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Tisáelt Ci
Hivatkozva 2016. június 22-én kelt megkeresésére, Mogyoróska község településrendezési
tervének előkészítéséhez- a településfejlesztésikoncepciórőI, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezósi sajátos
jogintézményekről szőlő 3l4l20l2. (XI. 8.) Korm. rendelet 37.§ (4) bekezdése értelmében- a
következő véleménltadjuk.

A következőkben tájékoztatjuk Önt a közigazgatási

területre eső védett és védelemre érdemes
természeti értékekről. Azalább idézett jogszabályokbm szereplő előírásokat jelen levelünkben nem
részletezzik Kérjük, hogy a hivatkozott jogszabáIyokat a terv készítésesorán tanulmányozni
szíveskedjenek, a benne szereplő előírásokat - a terv szakmai követelményeinek megfelelően jelenítsékmeg.

1.

Országos védelem alatt állő területek

Zempléni Tájvédelmi Kö rzet
A Zempléni TájvédelmiKörzet védettségénekfenntartásáről szőIő 14712007. (XII. 27.) KvVM
rendelet alapján a védettségindoka és célja a terület jellegzetes tájképi és természeti adottságainak,
a ftjldtani és felszínalaktani természeti értékeknek,a folyó- és állővizeknek, az erdők és gyepek
növénytársulásainak, növény- és állatfajainak megőrzése, a területen találhatő történelmi,
kultúrt<irténetiértékekés a hagyományos településkép megóvása. A védett terület Mogyoróska
teljes közigazgatási területét (kü1- és belterületet egyarant) magába foglalja. A védett területen belül
fokozottan védett területnek minősülnek a következő ingatlanok: 0I64a, 0I64b, 0764c, 0165ll,
016512, 016513, 016615, 0I6616, 0I6617

.

A területre vonatkozó szabályokat
tartalmazza.
2.

a

természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

ESA (Természetileg Érzékeny)területek
Potenciális ÉTTcélterületek azok, melyek környezetérzékenységi térképekalapján átlag feletti

sérülékenységetmutatnak.
szempontj ából

- három

A

Az Érr területeket

kate góriába sorolhatj uk

:

természetvédelmi támogatás fontossága

kiemelt területeken nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő természeti énékekjelentős
állománya fordul elő, melyek fennmaradása 5-10 év távlatában is kétséges, amennyiben a
termé s zetkímé ő gazdálko dás nem ré sze sül támo g atásb an.

I.

1

2

II. A fontos terÜleteken országos viszonylatban jelentős természeti, táji értékekfordulnak elő,
melYek fennmaradása, vagy állapotuk javitása érdekóben természetkímélő gazdálkodás támogatása
szi,ikséges.
III. A lehetséges területek azok, aholjelentős

az extenzív élőhelyek aránya, az értékekjelentősége
kisebb, illetve, ahol az extenzív gazdálkodás ösztönzésével növelhető lenne a terület természéti
értéke.

Az ESA

területek környezetbarát fenntartására kiemelt támogatási rendszert dolgoztak ki,
melyek először a mintaterületeken válnak elérhetővé.
MogJ,'oróska kÖzség - az érzékenytermészeti területekre vonatkoző szabályokról szóló 212002. (I.
23.) KöM-FVM együttes rendelet mellékletében a II. (fontos) kategóriába került besorolásra.
s. ÖtotogiaiháIőzat
Az Ökológiaihálőzathoz az országos jelentőségű természetes, illetve természetközeli területek
és az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefiiggő rendszere tartozik,
és amelynek részei a magterüleíek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek.
A magterÜlet olyan kiemelt térségiés megyei területrendezési tervekben megállapított övezet,
amelYbe olYan természetes vagy természetközeli élőhelyektartoznak, amelyek az adott területre
jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biáosítani képesek

és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont.
Az Ökológiai folyosó olyan kiemelt térségiés megyei területrendezési tervekben megállapított

- többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megsraktott
élŐhelYek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelYtiredékek, élőhelyláncolatok iartoznak
amelyek döntő részben természeies eredetűek, és ámelyek alkalm asak az ökotógiai háIőzathoz
tartoző egYéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biáosítására,
A pufferterÜlet olyan kiemelt térségiés megyei területrendezési tervekben megállapított
Övezet, amelybe olyan rendeltetésű területek tartaznak, amelyek megakadályozzék vagy mérseklik
azoknak a tevékenységekneka negatív hatását, amelyek a magteniletek és az ökológiai folyosók
állapotáí kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetéstikkel ellentétesek
Az ökológiai háIózatta érintett ingatlanok helyrqzi szám szintjén nincsenek kihirdetve, a
terÜletek elhelyezkedése a mellékelt térképenláthatő, illetve az az országos Településrendezési
Tervről szŐIŐ 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban (OTrT) mellékletekéntelérhető. Az ökológiai
hálőzattal kapcsolatos településrendezési követelményekről az OTrT l3.§-ban lehet olvásni
részletesebben. Az OTrT az egyes övezetekkel kapcsolatban a következő szabályozást tartalmazza,
kérjük ezeket a településrendezési tervbe beépíteni:
Övezet, amelybe olyan területek

Magterület

Az

övezetben beépítésreszánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) atelepilési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) akijelölést más jogszabály nem tiltja.
A fenti kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésreszánt terület területrendezési hatósági
eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magtenilet, a
magterÜlet és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmar adása,
val ami nt az ökolő giai kap c s o lat ok zav aríalan műkö dé se.
Az Övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálőzatok elemeinek nyomvonala, az
erőművek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon,
az azok közötti ökológiai kapcsolatok működésót nem akadályoző műszaki megoldások
alkalmazásáv al hely ezhetők el.
Az Övezetben Új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek nem bővíthető.

J

Öt<otógiai folyosó

Az ökológiai folyosó övezetében

új beépítésrcszánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) atelepilési teniletet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja,
ö/ a kijelölést más jogszabáIy nem tiltja.

és

A

fenti kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésreszánt terület területrendezési hatósági
eljarás alapjánjelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó
természetes és természetközeli élóhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok
zavartalan működése.
Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálőzatok elemeinek nyomvonala, az
erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező maglerület természetes élőhelyeinek
fennmaradásátbiztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályoző
műszaki me go ldáso k alkalmazásáv aI he lyezhető e l.
Az ővezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek nem bővíthető.

pufferterület
Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésreszánt területet csak abban az esetben
jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit,biológiai
sokfeleségét,valamint táji értékeitnem v eszélyezteti."
Az OTrT I2lA. § (1) szerint a kiemelt térségiés meglei területrendezési tervek, valamint a
településrendezési eszközökkészítése során a l2. § (1) és (2) bekezdésébenfelsorolt térségiövezetek
által érintett területeket az országos, a kiemelt térségiés a meglei övezetek területi érintettségével
knpcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről szóló kormányrendelet
szerint, az abban meghatározott áIlamigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása
.figye I e mb ev ét el év e l ke l l l e határ olni.

Az OTrT

12.§ (1) a) értelmében az országos ökológiai hálőzat ővezete az orczágos övezetek
közé tartozik, az OTrT 12.§ (2) a), b) és c) szerint a magterület, ökológiai folyosó és pufferterület a
kiemelt térségiés megyei övezetek közé tartoznak. Az országos ökológiai hálőzat övezete az OTrT
vonatkozásában érvényes. A hatáIyban levő megyei területrendezési terv (Borsod-Abaífi-Zemplén

Megyei Önkormányzat I0l2009. (V. 5.) számű rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Területrendezési Terv szabályzatéről) az OTrT fent idézett 1 2/A. § ( l ) bekezdésének megfelelően a
magterület, az ökológiai folyosó és a pufferterület lehatárolását és az azokra vonatkozó szabáIyozást
ad meg. A településrendezési tervnek a I2lA. § (1) bekezdésnek megfelelően ugyancsak a
magterület, az ökolőgiai folyosó és a puffertertilet határait kell tartalmaznia, a rájuk vonatkozó
törvényi szabályozások figyelembe vétele mellett. A tórségi övezetekre az orczágos övezetekhez
képest sokkal részletesebb és differenciáltabb, sőt egyedi előírások vonatkoznak Qd. OTrT 17-19.§).
Amennyiben a településrendezési tervben nem jelennek meg a térségiövezetek határai, akkor ezek
a sok esetben egyértelmű tiltásokat és korlátozásokat tartalmaző jogszabályi szakaszok sem tudnak
érvényesülni, mert a térségiövezetek határa - ezzel az OTrT-ben a térségiövezetekre vonatkozó
előírások területi hatálya- nem állapítható meg.
A fenti jogszabályi helyeknek megfelelően az országos ökológiai hálőzatot a térségi
övezeteinek lehatárolásával (magterület, ökológiai folyosó és pufferterület) feltüntetésévelkérjük
elkészíteni! Ezúton tájékoztatjuk, hogy akőzigazgatási területet a magterület és a puffer terület
ővezete egyaránt érinti, így mindkét térségiövezethatárait jelölni kell a dokumentációban.
4. Egyedi

