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Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének �/����.(III.��.)
önkormányzati rendelete

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása egyeztetésének és

elfogadásának közös szabályairól
2017-04-01-tól

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli
el: 

1. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módja és eszközei

1.§ 
  Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

a) Edelény városban állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok, valamint  aki az adott településfejlesztésben, rendezési tervben érintett,
 
b) valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható edelényi székhelyű építészeti, mérnöki szakmai érdek-képviseleti szervezet és edelényi
székhellyel, telephellyel rendelkező vagy az adott településfejlesztéssel érintett gazdálkodó szervezet,
 
c) valamennyi Edelény városban bejegyzett vagy az adott településfejlesztéssel érintett civil szervezet,
 
d) valamennyi Edelény városban - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 37. pontja szerinti - közművet működtető közműszolgáltató,
és
 
e) valamennyi Edelényben működő - a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI.
törvény szerinti – bevett egyház.

2.§  
Az egyeztetésben résztvevők tájékoztatása a helyben szokásos módon

a) az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal (3780 Edelény, István király útja 52.) épületében megtalálható hirdetőtábláján elhelyezett hirdetményben;

b) Edelény város honlapján – www.edeleny.hu – internetes felületen

c) a helyi médiában hirdetéssel;

d) közterületi hirdetőfelületeken;

e) lakossági fórumokon; és

f)  egyéb eszközökön keresztül történik.
3.§  
Az önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a város honlapján külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes kezelése
érdekében. 
4.§  
A partnerek a településfejlesztési típusú tervek, valamint a településrendezési eszközök és a településképvédelmi dokumentációk készítésének, módosításának szándékáról a tervezés előtt
a 2.§ -ban szabályzott módon értesülhetnek.
5.§  
(1)  A partnerek a város honlapján létrehozott regisztrációs ablakon keresztül – vagy postai úton - nyilatkozhatnak, hogy részt kívánnak venni az egyeztetési eljárásban.

(2)  A nyilatkozatban meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a partner nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail elérhetőségét.
6.§     
A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint a településkép védelmével foglalkozó dokumentumok egyeztetésének
és elfogadásának során csak a regisztrált partnerek tekinthetők érintett résztvevőnek.  

2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja

7.§ 
(1)  A polgármester a településfejlesztési, településrendezési, és településképi dokumentumról és az egyeztetési eljárás módjától függően a kötelezően előírt meghatározott egyeztetési
szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tölt fel a város honlapján biztosított
tárhelyre, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé a honlap főoldalán; valamint a köztéri hirdetőfelületen és a helyi médiában.
 
(2)  A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet egyeztetési eljárásai:
 

Dokumentum Az eljárás fajtája
Előzetes

tájékoztatás
Elfogadás előtti

tájékoztatás
Településfejlesztési
Koncepció (TK)

teljes van van

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) teljes nincs van
Településrendezési
Eszközök
(HÉSZ, rendezési tervek TRT)

teljes van van

https://njt.hu/
https://or.njt.hu/onkorm
https://njt.hu/justification_search
https://njt.hu/international_agreement
https://njt.hu/forditasok
https://njt.hu/translations
http://www.edeleny.hu/


Településrendezési
Eszközök
(HÉSZ, rendezési tervek TRT)

egyszerűsített nincs van

Településrendezési
Eszközök
(HÉSZ, rendezési tervek TRT)

tárgyalásos nincs van

Településképi Arculati
Kézikönyv (TAK)

teljes van van

Településképi
Rendelet (TER)

teljes van van

 
(3)  A polgármester a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet
tekintetében a társadalmi bevonás keretében a partnereket előzetesen tájékoztatja

a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
b) helyi lapban,
c) az önkormányzati honlapon, és
d) lakossági fórumon.

(4)  A polgármester az elkészült településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet
tekintetében széleskörű nyilvánosság biztosításával partnerségi véleményezésre bocsátja a munkaközi tájékoztatót

a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
b) helyi lapban,
c) az önkormányzati honlapon, és 
d)  lakossági fórumon ismerteti annak tartalmát.

8.§ 
(1)   A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésénél,
módosításánál előírt minimális tájékoztatási formák:

 

Dokumentum
közterületi
hirdetés

helyi lap
önkorm.-i
honlap

lakossági
fórum

TK
teljes eljárásban

készítés igen igen igen igen
módosítás igen nem igen nem

ITS
teljes eljárásban

készítés igen igen igen igen
módosítás igen nem igen nem

HÉSZ/TRT
teljes eljárásban

készítés igen igen igen igen
módosítás igen igen igen igen

HÉSZ/TRT
egyszerűsített eljárásban

készítés igen igen igen igen
módosítás igen igen igen igen

HÉSZ/TRT
tárgyalásos eljárásban

készítés igen igen igen igen
módosítás igen igen igen igen

HÉSZ/TRT állami
főépítészi eljárásbanmódosítás igen nem igen nem
TAK
teljes eljárásban

készítés igen igen igen igen
módosítás igen igen igen igen

TER
teljes eljárásban

készítés igen igen igen igen
módosítás igen igen igen igen

Jelmagyarázat:

záróvélemény megkérése előtt
a kettő közül az egyik mód

előzetes és munkaközi véleményezési
szakaszban

munkaközi véleményezési szakaszban végső véleményezési szakasz előtt
a kettő közül az egyik mód
kötelező

(2) A 7.§ (3) bekezdés szerinti tájékoztatási követelményeket a kézikönyv, a településképi rendelet készítésénél, módosításánál, a koncepció, stratégia készítésénél valamint a
településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítésénél, módosításánál teljes körűen kell betartani.

