1/4

unmht://unmht/file.5/C:/Documents and Settings/Rendszergazda/Dokume...

2015.03.31. 16:14

/4

unmht://unmht/file.5/C:/Documents and Settings/Rendszergazda/Dokume...

2015.03.31. 16:14

3/4

unmht://unmht/file.5/C:/Documents and Settings/Rendszergazda/Dokume...

2015.03.31. 16:14

/4

unmht://unmht/file.5/C:/Documents and Settings/Rendszergazda/Dokume...

2015.03.31. 16:14

Iktatószám: 601/197-2/2015.
Ügyintéző: B. Máthé Ildikó
Telefon: +36-30-488-2786
e-mail: ildiko.mathe@forsterkozpont.hu
Hiv.szám: 183/2015

Tárgy: Halmaj községtelepülésrendezési terv
módosítása
Melléklet: Adatszolgáltatás és állásfoglalás
(a komplex örökségvédelmi adatszolgáltatás az
elektronikus levélhez zip-ben csatolva)

Tóth József
HalmajPolgármestere
email: korjegyzoseg.halmaj@sajoktv.hu
Tisztelt Tóth Józsefpolgármester úr!
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (2) szerinti megkeresésnek eleget téve a
régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a
régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet 9. § (1)
bekezdése alapján csatoltan kiadom Halmajteljes közigazgatási területére a
tudományos adatszolgáltatást, valamintállásfoglalást,
amelyek a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (Forster
Központ) által vezetett, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.)
71. § (1) bekezdése szerinti központi, közhiteles hatósági nyilvántartás, valamint a Forster
Központról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelő
tudományos adatbázis alapján készültek.
Budapest, 2015. február
Tisztelettel:
P.H

értesülnek:
-

-

……………………..………….
Dr. Velladics Márta
a Nyilvántartási Irodavezetője

címzett
tájékoztatásul a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei KHMiskolci Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatalnemeth.sandor@miskolc.borsod.gov.hu
irattár

TUDOMÁNYOS ÁLLÁSFOGLALÁS
HalmajPolgármestereelőzetesen jelezte, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet
(továbbiakban: Kr.) 37. §-ban foglaltak alapján a településmegkezdte a településrendezési
tervének módosítását.
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (továbbiakban:
Forster Központ) által vezetett, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
(továbbiakban: Kötv.) 71. § (1) bekezdése szerinti központi, közhiteles hatósági
nyilvántartás, valamint a Forster Központról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 5. §
(1) bekezdésének megfelelő tudományos adatbázis alapján összefoglaltuk az
örökségvédelem elvárásait és csatoltuk a nyilvántartási adatokat. Az örökségvédelmi
szempontokat az alábbiak szerint javasolt figyelembe venni:
1. Azip formátumban elektronikusan átadott tudományos adatszolgáltatás
információi a javaslatban tájékoztató adatként szerepeljenek, tekintve, hogy a
védettségről miniszteri rendelet intézkedik. A szolgáltatás a településteljes
közigazgatási területére vonatkozóan tartalmazza a védett ingatlanok adatait, a
régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Övr.) 17. § (3) bekezdése
alapján műemléki környezetnek tekintett területekkel együtt.
2. A védett ingatlanok térképi megjelenítését, a területi lehatárolás módját a terv
munkaközi állapotában a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei KH Miskolci Járási Hivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalával egyeztetni szükséges.
3. A javaslat megalapozásához elkészítendő a fejlesztéssel, változtatással érintett
valamennyi védett területre és azok környezetére vonatkozóan az országos és a
helyi védettségeket egyaránt feltüntető értéktérkép, valamint az értékvédelmi
helyzetfeltáró, helyzetelemző, helyzetértékelő munkarészek a Kr. vonatkozó
mellékleteiben részletezett tartalommal. Ezeket a megalapozó munkarészeket
értelemszerűen az e-témában 10 éven belül korábban dokumentált
örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítéseként is el lehet készíteni. A korábbiak
aktualizálásával készülő örökségvédelmi alátámasztó munkarészeket a
véleményezéshez - a változások követhetősége érdekében - a korábban készült
örökségvédelmi hatástanulmánnyal együtt szükséges dokumentálni.

4. A fejlesztésre, változtatásra vonatkozó javaslatok, és a szabályozás egyaránt
vegye figyelembe a Kötv., valamint az Övr. előírásait, különös tekintettel ez utóbbi
28.§ (1) bekezdésében foglaltakra, amely szerint a földmunkával járó
beruházásokkal a régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. Amennyiben az elkerülés
nem lehetséges, az Övr. 30. § (4) a) értelmében teljes felületű feltárást írható elő,
ami mind a beruházás bekerülési költségeit, mind a kivitelezés időtartamát
megnöveli. A Kötv. 13. § (1) értelmében védetté nyilvánított régészeti
lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek akár
részleges állapotromlását eredményezheti. Az Övr. 3. § (2) bekezdése értelmében
a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen örökségvédelmi engedély szükséges
a. az 50 cm mélységet meghaladó gépi földmunkához, valamint
b. a régészeti emlékek megóvási, konzerválási munkálataihoz.
A település kulturális öröksége sérülékeny, meg nem újuló erőforrás, amelynek
minden egyes eleme feltétlenül megóvandó, ezért azok elhelyezkedését, védelmét
a vonatkozó javaslatban prioritásként szükséges figyelembe venni.
5. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.)
sz. Kormányrendelet 1. § (3) bekezdés a) pontjára hivatkozva jelezzük, hogy a
jelen településrendezési eljárásban az örökségvédelem részéről külön környezeti
vizsgálat elkészítését nem tartjuk szükségesnek.
6. A Kr. 37. § (6) alapján a Forster Központ nevében nyilatkozom, hogy az
eljárásban a továbbiakban nem kívánunk közreműködni.

