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TERVEZŐI NYILATKOZAT

M o g y o r ó s k a  k ö z s é g

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

Kijelentem, hogy Mogyoróska község Településszerkezeti, valamint Külterületi és 

belterületi Szabályozási Tervének készítése során:

• a vonatkozó általános és eseti előírások,

• a 45/1997. (XII. 29.) sz. KTM rendelet,

• a 46/1997. (XII. 29.) sz. KTM rendelet,

• a 253/1997. (XII. 20.) sz. Kormányrendelet,

• a 36/2002. (III. 7.) módosított Kormányrendéiet,

• a 35/1996. (XII. 29.) sz. BM rendelet,

• az MSZ 04-140/2-91 szabvány,

• a 21/20010. (II. 14.) sz. Kormányrendelet,

• a 10/2000. (VI. 2.) sz. KöM-EüM-FVM-KHVM rendelet,

• a 12/1983. (V. 12.) sz. MT rendelet 

szerint jártam eh j

Kijelentem, hogy a tervezést a tervező és szakértő mérnökök kamarájáról rendelkező 

1997. évi LXIV. törvényben foglaltak szerinti tevékenységi körben végeztem.

Miskolc, 2006. január

HORVÁTH ÉVA 
vezető településrendező tervező 

. TTN: TT-1-05-0050-É2
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Önkormányzati határozat tervezet

............................................ szám ú h atározat

Tárgy: Mogyoróska község Településszerkezeti Tervének megállapítása

Mogyoróska község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztést megtár

gyalta, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselőtestület

a) Mogyoróska község Településszerkezeti Tervét a Z-TERV Városépítészeti és 

Mélyépítési Tervező Iroda által készített T-l jelű Településszerkezeti Terv sze

rint,

b) a Településszerkezeti Terv szöveges munkarészét, a Településszerkezeti Terv 

Leírását az alábbiak szerint állapítja meg.

2. A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során az 1. 

pontban megállapított Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét ké

pező Településrendezési Leírásban foglaltakat együttesen kell alkalmazni.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2006 , illetve folyamatos.
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a .................................................................. szám ú h atározathoz

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA
M ogyoróska község 

T elep ü lésszerkezeti T ervéhez

Tartalom:

I. fejezet: Általános leírás

II. fejezet: A település természeti és épített környezetének védelme

III. fejezet: A területfelhasználási egységek tagozódása

IV. fejezet: A települési infrastruktúra hálózati elemei

1. sz. melléklet

2. sz. függelék

3. sz. függelék



4

I. FEJEZET
Általános leírás

1.
A Településszerkezeti Terv hatálya Mogyoróska község közigazgatási területére terjed 

ki. 2005. október 19-én Mogyoróska község Képviselőtestülete jóváhagyta a község 

Településfej lesztési Koncepciój át.

A Településfejlesztési Koncepció a község jövőképét és fejlesztésének irányát határozza 

meg, melyre a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv alapul.

2.
Területfelhasználásban bekövetkező 

meghatározó változások

A területhasználatban bekövetkezett változásokat a Településszerkezeti Terv tartalmaz

za, amelyek az alábbiak a település bel- és külterületén:

Mezőgazdasági művelésű területből: - lakóterület

központi vegyes terület

különleges területek (sportterület, szabadidő-

központ)

- zöldterület (közpark)

- erdőterületek.

3.

Területfelhasználást veszélyeztető tényezők

Mogyoróska község belterületének és külterületének beépítésre szánt, jelenleg nem be

épített területein nem mutatkoznak olyan tényezők, melyek veszélyeztetik a Település- 

szerkezeti Terv beépítésre szánt, területfelhasználási kategóriákba történő átsorolását.

A talajvízszintet, a mély fekvésű területeket a terület-felhasználat kialakítása során a 

terv figyelembe vette.

A Településszerkezeti Terv által lehatárolt területen a parti sávok, a vízjárta, valamint a 

fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról szóló 

46/1999. (III. 18.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni.
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4.
A területfelhasználás általános szabályai

(1) Mogyoróska község közigazgatási területén belül területet felhasználni, továbbá 

telket alakítani, építési munkákat végezni, és ezekre hatósági engedélyt adni, csak 

az általános hatósági előírásoknak (az OTÉK ágazati szabványok stb.) megfelelően 

és jelen Településszerkezeti Terv és Leírása, valamint a külön rendelettel jóváha

gyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv együttes alkalmazásával lehet.

(2) A területfelhasználási egységek építési övezeti szabályozását a Szabályozási Terv és 

a hozzá tartozó Helyi Építési Szabályzat határozza meg.

5.
Igazgatási határ

A Településszerkezeti Terv igazgatási határ változást nem jelöl ki, annak módosítását

sem településszerkezeti, sem egyéb okok nem indokolják.

6.
Belterületi határ

(1) A Településszerkezeti Terv szerint belterületbe vonásra kerülő területek rendelteté

sét a Településszerkezeti Terv határozza meg.