 
(3) A 7.§ (4) bekezdésben foglalt követelményeket

a) a koncepció és stratégia készítésénél teljeskörűen, módosításánál a 7.§ (3) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti módon;

b) a településrendezési eszközök teljes eljárásban vagy egyszerűsített eljárásban történő készítésénél, módosításánál a véleményezési szakaszban teljeskörűen;

c) a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásában történő készítésénél, módosításánál a végső véleményezési szakasz kezdeményezése előtt a partnerekkel történő
véleményeztetés során teljeskörűen, a Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés b) pontban foglalt esetben a 7.§ (4) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti módon;

d) a településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő módosításánál a záró vélemény megkérése előtt a 7.§(4) bekezdés a) vagy c) pontja szerint módon;

e) kézikönyv, településképi rendelet készítésénél, módosításánál teljeskörűen kell teljesíteni.
3.Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

9.§ 



(1)  A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséről vagy
módosításáról a partnerek az előzetes tájékoztatóval és az elkészült tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket tehetnek.

(2)  Az észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül, illetve ha nincs lakossági fórum, akkor a 7.§ (4) bekezdés a) vagy c)
pontja szerinti közzétételtől számított 8 napon belül lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.

(3)   A polgármester a jóváhagyást megelőzően ismerteti a képviselő-testülettel a beérkezett véleményeket, az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását, egyeztetés esetén a
jegyzőkönyvet, illetve a vélemények alapján a koncepcióban, a stratégiában tett módosításokat.
10.§  
(1) A településfejlesztési koncepció (TK) véleményezési eljárásba regisztrált partnerek tájékoztatása a készítendő koncepcióról, a koncepció tervezetéről az önkormányzat honlapján vagy
postai úton történik. A készítendő koncepcióval és a koncepció tervezettel kapcsolatban az önkormányzat honlapján megjelent tájékoztatásban megjelölt időpontig a résztvevő partnerek
észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket benyújthatják papíralapon vagy az önkormányzat honlapján megadott e-mail címre. A beérkezett észrevételeket, javaslatokat,
véleményeket az önkormányzat főépítésze (továbbiakban: főépítész) összesíti és a koncepció ügyiratához csatolja. 

 
(2) A beérkező javaslatokat, véleményeket a főépítész megküldi a koncepció elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt
véleményeket, szakmai indokolásával együtt, megküldi a főépítésznek. Az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását a polgármester a koncepciót tartalmazó előterjesztésben az
azt elfogadó képviselő-testületi ülésen ismerteti. Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását a főépítész összesíti és a koncepció ügyiratához csatolja.
11.§  
(1) Az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) véleményezési eljárásba regisztrált partnerek tájékoztatása a stratégia tervezetéről az önkormányzat honlapján vagy postai úton történik. A
stratégia tervezettel kapcsolatban az önkormányzat honlapján megjelent tájékoztatásban megjelölt időpontig a résztvevő partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak,
melyeket benyújthatják papíralapon vagy az önkormányzat honlapján megadott e-mail címre. A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti és a stratégia
ügyiratához csatolja.

(2)         A beérkező javaslatokat, véleményeket a főépítész megküldi a stratégia elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem
javasolt véleményeket, szakmai indokolásával együtt, megküldi a főépítésznek. A véleményeket és a vélemények alapján átdolgozott stratégiát a polgármester az azt elfogadó képviselő-
testületi ülésen ismerteti. A véleményeket a főépítész összesíti és a stratégia ügyiratához csatolja.
12.§
(1) A településrendezési eszközök (helyi építészi szabályzat HÉSZ; településrendezési tervek TRT) véleményezési eljárásába regisztrált partnerek az önkormányzat honlapján vagy postai
úton keresztül kapnak előzetes tájékoztatást a készítendő településrendezési eszközről vagy a meglévő településrendezési eszközök módosításáról. Az előzetes tájékoztatásban megjelölt
időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket papíralapon vagy az önkormányzat honlapján megadott e-mail címre nyújthatják be.

(2) A településrendezési eszköz elkészült tervezetének ismertetése az önkormányzat honlapján történik. Az elkészült tervezettel kapcsolatban az önkormányzat hivatalos honlapján
megjelent időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket papíralapon vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre nyújthatják be. A
beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja.

(3)    A beérkező javaslatokat, véleményeket a főépítész megküldi a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az
elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával együtt, megküldi a főépítésznek. A véleményeket a polgármester a településrendezési eszközt elfogadó képviselő-testületi
ülésen ismerteti. A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indoklását a főépítész összesíti és a
településrendezési eszköz ügyiratához csatolja. Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását, továbbá az elfogadott településrendezési eszközt a polgármester az
önkormányzat honlapján közzéteszi.
13.§
(1) A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása során is gondoskodni kell a széleskörű társadalmi bevonásról és a nyilvánosság biztosításáról, ezért a
polgármester a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítésének, módosításának megkezdéséről a társadalmi bevonás keretében tájékoztatja a partnereket, akik
javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak, melyek figyelembevételével, az önkormányzati főépítész közreműködésével készülnek a településképi dokumentumok.

(2) A polgármester az elkészült településképi arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet vagy ezek módosítását partnerségi véleményezésre bocsátja, egyúttal a kézikönyvet
véleményezésre megküldi a Magyar Építész Kamarának, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, a kulturális örökség védelméért felelős miniszternek és az illetékes nemzeti park
igazgatóságnak, a településképi rendeletet véleményezésre megküldi az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóságnak, a kulturális örökség védelméért felelős miniszternek és az illetékes nemzeti park igazgatóságnak.