Budapest, 2015. február

Bódyné Máthé Ildikó
Nyilvántartási Iroda
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Halmaj Község településrendezési eszközök
módosításának véleményezése
183/2015.
Istványi Nóra ka./ Iván Krisztián
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Tóth József
Polgármester Úr részére
Halmaj Község Önkormányzata
Halmaj
Kossuth út 1.
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Tisztelt Polgármester Úr!
Értesítem, hogy fenti hivatkozási számon történő megkeresésére, Halmaj Község településrendezési
tervének módosításához tűzvédelmi, polgári védelmi, és katasztrófavédelmi szempontból a következő észrevételeket teszem:
Az integrált településfejlesztési stratégia tervben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.), a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Ttv.), továbbá a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: OTSZ), az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról 312/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.), a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet, a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012 (XII.11.) BM
rendelet, az életvédelmi létesítmények létesítéséről, fenntartásáról és békeidőszaki hasznosításáról szóló
22/1992. (XII. 29.) KTM rendelet tűz- és polgári védelmi vonatkozású előírásait és az idevonatkozó
nemzeti szabványokban foglaltakat érvényre kell juttatni, kiemelt figyelemmel az alábbiakra:
−

−

A vízigény számításánál az oltóvíz igényt is figyelembe kell venni. A Ttv. 29.§ (1)-(2) bekezdés
szerint a településen az oltóvíz nyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata. A kijelölt területen a legnagyobb (mértékadó) tűzszakasz alapján az OTSZ 438.§ (5) bekezdésében,
ill. 19. melléklet 2. táblázata szerint előírt oltóvíz intenzitást kell biztosítani. Az oltóvízszükséglet tervezésénél figyelembe kell venni továbbá az OTSZ 442.§ - 448.§-ban meghatározottakat
is. Az OTSZ 442.§ (3) bekezdése értelmében vezetékes vízellátás létesítése esetén föld feletti
tűzcsapokkal kell biztosítani az oltóvizet.
Amennyiben a kijelölt területen fúrott kút kerül kialakításra, a termelt és szolgáltatott vizek
gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII.29.) KHVM sz. rendelet szerinti gáztartalom vizsgálatot
szükséges
elvégezni.
A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdés a) pontja alapján – amennyiben a kitermelt víz „B” vagy „C” gázfokozatú – szakhatóságunkat szükséges megkeresni.

−

A szomszédos telkeken a meglévő épületektől a megengedett legkisebb távolság nem lehet kisebb sem a telepítési távolságnál, sem az OTSZ szerint meghatározott tűztávolságnál.
Tűztávolságok tekintetében az OTSZ 451.§ - 463.§ -ban leírtakat kell alkalmazni a Korm. r. 6.
melléklet 7. pontja szerint; vagyis a:
- „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén;
- „A”-„B” tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek esetén;
- tömegtartózkodásra szolgáló építmény esetén;
- 500 m2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti, 50 m2-t meghaladó alapterületű közösségi helyiséget tartalmazó épület esetén;
- 500 m2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti „D”-„E” tűzveszélyességi
osztályba tartozó ipari, mezőgazdasági és tároló épületek, épületrészek esetén;
- mozgásukban, cselekvő képességükben korlátozott személyek tartós elhelyezésére szolgáló helyiséget tartalmazó épületek esetén;
- pinceszintek kivételével a kétszintesnél nagyobb szintszámú lakó- és üdülőépületek esetén;
- terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén;
- zenés, táncos rendezvény helyszínéül szolgáló építmény, építményrész esetén.

−

A tűzoltási út tekintetében az OTSZ 428.§ (1) bekezdés előírását kell betartani a területfelhasználások során.
Tűzoltási felvonulási terület vonatkozásában be kell tartani az OTSZ 423. § (3) - 431. §-ának
előírásait.
A Ttv. 5. § (4) bekezdés, 28. §, valamint a 29.§ (1) és (3) bekezdés pontjait érvényesítve biztosítani kell a tűzoltásra és műszaki mentésre vonatkozó közszolgálati feladat ellátásának feltételeit.
A térségre jellemző, nagyszámú szabadtéri tüzek visszaszorítására a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a alapján a levegővédelmi követelményeket a területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek, településfejlesztési koncepció kidolgozása
során érvényesíteni kell. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja alapján az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó
szabályoknak meg kell jelennie az önkormányzat rendeleteiben.

−
−
−

Javaslom a földtanilag veszélyes területek (ahol part- és löszfal, vagy egyéb tömegmozgással lehet számolni az alábbiak miatt)
− alábányászott terület,
− rétegcsúszás,
− alápincézett terület,
− rézsűhámlás, rézsűcsúszás,
− barlang,
− sárfolyás,
− épített fal omlása,
− suvadás,
− feltöltött terület,
− szeletes földcsuszamlás, rogyás,
− futóhomok,
− talajfolyósodás,
− gázfeláramlás,
− térfogatváltozó agyag,
− törmelékcsúszás,
− hányómozgás, zagytározók,
− tőzeg terület,
− háttérsugárzás,
− vízszintváltozás,
− kőfolyás,
− egyéb emberi tevékenység által kivál− kúszás,
tott a földtani környezetet érintő ka− omlás,
tasztrófák,
− regionális emelkedés,
− regionális süllyedés,
felmérését és azok feltüntetését az integrált területfejlesztési stratégiai, szabályozási terven és a
helyi építési szabályzatban, továbbá az ott történő építés megtiltását.
Tájékoztatom, hogy a belvizes területeken történt kártalanítási ügyekben az alábbi problémák merültek
fel:
− nincsenek vízelvezető árkok vagy kapacitásuk túl kicsi;
− vízelvezető árkok, aknaszemek folyamatos tisztításának hiánya, elhanyagolása;
− átereszek eldugulása, rossz műszaki állapota;
2

−
−
−
−

mélyen fekvő területekre kiadott építési engedélyek;
a meglévő víztározók tárolókapacitása kevés, így a nagy mennyiségű és hirtelen jött csapadék
tárolása nincs megoldva;
település alacsony fekvése miatti lassú a lefolyás;
bizonyos településrészek terepszintje a közeli folyó árvízi vízszintje alatti fekszik.