(2) A Településszerkezeti Terv a 066/1-10 hrsz-ú külterületi ingatlan belterület felé eső 

részét irányozza elő belterületbe vonásba, ahol lakóterület fejlesztési szándék jelent

kezik. E területek belterületbe vonása hosszú távon konkrét fejlesztési és építési 

igények függvényében szakaszosan végrehajtható.

(3) A lakóterületeket és a vegyes területeket kivéve a beépítésre szánt területeket nem 

kell kötelezően belterületbe vonni, s a belterületbe vonás helyett beépítésre szánt te

rület alakulhat ki. Ezen beépítésre szánt területen belül a Szabályozási Tervben és a 

HÉSZ-ben meghatározott övezeti szabályozás az irányadó.

7.

A területfelhasználási egységek tagozódása 

és használatuk feltételei



(1) A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső területen lévő településszerkezeti, 

területfelhasználási egységek építési szempontból:

beépítésre szánt területekre, azon belül építési övezetekre,

- beépítésre nem szánt területekre, azon belül a sajátos használatuk szerinti 

övezetekre tagozódnak.

(2) Az egyes területek területfelhasználási módját a Településszerkezeti Terv, az építési 

övezeti és övezeti besorolást a Szabályozási Terv határozza meg.

(3) A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső területeken minden belterületen és igaz

gatási területen lévő beépítésre szánt területfelhasználási egységre és építési telekre 

a megközelítést közterületről vagy magánútról biztosítani kell.

(4) A külterületen lévő beépítésre nem szánt, elsősorban mezőgazdasági és erdőterüle

tek megközelítése a településen belül kialakult határhasználati és megközelítési 

rend szerint történhet. Ilyen esetben a kialakult rend szerint az egyes 

területfelhasználási egységek magánterületről is megközelíthetők lehetnek.

(5) A területfelhasználási egységek rendeltetésszerű használatához szükséges közmű

vesítést biztosítani kell.
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8.
A településszerkezeti terv elemei

1) A közlekedési és egyéb, eltérő területfelhasználási egységek meghatározása

2) A közlekedési rendszer jelölt elemei és hierarchiája

3) A beépítésre szánt területek szintterület-sűrűsége

4) Az egyes területegységekre vonatkozó környezetvédelmi besorolások

5) A nyomvonal jellegű infrastruktúra hálózat jelölt elemei és védőtávolsága

6) Az egyes területekre, építményekre, települési környezetre, természeti és egyéb ob

jektumokra, valamint a települési épített környezet védelmére vonatkozó előírások

7) Az egyes területekre meghatározott korlátozások.
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9.

A településszerkezeti terv módosítása

(1) A Településszerkezeti Terv elemeinek megváltoztatásához a Településszerkezeti 

Tervet, valamint a Településrendezési Terv Leírását is módosítani kell. Amennyi

ben a változás Szabályozási Tervben meghatározott övezeti szabályozást is érint, 

úgy a Szabályozási Tervet és a Helyi Építési Szabályzatot is módosítani szükséges.

(2)
a) A Településszerkezeti Terv módosítása esetén a módosítással érintett 

területfelhasználási egységet magába foglaló, legalább egy tömbre vonatkoz

zon, és az adott terület környezetében lévő szomszédos tömbök együttesére is 

terjedjen ki.

b) Amennyiben a Településszerkezeti Terv módosítása vonalas jellegű létesítmé

nyeket, főforgalmi, forgalmi és gyűjtő utakat érint, úgy az érintett szakasz teljes 

egészének környezetét figyelembe kell venni.

II. FEJEZET
A település természeti és épített környezetének védelme

10.
Általános leírás

(1) A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő,

b) megelőzze a környezetszennyezést,

c) kizárja a környezetkárosítást.

(2) Valamennyi területfelhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése során érvényre kell 

juttatni a környezetvédelem külön ágazati jogszabályokban megadott előírásait.

(3) A települési környezetvédelem előírásai kiterjednek:

- a levegőtisztaság-védelem,

- a zaj és rezgés elleni védelem, 

a föld- és vízvédelem,

a hulladékgazdálkodás, 

a sugárzás,



8

a természetvédelem,

az épített környezet védelmének témaköreire,

11.

Levegőtisztaság-védelem

(1) A község közigazgatási területének levegőtisztaság-védelméről külön jogszabályok

ban, szakhatóságok által meghatározott határértékek betartásával kell gondoskodni. 

A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely annak természetes 

minőségét hátrányosan megváltoztatja, vagy az egészségre káros módon terheli.

(2) A környezeti levegő minőségének tartós és hatékony megóvása, a környezet állapo

tának megőrzése érdekében a 14/2001. (V. 9.) sz. KöM-EüM-FVM sz. és a 21/2001. 

(II. 14.) sz. Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni.

(3) A területen csak olyan építmények elhelyezésére és tevékenységek folytatására ad

ható engedély, melyek során a területre vonatkozó technológiai kibocsátási határér

tékek teljesülnek.

