, az ingatlanok hálózatra kötése. 

 
2. HELYZETELEMZÉS 

 
 

Nézsa község napjainkban jellemző helyzetét SWOT-analízisben elemezzük. 
A helyzetfeltáró munkarész keretében vizsgált tényezők és folyamatok elemzésére e fejezetben SWOT 
analízis módszerével kerül sor. Az erősségek és gyengeségek keretében a település belső adottságai 
kerülnek meghatározásra, míg a lehetőségek és veszélyek sorában a község fejlődését befolyásoló 
külső körülmények, kulcsfolyamatok, várható jövőbeli forgatókönyvek azonosítására kerül sor. A 
SWOT-analízis által kínált strukturált összefoglalás fontos támpontot ad a településfejlesztési 
koncepció célrendszerének felépítéséhez, valamint a település döntéshozói számára a fejlesztési 
irányok meghatározásához. 
 

  ERŐSSÉGEK: GYENGESÉGEK: 

Tá
ji 

és
 te

rm
és

ze
ti 

ad
ot
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ág
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: 

Értékes természeti környezet Visszaszorult, vagy teljesen eltűnő 
szőlő- és gyümölcsterületek 

Nagy arányban lévő és magas 
szintű természetvédelmi 
területek 

Tájtagoló elemek hiánya 

Értékes természetközeli 
élőhelyek (száraz rétek, pannon 
sztyeppék, pannon tölgyesek) 

Alacsony mozaikosság 

Gazdag vízrajzi és 
felszínmorfológiai formák 

Közösségi terek, zöldfelületek 
alacsony aránya 

Országos átlagon felüli 
erdősültség   

Ezersziget-horgásztó, mint 
horgászparadicsom   

Zö
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lü
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ti 
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er

 Zöldfelületi intézmények magas 
aránya 

Alacsony zöldfelületi ellátottság a 
kertvárosi településrészen 

Történeti kertek funkcionális és 
kondicionáló szerepe 

Egységes növényhasználati arculat 
hiánya 

Települést átszelő patakot kísérő 
zöldfelületek 

Hiányzó növényesítés az útmenti 
zöldsávokban 
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Zöldsávok jelenléte szinte az 
összes utcán 

  

 ERŐSSÉGEK: GYENGESÉGEK: 

Re
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Földrajzi fekvés, főváros 
elérhetősége 

Földrajzi fekvése ellenére nehezen 
megközelíthető 
(tömegközlekedéssel 
és autóval is) 

Tá
rs

ad
al

om
, d

em
og

rá
fia

, s
zo
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is
 re

nd
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er
 

Bölcsőde épült 
Népességcsökkenés, fiatalok  
elvándorlása, növekvő áltag 
életkor  

Az óvoda megfelelő számú 
férőhellyel rendelkezik, rugalmas 
nyitvatartási idővel segíti a 
munkavállaló édesanyákat 

A nyilvántartott álláskeresők 
száma magas 

Az önkormányzat támogatásával 
Idősek Klubja működik 

A településen nő a rendszeres 
szociális segélyben részesülők 
száma. Magas a lakásfenntartási 
támogatást igénybe vevők száma 

Szlovák nemzetiségi általános 
iskola működése 

Kevés a munkalehetőség                             
Veszélyeztetett gyermekek száma 
nő 

Gyermekek nyári szünidei 
felügyelete, étkezése nem 
megoldott 

A járdák nem 
akadálymentesítettek, veszélyesek 

Helyi képzési lehetőségek hiánya 

G
az

da
sá

g,
 Ip

ar
, 

M
ez

őg
az

da
sá

g 

  

Kevés a helyi gazdasági szereplő,  
foglalkoztató 
A háztáji gazdálkodás feltételei 
hiányoznak 
Kistérségi és mikrotérségi 
együttműködés gyenge 

Ép
íte

tt
 k
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ny

ez
et

, 
te

le
pü

lé
sk
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Egyedi épített örökségek 
Építések településképi 
ellenőrzésének hiánya, főépítész 
hiánya 

 

Harmonikus, gondozott 
településkép hiánya 
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Az összes lakóingatlan 
elektromos árammal ellátott 

Külterületek megközelítése 
nehézkes 

  

Utak állapota több helyen rossz 
minőségű, csapadékvíz-elvezetési 
rendszer hiányos 
Nem minden lakóingatlan van 
ellátva vezetékes ivóvízzel 