Fentiek miatt az ár- és belvízveszélyes területeken az építési engedélyhez szükséges követelmények
meghatározásánál javaslom figyelembe venni a veszélyeztetettség mértékét, és annak megfelelően az
általánostól eltérő követelményeket szükséges előírni (pl. az épületek legalacsonyabb földszinti padlóvonal-magasságának meghatározása a várható legmagasabb belvízszint figyelembevételével, lábazati
beton vízzáróságának meghatározása, épületek alápincézettségének megtiltása, stb.).
Indokolt a mélyen fekvő területek felmérése és annak feltüntetése a szabályozási terven és a helyi
építési szabályzatban az ott történő építés megtiltása.
A tárgyi ügyben felsorolt ingatlanokat érintő módosításához vízügyi hatósági szempontból az
alábbiakat közöljük:
Halmaj község területén helyi vízműkutak üzemelnek, amelyek hidrogeológiai védőidomának a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti lehatárolása eddig – nyilvántartásunk szerint – nem történt
meg. Az ivóvízbázis sérülékenysége a védőidom lehatárolásának hiányában a vízműkutak viszonylag
nagy mélysége ellenére nem zárható ki, ezért a tervezett módosításokhoz, ill. területhasználatokhoz a
vízbázisvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni (pl. a módosítás a II. sz. vízműkúttal szomszédos ingatlant is érint).
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet értelmében a község területe a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül.
Új lakóövezet víziközművek szempontjából csak az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 8. §-ban meghatározott teljes közművesítéssel irányozható elő. Egyedi vízellátó művek csak külön vízjogi engedéllyel alakíthatók ki.
A vízellátó rendszert az esetlegesen megnövekedő vízigényeket alapul véve kell felülvizsgálni és az
esetleges rekonstrukciókat, bővítéseket előirányozni. Az ellátás mennyiségi és minőségi biztonságának
növelése érdekében az esetleges bővítéseknél a hálózatok körösítését javasoljuk. A hálózat-bővítéseket
minden esetben a jelenleg üzemelő rendszerbe történő illeszkedéssel kell kialakítani, a rendszert vezérlő
irányítástechnika működtetéséről, összehangolásáról gondoskodni kell.
Azokon a településrészeken, ahol közműves szennyvízcsatorna üzemel, közműpótló létesítését nem
támogatjuk.
A közcsatornával jelenleg el nem látott területeken csak elválasztott rendszerű csatornahálózat építhető
ki, azaz a szennyvíz, valamint a felszíni- és csapadék vizek külön hálózaton vezethetők csak el.
A szennyvízcsatorna kiépítéséig a keletkező szennyvizeket zárt szennyvíztárolókban kell gyűjteni, és
gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvizek megfelelő engedéllyel rendelkező szolgáltató által történő elszállításáról szennyvíz befogadására alkalmas, engedélyezett szennyvíztisztító telepre.
A szennyvízcsatorna kiépítése után az ingatlanokon keletkező szennyvizeket minden esetben az üzemelő csatornára kell vezetni, ezzel egyidejűleg az egyedi szennyvízgyűjtőket szakszerűen fel kell számolni.
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.)
KvVM-BM együttes rendelet mellékletében Halmaj község „A”, erősen veszélyeztetett besorolást kapott. A belvizek, nagy csapadékok okozta vízkárok megelőzése érdekében ezért különösen fontos a
település egységes vízrendezése, a teljes belterület csapadékvíz elvezető rendszerének folyamatos fejlesztése és fenntartása.
Új beépítésre javasolt terület csapadékvíz elvezetését előzetesen kell megoldani, terület beépítését csak
a vízrendezés megoldása, a vízelvezető rendszer kiépítése után kezdhetik meg. A csapadék-vízelvezető
árkok, csatornák létesítése (csakúgy, mint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. § (1)
bekezdésében, ill. 1. számú mellékletében meghatározott valamennyi vízimunka, vízilétesítmény létesí3