A

táiértékek

természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: TvT) 6.§ (3) bekezdése
alapján egyedi tájértéknekminősül az adott tájra jellemző természeti érték,képződmény és az
emberi tevékenységgellétrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti,
tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom szárrtára jelentősége van. A TvT. 6.§ (5)
szerint a településrendezési terv tartalmazza a tervezési területen találhatő egyedi tájértékek

4

A TvT. 7.§ (4) bekezdése és a7I/20t5. (III. 30.) Korm. rendelet 32.§
c) pontja alapján
kihirdetésük után az egyedi tájértékekkel kapcsol"á.
úarasokba az illetékes természetvédelmi
hatóságot szakhatóságként be t<étt vonni.
Mogyoróskaközigazgatási területén 20l0-ben történt meg
azegyedi tájértékekfelmérése.
felsorolását.

Fő típus

Megnevezés
Hagyományos kialakítású
lakőház
Hagyományos kialakítású
Iakőhaz
Hagyományos kialakítású
lakőház
Pince
Hagyományo s kialakítású
Lakőház

l
2.
a
J.

4.

i
7.
8.

9.

l0.
11

12.

l3.
14.

l5.

Lakóépület

Fő u. 119.

Lakóépület

Fő u. 107.

Lakóépület
Pince

Fő u.97.
A 'Fó U. 7'l szÁrnt1 hÁzzql gza'^LA.,+

Lakóépület

Fő u. 63.
A Napkelte Yendéghazzá 1ntit<oczi rerenc
út.l/a.) szemben.
Kákóczi Ferenc u. 60., atájtörtéfteti
gyújtemény udvarán.
li.:ákóczi Ferenc utca északkeleti oldalrán,
e gy űj építésű
héz előkertj ében.
Kakoczl F'erenc utca

Fogadalmi kápolna
Kápolna
Hagyományos kialakítasú
csűr
Csűr

6.

Feszület
Feszület
Hagyományos kialakítású
lakőház
II. világháborus emlékmű
I. világháborus emlékkert
Feszület
II. Rrákóczi Ferenc
mellszobra

Bírőbaz

Feszület
Feszület
Lakóépület
Emlékmű
Emlékkert
Feszület

köáéri szobor
LakóépüIet

Fő u. 41.

Lakóépület
Feszület
Feszület
Feszület

Fő u. 39.

2l.

Regéci vár és várhegy

Yár

D.

5.

NATURA

2000, Különleges

Iv.

A görög katolikus templom kertie.
A görög katolikus templom kertie.
A lony telől érkező műűt és a Fő utca

Lakóépület

20.

17.
18,

Rákóczi Ferenc u. 9.

találkozásánál.
Fö u. 53.

Hagyományos kialakítású
lakőbaz
Hagyományo s kialakítású
lakőház
Feszület
szűcs feszület
Temetőkerti feszület

16.

Helyszín

A ló

utca délnyugati vóge.
Temetőkert.
t emetókert.
tvtogyoroska belterületének északi végétől
800 métene keletre.

Madárvédelmi Területek
különleges madárvédelmi teniletek kerültek
kÖtelezően kijelÖlésre, amelyeken meghahrőzoft közösségi jelentőségű
madárfaj, valamint
meg}tatétrozott vonuló madarfqjelentős illománya,
illetve élőhelye találhűő,ktilönös tekintettel a
nemzetkÖzi jelentőségű és egyéb vizes élőhllyekre.
tvtogyoioska közii azgatási területót a
ZemPléni-hegYség a Szerencsi-dombsággal Ó. a Hernád-vöIggyel
elnevezésű helyszín
(azonosítÓ: HUBNl0007) érinti a következdTngatlanot
esetouen: 0211,0212,02/3,03,04,05, 06,
07,08/1,0812,08/3,09, 010, 0lll1,0II/2, otú otztt,013/2,013/3,014,
015, 016,0I711,0l7/2.