A szennyvízelvezető hálózat a 
településen még nem épült ki 

  LEHETŐSÉGEK: VESZÉLYEK: 

Tá
ji 

és
 te

rm
és

ze
ti 

ad
ot

ts
ág

ok
 A helyi termékek iránti növekvő 

kereslet 
A homogenizációs folyamat 
folytatódik 

Szőlő- és gyümölcstermesztés 
erősítése 

Nagytáblás művelés a biológiai 
sokféleség csökkenéséhez vezet 

Jól megközelíthető és élhető 
lakókörnyezet vonzó a 
családosoknak 

Mezőgazdasági túlhasználat miatt 
erősödő szárazodási folyamatok 

Ökoturizmusban rejlő nagy 
potenciál 

Reviczky park kerttörténeti 
szerkezetének eltűnése 

Zö
ld

fe
lü

le
ti 
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nd

sz
er

 

Reviczky-kastély és parkjának 
tervszerű felújítása 

A meglévő, még üres belterületi 
telkek beépítésével megszűnik az 
esélye az élhető, kellően 
parkosított települési környezet 
kialakításának 

Egységes települési zöldfelületi 
arculat kialakítása 

Útmenti zöldsávok fásításával 
javuló településökológia 

Patak medrének és parkjának 
rendezése 

Re
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Kistérségi összefogás, közös 
településfejlesztési koncepció 
megalkotása, együttműködés 
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ad
al
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, 
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m
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lis
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Pályázat Szociális Föld Programra  
Önkormányzati ingatlanok 
hasznosításának újragondolása (pl. 
bérlakások létrehozása) 
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Fokozott együttműködés a 
gyermekjóléti szolgálattal a 
veszélyeztetettség okainak 
feltárásáról, megszűntetésének 
lehetőségeiről 

  
  

Érintett szülők figyelmeztetése a 
határidő lejártára, tájékoztatásuk 
egyéb támogatási formákról 

  LEHETŐSÉGEK: VESZÉLYEK: 

G
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A helyi termékek iránti növekvő 
kereslet Teljesen megszűnő mezőgazdaság 

Ép
íte
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Közterületek képének javítása 
egységes koncepció alapján 

Építési kontroll teljes elhagyása, a 
településkép felhígulása 

In
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kö

zl
ek

ed
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 Vezeték nélküli elektronikus 
hírközlési rendszer fejlesztése A hírközlési rendszer fejletlensége 

a települést elvágja a külvilágtól 
  

Megújuló energiaforrások 
használatának támogatása 
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3. HELYZETÉRTÉKELÉS 
 
Társadalom, gazdaság 
Nézsa község értékes, szép táji környezetben fekszik, a 2. sz. főútból leágazó 2115. sz. út 16. 
kilométerénél. A település helyzete tehát a fő közlekedési útvonalaktól távolabb, de Váchoz, és a 
Fővároshoz – akár a napi ingázást figyelembe véve – elérhető távolságban helyezkedik el. 
Erős és élő szlovák nemzetiségi hagyományokkal, ma is működő szlovák nemzetiségi általános iskolával 
büszkélkedik. 
Épített és táji értékei lehetővé teszik a település hírnevének erősítését, azonban az épített értékek egy 
része jelentős és sürgős megújításra szorul. 
Az utak rossz állapota mellett a még ki nem épített szennyvízvezeték jelenti a legnagyobb 
infrastrukturális hiányosságot. 
A település fejlődését leginkább akadályozó tényezők: 
• alacsony vállalkozói aktivitás és a vállalkozások gyenge foglalkoztatási, fejlesztési képessége 
• beruházások fogadására kész gazdasági terület hiánya 
• szerény innovációs potenciál 
• természeti erőforrások alacsony kihasználtsága 
• a megye, mint élettér alacsony vonzereje, hiányos, és esetenként méltatlan infrastruktúra 
állapotok. 
 