tése, üzemeltetése és vízhasználat) vízjogi engedély köteles tevékenység, annak kiviteli tervét a vízügyi
hatósághoz kell benyújtani engedélyezésre.
Közlekedési területek, utak mellett a csapadékvíz elvezető árkok kiépítéséhez is biztosítani kell a területet.
Hatóságunk nyilvántartása szerint a módosítással érintett területek (valamennyi felsorolt belterületi ingatlan és a külterületi ingatlanok többsége) nagyvízi medret érintenek.
Az 1995. évi LVII. törvény fogalom meghatározása szerint nagyvízi meder: a vízfolyást vagy állóvizet
magában foglaló terület, amelyet az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít, és amelyet a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöl ki.
A mértékadó árvízszintet a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet
tartalmazza.
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 32. § (3) bek. szerint a
töltéskoronán és rézsűn, illetve a mentett és vízoldali védősávokban csak a töltéstartozékok és – szükség
esetén – az árvízvédelmi mű infrastrukturális létesítményei helyezhetők el.
A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról,
hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 15. pontja szerint védősáv:
az elsőrendű árvízvédelmi töltés mindkét oldalán, annak lábvonalától számított, 10-10 méter szélességű
területsáv.
A 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 23. §-a szerint az árvízvédelmi földmű és fal mentén a hullámtéren a vízoldali töltésláb vonalától mért 60 m-en, a mentett oldalon pedig 110 m-en belül anyaggödröt,
munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet.
A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.)
Korm. rendelet 7. § (1) bek. szerint a fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme
érdekében a töltésen, valamint a töltés lábvonalától, annak mindkét oldalán számított 10-10 méteres
védősávon (töltésmenti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj szerkezetét,
szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak elszennyeződését
eredményezné.
A 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet parti sávra vonatkozó rendelkezéseit be kell tartani. A parti sáv
szélességét a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-a határozza meg.
Patakok, vízfolyások menti területek, új lakó vagy egyéb célú beépítésének előfeltétele a felszíni vízfolyások, patakok Q1-3%-os mértékadó vízhozamra történő kiépítése, mederrendezése.
Külön felhívjuk a figyelmet továbbá az alábbi jogszabályi előírásokra:
Az 1995. évi LVII. törvény 24. § (3) bek. szerint a nagyvízi mederben építményt elhelyezni az érintett
folyószakasz mederkezelőjének hozzájárulásával lehet.
A 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
¾ 5. § (1) bekezdése alapján építmény nagyvízi mederben történő elhelyezéséhez a folyószakasz mederkezelőjének meg kell vizsgálnia a létesítmény árvíz és jég levonulására gyakorolt hatását.;
¾ (6) bekezdése értelmében: A nagyvízi meder területe újonnan beépítésre szánt területbe nem
sorolható, továbbá a nagyvízi mederben lévő üdülőterület lakó-, vegyes vagy gazdasági
területfelhasználási egységbe nem sorolható át.;
¾ 6. § (1) bek.: A nagyvízi meder természeti területként kezelendő oly módon, hogy az árvíz és a jég
levezetésének elsődlegessége biztosított legyen.;
¾ (2) bek.: A nagyvízi meder levezető sávjaiban az építményekre vonatkozóan a rendelet 3. mellékletében részletezett, az árvízvédelmi szempontok elsődlegességét biztosító követelmények érvényesülnek.
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Tekintettel arra, hogy a tervezett módosítások érintik a Hernád folyó nagyvízi medrét, javasoljuk a
módosítások előzetes egyeztetését a mederkezelő Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatósággal.
Kérem, hogy az elfogadott stratégia a honlapon való közzétételéről szíveskedjen értesítést küldeni
a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése alapján
Hatásköröm és illetékességem a Kat. tv. 24. § (1) bekezdésén, a végrehajtásáról szóló 234/2011. Korm.
rendelet 3. § (1) és (3) bekezdésein, valamint az Étv. 9. §-án alapul.
Az Igazgatóság a tervek további egyeztetési, véleményezési eljárásában részt kíván venni.
Jelen véleményemet a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyásra kerülő változatához
kell mellékelni.
Miskolc, 2015.02.09.
Üdvözlettel:

Lipták Attila tűzoltó dandártábornok s.k.
megyei igazgató

Készült:
Egy példány
Kapják:

1 példányban
3 lap(5 oldal)
Címzettnek (továbbítani: Hivatali Kapun keresztül), majd Irattár
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Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
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Halmaj Község Polgármestere
Halmaj
Kossuth út 1.
3842

Ikt. sz.: 378-3/2015.
Ü.i.: Farkas Roland
Hiv. sz.: 183/2015.

