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MOGYORÓSKA KÖZSÉG 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

I. Általános ismertetés

1. Előzmények:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. tv. 12. § és 13. 

§- ban foglaltak előírják a Településszerkezeti Terv Szabályozási Terv és a Helyi Építé

si Szabályzat készítésének feltételeit és tartalmi követelményeit.

Mogyoróska Község Önkormányzata, az előzetesen megküldött árajánlatot elfogadva, 

megbízást adott a Z-TERV Városépítészeti és Mélyépítési Tervező Irodának, hogy a 

szerződésben foglaltak figyelembevételével, készítse el Mogyoróska település közigaz

gatási területére a településrendezési tervet és ennek munkarészeit.

Regéc és Mogyoróska összevont rendezési terve 1993-ban készült el, és került jóváha

gyásra (PROVINCIA Kft.).

2. Műszaki előkészítés:

A földhivatal által hitelesített M=l: 10000 ma. külterületi, illetve az 1:2000 ma. belterü

leti alaptérképeket az önkormányzat szolgáltatta a tervezőnek.

A földhivatali alaptérképeket a jelenlegi állapotnak megfelelően kiegészítettük. A belte

rületi alaptérképen jelöltük a helyszíni bejárás során a térképen nem szereplő új épüle

teket és az épületek szintszámát. Az időközben beépült telkek lakóházait, valamint az 

intézmények épületeit részben a helyszíni szemle során, részben a kigyűjtött építési és 

használatbavételi engedélyek alapján, a tervezési alaptérképre átvezettük.
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II. Helyzetelemzés

A helyzetelemzés a saját vizsgálatok, a Megbízó által szolgáltatott adatok, az előzetes 

szakhatósági vélemények, a jelenlegi helyzet megállapítása alapján, a község fejlődésé

nek, lehetőségeinek feltárásával, értékelésével készült el.

1. Regionális környezet:

1.1 Az Országos Területrendezési Terv Mogyoróska község igazgatási területére vonat

kozó megállapításai és előírásai:

E lem e k E lő írá s
Országos m űszaki infrastruktúra hálózat: H álózati elem et nem  érint.
Területfelhasználás: Jellem zően erdőgazdálkodási térség. Erdőgazdálkodás 

célú  fejlesztési terület.
A z  erdőgazdálkodási térséget legalább 75% -ban erdő
gazdálkodási térség kategóriába k ell sorolni.

T elepülési terület: 100 ha alatti település 
H agyom ányosan vidék i telepü lési térség

Ö vezetek B eso ro lá s
Országos ök ológ ia i hálózat övezete: A z  országos ök ológiai hálózat érinti a település igazga

tási területét
13. § Országos ök ológiai hálózat övezete
(1) A z  országos ök ológia i hálózat övezetben  csak  

olyan k iem elt térségi és m egyei 
területfelhasználási kategória, illetve ö vezet je lö l
hető ki, am ely az ök ológia i hálózat term észetes és 
term észetközeli é lőhelyeit és  azok kapcsolatait 
nem  károsítja.

(2 ) A  közm űvezetékeket és  a járulékos közm űépítm é
nyeket úgy kell elhelyezn i, h ogy  azok a tájba illő- 
ek  legyenek. A z  övezetb en  az új és felújítandó 
nagy-, közép- és k isfeszü ltségű  vezetékeket -  ha 
azt táj- és term észetvédelm i igények  indokolják -  
földkábelben k ell elhelyezni.

(3) A z övezetben bányászati tevékenységet folytatni a 
bányászati szem pontból kivett helyekre vonatkozó  
előírások alkalm azásával lehet.

(4 ) A z országos öko lóg ia i hálózat övezetét a kiem elt 
térségi és a m egyei területrendezési tervben termé
szeti terület, védett term észeti terület védőövezete, 
természeti terület és ökológia i (zöld ) fo lyosó  öve
zetbe kell sorolni.

Fokozottan érzékeny term észeti terület övezete: A z  övezet által érintett település  
Fokozottan érzékeny term észeti terület érinti az igazga
tási területet

K iváló term őhelyi adottságú szántóterület övezete: A z  övezet nem  érinti
K om plex tájrehabilitációt igénylő  terület övezete: A z  övezet nem  érinti
Kiem elten érzékeny felszín  alatti vízm inőség-védelm i 
terület övezete:

A z  övezet nem  érinti

Felszíni v izek  vízm inőség-védelm i vízgyűjtő területé
nek övezete

A z övezet nem  érinti
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1.2. B-A-Z. Megye területrendezési tervének települést érintő megállapításai:

- Hálózati szerepű mellékutak nem érintik.

- Jellemzően erdőgazdasági terület.

Térségi szerkezeti szempontból meghatározóak az önálló területfelhasználási egység

ként lehatárolható, jellemzően erdőterületek, melyeknek nagyobb része -  így a Bükki 

Nemzeti Park és a Zemplén Tájvédelmi Körzet összefüggő erdőterületek -  kiemelt ter

mészetvédelmi oltalom alatt áll. Ezért a Nemzeti Parkok és Tájvédelmi Körzetek terüle

tén az erdőgazdálkodás a táj- és természetvédelmi érdekekkel összhangban folytatható. 

A meglévő erdőterületek mellett, az adottságoknak megfelelő tájhasználat érdekében a 

mezőgazdasági termelés számára gazdaságosan nem hasznosítható területeket erdősítés

sel és többcélú erdőgazdálkodással kell hasznosítani. A közcélú és a profitorientált er

dőgazdálkodás összehangolása javallott.

A jellemzően erdőgazdasági területeken önmagában nem csak erdőgazdálkodás törté

nik. Az erdőgazdálkodást össze kell hangolni a táj- és természetvédelemmel és a gazda

sági érdekkel, hogy egy komplex, többcélú erdőgazdálkodás alakuljon ki. A többcélú 

erdőgazdálkodás követelményéből eredő többletköltségeket nem lehet az erdőgazdálko

dókra áthárítani, ilyen célra megyei és országos szinten egyaránt forrásokat kell biztosí

tani.

A jellemzően erdőgazdasági területeken térszerkezeti jelentőségű erdőtelepítések nem 

várhatók. A tájképvédelmi területeken csak olyan erdőtelepítés támogatandó, mely nem 

idézi elő a sajátos táji elemek eltűnését. A jellemzően vegyes területeken találhatók 

olyan adottságú területek, meredek domboldalak, erdőkkel körbevett zárványterületek, 

ahol támogatandók a honos erdőtelepítések.

A lehatárolt, jellemzően erdőgazdasági területek az ökológiai hálózat alapját képezik. A 

jellemzően erdőgazdasági területek közé tartoznak a tervezett erdőtelepítések tömbjei is. 

Az erdőgazdasági programban részletesen szerepelnek az erdőtelepítéssel kapcsolatos 

érvek, a területi lehatárolás indoklásai. Ennek megfelelően a mozaikosan elhelyezkedő 

erdőterületek egy erdőtömbbé vannak lehatárolva, mint jellemző erdőgazdasági terület, 

úgy, hogy érvényesül a 75%-os erdővel fedettség aránya.
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A turizmus meghatározó szerepet tölt be a megye gazdasági potenciáljában. A megye 

erdőterületei elsődleges turisztikai célterületek. Közjóléti fejlesztésük tervezésénél a 

táji-természeti szempontból érzékeny, illetve különösen érzékeny bükki és aggteleki 

nyílt karsztterületeken a védelem hatékonyabbá tétele érdekében a turisztikai útvonalat e 

magterületeken kívül kell vezetni.

A megye meghatározó érdeke a fokozottan védett területek fenntartása, ezért támogatni 

kell ezen területeknek a nemzeti park igazgatóságok kezelésébe történő átadását.

- Erózióval erősen veszélyeztetett területek.

- Épített és természeti környezet védelme:

■ védett területen fekszik a település

■ védett településszerkezet

* védelemre j avasolt településképpel rendelkező község

* fokozottan érzékeny települési terület

* térségi jelentőségű régészeti terület (Regéci vár)

* tájképvédelmi övezet

1.3. Zempléni tájvédelmi körzet területrendezési tervének Mogyoróska község igazgatá

si területére vonatkozó előírásai:

- Közlekedési hálózat:

A 3716. sz. összekötő út érinti a település közigazgatási területét (Fony, Regéc,

Tolcsva, 37 sz.fkl.út).

* A tervezett térségi kerékpárút-hálózat nem érinti a települést.

. • Parkolás: mindenekelőtt a fő gyalogos kirándulóutak kiindulópontjainál kell 

gépkocsi parkolókat létesíteni, lehetőleg egészségügyi (WC) szolgáltatással 

együtt, a környezetbe, tájba illeszkedően. Kialakításuknál arra kell törekedni, 

hogy a környezet kevésbé károsodjon. Néhány látogatottabb helyen (pl. 

Mogyoróska) nagyobb parkoló előirányozása célszerűbb, legalább 1 autó

buszra számítva.

* Tömegközlekedés: általában jónak mondható a ZTK belül lévő idegenfor

galmi jelentőségű településeken a megállóhelyek kulturális kialakítására kell 

törekedni (pl. Mogyoróska).
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- Üdülés, idegenforgalom:

Az üdülés, idegenforgalom fő vonzereje egyrészt a nagyszámú kultúrtörténeti emlék 

(kis falvak, műemlékek, várromok, tájházak stb.), másrészt a hatalmas összefüggő 

erdőtömbökkel borított különleges tájképi adottságú és egyedülálló természeti érté

keket bemutató hegyvidék.

Mogyoróskán elsősorban panzió jellegű létesítmények kialakítása javasolt.

Javasolt üdülőerdő:

Regéci kirándulóerdő.

Régéé és Mogyoróska településektől keletre

- gyalogos utak kijelölése,

- autós gyalogos turizmus, fogadópontjainak kijelölése, a kirándulóerdők határán. 