Táj- és természetvédelem 
Nézsa társadalmi-gazdasági-természeti adottságait nem lehet értékelni az országban és a világban 
lejátszódó folyamatok ismerete nélkül. Az életmódváltozás, a mesterséges felületek növekedése, a 
lakosságszám növekedése, az állandó modernizáció az elmúlt évszázadban felgyorsították a 
tájváltozási folyamatokat, ami a jövőben is várhatóan hasonló ütemben fog zajlani, így a felkészülés, a 
táj jellegének védelme, az értékes tájkép megőrzése különösen fontossá vált. Ezen kihívásokra adandó 
válaszok megfogalmazásához ad segítséget a településeknek az Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepció, illetve a táji- természeti környezet kapcsán a Nemzeti Tájstratégia. 
A vizsgálatok és értékelések alapján készített településrendezési tervek fő feladata a kialakult 
tájhasználat és tájszerkezet főbb elemeinek megtartása, erősítése. Ennek módja az optimális 
tájhasználat feltárása, meghatározása és az adottságokhoz illeszkedő ökologikus tájhasználat felé 
történő elmozdulás elősegítése. Mindez persze nem végezhető el a már említett hosszú távú stratégiai 
célok és irányelvek ismerete nélkül.  
Az értékelést a tájrendezés, a táj alakítása kapcsán az elemzési munkarészben foglalt szempontok és 
ezen stratégiák összevetésével végeztük el. Ennek alapján az alábbi tématerületeken keresztül 
értékelhető Nézsa jelenlegi helyzete: 
 
Tájhasználat és tájszerkezet  
A település jelenlegi tájhasználati módja – a művelési ágak elhelyezkedése és kiterjedése – a természeti 
adottságoknak megfelelő, a domborzati, vízrajzi, talaj- és klimatikus adottságokhoz igazodva művelt, 
ami pozitívan értékelendő. A történeti térképeket végigtekintve egyértelműen megfigyelhető, hogy 
Jásd tájhasználata folyamatosan változott, alakult. A tájváltozási folyamat elsősorban az 
erdőterületeken érhető tetten. 
Jásd jövőképét tekintve – az országos fejlesztési irányelveknek megfelelően – középtávon 
megvalósítandó környezetstratégiai feladat kell, hogy legyen a kedvező táji adottságok megőrzése, a 
tájszerkezet és -karakter kedvezőtlen irányú változásának megállítása és visszafordítása. Jásd 
tájhasználata nem mondható mozaikosnak, ugyanakkor találhatunk kisebb nagyobb mozaikos 
területegységeket. Ilyenek a települést délről ölelő erdőkkel, szántókkal és vízgazdálkodási területekkel 
tarkított gyepterületek, vagy a településtől keletre fekvő mozaikos domboldal. Sajnos a mozaikos 
területrészekkel szemben túlnyomó többségben vannak a nagy kiterjedésű, egybefüggő erdő- és 
szántóterületek. Az erdő területek magas aránya kedvező, az erdők vegyes kor- és fajösszetételűek, 
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mely szintén pozitív adottság Jásdon. A szántóterületeken ezzel szemben a nagytáblás, monokultúrás 
művelés jellemző. A szántók egybefüggőek, tagolatlanok, hiányoznak a mezővédő erdősávok, 
mezsgyék, melyek kialakítása nemcsak tájképvédelmi szempontból fontos feladat, hanem a 
biodiverzitás megőrzését is segíti, továbbá élő- és búvóhelyül szolgál számos állatfaj számára. 
Hosszútávon a település feladata a táj diverzitásának fejlesztése, a kisparcellás művelésre való 
ösztönzés a nagytáblás szántókkal szemben, a mozaikos tájhasználat fenntartása az egykori 
szőlőhegyen és a vízfolyásokat kísérő területeken. 

Hagyományos tájhasználattal a jövőért 
Az előző ponttal összefüggésben kell megemlíteni a tájhasználat módjával kapcsolatos tudás 
erodálódását, a táj „elszemélytelenedését”. A modernizáció, az agráriumban dolgozók és a fiatalok 
számának csökkenése világ- és országos szintű tendenciát követ Nézsán is. E folyamat eredményeként 
a térségben erősen visszaszorult a hagyományos tájgazdálkodás (szőlő- és gyümölcstermesztés, 
legeltetés). Nézsán az adottságok függvényében az országos célokhoz is illeszkedő alapcél lehet a 
szőlőtermesztés visszaállítása, újraélesztése, vagy ennek hiányában a természetes erdősülés 
visszaszorítása, hagyásfás legelők kialakítása, az utak gyümölcsfákkal történő fásítása. 
 