Tárgy: szakmai vélemény

Tisztelt Cím!
Hivatkozva 314/2015. iktatószámú megkeresésére, Halmaj község településrendezési tervének
előkészítéséhez – 37.§ (4) bekezdése értelmében – a következő véleményt adjuk.
A következőkben tájékoztatjuk Önt a közigazgatási területre eső védett és védelemre érdemes
természeti értékekről. Az alább idézett jogszabályokban szereplő előírásokat jelen levelünkben nem
részletezzük. Kérjük, hogy a hivatkozott jogszabályokat a terv készítése során tanulmányozni
szíveskedjenek, a benne szereplő előírásokat – a terv szakmai követelményeinek megfelelően –
jelenítsék meg.
1. Országos védelem alatt álló területek
Az 1996. évi LIII. törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang,
víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Területükre a természet védelméről szóló 1996. évi LIII.
törvény országosan védett természeti területekre vonatkozó előírásai érvényesek. A közigazgatási
területen jelenleg ilyen kataszterezett objektumok nem ismertek, de a későbbiekben nem zárható ki
előkerülésük.
2. ESA (Természetileg Érzékeny) területek
Potenciális ÉTT célterületek azok, melyek környezetérzékenységi térképek alapján átlag feletti
sérülékenységet mutatnak. Az ÉTT területeket – természetvédelmi támogatás fontossága
szempontjából – három kategóriába sorolhatjuk:
I. A kiemelt területeken nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő természeti értékek jelentős
állománya fordul elő, melyek fennmaradása 5-10 év távlatában is kétséges, amennyiben a
természetkímélő gazdálkodás nem részesül támogatásban.
II. A fontos területeken országos viszonylatban jelentős természeti, táji értékek fordulnak elő,
melyek fennmaradása, vagy állapotuk javítása érdekében természetkímélő gazdálkodás támogatása
szükséges.
III. A lehetséges területek azok, ahol jelentős az extenzív élőhelyek aránya, az értékek jelentősége
kisebb, illetve, ahol az extenzív gazdálkodás ösztönzésével növelhető lenne a terület természeti
értéke.
Az ESA területek környezetbarát fenntartására kiemelt támogatási rendszert dolgoztak ki,
melyek először a mintaterületeken válnak elérhetővé.
Halmaj közigazgatási területe – az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló
2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet melléklete alapján –a II. (fontos) és III. (lehetséges)
kategóriába került besorolásra.
3. Tervezett természeti területek
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Tervezett természeti területek, azaz természetszerű élőhelyek, természetvédelmi szempontból
jelentős területekről aktuális helyrajzi számos nyilvántartás nem áll a rendelkezésünkre, határaik a
mellékelt térképen láthatók (a területek listája a természeti területek országos listáját kihirdető
miniszteri rendelet megjelenéséig még módosulhat).
Kihirdetésük után a természeti területeken a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21.
§-ában foglaltakat be kell tartani. Ezek szerint természeti területen a természetvédelmi hatóság
engedélye szükséges:
a) a gyep és nádas művelési ág megváltoztatásához;
b) a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez.
4. Ökológiai hálózat
Az ökológiai hálózathoz az országos jelentőségű természetes, illetve természetközeli területek
és az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik,
és amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek.
A magterület olyan kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet,
amelybe olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre
jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek
és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont.
Az ökológiai folyosó olyan kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított
övezet, amelybe olyan területek – többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított
élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok – tartoznak,
amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz
tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására,
A pufferterület olyan kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított
övezet, amelybe olyan rendeltetésű területek tartoznak, amelyek megakadályozzák vagy mérséklik
azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a magterületek és az ökológiai folyosók
állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek
Az ökológiai hálózatta érintett ingatlanok helyrajzi szám szintjén nincsenek kihirdetve, a
területek elhelyezkedése a mellékelt térképen látható, illetve az az Országos Településrendezési
Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény (továbbiakban (OTrT) mellékleteként elérhető. Az
ökológiai hálózattal kapcsolatos településrendezési követelményekről az OTrT 13.§-ban lehet
olvasni részletesebben. Az OTrT az egyes övezetekkel kapcsolatban a következő szabályozást
tartalmazza, kérjük ezeket a településrendezési tervbe beépíteni:
Magterület
Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
A fenti kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági
eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a
magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása,
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az
erőművek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon,
az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával helyezhetők el.
Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek nem bővíthető.
Ökológiai folyosó
Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
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b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
A fenti kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági
eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó
természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok
zavartalan működése.
Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az
erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.
Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek nem bővíthető.
Pufferterület
Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben
jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai
sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.”
5. Egyedi tájértékek
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: TvT) 6.§ (3) bekezdése
alapján egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az
emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti,
tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. A TvT. 6.§ (5)
szerint a településrendezési terv tartalmazza a tervezési területen található egyedi tájértékek
felsorolását. A TvT. 7.§ (4) bekezdése és a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 32.§ c) pontja
alapján kihirdetésük után az egyedi tájértékekkel kapcsolatos eljárásokba az illetékes
természetvédelmi hatóságot szakhatóságként be kell vonni.
Halmaj közigazgatási területén 2001-ben történt meg az egyedi tájértékek felmérése.

2.
3.
4.
5.
6.

Fő típus
Megnevezés
Római katolikus templom Templom
Vízhasználattal,
vízgazdálkodással kapcsolatos
egyedi tájérték
Bujtató
Református templom
Templom
Szivattyútelep
Kapu
Görög katolikus imaház
Szivattyútelep
Kőkereszt
Kápolna

7.

Római katolikus kápolna

1.

Feszület

Helyszín
Szent István tér 20.

A Bársonyos és a Vasonca csatornázott
medrének keresztezése a falu belterületén.
Kossuth u. 26.
A faluszéli körgát közelében
Dózsa Gy. u. 13.
A vasúti átjáró nyugati oldalán.
A 3. sz. főút mellett, a Halmaj-Kázsmárk
elágazástól 650 m északra.