Mogyoróska:

- üdülés és idegenforgalom céltelepülése,

- üdülés és idegenforgalom fő útvonala mellett helyezkedik el,

- tájházzal rendelkezik,

- az országos kék túra és a Rákóczi túra érinti a község közigazgatási területét.

- T ermészetvédelem:

• A regéci várhegy és környéke fokozottan védett terület, annak bővítését javasol

ja a terv.

• Tájvédelmi körzeten belül autropogén övezet Mogyoróska belterülete és a tele

pülés bekötőútja.
r

• Építészeti értékek védelme:

- kiemelt védelemre j avasolt településszerkezet,

- utcakép, csűrök,

- helyi védelemre j avasolt építészeti értékek.

1-4. Kistérségi kapcsolatok:

Mogyoróska a B-A-Z. megye statisztikai kistérségek közül az 503. sz. encsi térség ré

sze.

A .térséghez tartozó, települések:

Abaújkér, Abaújalpár, Árka, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Fony, Gönc, 

Göncruszka, Hejce, Hemádcéce, Kéked, Korlát, Mogyoróska, Pányok, Regéc, 

Telkibánya, Vilmány, Vizsoly, Zsujta.
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A település a körjegyzőség községeivel tart fenn szorosabb együttműködési kapcsolatot.

2. A település adottságai:

Településtörténet:

Mogyoróska és Regéc község a történelmen keresztül szorosan kapcsolódik egymáshoz. 

A Regéci vár M.ogyoróska község közigazgatási területén van. A település feltehetően a 

Regéci vár'építése idején, a 13. században alakult ki, első írásos említése 1363-ból való. 

Első ismert birtokosa a Drugeth család. A XV. században egy időre a husziták kezére 

került, majd a Szapolyai család uralta. Tulajdonosai gyakran váltakoztak. Település- és 

gazdaságtörténete a 16. századtól szorosan összefügg a regéci váruradalommal, mely

nek -  kisebb megszakításokkal -  a 18. század elejéig része volt. 1712-ben a várbirtok 

részeként Mogyoróska is a Trautson család birtokába került. 1776-tól 1806-ig kamarai 

birtok. A 18. század elejére lakatlanná vált települést (egy 1715-ből származó adat sze

rint Mogyoróska kuriális község, elhagyott telkekkel), akkori tulajdonosa a Bretzenheim 

família görög katolikus ruszinokkal telepítette be.

A 17-18. század fordulóján Mogyoróska és a Zemplén-hegység számos települése el

pusztult, bár az uradalom kontinuitása nem szakadt meg. A 18. században a környékbeli 

nagybirtokosok -  mindenekelőtt Trautson herceg -  a hiányzó munkaerő pótlására kü

lönböző etnikumokat telepített le. A Zempléni-hegység belső területeire, az erdővidék 

intramontán kismedencéibe és patakvölgyeibe kárpátukránok (Baskó, Mogyoróska, 

Komlóska) és szlovákok (regéci Huták-völgye, Kis-, Nagy és Vágáshuta), a periférikus 

részekre németek (Hercegkút, Károlyfalvak, Rátka) települtek.

1828-ban 310 ruszin származású jobbágy élt a községben, lélekszámúk egy század alatt 

sem emelkedett. A község vallása csaknem 100%-ban görög katolikus.

Természetföldraiz:

Mogyoróska természetföldrajzi szempontból az Eperjesi-Tokai-hegyláncolat-sor hazánk 

területére eső, újabban Zempléni-hegységnek nevezett területéhez tartozik. A hegységen 

belül Regéccel együtt egy medence-félmedence-fennsík jellegű területen, a Regéci- 

kismedencében foglal helyet. Mogyoróska település-földrajzi besorolásban az Abaúji- 

Hegyalja középső területén helyezkedik el, kistérségi vonatkozásban az Abaúj-Hegyköz
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kistérség tagja. A kismedence legmagasabb pontja a Gergely-hegy (784 m). Földrajzi 

helyzete: É-i szélesség 48° 21', K-i hosszúság 21° 19'. Tengerszint feletti magasság: 

380 m, közigazgatási területe: 1874 ha.

Földtani adottságok:

A Zempléni-hegység helyén a geológiai harmadidőszakban egy széles vulkáni hasadék- 

rendszer alakult ki, több kitörési centrummal (pl. az erdőbényei Szokolya, Mogyoróska 

környéke). Á felszínre ömlő láva- és tufarétegek mellett a tájfejlődésben igen jelentősek 

voltak a szubvulkáni (felszín alatti) képződmények is (pl. a Tokaji-hegy, a tállyai Ko

pasz, az erdőbényei Bamamáj- és Mulató-hegy). A kárpáti-bádeni emeletben (14-15 

millió évvel ezelőtt) indult tűzhányóműködés kezdetben riolitlávát és -tufát hozott fel

színre, majd ezt az andezit- és dácitláva mélyebb magmatartókból táplálkozott.

A vulkáni működés a pliocén elején megszűnt. A kialudt vulkánok az eróziós folyama

tok hatására lepusztultak, a szubvulkáni képződmények exhumálódtak, a fedőrétegüktől 

megszabadultak. A megélénkülő szerkezeti mozgások által feldarabolt zempléni vul

kánvidék a harmad-negyedidőszak határán kiemelkedett, míg az alföldi előtere (a 

Taktaköz és a Bodrogköz) lesüllyedt.

A vulkánok elhalása után az ún. poszt- (utó-) vulkáni) jelenségek még sokáig tartottak. 

Utóvulkáni működések eredményeképpen a Regéci-kismedence területén hidrokvarcit- 

telepek (pl. Mogyoróskán: Csonkás-tanya, Fonyban: Agyagos-tető), gejzírkúpok (Kun

hegy), kéntartalmú források (Mogyoróskán: Sárga-domb).

A Regéci várhegy geológiai szempontból a dácit, rio-dácit alapkőzetű vulkáni hegy

csúcsok közé tartozik, ami ilyen alapon eltér a kismedencét környező andezit alapkőze

tű hegyláncolatoktól.

A vulkánosságot követően a Zemplénben ismét az erózió alakította a felszínt. A jégkor

szak a peremvidékeken nyirok- és löszfelhalmozódást, a magasabb régiókban kőtenge

rek, kőfolyások kialakulását okozta. A zempléni vulkánsor -  a tartós lepusztulás ellené

re is -  többet és jobbat őrzött meg az eredeti vulkáni formákból, mint hazánk többi vul

kánvidéke.

Éghajlat:

Csapadék évi összege: 596 mm/év
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Évi átlagos középhőmérséklet: 9 °C.

Uralkodó szélirány: ÉK 

A térség klímája kiegyenlített.

Klímája különösen az asztmatikus eredetű légúti bántalmak esetén eredményes. 

A hótakaró 40-45 napig tart, a téli sportok számára kielégítő.

Vízrajz:

Felszíni vízfolyások:

- Boldogkőváraljai-patak,

- Regéci-patak és jobb parti mellékága, befogadója a Boldogkőváraljai-patak,

- Névtelen-patak, befogadója a Boldogkőváraljai-patak,

- Malom-patak.

Állóvizek:

A Malom-patak völgyében, az ún. Kacsás-tó (40-50 m2).

Növényzet és állatvilág:

A növény- és állatvilág rendkívül értékes. Regéc és Mogyoróska közigazgatási határá

nak É-i részén nagy kiterjedésű kárpáti bükkös található. A településen számos orchide

afajta él.

A térség geológiai formakincsei, az értékes növény- és állatvilág védelme érdekében 

1986-ban megalakult a Zempléni Tájvédelmi Körzet.

Talajok:

A felszínen néhány méter vastag holocén -  pleisztocén áthalmozott, lehordott lejtőtör

melék található, amely agyagosán kötött. A vulkáni alapkőzeten agyagbemosódásos, 

barna erdőtalajok alakultak ki. Mechanikai összetételük többnyire agyagos vályog. Ezek 

a savanyú kémhatású talajok igen gyenge termőképességűek.
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Földtani adottságok:

A Miskolci Bányakapitányság adatszolgáltatása alapján:

- A község közigazgatási területe bányatelket, valamint jóváhagyott műszaki üzemi 

tervvel rendelkező bányát nem érint, területén engedélyezett szilárdásvány-kutatás, 

bejelentett előkutatás nincs.

- A korábban végzett bányászati tevékenységről az alábbi adatok találhatók a nyilván

tartásban: a 011/2 hrsz-on Kunhegyi gejzirit-bánya működött, a területre 1997-ben 

tájrendezési tervet hagyott jóvá a Miskolci Bányakapitányság.

3. Erőforrások:

Ipar:

A településen, illetve a közigazgatási területen ipari tevékenység nincs.

Mezőgazdaság:

Jelenleg a külterület mezőgazdasági rendeltetésű részeit három csoportra lehet osztani. 

Az egyik csoportba a településhez kapcsolódó mezőgazdasági termelés (szántóföldi 

növénytermesztés, legeltetés) alá vont területek (Csonkás, Kertalja, Bolifka, Hosszú 

föld) tartoznak. Ezek a mai napig szalagparcellák. A rendszeresen kezelt (pl. kaszált) 

területek nagysága azonban évről évre folyamatosan csökken, így ezeken is megindult a 

másodlagos szukcesszió. A második csoportba azok a korábban TSZ kezelésben lévő 

területek tartoznak, amelyek egy része természetvédelmi tulajdonban van, másik részét 

a privatizáció során nem mogyoróskai lakosok szerezték meg. A harmadik csoportba a 

külterület legelői tartoznak (Málnás, Kun-hegyi legelő, Három-hegyi legelő). A folya

matosan csökkenő szarvasmarha állomány miatt e területekre is a természetes 

újraerdősülés a jellemző. A fenti képet tovább finomítja, hogy a település határában a 

korábbi agrárművelésből kivont területeket a tulajdonosok karácsonyfa termesztés cél

jából fenyőfajokkal telepítik be.