(4) A szállópor terhelés mérséklésére az utak vonalában zárt, nagy lombozatú fasorok 

telepítéséről legkésőbb az út felújítása, kiépítése során az út tulajdonosának illetve 

kezelőjének kell gondoskodni.

12.

Zaj és rezgés elleni védelem előírásai

(1) A község belterületének zaj és rezgés elleni fokozott védelméről külön jogszabály

okban, szakhatóságok által meghatározott határértékek betartásával kell gondoskod

ni.

(2) A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó létesítmény csak 

abban az esetben üzemeltethető, illetve bármely tevékenység csak abban az esetben 

folytatható, ha az általa kibocsátott zaj mértéke környezetében a vonatkozó rendelet 

szerinti határértéket nem haladja meg.

(3) A területen új létesítmények, építési munka, illetve közlekedési zajra vonatkozó 

határértékek megállapításánál a 8/2002. (III. 22.) KöM- EüM sz. rendeletben meg

határozott besorolások és határértékek érvényesek.

13.



Föld és vízvédelem előírásai
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A föld védelme
(1) A mezőgazdasági termőföldek minőségének megóvása, a termőképesség fenntartá

sa, rendeltetésszerű használata a földtulajdonosok, illetve használók kötelessége.

(2) A termőföld védelméről külön törvény rendelkezik. A termőföldön történő beruhá

zások esetében a beruházó köteles a területileg illetékes körzeti földhivatal földvé

delmi hatósági engedélyét beszerezni. A beruházó köteles gondoskodni a termőréteg 

megmentéséről.

(3) A kataszterezett vagy később jegyzékbe vett Természetvédelmi és Természeti Terü

letek kezelési előírásairól az illetékes Nemzeti Park gondoskodik.

(4) Építmények létesítése, illetve az építési terület előkészítése során a termőföld vé

delméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról az engedé

lyesnek kell gondoskodnia.

A vizek védelme

(1) Fokozottan kell védeni a települést érintő vízfolyások vízminőségét. A felszíni és 

felszín alatti vizek minőségére, vízminőségi határértékére vonatkozóan az egyéb 

jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe kell venni. A felszíni vizek minősége vé

delmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X. 26.) Kormányrendelet előírásai az 

irányadók.

(2) A területfelhasználás és az építmények elhelyezése során biztosítani kell, hogy 

szennyeződés a vizekbe ne juthasson, továbbá a vizek mennyisége, minősége és 

szintje kedvezőtlenül meg ne változzon.

(3) Gondoskodni kell az általános érvényű vízvédelmi előírásokban, továbbá a vonatko

zó helyi vízminőség-védelmi előírások betartásáról.
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14.

Hulladékgazdálkodás előírásai

(1) A települési hulladék ellenőrzött és előírt módon szervezett gyűjtését és szállítását 

egyéb önkormányzati rendelet szabályozza.

(2) A veszélyes hulladék szeméttelepre nem kerülhet. A veszélyes hulladék gyűjtéséről, 

biztonságos és átmeneti tárolásáról, elszállításáról, illetőleg ártalmatlanításáról a 

hulladéktermelő gondoskodik, szakirányú cégek bevonásával. (101/1996. (VII. 12.) 

és 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet szerint). A területen működő létesítmények 

veszélyesnek minősülő hulladékaikat a szennyvízhálózatba nem bocsáthatják, 

kommunális szilárd hulladékkal együtt nem kezelhetik.

(3) A község területén belül kommunális és egyéb hulladék csak zárt edényzetben tá

rolható elszállításig.

15.
Környezetbiztonság

(1) A környezetbiztonság védelméről külön jogszabályokban és szakhatóságok által 

meghatározott határértékek betartásával kell gondoskodni.

(2) A műszaki biztonság kérdését az alábbi rendeletek szabályozzák:

a) 29/1960. (VI. 7.) Korm. rendelet, illetve a 2/1971. (IV. 28.) NIM rendelet alá tartozó 

nyomásfokozó berendezés

b) 1994. évi XLVIII. tv. illetve a 34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet és az 1/1967. (IV. 

28.) NIM rendelet alá tartozó villamosvezeték

c) 1994. évi XLI. tv. illetve az 1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet hatálya alá tartozó gáz-, 

vagy olajberendezés

d) 6/1993. (V. 12.) IKM rendelet hatálya alá tartozó gázüzemű jármű üzemanyag-ellátó 

berendezés.

,16.

Sugárzásvédelem

Sugárzás tekintetében a terv hatálybalépésekor az MSZ 16260/1 állami szabvány van

érvényben.
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17.
A természetvédelem előírásai

(1) A természetvédelemről külön jogszabályokban megadottak szerint kell gondoskodni 

(1996. évi Lili. törvény).

(2) A község természetvédelemmel érintett területeinek jegyzékét a Településszerkezeti 

Terv Leírásának 1. számú függeléke tartalmazza.