6. NATURA 2000, Különleges Madárvédelmi Területek
Az Európai Unió Bird Direktívája alapján különleges madárvédelmi területek kerültek
kötelezően kijelölésre, amelyeken meghatározott közösségi jelentőségű madárfaj, valamint
meghatározott vonuló madárfaj jelentős állománya, illetve élőhelye található, különös tekintettel a
nemzetközi jelentőségű és egyéb vizes élőhelyekre. Tolcsva közigazgatási területét a következő
helyszín érinti: Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel (azonosító:
HUBN10007). Az érintett hrsz-ok a következők: 08, 09/2, 09/5, 010, 011, 012/2, 012/3, 016,
064/2, 064/9, 065/2, 066/3, 066/4, 067/2, 068, 069/1, 069/2, 070, 071/1, 071/2, 073, 074, 075, 077,
078, 079, 080, 081, 082/1, 082/2, 082/3, 083, 084/1, 084/3, 084/4, 084/5, 085, 087, 088/1, 088/2,
088/3, 088/4, 088/5, 088/6, 088/7, 088/8, 088/9, 088/10, 088/11, 088/12, 088/13, 088/14, 089/1,
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089/2, 091, 092/1, 092/2, 093, 094/2, 094/3, 095/1, 096/3, 096/4, 096/5, 096/6, 096/7, 096/8,
096/9, 097, 098/3, 098/4, 098/5, 098/6, 098/7, 098/8, 098/9, 098/10, 098/11, 098/12, 098/13,
098/14, 098/15, 098/16, 098/18, 098/20, 099/1, 099/2, 099/3, 099/6, 099/7, 099/8, 099/9, 099/10,
099/11, 0100/1, 0100/2, 0101/2, 0101/3, 0101/6, 0101/7, 0102, 0107, 0108, 0110, 0111, 0113,
0116, 0117, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126/2, 0126/3, 0126/4, 0127/2, 0127/3, 0127/4, 0127/5,
0127/6, 0127/7, 0127/8, 0127/9, 0127/10, 0127/11, 0127/12, 0127/14, 0127/15, 0127/17, 0127/18,
0127/19.
Az érintett ingatlanok listáját a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet teszi közzé. A Natura 2000
területekre vonatkozó szabályozást a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet tartalmazza. A Natura 2000
gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet ad
részletes tájékoztatást.
7. NATURA 2000, Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Területek
Az Európai Unió Habitat Direktívája alapján különleges illetve kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési területek kerültek kötelezően kijelölésre, a területükön található élőhelyek,
illetve fajok miatt. Halmaj közigazgatási területét a Hernád-völgy és Sajóládi-erdő (azonosító:
HUAN20004) elnevezésű terület érinti a 0125 hrsz-ú ingatlan területén.
Az érintett helyrajzi számokat a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet tette közzé. NATURA 2000
területekre vonatkozó szabályozásokat a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet tartalmazza. A NATURA
2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet
ad részletes tájékoztatást.
8. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
Az OTrT 14/A szerint:
(1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és
megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja.
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és
a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg
helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési
eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit,
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos
tájhasználat helyi jellemzőit.
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és
a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell
határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv
készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg.
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.
A tájjeleg definícióját a a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a
területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük,
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 1§ o)
pontja határozza meg.
Az övezet lehatárolása nem az ingatlannyilvántartási helyrajzi számok szerint történt meg. Az
övezet Tolcsva község esetében a teljes közigazgatási területet érinti (kül- és belterületet egyaránt),
így külön digitális lehatárolást nem mellékeltünk róla.
Természetközeli területek
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
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rendelet 6.§ (3) bekezdése szerint a beépítésre nem szánt területek között meg kell különböztetni a
természetközeli területeket, mint területfelhasználási egységeket. Ugyanezen rendelet 30/A.§ (1)
bekezdése szerint a természetközeli területek a következők: mocsár, nádas, sziklás terület. A
paragrafus (2) bekezdése értelmében a természetközeli területeken épületet elhelyezni nem lehet.
Beépítésre szánt területek kijelölése
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2)
bekezdés b) pontja szerint: „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település
közigazgatási területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értéke az
átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.” A 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet
(továbbiakban ÖTM rendelet) tartalmazza a területek biológiai aktivitásértékeinek számításának
módját. Beépítésre szánt terület kijelölése esetén kérjük, hogy a rendezési tervnek legalább az
alátámasztó munkarészében mutassák be a számítások legfontosabb részeit. A következő
információk feltétlenül szerepeljenek:
· Az újonnan beépítésre szánt terület elhelyezkedése (hrsz.), kiterjedése, megnevezése;
aktivitásértéke beépítés előtti állapotban és a tervezett beépítés után - az ÖTM rendelet alapján;
· Amennyiben az új beépítés által az eredeti aktivitásérték csökken, annak a területnek az adatai,
amelynek átminősítése az aktivitásérték-csökkenést kompenzálja (elhelyezkedés-hrsz., kiterjedés,
megnevezés és aktivitásérték az ÖTM rendelet alapján.
Fenti alapadatok és számítások hiánya esetében a rendezési tervet nem tudjuk elfogadni.
Környezeti vizsgálat
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet bizonyos esetekben környezeti vizsgálat előírását teszi kötelezővé. Ilyen esetekben a
környezeti vizsgálat a terv, egyeztetési és elfogadási folyamatának része. Ezzel kapcsolatban kérjük
a rendelet alapos áttanulmányozását, és az abban rögzített feladatok végrehajtását, szabályok
betartását.
A megadott módosítások kapcsán környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartjuk
szükségesnek.
A 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 5.§ (3) értelmében az adatszolgáltatást digitális
adathordozón is mellékeltük. Amennyiben lesz, a rendezési tervvel kapcsolatos egyeztető
tárgyalásról előzetes tájékoztatást kérünk. Kérjük, hogy a településrendezési terv tervezetét
elfogadás előtt a 38.§ alapján szíveskedjen véleményezés céljából Igazgatóságunknak is elküldeni.
Jósvafő, 2015. február 02.
Üdvözlettel:
Veress Balázs
igazgató
Kapják: Címzett
Irattár
Melléklet: 1 CD
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Tárgy: szakmai vélemény