(3) A polgármester az elfogadás előtt ismerteti a képviselő-testülettel a beérkezett véleményeket, az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását, egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet,
illetve az elfogadott vélemények alapján a településképi arculati kézikönyv tervezetében és a településképi rendelet tervezetében javasolt módosításokat.

(4) Az államigazgatási szervekkel történő egyeztetés a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületen történik. A polgármester gondoskodik a településképi arculati
kézikönyv és a településképi rendelet digitális egyeztetési felületre történő feltöltéséről.

4.   Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések
 

14.§  
Az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet önkormányzat
honlapján történő közzétételéről a polgármester a honlap szerkesztőjén keresztül gondoskodik.
15.§
(1) A polgármester az elfogadott településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet, illetve ezek módosítását az elfogadást követő 15 napon belül rövid, közérthető összefoglaló
kíséretében közzéteszi

a) az önkormányzati honlapon hirdetményben és

b) az önkormányzati hivatalban nyomtatásban, és

c) megküldi hitelesített pdf és szerkeszthető digitális formátumban az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt a Lechner Tudásközpontba, az állami főépítészi hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatalnak, a
megyei kormányhivatal járási hivatala építésügyi osztályának.

(2) A polgármester gondoskodik a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet
működtetéséről.

(3) Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.
5. Záró rendelkezés

16.§  Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.



Dr. Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésse 2017. március 23. napján kihirdetésre kerül.

 
Dr. Vártás József

jegyző
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Edelény Város Önkormányzata 
Molnár Oszkár polgármester 
Edelény 
István király útja 52. 
3780 

Tárgy: adatszolgúltatás 

Tisztelt Polgármester lJr! 

!ki. szám: J\NPI/642-)) /2021 
Üi.: Krajnyák Cecília 
Hiv. szám: E/977-43/2021 
Ügyintézöjük: Bari Súndor 

Hivatkozva a1, lgazgatóságunkhoz a VÁTI Városépítési Kft-töl e-mail útján 2021. június l 0-én 
E/977-43/2021 iktatószámú megkeresésére, Edelény Város Településrendezési Eszközeinek 
felülvizsgálata tárgyában - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökröl, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekröl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében - a kövctkezö 
adatszolgáltatást adjuk. 

1. Adatszolgáltatás a készülő tervhez 
A következökben tájékoztatjuk Önt a teljes közigazgatási területre csö védett és védelemre 

érdemes természeti értékekröl. Az alább idézett jogszabályokban szcreplö clöírásokat jelen 
levelünkben nem részletezzük. Kérjük, hogy a hivatkozott jogszabályokat a terv készítése során 
tanulmányozni szíveskedjenek, a benne szereplö elöírásokat -- a terv szakmai követelményeinek 
megfelelően -- jelenítsék meg. 

1. Országos védelem alatt állú területek 
Edelény Város közigazgatási területét érinti az Edelényi Magyar Nősz.irmos Természetvédelmi 

Terület létesítéséről szóló 8/2005 (111.23.) KvVM rendelettel védetté nyilvúnított Edelényi Magyar 
Nőszirmos országos jelentőségű védett természetvédelmi terület (TT). A rendelet tartalmazza a 
természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számát és kiterjedését is. 

Az 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23.§ (2) bekezdésében foglaltak értelmében a törvény erejénél 
fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tú, kunhalom, földvár. 
Területükre a fenti törvényben az országosan védett természeti területekre vonatkozó 
természetvédelmi előírások érvényesek. Edelény közigazgatási területén forrásokat és földvárat 
tartunk nyilván, amelyek ex lege védettséget élveznek. 

Hosszú távú természetvédelmi cél Magyarország összes földtani alapszelvényének védetté 
nyilvánítása. Edelény közigazgatási területén található az Edelényi Tcmplom-domh földtani 
alapszelvény természeti emlék, amelynek védetté nyilvánításáról a 13/1991. (XII. 24.) KTM 
rendelet gondoskodott. Az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet a földtani alaps1.clvények és földtani 
képzödmények védetté nyilvánítúsáról és természetvédelmi ke1.elési tervéröl rendelkezik. 



2. Ükolúgiai hálúzat 
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéröl szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény (tovúbbiakban: törvény) M{Jsodik Része tartalmazza az Országos 
Területrendezési Tervet (továbbiakban: OTrT.). A törvény 4. § 34. 35. és 36. pontja tartalmazza az 
ökológiai hálówt övezeteinek meghatározását. 

A település közigazgatási területén az ökológiai hálózat övezetei közül a magterület, a 
pufferterület és az ökológiai folyosó övezete is megtalálható, amelyek elhelyezkedését a mellékelt 
térképeken ábrúzoltuk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy mindhúro111 térség övezetét szerepeltetni 
szükséges a terveken és magterület, pufferterület és ökológiai folyosó névvel és jelöléssel kell 
ellútni. 

A magterület az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 
alkalmazott övezet, a111elybe olyan ter111észetes vagy természetközeli élöhelyek tartoznak, amelyek 
az adott területre jellemzö természetes élövilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon 
biztosítani képesek, és több védett vagy közösségi jelcntöségü fajnak adnak otthont. 