° Országos védelem alatt álló terület

A Településszerkezeti Terv Leírása 1. sz. függelékének 1. pontja szerint.

- Természeti területek

A Településszerkezeti Terv Leírása 1. számú függelékének 2. pontja szerint.

° Érzékeny természeti területek

A Településszerkezeti Terv Leírása 1. számú függelékének 3. pontja szerint.

- NATURA 2000 területek

A Településszerkezeti Terv Leírása 1. számú függelékének 4. pontja szerint.

■ Nemzeti Ökológiai Hálózat (NÖH) területei

A Településszerkezeti Terv Leírása 1. számú függelékének 5. pontja szerint.

* Egyedi táj értékek

A Településszerkezeti Terv Leírása 1. sz. függelék 6. pontja szerint

■ Egyéb védettségi kategóriák és területek

A Településszerkezeti Terv Leírása 1. sz. függelék 7. pontja szerint

■ BNP előírásai és javaslatai

A Településszerkezeti Terv Leírása 1. sz. függelék 8. pontja szerint

(3) 1. sz. függelék melléklete

18.
Az épített környezet védelme

(1) Az épített környezet alakításáról és védelméről külön jogszabályokban megadottak 

szerint kell gondoskodni.

(2) Mogyoróska község építészeti értékeinek jegyzékét a Településszerkezeti Terv le

írásának 2. sz. függeléke tartalmazza.

■ Országosan védett műemlék

A Településszerkezeti Terv Leírása 2. számú függelékének 1. pontja tartalmazza.

■ Helyi védett épületek

A Településszerkezeti Terv Leírása 2. számú függelékének 2. pontja tartalmazza.
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■ Műemléki környezetként j elölt területek ingatlanj ai

A Településszerkezeti Terv Leírása 2. számú függelékének 3. pontja tartalmazza.

III. FEJEZET

Területfelhasználási egységek tagozódása

19.

Beépítésre szánt területek

A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső terület beépítésre szánt területei a következő 

területfelhasználási egységekre tagozódnak:

1. lakóterület, ezen belül

1.1. kertvárosias lakóterület: Lke

1.2. falusias lakóterület: Lf

2. vegyes terület

2.1. településközponti vegyes terület: Vt

2.2. központi vegyes terület: Vk

3. üdülőterületek ezen belül

3.1 .üdülőházas területek (Üü)

4. különleges terület, ezen belül K

4.1. temető: K-TE

4.2. sportterület: K-Sp

4.3. szabadidőközpont: Szk

4.4. sípálya: K-Si

20.
Beépítésre nem szánt területek

A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső terület beépítésre nem szánt területei az 

alábbi területfelhasználási egységekre tagozódnak:

1. közlekedési és közműterületek, ezen belül

1.1 .közutak: Köu

2. zöldterületek: Z

3. erdőterületek. E

4. mezőgazdasági területek, ezen belül
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4.1. kertes mezőgazdasági terület: Mk

tanya Mkj

4.2. általános mezőgazdasági terület: Má

szántó Mái

- szántó és karácsonyfa-ültetvény Má2

karácsonyfa- és dísznövény-ültetvény Má3 

rét, legelő Má4

5. vízgazdálkodási területek: V

21.

A területfelhasználási egységek szintterület sűrűsége

Jel Területfelhasználási egység funkciója Szintterület-sűrűség
Lf Falusias lakóterület 0,5
Lke Kertvárosias lakóterület 0,6
Vt Településközponti vegyes terület 2,0
Vk Központi vegyes terület 1,5
Ü Üdülőterület 1,0
K Különleges terület 1,5

IV. FEJEZET
A települési infrastruktúra hálózati elemei

22.

A közlekedési hálózat rendszere, elemei és hierarchiája

1. Országos mellékút (forgalmi út): a település közigazgatási területén

- Fony -  Regéc -  Tolcsva - 3716. sz. összekötő út

2. Helyi gyűjtőút:

- Fő utca déli 47/4 hrsz-ú szakasza

3. Lakóút: Rákóczi utca

23.

Közművek településszerkezetet meghatározó rendszerei, 

területi ellátottság
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- Ivóvízellátás:

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

található B-l kataszteri számú vízműkútról történik.

Szennyvízelvezetés:

A településen nincs csatornahálózat. Jelenleg a szennyvíz elszállítása Göncre, illetve 

Encsre történik.

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

tisztítómű megépítését tervezi.

- Csapadékvíz-elvezetés:

Jelenleg 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 ÉMASZ gondoskodik.

- Hírközlés:

Az ellátottság 80-85%-os jelenleg a településen.

Gázellátás:

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

km-re található. Jelenleg a községben vezetékes gázellátás nincs.