Tisztelt Cím!
Hivatkozva 314/2015. iktatószámú megkeresésére, Halmaj község településrendezési tervének
előkészítéséhez – 37.§ (4) bekezdése értelmében – a következő véleményt adjuk.
A következőkben tájékoztatjuk Önt a közigazgatási területre eső védett és védelemre érdemes
természeti értékekről. Az alább idézett jogszabályokban szereplő előírásokat jelen levelünkben nem
részletezzük. Kérjük, hogy a hivatkozott jogszabályokat a terv készítése során tanulmányozni
szíveskedjenek, a benne szereplő előírásokat – a terv szakmai követelményeinek megfelelően –
jelenítsék meg.
1. Országos védelem alatt álló területek
Az 1996. évi LIII. törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang,
víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Területükre a természet védelméről szóló 1996. évi LIII.
törvény országosan védett természeti területekre vonatkozó előírásai érvényesek. A közigazgatási
területen jelenleg ilyen kataszterezett objektumok nem ismertek, de a későbbiekben nem zárható ki
előkerülésük.
2. ESA (Természetileg Érzékeny) területek
Potenciális ÉTT célterületek azok, melyek környezetérzékenységi térképek alapján átlag feletti
sérülékenységet mutatnak. Az ÉTT területeket – természetvédelmi támogatás fontossága
szempontjából – három kategóriába sorolhatjuk:
I. A kiemelt területeken nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő természeti értékek jelentős
állománya fordul elő, melyek fennmaradása 5-10 év távlatában is kétséges, amennyiben a
természetkímélő gazdálkodás nem részesül támogatásban.
II. A fontos területeken országos viszonylatban jelentős természeti, táji értékek fordulnak elő,
melyek fennmaradása, vagy állapotuk javítása érdekében természetkímélő gazdálkodás támogatása
szükséges.
III. A lehetséges területek azok, ahol jelentős az extenzív élőhelyek aránya, az értékek jelentősége
kisebb, illetve, ahol az extenzív gazdálkodás ösztönzésével növelhető lenne a terület természeti
értéke.
Az ESA területek környezetbarát fenntartására kiemelt támogatási rendszert dolgoztak ki,
melyek először a mintaterületeken válnak elérhetővé.
Halmaj közigazgatási területe – az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló
2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet melléklete alapján –a II. (fontos) és III. (lehetséges)
kategóriába került besorolásra.
3. Tervezett természeti területek
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Tervezett természeti területek, azaz természetszerű élőhelyek, természetvédelmi szempontból
jelentős területekről aktuális helyrajzi számos nyilvántartás nem áll a rendelkezésünkre, határaik a
mellékelt térképen láthatók (a területek listája a természeti területek országos listáját kihirdető
miniszteri rendelet megjelenéséig még módosulhat).
Kihirdetésük után a természeti területeken a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21.
§-ában foglaltakat be kell tartani. Ezek szerint természeti területen a természetvédelmi hatóság
engedélye szükséges:
a) a gyep és nádas művelési ág megváltoztatásához;
b) a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez.
4. Ökológiai hálózat
Az ökológiai hálózathoz az országos jelentőségű természetes, illetve természetközeli területek
és az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik,
és amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek.
A magterület olyan kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet,
amelybe olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre
jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek
és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont.
Az ökológiai folyosó olyan kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított
övezet, amelybe olyan területek – többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított
élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok – tartoznak,
amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz
tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására,
A pufferterület olyan kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított
övezet, amelybe olyan rendeltetésű területek tartoznak, amelyek megakadályozzák vagy mérséklik
azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a magterületek és az ökológiai folyosók
állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek
Az ökológiai hálózatta érintett ingatlanok helyrajzi szám szintjén nincsenek kihirdetve, a
területek elhelyezkedése a mellékelt térképen látható, illetve az az Országos Településrendezési
Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény (továbbiakban (OTrT) mellékleteként elérhető. Az
ökológiai hálózattal kapcsolatos településrendezési követelményekről az OTrT 13.§-ban lehet
olvasni részletesebben. Az OTrT az egyes övezetekkel kapcsolatban a következő szabályozást
tartalmazza, kérjük ezeket a településrendezési tervbe beépíteni:
Magterület
Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
A fenti kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági
eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a
magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása,
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az
erőművek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon,
az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával helyezhetők el.
Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek nem bővíthető.
Ökológiai folyosó
Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
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b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
A fenti kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági
eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó
természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok
zavartalan működése.
Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az
erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.
Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek nem bővíthető.
Pufferterület
Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben
jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai
sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.”
5. Egyedi tájértékek
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: TvT) 6.§ (3) bekezdése
alapján egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az
emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti,
tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. A TvT. 6.§ (5)
szerint a településrendezési terv tartalmazza a tervezési területen található egyedi tájértékek
felsorolását. A TvT. 7.§ (4) bekezdése és a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 32.§ c) pontja
alapján kihirdetésük után az egyedi tájértékekkel kapcsolatos eljárásokba az illetékes
természetvédelmi hatóságot szakhatóságként be kell vonni.
Halmaj közigazgatási területén 2001-ben történt meg az egyedi tájértékek felmérése.

2.
3.
4.
5.
6.

Fő típus
Megnevezés
Római katolikus templom Templom
Vízhasználattal,
vízgazdálkodással kapcsolatos
egyedi tájérték
Bujtató
Református templom
Templom
Szivattyútelep
Kapu
Görög katolikus imaház
Szivattyútelep
Kőkereszt
Kápolna

7.

Római katolikus kápolna

1.

Feszület

Helyszín
Szent István tér 20.

A Bársonyos és a Vasonca csatornázott
medrének keresztezése a falu belterületén.
Kossuth u. 26.
A faluszéli körgát közelében
Dózsa Gy. u. 13.
A vasúti átjáró nyugati oldalán.
A 3. sz. főút mellett, a Halmaj-Kázsmárk
elágazástól 650 m északra.