Az. övezetben csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a 
településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai 
hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli 
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

Az ökológiai folyosó az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési 
tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan területek - többnyire lineáris kiterjedésü, folytonos vagy 
megszakított élöhelyek, élöhelysávok, élőhelymozaikok, élöhelytöredékck, élöhelyláncolatok -
tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetück, és amelyek alkalmasak az ökológiai 
hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek - magterületek, pufferterületck - közötti biológiai kapcsolatok 
biztosítására. 

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében csak olyan megyei területfelhasználási 
kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési 
övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

A pufferterület az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 
alkalmazott övezet, amelybe olyan rendeltetésü területek tmtoznak, amelyek megakadályozzák 
vagy mérséklik azon tevékenységek negatív hatását, amelyek a magterületek és az ökológiai 
folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek. 

Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében csak olyan megyei területfelhasználási 
kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési 
övezet jelölhetö ki, amely az ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosója és pufTcrterülete 
övezetek természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

Az ökológiai hálózattal érintett ingatlanok helyrajzi szám szintjén nincsenek kihirdetve, a 
területek elhelyezkedése a mellékelt térképen látható, illetve a Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény mellékleteként elérhető. 

Az ökológiai hálózattal kapcsolatos követelményekröl a törvény V. fejezetében lehet olvasni 
részletesebben. A törvény az egyes övezetekkel kapcsolatban a következö szabályozást 1s 
tartalmazza, kérjük a törvényben foglalt elöírásokat a terv készítése során figyelembe venni. 

Magterület 
25. § 
(2) Az ökológiai hálózat rnagterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhetö ki, 
kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és 
az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 
h) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
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(3) A (2) bekezdésben szereplö kivételek együttes lcnnállása esetén beépítésre szánt terület az 
állami föépítészi hatáskörében eljáró fövárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési 
hatósági eljárása során kiadott területfölhasznúlúsi engedélye alapján jelölhetö ki. Az eljárás során 
vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai 
fólyosó természetes és természetközeli élöhelyeinek fönnmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan müködése. 
(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra
hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élöhclyeinek fönnmaradúsát biztosító 
módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok müködését nem akadúlyozó müszaki megoldások 
alkalmazásával jclölhetök ki és helyczhetök el. 
(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatúsa a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó clöírások alkalmazásával cngedélyezhetö. Az övezetben új 
célkitcrmclöhely és külföjtéses müvelésü bányatelek nem létesíthetö, a meglévö külfejtéses 
müvelésü bányatelek horizontálisan nem bövíthetö. 
(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erömüvek közül csak háztartúsi méretü 
kiserömü létesíthetö épületen elhelyezve. 

Ökológiai folyosó 
26. § 
(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhetö 
ki, kivéve, ha 
a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület 
és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzá1ja, továbbá 
h) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(3) A (2) bekezdésben szerepló kivételek együttes fönnállása esetén, a beépítésre szánt terület csak 
az állami föépítészi hatáskörében eljáró fövárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési 
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhetö ki. Az eljárás során 
vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosó természetes és természetközeli élöhelyeinek fönnmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan müködésc. 
( 4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erömüvek az ökológiai folyosó és az 
érintkezö magterület természetes élöhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti 
ökológiai kapcsolatok müködését nem akadályozó müszaki megoldások alkalmazásával jelölhctök 
ki és helyezhctök cl. 
(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység fólytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó elöírások alkalmazásával engedélyezhetö. Az 
övezetben új célkitermelöhely és külfejtéses müvelésü bányatelek nem létesíthctö, mcglévö 
külfejtéses müvelésü bányatelek horizontálisan nem bövíthetö. 

Puffcrtcrülct 
27. § 
(2) Az ökológiai hálózat pufforterületének övezetében -· a (3) bekezdésben meghatározott föltétel 
kivételével - a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, 
ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, 
valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 
( 4) Az ökológiai hálózat pufförterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
búnyászati szempontból kivett helyekre vonatkozó clöírások alkalmazásával engcdélyezhetö. Az 
övezetben célkitermelöhely nem létesíthetö. 

A fenti jogszabályi helyeknek megfolelöen a terveket az ökológiai hálózat övezeteinek 
foltüntetésével (Edelény esetében magterület, ökológiai folyosó és pufförterület) kérjük elkészíteni! 
Mellékelten megküldjük az Igazgatóságunk rendelkezésére álló, ökológiai hálózat övezeteinek 



határát bemutató térinformatikai állo1mínyokat. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a B.-A.-í'. Megyei Kfö:gyülés Elnöke által jóváhagyott. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tcrvéröl szóló 4/2020. (V.29.) önkormányzati 
rendeletben és mellékleteiben foglaltak figyelembe vétele is szükséges a tervezés sorún. 

3. NATlJRA 2000, Kiemelt .Jelentiíségű Tcrmészctmcgiírzési Területek 
Az Európai Unió Habitat Direktívája alapján különleges illetve kiemelt jelentöségü 

természetmegörzési területek kerültek kötelezöen kijelölésre. a területükön található élöhelyck. 
illetve fojok miatt. 

A közigazgatási területet érinti a l-IlJAN20003 Bódva-viilgy és Sas-patak-völgye helyszín, az 
Edelény 0108116. 0126/1, 0126/2, 0127, 0128/2. 0129/16, 0130, 0131/1, 0131/2, 0132, 0168, 0170, 
0171, 017711. 0345/31, 0349, 0351, 0352, 0356/1, 0357, 0358. 0359, 0375, 0376. 0377/4. 0377113, 
0377/14, 0377/27, 42, 51, 1135 hrsz-ú ingatlanokon. 