Mogyoróska, 2006.......................................

polgármester jegyző



1. SZÁMÚ MELLÉKLET
M ogyoróska község K épviselőtestületének  
.................../ ............................ számú határozatához

Kosice/Kassa
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(1) Az O rszágos Területrendezési Terv M ogyoróska községet 
érintő elhatározásai

E le m e k E lő ír á s
O rszágos m űszak i in fra s tru k tú ra  hálóza t: H áló za ti e lem et n e m  érin t.
T erü le tfe lhaszná lás: Je llem zően  e rd ő g azd á lk o d ási té rség . E rdőgazdá lkodás 

cé lú  fe jlesz tési te rü let.
A z  e rd őgazdálkodási té rség e t legalább  75% -ban  e rdő 
gazdálkodási té rség  k a teg ó riáb a  kell sorolni.

T elepü lési terü let: 100 ha  alatti te lepü lés 
H agyom ányosan  v id ék i te lep ü lés i té rség

Ö v e z e te k B e s o r o lá s
O rszágos ö ko lóg ia i h á ló za t övezete: A z országos öko lóg ia i h á ló za t é rin ti a te lepülés igazga

tási te rü leté t
13. § O rszágos öko lóg ia i h á ló za t övezete
(1) A z országos ö k o lóg ia i h á ló za t övezetben  csak 

o lyan  k iem elt té rség i és m egyei 
te rü le tfe lhasználási k a teg ó ria , illetve övezet je lö l
hető  ki, am ely  az  ö ko lóg ia i há lóza t te rm észetes és 
te rm észetközeli é lő h e ly e it és azok  kapcso la tait 
n em  károsítja .

(2) A  k ö zm ű v eze ték ek e t és a já ru lék o s  közm űép ítm é
n yeke t úg y  kell e lh e ly ezn i, -hogy azok  a tá jb a  illő- 
ek  legyenek. A z  ö v eze tb en  az új és fe lú jítandó  
nagy-, közép - és k is fe szü ltség ű  vezetékeket -  ha 
az t tá j- és te rm észe tv éd e lm i igények  indoko lják  -  
fö ldkábe lben  k e ll e lhe lyezn i.

(3) A z  öveze tb en  b án y á sz a ti tev ék en y ség e t fo ly tam i a 
b ányászati szem p o n tb ó l k iv e tt he lyek re  vonatkozó  
e lő írások  a lk a lm azásáv a l lehet.

(4 ) A z  országos ö k o ló g ia i h á ló za t ö vezeté t a  k iem elt 
té rség i és a  m eg y e i te rü le tren d ezés i te rvben  te rm é
szeti te rü le t, v éd e tt te rm észe ti te rü le t védőöveze te , 
te rm észeti te rü le t és ö k o ló g ia i (zö ld) fo lyosó öve
ze tbe kell soro ln i.

F okozo ttan  é rzék en y  te rm észe ti te rü le t övezete: A z  öveze t á lta l é rin te tt te lep ü lés  
F okozo ttan  érzék en y  te rm észe ti te rü le t érin ti az  igazga
tá si te rü le te t

K iváló  te rm őhely i ad o ttság ú  szán tó te rü le t övezete: A z  öveze t n em  érin ti
K om plex  tá jreh ab ilitá c ió t igény lő  te rü le t övezete: A z  övezet n em  érin ti
K iem elten  érzékeny  fe lsz ín  a la tti v ízm in ő ség -v éd e lm i 
te rü le t övezete:

A z  övezet n em  érin ti

Felsz ín i v izek  v íz m in ő ség -v éd e lm i v ízgyű jtő  te rü le té 
n ek  övezete

A z övezet n em  érin ti



SZABALYOZASI TERV 
VÉDELMI RENDSZER SZV-1
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(2) B-A-Z. Megyei Területrendezési Terv Mogyoróska község térségét 

és közigazgatási területét 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 táj használat 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

0 védett településszerkezet

■ védelemre j avasolt településképpel rendelkező község

■ fokozottan érzékeny települési terület

■ térségi jelentőségű régészeti terület (Regéci vár)

■ táj kép védelmi 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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ZEMPLÉNI TÁJVÉDELMI KÖRZET ÉS TÉRSÉGE 
TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

Tírsér;i Szabályozási Terv

i.
Jelmagyarázat

tervezési iorülei hadra

országhatár

település közigazgatási 
területének haldra

országos főútvonal

összekötő út 

bekötőút

vasút

kis* és középfeszültségű 
elektromos távvezeték

mezőgazdasági-. erdőgazdasági út 

elsőrendű árvízvédelm i tö ltés 

folyó, patak, vízfolyás

1' ' ' '  !i ' |j  orsz^S°* jelentőségű 
[ 5 ^ 2 2 3  természetvédelmi terület alővezete

fokozottan védett terűlet alővezete

helyi jelentőségű természetvédelmi 
terület alővezete
Zempléni Tájvédelmi Körzet 
tervezett bővítésének területe
országos védelemre tervezett 
természeti terület
fokozottan védené nyilvánításra 
javasolt terület 
helyi védelemre javasolt 
természeti énék
védett természeti terület' 
védőövezete

mol.
légszennyező forrás környezetében 
kialakitandő védelmi ővezet

kommunális hulladéklerakó hely

nyersanyag kitermelés övezete

[ i ^ j  m űemlékkel rendelkező település
L _ J

bánya kutatási stövezet

j  I kiemelt fe lszín alant rombolt fe lszíná és alá bányászott te rü le tik
t f  vlzm inőségvédelmi tnrülM ővezr-te té jfe hsb f!itá i:is  Cvzzet

TTT-TZTTTP kiemelt levegőtisztaság-védelmi r v *C " " ? r i
- terület övezete telep .iési terűiét

Zempléni Tájvédelmi Körzet 
alővezete
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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 üdülő erdő:

Regéci kirándulóerdő.