A szántóterületek egy része már karácsonyfa ültetvény, más részük még vegyes haszná

latú.
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Mezőgazdasági területek, hasznosításuk szerint: 

szántó

szántó és karácsonyfa ültetvény (vegyes)

- karácsonyfa és dísznövény ültetvény

- rét, legelő

- tanyák területe (4 db)

041/1-2; 042; 043; 044 hrsz-ú ingatlanok a Főnyi forgalmi út északi oldalán.

A településen jelenleg nincs nagyüzemi földművelés. A korábban TSZ kezelésben lévő 

mezőgazdasági területek nagy részének hasznosítása megoldatlan, csupán egy részen 

végeztek erdőtelepítést, ezzel is kivonva a területet az agrárhasznosításból. A fent defi

niált második csoportba tartozó szalagparcellákon burgonyát, kukoricát, szénát termesz

tenek vagy a kaszálást követően legeltetik. Minimális mértékben alkalmaznak műtár

gyát, így ez nem okoz környezeti terhelést. A területek trágyázását istállótrágyával old

ják meg.

A településen jelenleg nincs nagyüzemi állattartó telep. A háztáji állattartás folyamato

san csökkenő tendenciát mutat.

Erdőgazdálkodás:

Mogyoróska életében rendkívül fontos szerepet töltött be az erdő, illetve a magánerdő

gazdálkodás. Az 1850-70-es években kapott erdőből és legelőből alakult meg Mogyo

róskán az úrbéri erdőbirtokosság (ma: Mogyoróskai Volt Úrbéri Erdőbirtokosság) és a 

mogyoróskai legeltetési bizottság.

Később (1911-től) a mogyoróskaiak vásároltak is erdőt, amelyből szintén erdőbirtokos- 

ságok alakultak. Ezek mellett 1945-ig volt még uradalmi erdő és egyházi erdő is. Az 

egyházi erdő a mogyoróskai görög katolikus egyházé volt. Az uradalmi erdő pedig a két 

világháború között gróf Károlyi Imre tulajdonát képezte.

A település határában az erdők ma is nagyobbrészt magántulajdonban vannak. A ma

gyar erdőgazdálkodás szinte valamennyi szereplője részt vesz Mogyoróska erdeinek 

gazdálkodói struktúrájában. A mintegy 1330 ha erdőterületen 7 erdőbirtokossági társu

lat, egy állami erdőgazdálkodó (Északerdő Rt.), egy természetvédelmi hatóság (Bükki 

Nemzeti Park), Mogyoróska Község Önkormányzata, illetve számos egyéni erdőgaz

dálkodó gazdálkodik.
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A település közigazgatási területén található erdők rendeltetésük szerint:

1. védelmi (védett és védő) erdők

2. gazdasági erdők

3. turisztikai erdők.

Humán erőforrás:

A település lakónépessége:

1980-ban Í80fő 

1998-ban 93 fő

jelenleg: 86 fő

A település népességszáma az elmúlt 25 évben csökkenő tendenciát mutat.

Lakásszám: 104 db lakóház és épület, a házak egy részét a városból pihenni vágyó csa

ládok vásárolták meg, és üdülőként használják.

Aktív népesség száma: 20 fő, ebből keresőtevékenységet folytat vagy gyesen van 14 fő, 

felsőfokú intézményben tanul 2 fő.

Aktív korú lakosokból 4 fő munkanélküli, ez a közhasznú munkásokat is tartalmazza. 

Ellátásban nem részesül: 1 fő.

Üdülőnépesség: 500-600 fő évente.

4. Településszerkezet, építészeti karakter:

Mogyoróska ún. erdőtelkes település, szerkezete középkori eredetre utal.

A falu egy hosszan elnyúló domb keleti oldalára, a gerinc és a dombvonulat alján folyó 

patak közé települt, ún. zsákfalu.

Mogyoróskának jellegzetes településformája az ún. szalagtelkes, megosztott beltelek. 

Főutcája hegygerincen húzódik végig, a rendkívül hosszú szalagtelkek pedig mindkét 

oldalon a lejtőn futnak lefelé. A nagy gazdasági jelentőségű épületek, a csűrök már csak 

azért sem kerültek az udvarok végébe, mert az esővíz és a trágyalé alá folyt volna. Ezért 

azokat a lakóházzal szemben lévő telekrész elején, az egyetlen úthoz közel helyezték el. 

Mogyoróskán a Fő utcától K-re eső telkeken voltak a lakóházak, s a Ny-ra eső területen 
álltak a hatalmas facsűrök.
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Az örökösödés és gazdálkodás változása ezt a szerkezetet már feloldotta, s lakóépületek 

jelentek meg a csűrök helyén, de a lakók nevei alapján még mindig azonosíthatók az 

egykori tulajdonviszonyok és szerkezetek.

A lakó- és gazdasági épületek itt is elsősorban a helyben található építőanyagokból ké

szültek. A középkorban a fa- és kőépítkezés volt a jellemző. A faépületeket a XIX. szá

zadban tűzrendészeti szempontból betiltották, s ekkortájt tűntek el a fatemplomok is. 

Később áttértek a természet adta vulkáni eredetű kő használatára, majd a vert fal és a 

tégla kerültek előtérbe.

Negyedszázada még a csűrök egész sora őrizte a fa építkezés emlékét, de napjainkra 

már az is megfogyatkozott.

Mogyoróskán érdekes jelenség még az is, hogy a lakóházak É-i tájolásúak.

A Regécre vezető országúiról a vár látványa úgy tárul fel, hogy előtérben a házak fő 

homlokzata és a szép kivitelű csűrök jelentek meg.

A hagyományos formájú, rendszerint háromosztatú parasztházak erősen fogyatkoznak. 

Eltűnőben vannak az ún. kabolás kemencék is.

(A vidék népi építészete tekintetében az ún. északi házvidékhez tartozik. Ez azt jelenti, 

hogy a helyi jellegzetes lakóház a Kelet- és Közép-Kelet Európában általánosan elter

jedt lakókamrás ház lokális változata. Az épület egyetlen lakóhelye tulajdonképpen a 

ház, tehát a lakóház, vagyis lakószoba. Itt helyezkedett el a belső fűtésű, hasáb alakú, 

fűtésre, sütésre és főzésre egyaránt alkalmas kemence, amelynek tüzelőnyílása fölé sö

vényből, fából, ritkán csempékkel is kirakott kürtö-kabola került.

A legöregebb házakon még látható a szabadkémény is, mely a Zemplénben, a XIX. szá

zadban az Alföld felől terjedt el. A ház szerkezete lényegében a szabadkéménnyel vál

tozott meg, mivel a tüzelőberendezés a pitvarba került át.

A tetőszerkezetek közül a szarufás szerkezet volt kizárólagos, a házaknak kicsi ereszük 

volt. A tetőfedőanyag: a zsupszalma ma már alig található meg. A zsúp leginkább sima 

volt, de észak-európai rokonság is megfigyelhető a lépcsős zsúptetővel. A századfordu

lón a fazsindely, a cserép, pala, a bádog pedig a XIX. században teijedt el.

Az erdőtelkes sorfalvakban a beltelkeket a határtól elválasztó, tehát az egész települést 

körülvevő ún. falukerítések voltak. Ezek óvták a művelt területeket az állatok kártevői

től. A falukerítésekhez egykor falukapuk tartoztak, melyek az utakon álltak. Ennek em

léke Regécen és Mogyoróskán még él. A gyalogutak áthaladását az ugyancsak jellegze

tes átkelők, lépcsők, hágcsók biztosították.
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A településekben megtalálhatók az ugyancsak középkori eredetű határnevek, tanorok, 

melyek az ún. permanens egymezős földhasználat területei voltak, és gabonát termesz

tettek rajta. A tanorokat ugyancsak kerítésekkel védték.

A kerítés anyaga egykor legáltalánosabb az egymás mellé állított durván bárdolt oszlo

pok sora, a palánk, melynek felső részét vesszőfonattal erősítették meg. Elterjedt még a 

fonott kerítés, amelynél a méteres távolságra levert cölöpöket vesszővel körülfonták. 

Talán legáltalánosabb az ún. deáksövény, amelynél az oszlopok által tartott két vízszin

tes rúd közötti részt fonják be. A függőleges lécekből álló ún. stahátli nevű kerítés már 

a XX. században teijedt el.

5. Települési értékek védelme:

5.1. Régészeti lelőhelyek:

Az utóbbi években a regéd önkormányzat koordinálásával megindult a várhegy régé

szeti feltárása. Ennek keretében a várrom területéről kivágták a fákat, bokrokat. Egyes 

helyeken a nyári időszakokban folyamatosan régészeti feltárást végeznek. A folyamat 

egyenes következményeként a korábbi vegetáció jelentős változásokon megy keresztül.

5.2. Épített értékek:

Műemlékek:

- Regéci vár romjai (külterületen)

XIII. sz. eredetű XV-VII. sz-i kiépítéssel. Romba dőlt a XVIII. sz.végén.

A vár keletkezésének pontos időpontja nem ismeretes, de az biztos, hogy 1285-ben 

már állott, mivel az akkori tatárbetörést a vár védői hősiesen visszaverték. Minden 

bizonnyal a várat a Baksa nemzetségbeli Simon fia György építette a 13. sz. végén. 

Az erődítményt, illetve a hozzá kapcsolódó regéci uradalmat később a magyar törté

nelem számos személyisége birtokolta. így az Abák, Drugeth Fülöp, Szapolyai Imre, 

Serédy György, Rákócziak, Trauthson Donát, Bretzenheim-família, Károlyi család. 

1945-ben azonban állami tulajdonba került és ma is ilyen jogcíme van, kezelője a 

Bükki Nemzeti Park.

Az egykori vár fontos szerepet töltött be a Hemád-völgy én vezető kereskedelmi 

utak: a „Via Magna” és a ,J3orút” biztosításában.
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Helyi védelemre javasolt épületek:

- Görög katolikus templom (hrsz. 120)

A templom 1816-1862 között épült. A harang 1635-ből származik. Nagyon szép a 

templom ikonosztáza.