Az érintett helyrajzi számokat a 14/2010. (V. 11.) K vVM rendelet tette közzé. A rendelet és a 
levelünkhöz mellékelt térinformatikai állományok eltérése esetén a térinformatikai állományokban 
rögzített határokat kell figyelembe venni! NA TURA 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. 

A HUAN20003 Bódva-völgy és Sas-patak-völgye Natura 2000 terület fenntartási terve 
elkészült, tartalmáról a www.anp.nemzetipark.gov.hu honlapon tájékozódhatnak (egyéb védelmi 
kategóriák/Natura 2000). 

4. Tájképvédelmi terület övezete 
A 2018. évi CXXXIX. törvény 4. § 43. pontja szerint: „táiképvédelmi terület övezete: a 

területrendezésért felelős miniszter rendeletében megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv 
esetében a miniszteri rendeletben, valamint a megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, 
amelybe a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása. 
változása következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából 
sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megörzésrc érdemes esztétikai jellemzökkel bírnak." 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészíti\ szabályozásáról szóló 
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4. §-a tartalmazza a tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó 
ismereteket. A tájképvédelmi terület övezetének közigazgatási területet érintö határait tartalmazó 
téradat állományt a mellékelt DVD tartalmazza. Ezeket az adatokat - a Miniszterelnökség döntése 
alapján - csak átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében áll 111ódunkban rendelkezésre bocsátani. 

5. Tervezett természeti területek 
Tervezett ter111észeti területek, azaz tcnnészets1.erü élöhelyek, ter111észetvédelmi szempontból 

jelentös területekről aktuális helyrajzi számos nyilvántartás ne111 áll a rendelkezésünkre. 
Kérjük, hogy a természet védelméröl szóló 1996. LIII. törvény (Tvt.) 15. § (1) pontjában 

szerepló feltételeknek eleget tevö összes területet tervezett természeti területként kezeljék. Ezeken a 
területeken kiemelt figyelmet kell fordítani a tájkép, a ter111észetes életközösségek 
(növénytársulások) és élöhelyek megóvására. A tervezett természeti területek kihirdetésére 
vonatkozó elöírásokat a Tvt. 15. § (2) bekezdése tartal111azza. 

Kihirdetésük után a természeti területeken a Tvt. 21. §-ában foglaltakat be kell tartani. Ezek 
szerint ter111észeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges: 
a) a gyep és nádas müvelési ág megváltoztatásához; 
b) a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez. 

6. Természetkiizeli területek 
Az országos településrendezési és építési kövctclrnényekröl szóló 25311997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 6. § (3) bekezdése szerint a beépítc'sre nem szánt területek között 111eg kell különböztetni a 
természetközeli területeket, mint területfelhasználási egységeket. Ugyanezen rendelet 30/ A.§ ( 1) 
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bekezdése szerint a természetközeli területek a követkczök: mocsár, nádas, sz.iklús terület. A 
paragrafus (2) bekezdése értelmében a természetközeli területeken épületet elhelyezni nem lehet. 

7. Egyedi tájérték 
A tennészet védclméröl szóló 1996. évi Lili. törvény (továbbiakban: TvT) 6.§ (3) bekezdése 

alapján egyedi tájértéknek minösül az adott tájra jellemzö természeti érték, képzödmény és az 
emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi. kultúrtörténeti, 
tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentösége van. A TvT. 6.§ (5) 
szerint a településrendezési terv tartalmazza a tcrvcz.ési területen található egyedi tájértékek 
felsorolását. A TvT. 6.§ (3) - (5) bekezdései és az épített környezet alakításáról és védelméröl szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (i':tv.) 36. § (2) bekezdése szabályozzák az egyedi tájértékekre 
vonatkozó feladatokat. A település teljes közigazgatási területére készült felmérés 
Agrárminisztérium által minöségellenörzött adatait a mellékelt digitális adathordozón csatolt xls file 
is tartalmazza. 

8. Nagyvízi mederterület 
Edelény város közigazgatási területét az alábbi nagyvízi mederkezelési terv érinti: 08.NMT.05. 

(Sajó-folyó, folyószakasz eleje: Sajószentpéteri közúti híd, folyószakasz vége: Tisza-torkolat). 
Lehatárolását a mellékelt dokumentáció tartalmazza. A mederkezelési szabályokról a 83/2014. (Ill. 
14.) Korm. rendelet (a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett 
területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkczclési terv 
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról) rendelkezik, a tervezés során 
figyelembe kell venni az abban foglalt épületekre, építményekre, építésre vonatkozó elöírásokat. 

9. ESA (Természetileg ltrzékcny) területek 
Potenciális l~TT célterületek azok, melyek környezetérzékenységi térképek alapján átlag feletti 

sérülékenységet mutatnak. Az l~TT területeket - természetvédelmi támogatás fontossága 
szempontjából - három kategóriába sorolhatjuk: 
!. A kiemelt területeken nemzetközi viszonylatban is kiemclkedö természeti értékek jelentös 

állománya fordul elö, melyek fennmaradása 5-10 év távlatában is kétséges, amennyiben a 
természetkímélö gazdálkodás nem részesül támogatásban. 

II. A fontos területeken országos viszonylatban jelentös természeti, táji értékek fordulnak elö, 
melyek fennmaradása, vagy állapotuk javítása érdekében természetkímélö gazdálkodás 
támogatása szükséges. 