Természeti adottságok 
Nézsa természet- és tájvédelmi célú kijelöléssel érintett területekkel jól ellátott, hiszen közigazgatási 
területén nemzetközi, országos és helyi természetvédelmi területekkel egyaránt találkozhatunk. A déli 
erdőségek a Nyugat-Cserhát és Naszály kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 
területhez, valamint az Országos Ökológiai Hálózat magterületéhez tartoznak. Az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosójával érintett a Pétervölgyi erdő és a vízfolyások mente, míg a pufferterület része a 
kőbányához vezető földút és környezete. Nézsán országos jelentőségű természeti emlékek és értékek 
is találhatók: Temető földvár, Klára-völgyi forrás, Újrafakadás forrás és földtani alapszelvény. A község 
külterületének több mint fele Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete alá 
esik. Helyi védelem alá vont terület a településen a Reviczky kastély és parkja, továbbá a TÉKA által 
számon tartott 40 db egyedi tájérték is helyi jelentőségű. 
A település természeti környezete országos viszonylatban és a tájhasználat korábbi időszakaihoz 
képest is jó állapotban van. Szerencsés a vegyes faállományú erdők, a természetközeli gyepek és a 
patakokat kísérő vizes élőhelyek magas aránya. Nézsán továbbra is fontos cél kell, hogy legyen a 
biológiailag aktív, természeti területek fejlesztése, jó karban tartása, az okszerű tájgazdálkodásra való 
törekvés. 
 

Kék infrastruktúra hálózat fejlesztése 
A száraz és gyenge lefolyású térség többi településéhez képest Nézsa gazdagabb vízrajzzal rendelkezik. 
A községet délkeleten szeli át a Sinkár-patak, melybe a Nézsai-patak torkollik. A Nézsai-patakot a 
településen két „ex lege” védett forrás is táplálja. A község állóvízzel is rendelkezik, a belterülettől délre 
helyezkedik el az Ezersziget-horgásztó. 
A vizek megtartásával, illetve jobb hasznosításával, a természeti, a táji adottságokhoz való igazodásával 
a település hozzájárul az ökoszisztémák, élőhelyek életképességének a javításához, amely egyben a 
hosszú távú gazdasági életképesség alapját is adja. Az optimális vízgazdálkodás megteremtése 
kulcsfontosságú a táj fenntarthatóságának szempontjából. 
A település a kékinfrastruktúra fejlesztéséhez a patakokat kísérő vizes élőhelyek megőrzését segítő 
területhasználat kialakításával, a források környezete természetközeli állapotának megóvásával 
járulhat hozzá. Fontos alapelv, hogy helyet kell biztosítani a víznek a tájban, amit a medrek 
kiszélesítésével, rendszeres fenntartásával, kotrásával és a környező területeken a megfelelő 
felszínborítás, tájhasználat alkalmazásával (az időszakos vízborítást eltűrő gyepgazdálkodás, 
gyümölcsösök) lehet elérni. Továbbá elsődleges feladat a horgásztavat övező természetközeli 
élőhelyek fenntartása, melyek az összefüggő vízfelülettel kiegészülve igen pozitív hatást gyakorolnak a 
település mikroklimatikus adottságaira, nem beszélve a biodiverzitás megőrzéséről, fenntartásáról.  

Zöldinfrastruktúra fejlesztése 
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Az élhető táj és élhető település kialakításában nagy szerepe van a zöldfelületek minőségi 
fejlesztésének és hálózatba szervezésének. Ez a szakmai körökben már régóta ismert, de a 
településfejlesztés, -rendezés területén még kiforróban lévő fogalom, a zöldinfrastruktúra. Kiemelt 
feladata az egy főre jutó zöldterület és zöldfelület nagyságnak növelése, védelme, többfunkciós 
hasznosítása és a zöldfelületek által nyújtott ökoszisztéma szolgáltatások felmérése, nyilvántartása, 
állapotértékelése, tudatosítása és fejlesztése. Ehhez egyelőre ugyan hiányos a szakmai és szabályozási 
háttér, hiányoznak a zöld infrastruktúra tervezésére vonatkozó átfogó szakmai keretszabályok, 
azonban a természeti és zöld környezeti adottságok megvannak Nézsán. 
A Nemzeti Fejlesztési Koncepció szerint a zöld-infrastruktúra tervezésénél, hálózatba szervezésénél 
egyaránt szem előtt kell tartani a használati és az esztétikai szempontokat. Ezen túlmenően a 
növényalkalmazásban hangsúlyt kell fektetni az ökológiai és a humán-egészségügyi szempontokra. Az 
allergiát okozó fajokat el kell kerülni és lehetőség szerint a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó őshonos 
fajokat, fajtákat kell preferálni. 
Nézsa zöldfelületi aránya kedvezőnek mondható, melyhez a magánkertek, zöldfelületi intézmények, 
közterületi zöldsávok, zöldterületek, illetve a külterületi erdők és szántók egyaránt hozzájárulnak. 
Ugyanakkor az egységes zöldfelületi rendszer hiányos, hálózatossága nem kellően biztosított. 
Fejlesztést igényel a zöldfelületi elemek összeköttetése és az egységes arculat kialakítása. A zöldfelületi 
rendszer fejlesztésével együttesen javítható a település zöldinfrastruktúrája. Ehhez feladat a 
településszegélyek zöldítése, a szántó és gyepterületek fasorokkal, mezsgyékkel, erdősávokkal való 
tagolása, a vízfolyások parti területeinek fejlesztése. 
 