Regéc 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,

táj házzal rendelkezik,

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

Természetvédelem:

• 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.

• Építészeti értékek védelme:

- kiemelt védelemre javasolt településszerkezet, 

utcakép, csűrök,

helyi védelemre javasolt építészeti értékek.
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1. SZÁMÚ FÜGGELÉK

T elep ü lésszerk ezeti terv  le írása  
M ogyorósk a  község  

T elep ü lésszerk ezeti T ervéhez

Természetvédelmi területek

A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága -  mint a Mogyoróska község közigazgatási terüle

tén illetékes természet- és tájvédelmi hatóság -  adta meg a település közigazgatási terü

letén található természetvédelmi területeket és kategóriákat.

1. Országos védelem alatt álló területek:

Mogyoróska község teljes kül- és belterülete az 1/1984. (XII. 13.) számú OKTH rendel

kezéssel védetté nyilvánított Zempléni Tájvédelmi Körzet (a továbbiakban: ZTK) or

szágos jelentőségű védett természeti területére esik. Fenti rendelkezés 3. §-a alapján: „A 

védetté nyilvánítás célja a TK területén a földtani értékek, a táj jellegét meghatározó 

földfelszíni formák, a felszíni vizek, a védett növény- és állatfajok, a természetes nö

vénytársulások, a gyepek és a természetszerű erdők, valamint a települések jellegzetes 

tájképi környezetének megóvása és fenntartása.” Az 1996. évi Lili. tv. 23. § (2) bekez

désében foglaltak értelmében a törvény erejénél fogva -  többek között -  ún. ex-lege 

védelem alatt áll hazánkban valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunha

lom és földvár. A település közigazgatási területén ezek közül fellelhető képződmények 

és területek e bekezdés alapján országos jelentőségűnek minősülnek, bárminemű károsí

tásuk tilos. Megóvásuk érdekében -  bár a ZTK miatt környezetük is országos jelentősé

gű védett terület, jelentőségük miatt és kiemelt oltalmuk biztosítása érdekében -  körü

löttük védőövezet kijelölését tartjuk szükségesnek, ami 30 métertől (források, barlangok 

és kunhalmok esetében) 100 méterig teijedhet (nagyobb földváraknál, a lápoknál, víz

nyelőknél és szikes tavaknál).

2. Tennészeti területek:

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei az 1996. évi Lili. tv. 15. §-ában foglal

tak alapján felmérték az ún. természeti területeket. Ezek természetközeli állapotokkal
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jellemezhető, erdő, gyep, nádas művelési ágú földrészletek, melyek katasztere elkészült, 

feldolgozásuk és kihirdetésük folyamatban van. Mivel a ZTK Mogyoróska teljes köz- 

igazgatási területére vonatkozóan országos jelentőségű védettséget biztosít, így a telepü

lésen természeti területek külön már nem kerültek kijelölésre.

3. Érzékeny természeti területek: (ÉTT vagy ESA)

A 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet 2. számú mellékletében foglaltak alap

ján Mogyoróska község területe a Zempléni-hegység fontos ÉTT térsége által érintett 

terület. Az Érzékeny Természeti Területek rendszere kijelölésének az a célja, hogy a 

természeti adottságokkal, a tájjal és a termelési hagyományokkal harmóniában lévő 

termelési módokat honosítson meg, vagy élesszen fel természet- és tájvédelmi szem

pontból értékes területeken. Ezek megvalósításának anyagi fedezetét -  pályázatok útján 

-  jelentős források biztosítják, melyek elérésében, a pályázatok elkészítésében, és a 

folytatandó gazdálkodás előkészítésében-kidolgozásában a területileg illetékes nemzeti 

park igazgatóság, vagyis jelen esetben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság készséggel 

nyújt segítséget az ezen támogatásokat igénybe venni, környezet- és természetbarát 

gazdálkodást folytatni kívánó tulajdonosoknak vagy bérlőknek.