III. A lehetséges területek azok, ahol jelentös az extenzív élöhelyek aránya, az értékek jelentösége 
kisebb, illetve, ahol az extenzív gazdálkodás ösztönzésével növelhetö lenne a terület természeti 
értéke. 
Az ESA területek környezetbarát fenntartására kiemelt támogatási rendszert dolgoztak ki, 

melyek elöször a mintaterületeken válnak elérhetövé. Edelény - az érzékeny természeti területekre 
vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (l. 23.) KöM-FVM együttes rendelet melléklete alapján ~·· a 
II. (fontos) és a Ill. (tervezett) kategóriákba került besorolásra. 

10. Beépítésre szánt területek kijeliilésc 
Az épített környezet alakításáról és védclméröl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) 

bekezdés b) pontja szerint: „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejüleg a település 
közigazgatási területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értéke az 
átminösítés elötti 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 ké1jük, 
hogy a rendezési tervnek legalább az alátámasztó munkarészében mutassák be a számítások 
legfontosabb részeit. A következi\ információk feltétlenül szerepeljenek: 
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• Az újonnan beépítésre szánt terüle t elhelyezkedése (hrsz.), kite1jedése, megnevezése; 
akt ivitásértéke beépítés e lőtt i á llapotban és a tervezett beépítés után - az ÖTM rendelet alapján. 
• Amennyiben az új beépítés á ltal az eredeti aktivitásérték csökken, annak a terül etnek az adatai, 
amelynek átminősítése az aktivitásérték-csökkenést kompenzálja (elhelyezkedés-hrsz., kite1jedés, 
megnevezés és aktivitásérték az ÖTM rendelet alapján). Fenti a lapadatok és számítások hiánya 
esetében a rendezési tervet nem tudjuk elfogad ni. 

II. Nyilatkozat az egyeztetési-véleményezési eljárásaiban való részvételről 
Ezúton nyilatkozzuk, hogy a 71 /2015. (III. 30.) Korm. rendelet 37. § d) pontja alapj án a 

településrendezési terv egyeztetési-véleményezési eljárásaiban a továbbiakban is részt kívánunk 
venni . A rendezési tervvel kapcsolatos esetl eges egyeztető tárgyalásró l e lőzetes táj ékoztatást 
kérünk. A 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 37. § (6) bekezdése értelmében a véleményezési 
dokumentációt lehetőség szerint e lektronikus adathordozón ké1jük igazgatóságunk részére 
megkülden i. 

A 282/2009. (XII. 11 .) Korm. rendelet 5.§ (3) értelmében az adatszolgáltatást digitális 
adathordozón is mellékeltük. Felhívjuk szíves {igvelmét, hogy a digitális adathordozón található 
fájlok a terv készítéséhez 11élkiilözhetetle11ek, ezért szíveskedjen a mellékelt DVD-t a tervező 

részére továbbítani és tájékoztatni az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltakról. Sajnos az 
adatokat nem áll módunkban közvetlenül a te rvezők részére megküldeni. Csatolt{l/1 megkiildjiik a 
térinformatik(li állományok átvételéhez szükséges dokumentumot - amely tart(llmazza (1 

tájképvédelmi övezetet is - 2 példányban és kérjük, hogy (/f<Íírását követően (lebélyegezve) 1 
példányt, lehetőleg postafordultáv(ll szíveskedjenek visszajutt(ltni Igazgatóságunk részére. A 
digitális á llományokat kizárólag az Önkormányzat és a terv készítője jogosult a megkeresésben 
megfogalmazott célokra felhasználni ; az állományok üz leti tevékenységhez nem használhatók fe l, 
nem változtathatók meg. 

Ké1jük, hogy az elfogadott településrendezési eszközt a 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 43.§ 
alapján szíveskedjen Igazgatóságunknak is elküldeni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 314/20 12. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (1) a lapján telepü lésrendezési eszközük csak azután válhat hatályossá, 
ha azt Jgazgatóságunk részére is megküldték! 

.Jósvafő, 2021. június 14. 

Kapják: címzett 
irattár 

Melléklet: 1 DVD 

Üdvözlettel: 

2 pld. Átadás-átvételi jegyzőkönyv 
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Tisztelt Címzett! 
" ___ „_„ ____ ~· 

Az E/977-44/202 1. számú levelére (mely szerint többek között: „A terv készítéséhez 
adatkérelemmel fordulunk Önökhöz - mint a 3 14/20 12. Korm. rendelet /továbbiakban: az 
Eljr./ 9. mellékletében adatszolgáltatásra kije lölt államigazgatási szervhez - az alábbiak 
tekintetében, EDELÉNY város levelem mellékletében szereplő teljes közigazgatási területére 
vonatkozóan: 
- felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, 
- felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület, 
- vízvédelmi terület 
- vízbázisvédelmi terület.") az alábbiakat közlöm: 

Hatóságom nyilvántartása szerint a tervezési terület hidrogeológiai védőidomot nem érint. 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 
szóló 27/2004. CXII. 25.) KvVM rendelet értelmében a település területe a felsz.ín alatti víz 
állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek, valamint kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőség védelmi területnek minősü l. 