A belterületi zöldfelületi rendszer  
Nézsa zöldfelületi ellátottsága leköveti a település történeti fejlődését. A történeti településmag 
ellátottsága igen kedvező, mely a magánkerteknek, a kastélykertnek, a közkerteknek és zöldsávoknak 
egyaránt köszönhető. Ezzel áll szemben a kertvárosi településrészek alacsony zöldfelületi ellátottsága, 
mely elsősorban a meglévő beépítéseknek, az üres telkek hiányának és az utcák kialakításának 
köszönhető. A zöldterületek, intézményi zöldfelületek a településhez mérten megfelelők, ugyanakkor 
a történeti településrészre koncentrálódnak, így rendszerben nem értelmezhetők. Nézsán hiányoznak 
az összekötő, zöldfelületeket összekapcsoló elemek: az egységes fasorok és zöldsávok. 
Összességében elmondható, hogy a meglévő zöldterületek gondozottak, ami előremutató. A 
megkezdett zöldfelület fejlesztési folyamatok pozitív hatást gyakoroltak a településre, hangulatossá, 
használhatóvá tették a közterületeket. Ezt az irányt mindenképp folytatni szükséges a jövőben, egy 
egységes települési arculatot kell kifejleszteni. 
Szükséges, és a lakosság által is kívánatos továbbá a település útjainak, járdáinak fejlesztése, 
növényesítése, vízelvezető árokrendszerének rendszeres karbantartása. Fontos, hogy esztétikumuk 
mellett műszakilag is megfelelőek legyenek. A településen probléma a klímaváltozás okozta nagy 
esőzések vízmennyiségének megfelelő elvezetése. A csapadékvíz kezelése érdekében rendszeresen 
gondoskodni kellene az árkok karbantartásáról, tisztításáról. Kívánatos lenne érvényesíteni a 
településen a fenntartható csapadékvíz-gazdálkodás elveit, melyek célja a víz helyben tartásával a 
lefolyás csökkentése és a párologtatásra képes felületek növelése. Az árkok növényesítésével, illetve 
azok mentén zöldsávok kialakításával és beültetésével javítható a települési zöldfelületi rendszer 
hálózatossága, az ökológiai összeköttetés és a település mikroklimatikus adottságai is. 
 
Környezetvédelem 
A település nagy arányú erdősültsége, természetközeli területei, magas zöldfelületi aránya, gondozott 
magánkertjei, történeti parkja és alacsony forgalma mind hozzájárulnak Nézsa jó környezeti 
állapotához. Ugyanakkor mégis kiemelhető néhány terület, melyeken jelentős javulás érhető el. 
A településszegélyek hiánya miatt a szántótáblák és a beépített terület közvetlen csatlakozása okozza 
a legáltalánosabban jelentkező problémát, ami porszennyezés formájában terheli a település 
lakosságát. 
Szennyvízcsatorna hiányában a településen megjelenik a felszín alatti vizek és a talaj szennyezettsége. 
A fentiek alapján a legfontosabb teendők: 
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- A települési zöldfelületek megőrzése és fejlesztése, amely a levegőminőség javítása valamint 
esztétikai és településképi szempontból egyaránt fontos. 

- A felszíni és felszín alatti vizek védelme, és minőségük javítása, a Nézsai- és Sinkár-patak 
medrének rendszeres kotrása, parti sávjuk védelme. 

- A csapadékvíz-hálózat kiépítése, csapadékvíz-elvezetés rendezése. 
- Szennyvízhálózat kiépítése, az ingatlanok hálózatra kötése. 
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