A7 EuróPai Unió Bird Direktívája alapján
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01713,0I714,0I715,0I716,0I717,0!718,0I719;,017/I0,0I7lI1,0I7l12,0I7ll3,0I7lI4,0I7lI5,
0l7l20, 0I7l2l, aI7D2, 0I7l23, 0I7l25,0I7126, 0l7l27, 017l28,
0l7136, 017l37, 0I7l38, 0I7l39, 0I7l40, 0I]/41, 0l7l42, 0I7l43,
0I7l48, 0I7l49, 0l7l50, 017l5I, 077 /53, 0l7l54, 0I7l55, 0I7156,

0I7116, 0I7l17, 0I7lI8, 017lI9,
0I7/29, 0I7l30, 017l3I,0I7l35,
0I7l44, 0I7l45, 0I7146, 0I714],
017l57, 0l7l59, 0I7160,0l716l,
0l7l70, 0I717I, 0I7l72, 017175,

0I7162, 0I7163,0I7164, 0I7165, 017166, 0I7167, 0I7168, 0l7169,
017176, 0I7l77, 0I7l78, 0I7l79, 0I7l80, 0I7l8l, 017l82, 0I7l83,
0I7l84, 02I,023,024/I,02412,02413,02414, 02415, 02416,02417, 02418,025, 026,027,028,029,
030, 032lI, 03212, 032/3, 032/4, 03215, 03216, 03217, 03218, 03219, 032lI0, 033, 034, 035, 036,
039, 04019, 040lI0, 040lI1, 040112, 040lI3, 040lI4, 040ll5, 040116,040/18, 040lI9, 040120,
040l2I, 040122, 040124, 040125, 04Il1, 04Il2, 042, 043, 044, 045lI, 04512, 046, 047, 048, 049,
05012, 05013, 05015, 05016, 05017,050/8, 05I, 052, 05313, 053l4, 054lI, 05412, 055, 056lI, 05612,

05613,057,05811,05812,058/3,05814,058/5,058i6,05817,058/8,05819,058/10,058/1I,058112,
058/13, 058lt4,058/15, 058/16, 058lI7,058/18, 058/19, 058120,058l2I,058122,058123,058124,
058125, 058126, 059, 060, 061, 062lI, 06212, 06214, 06215, 06216, 06217, 06218, 062/10, 062lII,
062l12, 062113, 062l14, 062l15, 062l16, 062l17, 062lI8, 062l19, a62l20, 06212I, 062123, 062124,

062126, 062127, 062128, 062129, 062130, 06213I, 062132, 062133, 062134, 062135, 062136, 062137,
063, 064, 065lI, 06512, 06513, 065l5, 06516, 06517, 06518, 06519, 065lI0, 065ltI, 065l12, 065l13,