4. Natura 2000 területek: (SCI és SPA)

Mogyoróska község határában a Natura 2000 hálózat két kategóriája (Különleges 

Természetmegőrzési Terület -  KTT; Különleges Madárvédelmi Terület -  KMT) közül 

mindkettő megtalálható. A 275/2004. (X. 8.) Kőim. rendelet 5. számú mellékletében 

„Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hemád-völggyel” néven kihirdetett 

különleges madárvédelmi terület (területkódja: HUBN10007) által érintett területek; 

valamint ugyanezen Kőim. rendelet 7. számú mellékletében Regéci Várhegy néven ki

hirdetett kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési terület (területkódja: 

HUBN20088) által érintett területek találhatók Mogyoróska közigazgatási területén. Az 

érintett földrészletek térképi ábrázolását, valamint a szóban Natura 2000 területek kö

zösségi jelentőségű (ill. kiemelt jelentőségű közösségi) jelölő fajainak és élőhely típusa

inak listáit mellékeltük. Az érintett földrészletek hrsz-os listája a Magyar Közlöny 

2005/80. számának mellékletében (II. kötete) megtalálható, vagy a Környezetvédelmi és 

Vízügyi Minisztérum honlapján (http://www.kvvm.hu/) megtekinthető, és arról letölthe

tő.

http://www.kvvm.hu/
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5- Nemzeti Ökológiai Hálózat (NÖH) területei:

A Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képező kategóriákból Mogyoróska község teljes 

területe magterületnek minősül.

6. Egyedi táj értékek:

„A természet védelméről” szóló 1996. évi Lili. törvény 6. § (3) -  (5) bekezdései szabá

lyozzák az egyedi táj értékekre vonatkozó feladatokat. Mogyoróska község esetében 

területi felmérések a BNP részéről még nem történtek meg. Az egyedi táj értékek felmé

rését ismertető szabvány jelenleg átdolgozás alatt áll, az értékelési szempontrendszer 

pedig kidolgozás alatt van. Amennyiben a BNP-tól függetlenül készülnek felmérések, 

azok eredményeit -  amíg az értékelési rendszer nincs megalkotva, és amíg ezek alapján 

a BNP nem véleményezte a felmért képződményeket/létesítményeket -  egyedi táj érték

ként nem, legfeljebb egyedi táj értéknek jelölt képződmény/létesítmény néven lehet tele

pülési programokban/tervekben szerepeltetni.

7. Egyéb védettségi kategóriák és területek:

Mogyoróska község határában ilyen a műemléki védettséget élvező Regéd várrom; 

egyéb hasonló jellegű védettségi kategóriákról és területekről nincs tudomása a BNP- 

nak. Az esetleges helyi jelentőségű természetvédelmi területek és kategóriák ügyében az 

illetékes jegyző, míg az esetleges további, régészeti szempontból védett területeket, va

lamint a műemlékeket illetően a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területileg illetékes 

szerve tud felvilágosítást adni.

8. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a fentieken kívül az alábbi javaslatokat adja:

■ „A természet, az erdő és a vad védelméről” szóló jogszabályokat (az 1996. évi Lili., 

LIV., illetve LV. törvények), valamint a tájvédelmi kormányrendelet (a 166/1999. 

(XI. 19.) Kormányrendelet) előírásait mindenkor be kell tartani.

■ A különféle védettségi kategóriákba eső területeken (a védett, védelemre tervezett és 

természeti területeken a Natura 2000 területeken, valamint a Nemzeti Ökológiai Iiá-



lózat területein) a BNP nem tart kívánatosnak, ennél fogva nem is támogat jelentős 

fejlesztéseket, kiváltképp nem ún. zöldmezős beruházásokat.

A községhatár természetvédelmi szempontból igen értékes élőhelyeit nem szabad 

felszabdalni (utakkal vagy egyéb nyomvonalas létesítményekkel, épületekkel stb.), 

művelési águk megváltoztatása nemkívánatos, sőt, természetvédelmi szempontból 

ellenjavallt (pl. értékes gyepek erdősítése).

Ugyancsak fontos a hagyományos terület- és tájhasználat fenntartása, az ökológiai 

alapokon nyugvó extenzív növénytermesztési és állattenyésztési formák megtartása- 

meghonosítása. A település határában inkább extenzív vagy legalábbis félintenzív 

mezőgazdasági termelés (kert, szőlő, gyümölcs, hagyományos legeltetéses állattar

tás) meghonosítását javasoljuk.

Fontos feladatnak tartja a BNP az ökológiai folyosók (állandó és időszakos vízfo

lyások, vízmosások) megóvását. A vízfolyások fontos ökológiai folyosók, melyek 

összeköttetést teremtenek különféle élőhelyek között. A vízfolyások „szabályozása”, 

vagyis vonalvezetésének megváltoztatása, medrének burkolása tilos, az azt kísérő 

növényzet károsítása, eltávolítása -  magában a mederben esetlegesen kinőtt cserjé

ken és fákon kívül -  nemkívánatos, és természetvédelmi szempontból ellenjavallt. 