1862. A templomkertben ma már ritkaságnak számító kőkereszt, bádog Krisztussal.

- Pajta (Fő u. 33: számmal szemben, hrsz. 102.)

- Lakóház (Fő u. 119. hrsz. 9.)

A település építészeti hagyományát őrző lakóépületek:

- Fő u. 61. (hrsz. 44.) görög katolikus parókia,

- Fő u. 63. (hrsz. 43/1.) lakóház,

- Fő u. 91. (hrsz. 29.) lakóház,

- Fő u. 99. (hrsz. 26.) lakóház,

- Fő u. 53. (hrsz. 60.) lakóház,

- Fő u. 47. (hrsz. 63/1.) lakóház,

- Fő u. 43. (hrsz. 66.) lakóház,

- Fő u. 41. (hrsz. 68.) lakóház,

- Fő u. 39. (hrsz. 69.) lakóház,

- Fő u. 23. (hrsz. 77.) lakóház,

- Fő u. 21. (hrsz. 78.) lakóház,

- Fő u. 2. (hrsz. 94.) melléképületek,

- Fő u. 6. (hrsz. 96.) csűr,

- Fő u. 12. (hrsz. 99.) melléképület,

- Fő u . . (hrsz. 108.) melléképület,

- Rákóczi u. 21. (hrsz. 52.) lakóépület,

- Rákóczi u. 25. (hrsz. 54.) lakóépület,

- Rákóczi u. 29. (hrsz. 56.) lakóépület.
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5.3. Természeti környezet:

Országos jelentőségű természeti értékek:

Mogyoróska külterületén egyetlen országos védelem alatt álló természetvédelmi terület 

található: Zempléni Tájvédelmi Körzet, amelyhez a település teljes külterületével csat

lakozik.

a A ZTK, hazánk egyik legérintetlenebb, legkevésbé átalakított összefüggő nagy tér

sége, áriielybenigen nagy számban találhatók természeti értékek. Közöttük védelmet 

érdemelnek: a vulkánizmus eredményeként létrejött különleges felszíni formák és 

kőzettípusok. A Gergely-hegyi kistérségben: a Gergely-hegy vulkáni kúpja, a Regé- 

ci-medence, a boldogkőújfalui kőtenger, vagy a vizsolyi kőfejtő bánya.

■ Ritka tájesztétikai értéket képvisel a táj hatalmas, összefüggő erdőtömbökkel borí

tott vulkanikus hegyekkel, hegycsoportokkal, valamint az országunkban unikumnak 

számító kárpáti flóraelemekkel, pl. Mogyoróska környékén az ikrás fogasír 

(Dentaria glandulosa), és egyéb védett fajokban gazdag növénytakaróval 

Mogyoróska környékén farkasboroszlán (Daphne mezereum), réti kardvirág 

(Gladiolus imbricatus), kosbor fajok (Orchis sp., dactylorhiza sp.), a jelentős szám

ban fészkelő ragadozómadarak, pl. Mogyoróska környékén parlagi sas (Aquila 

heliaca) és egyéb, fokozottan védett zoológiái ritkaságokkal, pl. Mogyoróska kör

nyékén keresztes vipera (Vipera berus), gyászlepke (Nymphalis antiopa).

- A különleges ökoszisztémával rendelkező patakok és források védelemre szorulnak. 

Mogyoróska környéke bővelkedik forrásokban, mintegy 11 forrás található. A leg

nevezetesebbek: Málnás-kút, Tölgyes-kút, Bonyi-kút, Kun-hegyi forrás. A Zempléni

hegység nyugati peremén sorakozó posztvulkanikus források sorába tartozik Korlát 

gyógyhatású ásványokát tartalmazó, hasznosításra váró forrásvize is, a Tapioca for

rás.

Helyi védelem alatt álló természeti értékek:

Jogi értelemben vett helyi védettségű természeti terület nincs Mogyoróska területén, de 

célszerű megemlíteni a Regéci-várhegy értékeit, melyek mind kultúrtörténetileg, mind 

természetvédelmi szempontból kiemelkedők. A Zempléni Tájvédelmi Körzeten belül 

fokozottan védett státuszt kapott e terület.



Natura 2000 KTT területek



Natura 2000 KMT területek 
Mogyoróska község közigazgatási területén

településhatár
település
Natura 2000 KMT terület
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Mogyoróska és Regéc közötti vulkanikus eredetű hegycsúcson találjuk az észak-déli 

irányban hosszan elnyúló, szabálytalan alaprajzú, belsőtomyos hegyi vár romjait.

A várrom mai területe nemcsak történelmi emlékhely, a természeti környezete is rend

kívül értékgazdag. Geológiai szempontból különlegesnek tekinthető a várhegy észak- 

nyugati lábánál kiöblösödő hidrokvarcittelér, mely a hosszan elnyúló posztvulkáni tevé

kenységre utal. A lepusztulási folyamatokat -  melyek a térség morfológiai képét jelen

tősen befolyásolták -  nagyon jól szemlélteti a várhegy; az eróziónak ellenálló rio-dácit 

kőzétféleségék mintegy kipreparálódtak az azokat beágyazó képződményekből. 

Botanikai és zoológiái tekintetben is értékes produktumú a terület: az omladozó falak és 

sziklák számos ritka növénynek és állatnak adnak otthont. Közel 200 fás- és lágyszárú 

növényfaj él a várhegyen. Faunájában sok a védett madár, kisemlős és rovar.

5.4. Környezetvédelem:

Levegőtisztaság-védelem:

A gazdálkodásból kivont mezőgazdasági területeken nem találkozunk parlagfűvel, vagy 

hasonló allergén fajokkal. A táj levegőszennyezettség tekintetében is nagyon kedvező 

helyzetben van: a hegyekkel körbezárt kismedence levegője kedvez az asztmás megbe

tegedésben szenvedőknek. A levegő kedvező minőségét bizonyítják a területen nagy 

számban élő zuzmófajok is.

A település levegőminősége kiváló. Ipari szennyező forrás nincs. Számottevő füstgáz- 

kibocsátással a lakossági vegyes tüzelésű fűtés jár.

A belterületen az önkormányzat folyamatosan végez gyommentesítést, karbantartást. 

Külterületen nem jelentős a fertőzöttség, az allergén gyomok nem jelentenek gondot.

A lakossági tüzelés fűtőanyagának nagyobb mértékű átalakítása a közeljövőben a térség 

kis településeinek többségében nem várható. A Zempléni Tájvédelmi Körzeten belül 

egyes települések levegőtisztaság-védelmi szempontból -  így Mogyoróska is -  a védett 

I. kategóriába lettek sorolva.

Vízminőség-védelem:

A Zempléni Tájvédelmi Körzet területének egésze kiemelt felszíni vízminőség-védelmi 

terület. Sürgős feladatként kell megoldani Mogyoróskán.is a szennyvízhálózat, illetve a 

szennyvíztisztító megépítését. A kommunális szennyvizet csak zárt aknában lehetne 

gyűjteni, de sajnos ez nem így történik jelenleg sem.
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A csatornahálózat kiépítését követően az intézményeket, lakó- és üdülőépületeket hala

déktalanul rá kell kötni a szennyvízcsatornára.

A hegyi patakok tisztántartásához a patakparti szemételhelyezések megszüntetése és 

jövőbeni tiltása, valamint az erdőgazdálkodási és mezőgazdasági dolgozók, vállalkozók 

részéről a környezetvédelmi előírások betartásának megkövetelése szükséges.

A felszín alatti vizek minőségének védelméhez elsősorban a patakparti erdős-gyepes 

sávok rekonstrukciója, valamint az agrotechnikai fegyelem (műtrágyázásnál, vegyszere

zésnél) szükséges.

Mogyoróska, a.jelenleg hatályos „Felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny 

területeken lévő települések besorolásáról” szóló 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet értel

mében ..érzékeny” minősítésű területen helyezkedik el.

Zaj- és rezgésvédelem:

Mogyoróska közigazgatási területén jelenleg nem található ipari eredetű zajforrás. Az 

egyetlen, időszakos zajterhelést az erdőgazdálkodók kitermelései jelentik, ezek azonban 

a település belterületén nem okoznak határérték feletti zavarást.

Az önkormányzat a jövőben sem járul hozzá lakott területhez közel olyan üzemek tele

pítéséhez, melyek a településen működésükkel vagy forgalmukkal zajterhelést okozhat
nak.

A településen csak helyi jellegű forgalom van. A szerencsés fekvésből következően 

átmenő forgalom nincs, a teherforgalom minimális.

A településen a közlekedési eredetű zaj- és rezgésterhelés nem jelentős.

A település egyik értéke, vonzereje a csendes, nyugodt környezet.

5.5. Kommunális hulladék elhelyezés:

A községben az intézményes szemétszállítás 1995-ben indult be, Korlát községgel van 

szerződése az önkormányzatnak a szemét szállítására és tárolására. Havonta egy-két 

alkalommal szállítják mezőgazdasági vontatóval, végigjárják a falut és az előzőleg 

zsákba gyűjtött szemetet felrakják. A falu központjában működik egy zsákos szeméttá

roló, ahová a hétvégi házas, illetve helybeli el tudja helyezni kommunális szemetét. Tá

roló megépítését az tette indokolttá, hogy a hétvégi házas üdülőkben nem tartózkodtak a 

szemétszállítás idején.
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A szemétszállítás megkezdésével folyamatosan elkezdődött a külterületek hulladékmen

tesítése is.

A szemét elszállítása szervezett hulladékszállítás keretében a Bodrogkeresztúri szemét- 

tárolóba történik.