065l15,065l16,065117,065/18,065119,065120,065121,065122,065123,065124,065125,065126,
065128, 065129, 066lI, 06613, 06614, 06615, 06616, 06617, 06618, 06619, 067, 068, 069lI, 06912,
070, 07l, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 07812, 07815, 07816, 07817, 07818, 07819, 078lI0, 078lll,
078112, 078ll3, 078l14, 078115, 078116, 078l17,078lI8, 078119, 078120, 078l2l, 078122, 078123,
078124, 078125, 078126, 078127, 078128, 078129, 078/30, 078l3l, 078132, 078/33, 078134, 078135,
078136,078137,078138,07911,07912,07913,07914,080,081/1,08ll12,081/3,08Il4,081/5,08116,
08l17, 081/8, 08l19, 081/10, 081/1I, 08Il12, 081/13, 08ll14, 081/15, 081/16, 081lI7, 081/18,
081/19, 082, 083/1 , 08312, 08313, 08314, 08316, 08317, 083/8, 08319, 08411, 08412, 08413, 08414,
08415, 08416, 08417,084/8, 08419, 084lT0, 084lI1, 085/1, 08512,085/3, 08514,085/5, 08516, 087,
088/1, 08812,088/3, 089, 090/1, 09012, 09IlI, 09Il2, 09I/3, 09Il4, 09Il5, 09116, 09ll7,091/8,
09Il9, 09Il10, 09Il1I, 091lI2, 091lI3, 092lI, 09213, 09214, 09215, 09216, 09217, 092/8, 09219,
092ll0, 092lll, 092/12, 092lI3, 092lI4, 092115,092116, 092lI7, 092lI8, 092lI9, 092120, 092l2I,
092123, 092124, 092125,092128,092129, 092/30,092/3I, 093,09412,09413,09414, 09415, 09416,
09417, 09418, 09419, 094ll0, 094lII, 094lI2, 094lI3, 094lI4, 094lI5, 094116, 094lI7, 094118,
094119,094120,094l2I,094122,094123,094124,095lI,09512,09612,09613,09615,09616,09618,
09619, 096lII, 096/12, 096113, 096114, 096l15, 096116, 096117, 097, 09812, 09813, 09814, 09815,
098/6, 099,0I00l2, 0I00l3, 0I00l4,0100/5, 010016, 0I0Il5,0101/8, 0l0lll2, 0l0IlI4,0101/15,
0I0I116, 0l0,1,1I7,0101/l8, 0101/19, 0I0ll20, 010Il2I, ujll22, 0I01l23, 0I0Il24, 0I01l25,
0101126, 0I0Il27, 0l0ll28, 0l01'l29, 0101/30, 0101/3I, 0l0ll32, 0I0I/33, 0I02l2, 0I02l3,
0I02l4, 010216, 0I02l7, 0I02l8, 0l02l9, 0l02lI0, 0I02lII, 0102112, 0102l13, 0I02l14, 0I02l15,
0102116,0I02lI7,0I02lI8,0I02l19,0I02l20,0I02l2I,0103, 0104, 0í0611,010612,010613,
010614,010615,010616,010617,0106/8, 010619,0106/12,0106/13, 0106114,0106115,0L06/I6,
0106117, 0106118, 0106/19, 0106120, 0106121, 0106122, 0106123, 0106124, 0106125, 0106126,
0106127, 0106128, 0106129, 0106/30, 010613I, 0106/32, 0106133, 0106134, 0106135, 0106136,
0106137,0106/38, 0106139, 0106140, 010614I, 0106142, 0106143, 0106144, 0106145, 0106146,
0106/48, 0106149,0106/50, 010615I, 0107, 0108, 0109, 01 10/1, ul0l2,01 10/3, 0110/4,0l 10/5,

011016,0II0l7,0110/8,0I10l9,0110/10,0110/1I,0II01I2,0110/13,0II0l14,0110/15,0110116,
01I0lI7, 0110/18, 0110119, 0II0l20, 0II012I, 0II0l22, 0I10l23, 01I0l24, 0II0l25, 0110126,
0110/27, 0II0l28, 0II0l29, 0110/30, 0110/3I, 0II0l32, 0110/33, 0I10l34, 0110/35, 0110136,
0ll0l37,0112/I,01T2/2,01L4,0115,0116,0II7,0118,0119,012012,012013,0I20l4,012015,
012016,0I20l7,0I20l8, 0I20l9, 0I20lI0, 0I20lII, 0I20l12, 0I20lI3, 0I20l14,0l20ll5, 0l20ll7,
0l20ll8, 0I20lI9, 0I20l20, 0I20/2I, 0120122, 0I20l23, 0I20l24, 0120125, 0120126, 0I20l21,
0I20l28, al21l1, 0I2Il2, 012Il3, 0I2Il4, 0122, 0I23l1, 0I23l2, 0I23l3, 0I23l5, 012316, 0I23l7,
0I24lI, 0I24l2, 0125ll, aI2512, 012513,0125l4, 0125l5,0125l6,012517 , 012518,0I25l9,0I25lI0,
0125lII,0|25ll2, 0I25lI3,0I25lI4,0125ll5,0126lI, 012612,0127,0128, 0129,0130, 0131,
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0l32l3, 013214, 0I32l5, 0|3216, 0I32l7, 0I32l8, 0I32l9, 0l32ll0, 0I32l11, 0I32lI2,
0I32lI3, 0I32l14, 0l32ll5, 0132116, 0l32lI7, 0l32ll8, 0l32ll9, 0I32l22, 0I32l23, 0l32l24,
013212,