A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 
szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet tartalmazza a 
szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó, vízminőségvédelmi területi 
kategóriák szerint meghatározott kibocsátási határértékeket. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 2 19/2004. (VU. 21.) Korm. rendelet 2. szamu 
melléklete szerint: Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolása: 

A vizsgálatok során az adott érzékenységi kategóriába tartozás szempontjai a következők: 
1. Felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület 

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ~: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel. :46/502-962 
Hivatalai kapu KRID: BKITVH 225276938 

E-mai l: borsod.vizuiy@katved~ov.hu 
Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás: 

3530 Miskolc, Mindszent tér 4 . 
Hétfő, szerda 9:00- 12:00, 14:00- 16:00; Péntek 9:00-1 2:00 



a)i!li Üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló 
vízkivételek - külön jogszabály szerint - kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt belső-, külső- és 
végleges vízjogi határozattal kijelölt hidrogeológiai védőterületei. 

b) Azok a karsztos területek, ahol a felszínen, vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, 
dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók. 

e) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVlT. törvény szerint állami tulajdonban lévő 

felszíni állóvizek mederéltől számított 0,25 km széles parti sávja, külön jogszabály 
szerintll.i. regisztrált természetes fürdőhely esetében a mederéltől számított 0,25-1 ,0 km 
közötti övezete is. 

d) A Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékébe felvett területek, továbbá a külön 
jogszabály szerinti Natura 2000 vizes élőhelyei. 

2. Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület 

a) Azok a területek, ahol a csapadékból származó uránpótlódás sokévi átlagos értéke 
meghaladja a 20 mm/évet. 

b) Azok a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területek közé nem 
tartozó területek, ahol a felszín alatt 100 m-en belül mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga 
képződmények találhatók. 

e) Azok a területek, ahol a porózus fő vízadó képződmény teteje a felszín alatt 100 m-en 
belül található. 

d) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVI I. törvény szerint állami tulajdonban lévő 

felszíni állóvizek mederéltől számított 0,25-1,0 km közötti övezete. 
e) Az 1. d) pontban nem említett, külön jogszabály által kijelölt védett természeti területek. 
3. Felszín alatti víz állapota szempontjából kevésbé érzékeny terület 

Egyéb, az 1-2. pontokba nem tartozó területek. 

A felszín alatti vizek védelmérő l szóló 219/2004. (Vll. 21.) Korm. rendelet 9. § (4) bek. b) 
pontja szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területeken a 41 . 
§ (8) bekezdésének e) pontjában foglaltak kivételével tilos olyan tevékenység végzése, 
amelynek következtében a fedőrétegek eltávolítása révén felszínre kerül a felszín alatti víz. 

Kelt: Miskolcon, az elektronikus bélyegző szerint. 

Kapják: 
1. Címzett 
2. Iratokhoz 

Lipták Attila tűzoltó dandártábornok 
tűzoltósági tanácsos 

megyei igazgató 
helyett és nevében 

dr. Csapó Zoltán 
katasztrófavédelmi hatósági szolgálatvezető-helyettes 
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Tárgy: Edelény város településrendezési eszközeinek teljes körű 
felülvizsgálata - adatszolgáltatási kérelem 

Melléklet: nagyvízi meder (.shp), zonáció (.shp), 

Molnár Oszkár Úr részére 
polgármester 

Edelény Város Önkormányzata 
Edelény 
István király útja 52. 
3780 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Edelény Város Önkormányzata 2021. marcius 22-én érkezett, E/977-
45/2021. ügyiratszámú levelében Igazgatóságunk adatszolgáltatását 
kérte a város településrendezési eszközeinek teljes körű 
felülvizsgálatához. 

Az Önkormányzat tárgyi megkeresésére Igazgatóságunk az alábbi 
szakvéleményt adja. 

1. A vízminőség-védelmi terület övezetének lehatárolásához, a 
felszíni és a felszíni alatti vízhasználatok, vízbázisok és vízgyűjtő 
gazdálkodási területek 

Vízminőség-védelmi terület 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény értelmében "vízminőség-védelmi terület 
övezete:a területrendezésért felelős miniszter rendeletében megállapított, 
kiemelt térségi területrendezési terv esetében a miniszteri rendeletben, 
valamint a megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe 
a felszíni és felszín alatti vizek, az emberi fogyasztásra, használatra szánt 
vizek és a vízkivételi művek, továbbá a halak életfeltételeinek biztosítása 
érdekében kijelölt vizek megóvását szolgáló védelem alatt álló területek 
tartoznak." 

Igazgatóságunk információja alapján Edelény város közigazgatási területe 
• érintett a „Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi 

terület övezete" által, 

• érintett a „Felszíni vizek vízminőség védelmi vízgyűjtő területének 
övezete" által. 

Az ezt bemutató térkép megtekinthető a 
http :// g is. tei r. h u/rendezes_baz_trt_ov elérési címen. 

központi telefonszám: +36 46/516 600 · H-3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77 · levélcím: H-3501 Miskolc, Pf. 3. 
e-mail cím: emvizig@emvizig.hu honlap: www.emvi:zig.hu 



Vízhasználatok 

Edelény város közigazgatási területén 2 db érvényes vízjogi engedéllyel rendelkező felszín alatti 
vízhasználatot tartunk nyilván, valamint 3 db érvényes vízjogi engedéllyel rendelkező felszíni 
vízhasználat van. 

Vízbázis védelem 

A tárgyi terület felszíni ivóvízbázis kijelölt védőterületét nem érinti. 

A felszín alatti vízre telepített Edelényi Vízmű hidrogeológiai védőidomát H-1381-30/1998. számmal 
jelölte ki az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság a KEVITERV Miskolc 5-4107-86. számú terve 
alapján. A 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet szerint meghatározott védőterület rendszer 
lehatárolását a Varga és Varga Bt. végezte el 1999. évben az „Üzemelő sérülékeny vízbázisok 
diagnosztikája" című Kormányprogram keretében. 