A hulladékgyűjtők kihelyezésével és a rendszeres elszállítás megszervezésével meg kell 

oldani a jelentősebb turistaútvonalak pihenőhelyeinél, az idegenforgalom célpontjainál 

(pl. Regéci vár) az időszakosan jelentős mennyiségben elhagyott szemét kezelését.

5-6. Környezeti állapot értékelése:

A település környezeti állapota SWOT analízis alapján az alábbiak szerint jellemezhető: 

Erősségek:

■ a kommunális hulladékszállítás megoldottsága;

■ a helyi úthálózat kiépítése (forgalmi út, lakóutak egy része);

■ jelentős környezetterhelés hiánya.

Gyengeségek:

■ a teljes közművesítés hiánya;

■ a szennyvízhálózat nem épült ki, a közműpótlók nem vízzáróan épültek ki, 

így a talajvizet szennyezik;

■ a kommunális hulladék elhelyezés rendezetlensége;

■ helyenként illegális hulladéklerakás;

■ a szelektív hulladékgyűjtés, hulladékhasznosítás hiánya;

■ egyes természeti értékekben rejlő lehetőségek kihasználatlansága;

■ a település zsákfalu jellege (a Regéci vár nem közelíthető meg a település fe

lől);

■ kerékpárutak hiánya;

■ a csapadékvíz-elvezetés megoldatlansága.

Lehetőségek:

■ a kommunális hulladék elhelyezés, ártalmatlanítás, szelektív hulladékgyűjtés 

közös, más térséggel is összefogva történő megoldása;

■ természeti értékek védelem alá helyezése;

■ a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és biológiai tisztítómű megépítése;
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* a csapadékvíz-elvezetés megoldása;

0 összefüggő kerékpárút-hálózat megvalósítása (Baskó, Regéc);

Veszélyek:

• a növekvő hulladékmennyiség ellenére az elhelyezés és hasznosítás elmara

dása -  környezet-szennyezés;

■ felszíni vizek elszennyezése;

* a szennyvízhálózat és tisztítómű kiépítése belátható időn belül nem valósul 

. m e g ; . . .
■ a forgalom növekedésével közlekedési eredetű zaj- és légszennyezés növe

kedése;

■ természetrombolás növekedése.

6. Infrastruktúra:

6.1. Közlekedés:

- Közúti közlekedés:

Mogyoróska zsák település, melyet a 37112-es km út köt rá a 3716-os útra. A 3716-os 

sz. út Regécen halad át, mely a Huta-völgybe vezet, s kicsatlakozási lehetőség 

Erdőbénye -  Tolcsván keresztül lehetséges a 37. sz. (Felsőzsolca -  Sátoraljaújhely) fő- 

közlekedési útra.

A másik fontos forgalmi úthálózatra: a 3-as számú főközlekedési útra, a 3724-es számú 

Vizsoly -  Novajidrány km úton keresztül lehetséges a kiközlekedés.

Mogyoróska aszfaltos Fő utcáján nem lehet eljutni sehová; zsákutca, így átmenő forga

lom nincs. A gépkocsival érkező turisták számára szükséges lenne kulturált parkolási 

lehetőség biztosítása.

- Vasúti közlekedés:

Közvetlen vasúti megközelítése a településnek nincs.

- Tömegközlekedés:

Mogyoróska tömegközlekedését a Hemádvölgy mindkét oldalával és végső soron 

Novajidrány vasútállomással összeköttetést teremtő autóbuszjáratok szolgálják. Amely
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járatok gyakorisága nagyon gyér, hiszen munkanapokon reggel 3/4 6-kor, kifelé 17.00 
órakor, befelé (hazafelé) lehet utazni.

Kívánatos lenne a gyakoribb járat, de a jelentős idős, amortizált, már alig használható 

nagy buszokkal a VOLÁN nem tudja gazdaságosan megvalósítani, így a még meglévő 
két járatot is csökkenti.

- Gyalogutak:

A gyalogutak behálózták az egész határt, és gyalogutak vezettek a szomszédos települé

sekre, többek között: Tolcsvára, Baskóra, Regécre.

A gyalogutakra most a turistaforgalom, gyalogtúra igényeinek kielégítése miatt lenne 

szükség.

Szükség lenne a régi gyalogutak újbóli felélesztésére, kitisztítására.

- Turistautak:

A Zempléni-hegységen keresztül Országos kéktúra útvonala érinti a községet, a Ma

lompatak völgyében Boldogkőváralja, illetve Árka felől érkezik Mogyoróskára, majd a 

Várhegyen keresztül halad tovább Regéc felé.

A régi erdőkben haladó volt szekérutak nagy része már teljesen használhatatlan, viszont 

az erdőbirtokosságok építenek új utakat, de ezek magánutak, így a nagyközönség szá

mára nem használhatóak.

A Kék túra útvonalán kívül egyéb turistautak is vannak -  sárga és piros jelzéssel -, 

amelyet az M=T: 10000 ma. tervlapon jelöltünk.

- Kerékpárutak:

Jelenleg a település nem rendelkezik kerékpárúttal. Az önkormányzat korábban tervezte 

kerékpárút kiépítését Mogyoróska és Baskó között. Mivel a két település nincs közvet

lenül közúton összekötve, ezért a kerékpárút kiépítése pozitívan hatna a helyi turizmus

ra, illetve a települések közötti kapcsolatra.

Lakóterületek:

A településen a vizsgálatok során a helyszíni bejárás alapján 104 db lakóépületet, illetve 

üdülés céljára szolgáló lakóházat találtunk. Vannak épületek, melyek üresen állnak.

Az egyutcás, hagyományos településszerkezet „oldalutcával” bővült (Rákóczi utca), 

ahol új lakótelkek kerültek kialakításra, feltehetően üdülőépület létesítése céljából.



21

A belterület további bővítése nem lenne célszerű; nagyon sok üres telek található, első

sorban a Fő utca északi oldalán, valamint a foghíj-telkek beépítése a Fő utca észak -  

déli szakaszán és a Rákóczi utcában.

Intézményiem letek -  Településközpont vegyes területek:

- Polgármesteri Hivatal Körjegyzőség

- Orvosi réndelő 

Fő út -

A volt iskola épületében.

- Görög katolikus templom 

Fő út

- Görög katolikus parókia 

Fő út 61.

- Vegyes élelmiszer és italbolt

Fő út

Jelenleg nem üzemel, az épület üresen áll.

- Helytörténeti kiállítóterem 

Fő út 71.

- Agrármúzeum -  csűr 

Rákóczi u. 46.

Ezen a telken tervezi az önkormányzat egy tájház építését.

- Regéci vár (külterületen)

Mogyoróska felől csak gyalogosan közelíthető meg (esetleg terepjáróval).

A településen lévő intézmények elsősorban vendéglátó, létesítmények, melyek az üdü

lés, idegenforgalom ellátását biztosítják. Az intézmények a település súlypontjában he

lyezkednek el, különösen kedvező a Sasfészek fogadó és a hozzá kapcsolódó létesítmé

nyek elhelyezkedése, amelyek a község magaslati pontján, egy dombon találhatók.

Üdülőházas területek:

- Napkelte Vendégház 

Rákóczi utca

110 fős étterem, konyha, büfé
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- Sasfészek Fogadó és Szálláshely

területén: kilátó, játszótér, park, lovasudvar, lóistálló, mini gazdaság, kegyhely.

- Várhegy Alkotó és Vendégház 

Fő u. 52.

Fő út 71. sz. épület 

Férőhely: 20 fő

- Hosszúföldi turistaház 

Fő u. 8.,

Férőhely: 3Ö fői

- Önkormányzati vendégház, ifjúság tábor 

Rákóczi u.

Eredetileg a Kék túra egyik megállóhelye 

Férőhely: 35 fő 

Rossz állapotban van.

- Üdülőház (magántulajdonban van)

Fő u. keleti végén, az 1. hrsz. belterületi ingatlanon, jelenleg az építés, illetve átala

kítás folyamatban van.

- Nyári tábor (Körösi Csorna Sándor Egyesület)

Malom-patak mellett, külterületen.

Fő út déli folytatásában lévő 080 hrsz-ú g. földútról.

Területe: 2000 m2.

Régen faszénégető hely volt, víz (fürt kút), áram van.

A területén lévő faház rossz állapotban van.

Különleges területek:

- Temető:

A forgalmi út mellett található.

Ravatalozó van.

- Sportterület:

A településnek nincs, célszerű lenne ennek kijelölése a településrendezési tervben.
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- Bányaterület:
Mogyoróskán nem működik bánya. A Kun-hegyen található régi kőbánya területét né

hány éve rekultiválták.

Zöldterületek:

- Rákóczi-szobor környezetében kialakított park.

- Sasfészek fogadó területén kialakított játszótér.

- Görög katolikus templom környezete.

Közműellátás:

Ivóvízellátás:

A település kiépített vízellátó hálózattal rendelkezik. A vízellátás a község területén 

található B-l kataszteri számú vízműkútról történik. A kútból búvárszivattyúval kiter

melt nyers víz -  előklórozás után -  zárt rendszerű, nyomás alatti üzemelésű vas- 

mangántalanító berendezésen keresztül jut a fogyasztói elosztóhálózatba, illetve az el

lennyomó rendszerű magaslati tároló medencébe. A fogyasztói elosztóhálózat alacso

nyabb részeire nyomáscsökkentőn keresztül, míg a magasabban fekvő területeire külön 

nyomásfokozás útján kerül az ivóvíz. A vízellátó rendszer üzemeltetője a GW- 

Borsodvíz Kft.

Szennyvízelvezetés, csatornázás:

A településen nincs csatornahálózat, a közműpótlók többsége régebbi kialakítású, nem 

vízzáró, azokból a szennyvíz könnyen elszivárog, és a talajt, illetve a talajvizet szennye

zi. A földrajzi távolságok, illetve a terepadottságok miatt nem gazdaságos a szennyvíz 

máshová történő elvezetése.

Jelenleg a szennyvíz elszállítása Göncre, illetve Encsre történik.