0l32l28, 0I32l29, 0I32l30, 0I32l3I, 0l32l32, 0132133,0l33, 013413, 0l34l4, 0I34l5,
013416, 0135, 0136, 0137lI, 013712, 0L3713, 0138, 0139, 0140, 014l, 0142lI, 0l42l2, 0143,
0744ll, 0I44l2, 0145lI,0l45l2, 0I45l3, 0I45l4, 0146, 0147ll, 014712, 014713, 014714, 014715,
014716, 014717, 0147/8, 014719, 0l48l2, 014813, 014816, 014817, 0I49l1, 0I49l2, 0I49l3, 0150,
015Il2,0152,0754,0l55/3,0I55l4,0158,0159,0160lI,016012,016013,016014,016015,016016,
0l6al7, 0l60/8, 016019, 0160/10, 0160|II, 0160112, 0160113, 0160114, 0160/15, 0160116,
0160lI7,0160l19,0160120,016Il1,016I12,016l13,016ll4,016211,016212,0163,0164,0165ll,
016512,016513,0166lI,016612,016613,016615,016616,016617,0|67,0168/1,
016812,0|69,
0I70l1, 0I70l2, 0I7I, 0172, 0173,0174, 0175,0176lI,017612, 017613,017614, 017615, 017616,
017617, 0177lI, 017712,0178, 0179,0180, 0181, 0182,0183/1, 0I83l2, 0I83l3, 018314,0183/5,
0183/6, 0I83l7,0184, 0185/1, 0185/2,0186, 018712,018713,018714,0188, 0|8911,0I89l2,0190,
01 91, 0192, 01 93, 0194, 0|95 l I, 0195 12, 0196.
Az érintetíingatlanok listáját a 1412010. (V. 11.) KvVM rendelet tesziközzé. A rendelet és a
0132126,

levelünkhöz mellékelt térinformatikai állományok eltéréseesetén a térinformatikai állományokban
rögzitett hatarokat kell figyelembe venni! A Natura 2000 területekre vonatkozó szabályozást a
27512004. (X. 8.) Korm. rendelet tartalmazza. A Natura 2000 gyepterületek fenntartásának
ftildhasználati szabályairől a269l2007. (X. 18.) Korm. rendelet ad részletes táqékoztatásí.

NATURA 2000, Különleges Természetmegőrzési Területek
Az Európai Unió Habitat Direktívája alapján különleges illetve kiemelt jelentőségű

6.

természetmegőrzési területek kerültek kötelezően kijelölésre, a területükön található élőhelyek,
illetve fajok miatt. Mogyoróska közigazgatási területét a Regéci Várheg5r nevű helyszín
(azonosító: HUBN20088) érinti, a következő ingatlanokon:0211,0212,0213,03,04,05,06,07,
08lI, 0812,08/3, 09, 0l0, 011ll, 0I112, 0l2, 01,3lI, 013/2, 0I3l3,014, 015, 016, 017lI, 0I712,

01713,0I714,0l7l5,0l716,01717,0I718,023,"al26l1,012612,0143,0I44l1,014412,0745ll,

014512,0l45l3,0I45l4,0146,014711,014712,014713,014714,014715,014716,014717,014718,
074817, 0163, 0164, 0165lI, 016512, 016513, 016612, 016613, 016615, 016616,

0l48l2, 014816,

016617, 0167, 0168/1, 016812.
Az érintett ingatlanok listáját

a I4l20I0. (V. 11.) KvVM rendelet teszi közzé. A rendelet és a
levelünkhöz mellékelt térinformatikai állományok eltéréseesetén a térinformatikai állományokban
rögzíteít határokat kell figyelembe venni! A Natura 2000 területekre vonatkozó szabályozást a
27512004. (X. 8.) Korm. rendelet tarialmazza. A Natura 2000 gyepterületek fenntartásának
földhasználaíi szabályuről a269l2007. (X. 18.) Korm. rendelet ad részletes tájékoztatást.
7.