„A hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyezte

tett területek használatáról és hasznosításáról” szóló 46/1999. (III. 18.) Korm. rende

let 11. § (6) pontja értelmében patakok mentén 6 méterig (a parti sávban) a hasznosí

tás (így például fakitermelés, terep- és vízrendezés) csak az 1994. évi LV. (a termő

földről szóló), az 1996. évi Lili. (a természet védelméről szóló), valamint az 1996. 

évi LIV. (az erdőről és az erdő védelméről szóló) törvényekben foglaltak figyelem- 

bevételével, azok megfelelő alkalmazásával történhet.

Az Európai Unió Víz Keretirányelvének átvétele során vállalta, hogy felszíni és 

felszín alatti víztesteinket 2015-ig jó ökológiai (és kémiai) állapotba (erősen módosí

tott és mesterséges víztestek esetében jó ökológiai (és kémiai) potenciálba) hozza. 

„A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól” szóló 220/1994. (VII. 21.) 

Korm. rendelet 7. §-a alapján ezen környezeti célkitűzéseket a településrendezési 

tervek és helyi építési szabályzatok kidolgozása során, valamint az önkormányzatok 

környezetvédelmi programjaiban érvényesíteni kell. Az Európai Parlament és Ta

nács 2000. október 23-i 2000/60/EK Irányelve az európai közösségi intézkedések 

kereteinek meghatározásáról a víz politika területén (továbbiakban: VKI) 1. cikk (a) 

pontja alapján a VKI célja -  többek között -  az, hogy megakadályozza a vízi öko

szisztémák és -  tekintettel azok vízszükségletére -  a vízi ökoszisztémáktól közvetle
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nül függő szárazföldi ökoszisztémák és vizes élőhelyek további romlását, védje és 

javítsa állapotukat. A kitűzött környezeti cél elérése, valamint a vízi, illetve a víztől 

közvetlenül függő ökoszisztémák elemei védelmének érdekében a BNP fontosnak 

tartja, hogy a jelenlegi, kialakult vízfelhasználás rendszere ne romoljon tovább a 

természet kárára. Mindezek elérése érdekében nem támogat olyan beruházásokat, 

melyek a jelenlegi ökológiai állapot további romlását eredményeznék, illetve a kitű

zött jó állapot (illetve potenciál) határidőre történő elérését veszélyeztetnék. Hasonló 

beruházások/tevékenységek tervezése/végzése esetén a BNP minden esetben az öko

lógiai szempontokból előnyösebb megoldási formákat támogatja (pl. völgyzárógátas 

tározó helyett hossztöltéses oldaltározó létesítése), amelyektől történő eltérés csak 

indokolt esetben, kellően alátámasztva, számos megkötés és előírás betartása mellett 

lehetséges. Fentieket többek között a VKI „A felszín alatti vizek védelméről” szóló 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, „A felszíni vizek minősége védelmének szabá

lyairól” szóló 220/2004. (VII. 21.) Kőim. rendelet, valamint „A vízgyűjtő

gazdálkodás egyes szabályairól” szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szabá

lyozza.

■ A BNP az esetlegesen felmerülő fásítási, fatelepítési szándékokkal kapcsolatban az 

alábbiakra szeretné felhívni a figyelmet: a természetvédelmi szempontból értékes 

gyepek erdősítése, fásítása ellenjavallt; növénytelepítések során csak nem invázív, 

őshonos fajokat szabad telepíteni. Ahhoz, hogy a fentiek gyakorlati megvalósítása 

során esetlegesen felmerülő félreértések, és az azok által a természetvédelmi érde

keket veszélyeztető helyzetek, állapotok elkerülhetők legyenek, ezért mellékeltük a 

természet- és tájvédelmi szempontból telepítésre nem ajánlott fajok listáját.

■ Erdészeti beavatkozások, kezelések és a faállomány kitermelése során a talajerózió 

csökkentése, az esetleges katasztrófahelyzetek elkerülése, valamint a biológiai sok

féleség és a jellemző mikroklimatikus viszonyok megőrzése érdekében a BNP a tar- 

vágásos, illetve a véghasználatos erdészeti kezelés helyett -  amennyiben lehetséges 

-  az ún. „Pro Silva-típusú”, szálalásos-szálalóvágásos kezelési mód alkalmazását ja

vasolja. Az erdőkben az állandó fásszárú növényborítás meglétét tájesztétikai, 

táj (kép) védelmi szempontból szintén fontosnak tartja.
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Natura 2000 KMT területek 
Mogyoróska község közigazgatási területén

Natura 2000 KTT területek 
Mogyorós ka község közigazgatási területén
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2. S Z Á M Ú  F Ü G G E L É K

T elep ü lésszerkezeti terv leírása 
M ogyorósk a  község  

T elep ü lésszerk ezeti T ervéhez

Építészeti értékvédelem

(1) Országosan védett 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 Balosa 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-völgyén vezető kereskedelmi 

utak: a „ Via Magna” és a Borút” biztosításában.
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(2) Helyi védett 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.

(3) Műemléki környezetként jelölt terület: 

0165 hrsz. külterületi ingatlan.
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