Távlati terv a falu csatornázása, két község -  Mogyoróska és Regéc -  közös biológiai 

tisztítómű megépítését tervezi.
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Csapadékvíz-elvezetés:

A település egy hosszan elnyúló domboldalon helyezkedik el, aminek következménye, 

hogy nagy esőzések alkalmával gondot okozhat a lezúduló csapadékvíz elvezetése. Je

lenleg földfalú, füvesített csapadékvíz-elvezető árkok találhatók a településen.

A Fő utcán az útárok kiépült, a csapadékvíz elvezetésére alkalmas mederszelvénnyel 

rendelkezik. A csapadékvizek befogadói a környező patakok.

Villamos energia ellátás:

A villamos energia kiépítését 1962-ben végezték el a községben, karbantartásáról, fo

lyamatos üzemeltetéséről az ÉMÁSZ gondoskodik. Villamos energia bővítés 1996-ban 

volt, az újonnan kialakított házhely telkekhez 250 méter hosszon. A megnövekedett 

villamos energia felhasználása (vízbekötés) miatt újabb trafóház létesítésére lesz szük

ség.

Hírközlés:

Jelentős lendületet hozott a rendszerváltozás a hírközlés megvalósításában. A régi tele

fonhálózat Crossbar típusúra lett átalakítva. így 1993-ban 20 család otthonába vezették 

a telefont, majd 1997-ben újabb 22-be, ami azt jelenti, hogy az ellátottság 80-85%-os 

lett a faluban.

Televízió:

Jelen pillanatban a vételi lehetőségek elfogadhatónak mondhatók, három csatornát lehet 

fogni (MTV1, RTL Klub, TV2). A vételi lehetőségek minőségi javítását egy átjátszó 

adóval lehetne fokozni.

8.7. Gázellátás:

A térségben a gázhálózat kiépítése megtörtént, a fővezeték Korláton, Mogyoróskától 8 

km-re található. Jelenleg a községben vezetékes gázellátás nincs, kiépítése jóval költsé

gesebb, a terület adta természetes akadályok miatt. Mogyoróska község nagyrészét er

dők borítják, az energia egyik fő forrása a fa.
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III. Hosszú távú településfejlesztési koncepció

1. A település jövőképe:

A jövőkép meghatározásának alapjai:

■ a település jövőképe, a helyi polgárok és üdülőtulajdonosok szemszögéből;

* a. tudatos településpolitika j elentősége és annak megfogalmazása;

* szakértői javaslatok a település arculatának és fejlesztésének fő irányaira, 

fejlesztési hangsúlyok;

■ hosszú távú programozás a jövőképre és helyzetértékelésre épített célrend

szer összeállításával;

■ az egyes célokhoz kapcsolódó stratégiák, programok meghatározása, rend

szerbe foglalása: a pozitív folyamatok továbbfejlesztésének stratégiája, a hát

rányos hatású, spontán folyamatok kezelése és szabályozása, újonnan feltárt 

fejlesztési potenciálok aktivizálása, konfliktusok oldása.

Intézkedések:

Az intézkedések során meghatározandó:

* a fejlesztés szereplőinek, valamint az egyes ágazatok feladatai a programok 

megvalósításában;

■ a kiemelt akcióterületek és akcióprogramok, valamint az alapelvek megfo

galmazása;

■ a Fejlesztési Koncepcióban foglaltak megvalósulásának garanciái, a monitor

ing követelmények és a rendszer kialakítása.

A jövőkép meghatározása:

A település lakónépesség száma az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat, szemben 

az üdülőnépességgel. Növekedésre nem lehet számítani, de nem is szükséges, hogy 

számottevő lakónépesség és üdülőnépesség változás következzen be, elsősorban az in

tézményellátottság és a lakóterület korlátái miatt.
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A település hosszú távú fejlődésének feltételei:
1. műszaki infrastruktúra-fejlesztés,

2. üdülés, idegenforgalom, turizmus fejlesztése.

1. Műszaki infrastruktúra-fejlesztés:

Közlekedésfejlesztés:

- úthálózat kiépítése a Regéci vár és a tervezett víztározó gépkocsival történő megkö

zelítésére,

- meglévő úthálózat rekonstrukciója,

- parkolóterületek létesítése, a tervezett Regéci várhoz vezető út mellett és az út vé

gén,

- kerékpárutak létesítése (Baskó és Regéc irányába)

- gyalogutak kiépítése.

Kö^űfejlesztés:

- ivóvízhálózatot teljes körűen be kell vezetni az épületekbe,

- szennyvízhálózat kiépítése,

- a lakó- és egyéb épületek minél nagyobb számban való rákötése,

- biológiai tisztítómű megépítése, 

csapadékvíz-elvezetés megoldása.

2. Üdülés, idegenforgalom, turizmus fejlesztése:

A település és környékének csodálatos természeti adottságai, a jó levegő vonzza a ki

rándulókat, látogatókat. A községben kialakított fogadók, vendégházak biztosítják a 

látogatók szálláslehetőségeit, az itt épületet vásárlók a község üdülőnépességét növelik. 

Mogyoróska az Országos kék túra, valamint a Rákóczi-túra útvonalán fekszik, de szá

mos kisebb, gyalogtúrázásra alkalmas útvonal is található a külterületén. A tartós (1-2 

hetes) üdülési igények alapját az erdei túrázás, a pihenési, illetve ismeretterjesztő célú 

természetjárás adja, ami egyébként az egy napra érkező turistákat is vonzza. Az erdei 

természetjárás feltételei rendkívül jók a területen.

Az aktív turizmus széles választéka vonzza a vendégeket. Van lehetőség lovaglásra, 

kerékpározásra és tájfutásra is.
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A település jelenlegi szálláslehetőségei:

- Hosszúföldi turistaház (Fő u. 8.)

- Ifjúsági tábor (Rákóczi u.)

- Napkelte vendégház (Rákóczi u.)

- Sasfészek fogadó (Rákóczi u.)

- Várhegy vendégház

- Nyári tábor (Körösi Csorna S. Egyesület) (külterületen)

- Üdülőépületek (a meglévő lakóépületek felújításával vagy új épületek létesítésével)

- Falusi turizmus egyéni szálláshelyei.

Fejlesztési javaslat:

- Meglévő szálláslehetőségek komfortosítása, modernizálása, felújítása (pl. Nyári 

tábor);

- Új szálláslehetőségek létesítése: tervezett hotel a Rákóczi utca végén (hrsz. 0117). 

Megvalósításához az ingatlant belterületbe kell csatolni;

- Intézményhálózat (elsősorban az üdülőnépesség ellátása) fejlesztése;

- Zöldterület, közpark kialakítása a település belterületére (hrsz. 45/1);

- Sportterület létesítése, mivel a település nem rendelkezik sportolásra alkalmas terü

lettel (Fő utca déli végén lévő sík területen);

- Szabadidőközpont kialakítása külterületen, a tervezett sportterülettel szemben, a 

település déli végén (a 084 hrsz. ingatlan északi részén);

- A Malom-patak völgyében lévő tó átépítésével 200000-300000 m2-es víztározó ala

kítható ki, mely felhasználható vízisport, vízparti üdülés, sporthorgászat céljára.

3. Kitörési pontok, fejlesztési célok, programok:

A fejlesztési célok, programok a jövőkép megvalósulása irányába mutató, a kitörési 

pontok, prioritások mentén sűrűsödő hosszú-, közép-és rövid távú, belátható időn belül 

megvalósítható feladatokat csoportosítják.

Az általános cél az, hogy a településen élők életkörülményei, így:

* a megélhetési viszonyok,

■ a komfortosság érzete, a település intézményi és egyéb infrastruktúrájának mi

nősége,
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■ az esztétikai minőség,
■ az egészséges környezeti feltételek -  az erőforrások megőrzése mellett -  j elentő- 

sen és tartósan javuljanak.

Az intézkedési tervben rögzítendő feladatok:
■ idegenforgalom, turizmus-fejlesztési koncepció,

* a humán erőforrás program,

■ mezőgazdaság, erdőgazdaság-fejlesztési program,

■ a vagyongazdálkodási koncepció, valamint

■ a kömyézetvédelmi koncepció elkészítése és testületi jóváhagyása,

■ a helyi értékvédelmi program kidolgozása az értékvédelmi rendelet alapján,

Az e lsőd legességek  (prioritások) A  prioritásokhoz kapcso lódó fejlesz
tési célok, programok

A természetes erőforrások megőrzése
A természeti-, táji értékek megőrzése és érték
növelő fejlesztése, kiegészítése 
A község felszíni vízelvezetésének megnyugta
tó megoldása

A települési együttműködés előnyeinek ki
használása

A kistérségi társulási kapcsolatok kialakítása, 
fenntartása.

Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés, 
humán erőforrás fejlesztése

A település népességmegtartó erejének növelé
se, intézményi ellátás javítása

A település lakó- és települési környezeti kö
rülmények javítása

Az intézményi infrastruktúra fejlesztése

Igényes falusias lakóterületek megőrzése és új 
igényesen kialakított lakóterületek létrehozása

Parkolási problémák megoldása

A közterületek felújítása, karbantartása, utcafá
sítás, virágosítás

Környezetvédelmi koncepció készítése

A település teljes területén a belvízrendezés 
megoldása

Települési értékvédelem
Célok, programok, tervek Szennyvízhálózat és szennyvíztisztító kiépítése

5. Stratégiai célok meghatározása:

A településfejlesztési koncepció a település jövője szempontjából alapvetően és elsőd

legesen fontos prioritásokat fogalmaz meg a helyzetelemzés, az általános szempontok, a 

jövőkép és a fejlesztési szempontok alapján. A jövőképhez kapcsolódóan megtörtént a
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célképzés, melynek keretén belül meghatározásra kerültek azok a stratégiai célok, ame

lyek a jövőkép elérését, megvalósítását szolgálják. A prioritások a veszélyek leghatéko

nyabb elhárítására és a lehetőségek leghatékonyabb kihasználására irányulnak. A ké

sőbbiek során e prioritásoknak alárendelten kerülnek meghatározásra a stratégiai prog

ramok, azokon belül az operatív programok, melyek megvalósulását az intézkedések és 

akciók segítik. Jelentőségük abban van, hogy a település fejlődése terén láncreakciót 

indíthatnak el, s ez által más fejlesztéseket is generálhatnak.