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület ővezete

Az OTrT I4lAszerint:
(1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségiés
megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja.
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása áItal érintett területre a kiemelt térségés
a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni atájjelleg
helyi jellemzőit, valarrtint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési
eszköz megalapoző vizsgáIata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit,
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodő hagyományos
tájhasználat he lyi j e l emző it.
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és
a hagyományos tájhasznáIat fennmaradása érdekében a helyi építésiszabályzatban meg kell
határozni a területhas znáIatra és az épitmények tátlba ll\eszkedésérevonatkozó szabályokat.
(4)
helyi építésiszabályzat az építményektájba illeszkedésénekbemutatására látványtew
készítésétirhatia elő és a készítésrevonatkozó követelményeket határozhat meg
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(5) Az övezetben bányászati tevékenységeta bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szeint lehet folytatni.
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktura-hálőzatokat, erőműveket és
kiserőműveket a tájképi egység megőrzésétés a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem
veszéIyeztetőmúszakimegoldásokalkalmazásávalkellelhelyezni.
A tájjeleg definícióját a a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a
területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésiik, kidolgozásuk, egyeztetésük,
elfogadásuk ésközzétételiik részletes szabáIyairől szóló 21812009. (X. 6.) Korm. rendelet 1.§ o)
pontja határozzameg.
Az övezet lehatárolása eredetileg nem az ingatlannyilvántartási helyrajzi számok szerint, hanem
országos léptékben az OTrT-ben törtónt meg. Az övezet a település teljes közigazgatási területét
érinti (kül- és belterületet egyaránt).

Természetközeli területek

Az

országos településrendezési és építésikövetelményekről szóló 25311997. (XII. 20.) Korm.
rendelet 6.§ (3) bekezdése szerint a beépítésrenem szánt területek között meg kell különböztetni a
természetközeli területeket, mint területfelhasználási egységeket. Ugyanezen rendelet 30/A.§ (1)
bekezdése szerint a természetkőzell, területek a következők: mocsár, nádas, sziklás terület. A
paragrafus (2)bekezdése értelmébena természetközeli területeken épületet elhelyezni nem lehet.

Beépítésreszánt területek kijelölése
Az építettkörnyezet alakításáltől és védelmérőI szőIő 1997. évi LXXWII. törvény 8.§ (2)
bekezdés b) pontja szerint: ,,újonnan beépítésreszánt területek kijelölésével egyidejűleg a település
közigazgatási területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értékeaz
átminősítés előtti aktiviás értékhezképest nem csökkenhet." A 912007. (IV. 3.) ÖrIVt rendelet
(továbbiakban ÖtIra rendelet) tartalmazza a területek biológiai aktivitásértékeinek számításénak
módját. Beépítésreszánt terület kijelölése esetén kérjük, hogy a rendezési tervnek legalább az
alátétmasztő munkarészébenmutassák be a számítások legfontosabb részeit. A következő
információk feltétlenül szerepeljenek:
o Az újonnan beépítésreszánt terület elhelyezkedése (hrsz.), kiterjedése, megn€vezése;
aktivitásértéke beépítéselőtti állapotban és atervezett beépítésután - az ÖTM rendelet alapjan;
o Amennyiben az új beépítésáltal az eredeti aktivitásértékcsökken, annak a területnek az adatai,
amelynek átminősítése az aktívitásérték-csökkenéstkompenzálja (elhelyezkedés-hrsz., kiterjedés,
megnevezés és aktivitásérték az ÖrMt rendelet alapjan.
Fenti alapadatok és számítások hiánya esetében a rendezési tervet nem tudjuk elfogadni.

Környezeti vizsgálat
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgáIaíáról szóló 212005. (I. 11.) Korm.
rendelet bizonyos esetekben környezeti vizsgálat előírását teszi kötelezővé. Ilyen esetekben a
környezeti vizsgálat a terv, egyezteíésiés elfogadási folyamatánakrésze.
Tájékoáatluk, hogy a megadott helyszínek esetében a környezeti vizsgáIat lefolytatását nem
tartjuk szükségesnek.
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282l20a9. (Xil. 11.) Korm. rendelet 5.§ (3) értelmében az adatszolgáltatást digiüílis
adathordozón is mellékeltiik. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a digitális adathórdozon taúlható
f;íjlok a terv készítéséheznélkülöáetetlenek, ezért szíveskedjén a mellékelt CD-t a tervező tészéte
továbbítani. Amennyiben lesz, a rendezési tervvel kapcsolatos egyeztető tárgyalásról előzetes
ájékoztaást kériink. Kérjük, hogy a településrendezési terv tervezetű elfogadas étott a 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ alapján szíveskedjen véleményezéscéljábő| Igazgatőságunknak is

eIküldeni.

Jósvafö, 20t6.junius 29.
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