6. NATURA 2000, Különleges Madárvédelmi Területek
Az Európai Unió Bird Direktívája alapján különleges madárvédelmi területek kerültek
kötelezően kijelölésre, amelyeken meghatározott közösségi jelentőségű madárfaj, valamint
meghatározott vonuló madárfaj jelentős állománya, illetve élőhelye található, különös tekintettel a
nemzetközi jelentőségű és egyéb vizes élőhelyekre. Tolcsva közigazgatási területét a következő
helyszín érinti: Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel (azonosító:
HUBN10007). Az érintett hrsz-ok a következők: 08, 09/2, 09/5, 010, 011, 012/2, 012/3, 016,
064/2, 064/9, 065/2, 066/3, 066/4, 067/2, 068, 069/1, 069/2, 070, 071/1, 071/2, 073, 074, 075, 077,
078, 079, 080, 081, 082/1, 082/2, 082/3, 083, 084/1, 084/3, 084/4, 084/5, 085, 087, 088/1, 088/2,
088/3, 088/4, 088/5, 088/6, 088/7, 088/8, 088/9, 088/10, 088/11, 088/12, 088/13, 088/14, 089/1,
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089/2, 091, 092/1, 092/2, 093, 094/2, 094/3, 095/1, 096/3, 096/4, 096/5, 096/6, 096/7, 096/8,
096/9, 097, 098/3, 098/4, 098/5, 098/6, 098/7, 098/8, 098/9, 098/10, 098/11, 098/12, 098/13,
098/14, 098/15, 098/16, 098/18, 098/20, 099/1, 099/2, 099/3, 099/6, 099/7, 099/8, 099/9, 099/10,
099/11, 0100/1, 0100/2, 0101/2, 0101/3, 0101/6, 0101/7, 0102, 0107, 0108, 0110, 0111, 0113,
0116, 0117, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126/2, 0126/3, 0126/4, 0127/2, 0127/3, 0127/4, 0127/5,
0127/6, 0127/7, 0127/8, 0127/9, 0127/10, 0127/11, 0127/12, 0127/14, 0127/15, 0127/17, 0127/18,
0127/19.
Az érintett ingatlanok listáját a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet teszi közzé. A Natura 2000
területekre vonatkozó szabályozást a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet tartalmazza. A Natura 2000
gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet ad
részletes tájékoztatást.
7. NATURA 2000, Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Területek
Az Európai Unió Habitat Direktívája alapján különleges illetve kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési területek kerültek kötelezően kijelölésre, a területükön található élőhelyek,
illetve fajok miatt. Halmaj közigazgatási területét a Hernád-völgy és Sajóládi-erdő (azonosító:
HUAN20004) elnevezésű terület érinti a 0125 hrsz-ú ingatlan területén.
Az érintett helyrajzi számokat a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet tette közzé. NATURA 2000
területekre vonatkozó szabályozásokat a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet tartalmazza. A NATURA
2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet
ad részletes tájékoztatást.
8. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
Az OTrT 14/A szerint:
(1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és
megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja.
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és
a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg
helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési
eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit,
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos
tájhasználat helyi jellemzőit.
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és
a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell
határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv
készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg.
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.
A tájjeleg definícióját a a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a
területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük,
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 1§ o)
pontja határozza meg.
Az övezet lehatárolása nem az ingatlannyilvántartási helyrajzi számok szerint történt meg. Az
övezet Tolcsva község esetében a teljes közigazgatási területet érinti (kül- és belterületet egyaránt),
így külön digitális lehatárolást nem mellékeltünk róla.
Természetközeli területek
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.

5

rendelet 6.§ (3) bekezdése szerint a beépítésre nem szánt területek között meg kell különböztetni a
természetközeli területeket, mint területfelhasználási egységeket. Ugyanezen rendelet 30/A.§ (1)
bekezdése szerint a természetközeli területek a következők: mocsár, nádas, sziklás terület. A
paragrafus (2) bekezdése értelmében a természetközeli területeken épületet elhelyezni nem lehet.
Beépítésre szánt területek kijelölése
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2)
bekezdés b) pontja szerint: „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település
közigazgatási területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értéke az
átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.” A 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet
(továbbiakban ÖTM rendelet) tartalmazza a területek biológiai aktivitásértékeinek számításának
módját. Beépítésre szánt terület kijelölése esetén kérjük, hogy a rendezési tervnek legalább az
alátámasztó munkarészében mutassák be a számítások legfontosabb részeit. A következő
információk feltétlenül szerepeljenek:
· Az újonnan beépítésre szánt terület elhelyezkedése (hrsz.), kiterjedése, megnevezése;
aktivitásértéke beépítés előtti állapotban és a tervezett beépítés után - az ÖTM rendelet alapján;
· Amennyiben az új beépítés által az eredeti aktivitásérték csökken, annak a területnek az adatai,
amelynek átminősítése az aktivitásérték-csökkenést kompenzálja (elhelyezkedés-hrsz., kiterjedés,
megnevezés és aktivitásérték az ÖTM rendelet alapján.
Fenti alapadatok és számítások hiánya esetében a rendezési tervet nem tudjuk elfogadni.
Környezeti vizsgálat
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet bizonyos esetekben környezeti vizsgálat előírását teszi kötelezővé. Ilyen esetekben a
környezeti vizsgálat a terv, egyeztetési és elfogadási folyamatának része. Ezzel kapcsolatban kérjük
a rendelet alapos áttanulmányozását, és az abban rögzített feladatok végrehajtását, szabályok
betartását.
A megadott módosítások kapcsán környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartjuk
szükségesnek.
A 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 5.§ (3) értelmében az adatszolgáltatást digitális
adathordozón is mellékeltük. Amennyiben lesz, a rendezési tervvel kapcsolatos egyeztető
tárgyalásról előzetes tájékoztatást kérünk. Kérjük, hogy a településrendezési terv tervezetét
elfogadás előtt a 38.§ alapján szíveskedjen véleményezés céljából Igazgatóságunknak is elküldeni.
Jósvafő, 2015. február 02.
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