Stratégiai program m egne
vezése:

Komfortos, rendezett élettér, karakteres településkép 
kialakítása

A program célja, szükségességé
nek bemutatása:

A vonzó, komfortos település ösztönzően hat a gazdasági 
folyamatokra is, melynek következtében az életminőség 
növekszik, de nagy szerepe lehet a település lakó- és üdülő
népesség megtartó képességének növelésében is. Meg kell 
teremteni azt a településkaraktert, amely jelenleg még hi
ányzik a községben. Ennek része az igényes, karakteres 
településrészek létrehozása, településközpont rendezése.
A település harmonikus fejlődésének egy nagyon fontos 
tényezője az életminőség javítása, ami öngerjesztő folya
matként működik, tehát az önkormányzat által elindított 
településszépítési, településfejlesztési akciók visszahatnak a 
lakosságra.

Megvalósítható és közreműködő' 
szervezetek, partnerek:

Önkormányzat, civil szervezetek, lakosság

Javaslatok:
Operatív programok: A lakossági infrastruktúra teljes körű kiépítése 

Településközpont fejlesztése 
Települési értékek feltárása és védelme 
Zöldfelületek, közterületek, intézményterületek felújítá
sa, karbantartása
Lakóterületi fejlesztések meghatározása

Operatív program m egne
vezése:

A lakossági infrastruktúra teljes körű kiépítése

A program célja, szükségességé
nek bemutatása:

A komfortos, „élhető” település megteremtésének alapvető 
kérdése, hogy milyen széles körben sikerül kiépíteni a la
kossági infrastruktúrát. Ennek természetesen gazdasági 
vonzata is van, tehát párhuzamos fejlesztésről kell beszélni. 
A lakossági infrastruktúra kiépítésének ugyanis szükséges 
feltétele az, hogy a lakosság igényelje annak meglétét, ami 
összefüggésben van a gazdasági teljesítőképességükkel.

Megvalósító és közreműködő' 
szervezetek, partnerek:

Önkormányzat, lakosság



30

Javaslatok:
Rendezési tervi kapcsoló
dás:

Intézkedések:

Belterületi vízrendezés

A TRT munkarészekben

Vízi közmű és energia 
közmű hálózatok teljes 
körű kiépítése és felújí
tása
A településüzemeltetés 
fejlesztése (hulladékszál
lítás, településtisztaság)

Eredménymutatók: Szennyvízcsatorna megvalósítása és a bekötött lakások 
és üdülők számának nagysága
Telekommunikációs, informatikai hálózatokba bekötött 
lakások száma

Operatív program m egne
vezése:

Településközpont fejlesztése

A program célja, szükségességé
nek bemutatása:

Az operatív program célja, hogy fejlessze a község köz
pontját. A meghatározó intézményeket a faluközpontban 
kell elhelyezni.

Megvalósító és közreműködő 
szervezetek, partnerek:

Önkormányzat, vállalkozások, lakosság

Javaslatok:
Rendezési tervi kapcsoló
dás:

Intézkedések:

Tulajdoni és funkcioná
lis vizsgálat

A  TRT munkarészekben
Tanulmány készítése
Pénzügyi alap biztosítá
sa
Befektetői érdekegyezte
tések

Eredménymutatók: Település fejlődése 
Új intézmények megjelenése

Operatív program m egne
vezése:

Városi értékek feltárása és védelme

A program célja, szükségességé
nek bemutatása:

A települési tudat formálásának fontos elemei a helyi véde
lemre javasolt építmények. Megóvásuk, felújításuk szüksé
ges feltétele a vonzó településkép kialakításának, emellett 
gondoskodni kell a funkcióval való megtöltésükről is, hi
szen csak így lehetnek a település szerves, élő részei. A 
védett objektumok egyúttal idegenforgalmi látványosságok 
is, így alkalmasak lehetnek arra, hogy a településen eddig 
csak átmenő forgalomként jelentkező turizmust megállítsák, 
és bekapcsolják a települést az idegenforgalom egy másik 
ágába.
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Megvalósító és közreműködő 
szervezetek, partnerek:

Önkormányzat, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, múze
umok, helyi civil szervezetek, lakosság

Javaslatok:
Rendezési tervi kapcsoló
dás:

Intézkedések:

Helyi értékek feltárása, 
védettség alá helyezése

A TRT munkarészekben
Védett építmények tu
lajdoni és funkcionális 
megfelelőségi vizsgálata
A védelem műszaki és 
pénzügyi feltételeinek 
megteremtése

Eredménym utatók: Védelem alá helyezett épületek száma 
Felújított épületek száma

Operatív program m egne
vezése:

Zöldfelületek, közterületek, intézményterületek felújítá
sa, karbantartása

A program célja, szükségességé
nek bemutatása:

A zöldfelületek létesítése, közterületek rendbetétele, kar
bantartása szükséges, alapvető kritériuma az „élhető” tele
pülés megteremtésének. Ki kell alakítani egy egységes ké
pet a településen belül, amely megjelenik a köztéri utcabú
torokban és parkokban. Pontosan definiálni kell a közterüle
tek határait, funkcióját. A térképző felületeknek egységes 
karakterűnek kell lennie.

Megvalósító és közreműködő 
szervezetek, partnerek:

Önkormányzat, önkormányzati intézmények

Javaslatok:
Rendezési tervi kapcsoló
dás:

Tulajdonosi és kezelési 
jogok rendezése

TRT munkarészekben

Önkormányzati tulajdo
nú területek felülvizsgá
lata
Közterek, parkok, köz
kertek, játszóterek felújí
tása, karbantartása, fej
lesztése

Eredménymutatók: Kihelyezett utcabútorok 
Játszóterek, közparkok

Operatív program m egne
vezése:

Lakóterületi fejlesztések meghatározása

A program célja, szükségességé
nek bemutatása:

A fejlődés természetes velejárója, hogy új lakásépítési célra 
bevonható területeket kell feltárni. Ez még akkor is igaz, ha 
azt prognosztizáljuk, hogy hosszú távon a település lélek- 
száma nem fog növekedni. Az üdülés, idegenforgalom fej
lődésével, ha kis mértékben is, de várhatók betelepülések, 
amely szintén igényelheti a lakásállomány fejlesztését.

Megvalósító és közreműködő 
szerezetek, partnerek:

Önkormányzat, lakosság '



32

Javaslatok:
Rendezési tervi kapcsoló
dás:

Intézkedések:

Beépítésre alkalmas 
területek feltárása 
Beépítési típusok és 
lakástípusok igényeinek 
feltárása a településen 
és térségében 
Építési igények feltárása

A TRT munkarészekben

Eredménymutatók: Elfogadott lakáskoncepció 
Kijelölt lakásfejlesztési terület

Operatív program m egne
vezése:

Falusi turizmus és fizetővendéglátás fejlesztése

A program célja, szükségességé
nek bemutatása:

A falusi turizmus a lakosság számára jövedelemszerzési 
lehetőség.
A falusi turizmus megteremtésénél a minőségre kell töre
kedni. A településen és térségében a turizmus összekap
csolható a falusi turizmussal, de szálláshely-kapacitást je
lenthet a kulturális- és sportturizmus számára.

Megvalósító és közreműködő 
szervezetek, partnerek:

Önkormányzat, vállalkozások

Javaslatok:
Rendezési tervi kapcsoló
dás:

Intézkedések:

Sportterület létesítése, 
szabadidőközpont kije
lölése,
víztározó megépítése, 
környezetének kiépítése, 
idegenforgalmi haszno
sítása
Vendéglátóipari szál
láshely szolgáltatások 
fejlesztése

Eredménymutatók: Prospektusok készítése 
Rendezvények szervezése
Vendéglátásból, szálláshely szolgáltatásból származó 
helyi iparűzési adó növekedése
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IV. Településrendezés feladatai

1. Beépítésre szánt területek:

A település kiemelten kezelt fejlesztési feladatai:

■ új hotel építésének realizálása;

■ új lakóterületek kialakítása;

* az infrastruktúra-fejlesztéssel, közlekedéshálózat-fejlesztéssel összefüggő fel

adatok;

* a települési szennyvízhálózat építésének mielőbbi megvalósítása;

■ a község felszíni vízelvezetésének megoldása, belvízrendezés;

■ intézményrendszer fejlesztése, zöldterületek, közparkok kialakítása;

■ a település építészeti karakterével, településszerkezetével összefüggő fejlesztési 

lehetőségek;

* a környezetvédelem legfontosabb feladatai.

1.1. Lakóterületek: (L)

A lakóterület fejlesztésének lehetőségei a községben:

Belterületen elhelyezhető lakások: (üdülők) 

o foghíjbeépítésekkel:

- Fő utca felső szakaszának északi oldala,

Rákóczi utca.

o Új lakóterület kijelölésével:

A település déli részén, a Fő utca nyugati oldalának beépítésével. A tele

pülés kijelölése szervesen illeszkedik a településszerkezethez, kiegészíti 

azt.

A terület csak belterületbe vonás után építhető be, amennyiben a község

ben az üres, építésre alkalmas telkek elfogytak.
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1.2. Településközpont vegyes területek: (Vt)

A település központja a Fő utca és a Rákóczi utca kereszteződésében van. Itt alakultak 

ki az intézmények és a szálláshely jellegű létesítmények (fogadó, vendégház, büfé stb.). 

A településközpontban lévő vegyesboltot célszerű lenne újra működtetni.

A Rákóczi utca végén egy hotel kialakítását tervezik, a megfelelő vendéglátó egységgel.

1.3. Központi vegyes terület: Regéci vár területe

1.4. Üdülőházas területek: (Üü)

Az üdülőházas övezetbe soroltuk a település belterületén lévő vendégházat, turistaházat, 

fogadók, ifjúsági tábor telekterületeit is. Ezek idényjellegű üdülési rendeltetésű létesít

mények.

A külterületen lévő nyári tábor felújítása és korszerűsítése nagyon időszerű.

1.4. Különleges területek: (K)

Sportpálya:

Tervezett sportterület a település déli részén, a Fő utca nyugati oldalán lévő sík területen 

javasoljuk elhelyezni. A területet nem szükséges belterületbe vonni.

Temető: K-TE

A Főnyi forgalmi út déli oldalán helyezkedik el, ravatalozó megépült, bővítésére nincs 

szükség.

Szabadidőközpont: (K-Szk)

A település déli végén, a Fő utcáról megközelíthetően helyezkedik el a tervezett szabad

időközpont, külterületen, a 081 hrsz. terület északi felén.
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2. Beépítésre nem szánt területek:

2.1. Közlekedési terület:

Fejlesztési javaslat:

- A Csonkás tanya és Mogyoróska közötti aszfaltozott út teljes átépítése, ezzel együtt 

szélesítése, valamint a településen átvezető út szilárdabb alapokra helyezése, a meg

lévő terhelések miatt;

- A Fő utca továbbvezetése és kiépítése a Várhegyig, hogy a Regéci vár Mogyoróska 

felől is megközelíthető legyen gépkocsival;

- Parkolók kialakítása szükséges lenne egyrészt a faluban, az ide gépkocsival érkező 

turisták részére, valamint a Várhegy alatt, és a tervezett, várhoz vezető út végén, 

ahonnan a Regéci vár gyalogosan megközelíthető;

- A parkolókban WC-egységet, pihenőpadokat és szeméttároló elhelyezését javasol

juk;

- Tervezett tanösvény Mogyoróskáról a Regéci várhoz;

- Tervezett kerékpárút: Baskó települést kötné össze Mogyoróskával. A településről 

érkezett feltáróút mellett javasoljuk azzal párhuzamosan kerékpárút kiépítését a Re

géci várhoz és a tervezett víztározóhoz.

2.2. Zöldterületek:

Jelenleg a községben egy mini díszpark található az emlékművel, valamint a Rákóczi 

utca déli oldalán, az út szabályozásából kialakított kis zöldterület. Bár a településköz

pontban lévő Sas fogadó területén található egy játszótér, a község zöldterületi vonatko

zásban gyengén ellátott. Ezért javasoltuk a településközpontban lévő -  jelenleg egyházi 

tulajdonú -  (45/1 hrsz.) területen egy közpark létesítését. A terület a mellette lévő kút 

védőtávolsága miatt nem beépíthető.

2.3. Erdőterületek:

A térségben lévő erdőterületek  egy része turisztikai célú erdőterület.
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- A tervezett hoteltől északra lévő területsávot is turisztikai erdőként javasoljuk kiala

kítani.

- Védőerdősávot javasoltunk a település déli részén, a patak és a tervezett lakó-, illet

ve sportterület között.

2.4. Mezőgazdasági területek:

A mezőgazdaságban, elsősorban a szántóterületeken elindult egy erdősítési folyamat, 

karácsonyfa ültetvények formájában.

Egyes szántóterületek még vegyes hasznosításnak, más területek már teljesen fenyőfá

val telepítettek.

Ezek a területek a település belterületétől délre és keletre találhatók, a vegyes felhaszná

lású területek északra és nyugatra helyezkednek el. Ez a telepítési folyamat feltehetően 

a jövőben is tovább folytatódik.

2.5. Vízgazdálkodási területek:

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

ség által kiadott vízügyi szakvélemény alapján:

- Mogyoróska község közigazgatási területén felszíni vízkészletet hasznosító vízhasz

nálat nincs nyilvántartva, üzemelő víztározó a község közigazgatási területén nincs. 

Víztározási lehetőség van a község külterületén, a Malom-patak völgyében. Itt az 

ún. Kacsás-tó alatti völgyelzáródással -  a vízgyűjtő hidrológiai teljesítő képességé-
•3

nek figyelembevételével -  egy max. 1,0 millió m hasznos térfogatú víztározó ala

kítható ki. A tározó megépítése helyi érdek vagy vízigény függvénye. A környezet 

ismeretében egy jóléti célú (vízisport, vízparti üdülés, sporthorgászat stb.) víztározó 

(200000-300000 m2) megépítése lenne célszerű.

Szükséges a település csapadékvíz-elvezető hálózatának a felülvizsgálata, és a csa

padékvíz-elvezetés egységes szemlélet szerinti megoldása a befogadóig, amely a 

község esetében a Boldogkőváraljai-patak.

- A belterület védelmét a vízfolyások külterületén megépítendő záportározókkal java

solja a szakhatóság növelni.
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Közműfejlesztési javaslat:

Ivóvízellátás:

A 2003. évi 1376/03. sz. OSAP adatlap alapján, a település vízigénye 5000 m3/év, 

melyből 1400 m3 a technológiai veszteség. A rendelkezésre álló 3600 m3 vízmennyiség 

90%-os rákötés mellett 2,8 km hosszú elosztóhálózaton kerül a fogyasztókhoz.

A vízellátó rendszert -  az esetlegesen megnövekedő vízigényeket alapul véve -  felül 

kell vizsgálni, és az esetleges rekonstrukciókat előirányozni.

Az ellátás mennyiségi és minőségi biztonságának növelése érdekében az esetleges bőví

téseknél a hálózatok körösítését javasoljuk.

A község ivóvízellátását biztosító vízvezeték-hálózat védősávjait a 123/1997. (VII. 18.) 

Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell fenntartani.

Szennyvízelvezetés:

A község nem rendelkezik kiépített szennyvízcsatorna-hálózattal.

Mogyoróska község nem szerepel „A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - 

Tisztítási Megvalósulási Programról” szóló módosított 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 

szerinti agglomerációs besorolásban. A településen a szennyvízelhelyezéssel kapcsola

tos feladatokat jelen jogi szabályozás szerint a közműves szennyvízelvezető és -tisztító 

művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó „Egyedi Szennyvízkezelés 

Nemzeti Megvalósítási Programról” szóló 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet határozza 

meg.

A település szennyvizeinek helyi elszikkasztásos kezelése szigorúan tilos.

A szennyvízelhelyezési feladatok megoldásáig javasolt egy ellenőrzött, biztonságos 

közműpótló rendszer kiépítése és üzemeltetése, valamint a keletkező szennyvizek meg

felelő engedéllyel rendelkező szervezet által történő elszállítása bármelyik, a község 

közelében lévő települési folyékony hulladék fogadására engedéllyel, illetve megfelelő 

szabad kapacitással rendelkező szennyvíztisztító telepre.

A közműpótló rendszerben történő szennyvízgyűjtési megoldás kizárólag átmeneti cé

lokat szolgálhat, a települési egységes szennyvízcsatorna-hálózat kiépülését követően 

lehetőség szerint minden ingatlan rácsatlakozását meg kell oldani, ezzel párhuzamosan
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az egyedi szennyvízgyűjtőket fel kell számolni, helyüket rekultiválni kell (tartály ki

emelése, a talaj fertőtlenítése, betömedékelése).

Felhagyott, üzemen kívüli kutakba a szennyvizek bevezetését szigorúan meg kell tiltani. 

Az egyedi szennyvízgyűjtők vízzáróságát felül kell vizsgálni, kifogásoltság esetén a 

szükséges műszaki intézkedéseket haladéktalanul elő kell irányozni.

Gázellátás:

Hosszú távon meg kell vizsgálni, hogy nem megoldható-e a földgáz bevezetése a köz

ségbe, illetve az épületekbe.

Villamos energia ellátás:

Az új létesítményeket, a sportpályát, illetve a szabadidőközpont villamos energia ellátá

sát biztosítani kell.
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2. Beépítésre nem szánt területek:

2.1. Közlekedési terület:

Fejlesztési javaslat:

- A Csonkás tanya és Mogyoróska közötti aszfaltozott út teljes átépítése, ezzel együtt 

szélesítése, valamint a településen átvezető út szilárdabb alapokra helyezése, a meg

lévő terhelések miatt;

- A Fő utca továbbvezetése és kiépítése a Várhegyig, hogy a Regéci vár Mogyoróska 

felől is megközelíthető legyen gépkocsival;

- Parkolók kialakítása szükséges lenne egyrészt a faluban, az ide gépkocsival érkező 

turisták részére, valamint a Várhegy alatt, és a tervezett, várhoz vezető út végén, 

ahonnan a Regéci vár gyalogosan megközelíthető;

- A parkolókban WC-egységet, pihenőpadokat és szeméttároló elhelyezését javasol

juk;

- Tervezett tanösvény Mogyoróskáról a Regéci várhoz;

- Tervezett kerékpárút: Baskó települést kötné össze Mogyoróskával. A településről 

érkezett feltáróút mellett javasoljuk azzal párhuzamosan kerékpárút kiépítését a Re

géci várhoz és a tervezett víztározóhoz.

2.2. Zöldterületek:

Jelenleg a községben egy mini díszpark található az emlékművel, valamint a Rákóczi 

utca déli oldalán, az út szabályozásából kialakított kis zöldterület. Bár a településköz

pontban lévő Sas fogadó területén található egy játszótér, a község zöldterületi vonatko

zásban gyengén ellátott. Ezért javasoltuk a településközpontban lévő -  jelenleg egyházi 

tulajdonú -  (45/1 hrsz.) területen egy közpark létesítését. A terület a mellette lévő kút 

védőtávolsága miatt nem beépíthető.

2.3. Erdőterületek:

A  térségben lévő erdőterületek  egy része turisztikai célú erdőterület.