A vízmű jelenleg tartalékként üzemel, de a vízbázis védelmét továbbra is szem előtt kell tartani. 

Mivel az új védőterület rendszer kijelölésére nem került sor, továbbra is érvényben van a H-1381-
30/1998. sz. határozat. A határozatból a város kapott példányt, ezért annak részletes ismertetésétől 
eltekintünk. 

Vízgyű jtő-gazdálkodási terület 

Vízgyűjtő-gazdálkodási terület szempontból Edelény város a Tisza részvízgyűjtőn belül a 2-6 Sajó a 
Bódvával tervezési alegységen helyezkedik el. Magyarország felülvizsgált 2015. évi vízgyűjtő
gazdálkodási terve a 1155/2016. (III.31.) Korm. határozattal lett elfogadva (a felülvizsgálattal 
kapcsolatos dokumentációk és az alegységtervek megtalálhatók a www.vizugy.hu honlapon). A 
településrendezési eszközök módosításánál az abban foglaltak irányadónak tekintendők. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 3. § (2) 
bekezdése értelmében vízügyi igazgatási szervként a vízügyi igazgatóságok látják el az állami 
tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények, a felszín alatti vizek víztartó képződményeinek és a 
felszíni vizek medreinek vagyonkezelését. A 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet értelmében 
valamennyi vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény esetén - elvi vízjogi és fennmaradási 
engedélynél az erre irányuló kérelemnél, vízhasználat önálló engedélyezése esetén a vízjogi 
üzemeltetési engedély iránti kérelemnél, különben a vízjogi létesítési engedély iránti kérelemnél - a 
vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát a vízügyi hatóság felé be kell 
nyújtani. Mindezek értelmében a vízjogi engedélyköteles vízhasználatok, vízimunkák és 
vízilétesítmények esetében Igazgatóságunk objektumazonosítási nyilatkozatát és/vagy 
vagyonkezelői hozzájárulását meg kell kérni. 

2. Nagyvízi meder és árvízvédelmi töltés 

Edelény város közigazgatási területének D-i része minimálisan érintett a Sajó folyó nagyvízi 
medrével. 

A nagyvízi mederrel érintett területek használatával és hasznosításával kapcsolatban a „nagyvízi 
medrek, parti sávok, 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 (továbbiakban: 
Korm. rendelet) előírásai az irányadóak. 
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Tájékoztatjuk, hogy a rendeletben hivatkozott nagyvízi mederkezelési tervek még nem kerültek 
kihirdetésre, ezért annak hiányában a nagyvízi mederrel érintett ingatlanok vonatkozásában a 
Korm. rendelet S §-ában foglaltak az irányadóak. 

Edelény város közigazgatási területe nem érinti a Sajó folyót, annak parti sávját, árvízvédelmi 
töltését, illetve annak töltéslábtól számított 10-10 méteres védő- és 60-110 méteres biztonsági 
sávjait. 

Mellékelten megküldjük Edelény város közigazgatási területét érintő nagyvízi meder határt, valamint 
zonációját digitális (* .shp) formátumban. 

3. Rendszeresen belvízjárta terület, kisvízfolyások 

Edelény város területe nem tartozik belvízi öblözetbe. 

A településen található nagyobb vízfolyás az igazgatóságunk kezelésében lévő Bódva-patak. A 
Bódva-pataknak nincs jogszabályban meghatározott mértékadó árvízszintje, azonban összességében 
elmondható, hogy a Bódva-patak medre és víztartó depóniái alkalmasak a mértékadó vízhozam 
(Q1%=120 m3/s) levezetésére, de a 2010. évi rendkívüli árvíz meghaladta a mértékadó vízhozamot, 
ezért Edelény belterületén elöntések keletkeztek. 

Fentiekre tekintettel a Bódva-patak depóniák fejlesztése indokolt, amely fejlesztés igazgatóságunk 
középtávú tervei között szerepel. A depóniafejlesztésnek területi igényei vannak, amelyet a 
településrendezési eszközök felülvizsgálata során kérünk figyelembe venni, vagyis a depónia 
mentett oldali lábvonalától számított minimum 6 m-es sávot szabadon kell hagyni. 

A Bódva-patakon levonuló árvíz esetén problémát okoz még a 27. számú főút közúti hídja, 
amelynek átfolyási űrszelvénye nem megfelelő, valamint a jogszabályi előírásoknak sem felel meg. A 
híd átépítésre javasolt, amelyet legalább a kastélynál - a 2010. évi árvíz után, a LNV figyelembe 
vételével - megépült gyaloghíd szintjére kell kiépíteni/felemelni. A településrendezési eszközök 
felülvizsgálata során javasoljuk az átépítésre javasolt közúti híd, illetve a rávezető út területigényét 
is figyelembe venni. 

Edelény város területén található kisebb vízfolyások közül a Holt-Bódva-ág, Damaki-patak és Finkei
árok egyes részei vannak még az ÉMVIZIG kezelésében. 

A 2010. évi rendkívüli árvíz után Edelény külterületén, a Damaki-patakon megépült az Edelényi
záportározó, amely a patakon levonuló árvizek levonulását segíti, csökkentve ezzel a Damaki-patak 
általi árvízi elöntéseket a Finkei városrészben. 

Vízügyi érdekből biztosítandó területek és fontosabb kikötések: 

• A Bódva-patak depóniáinak mentett oldali lábvonalától számított 6,0 m széles, a Damaki
patak, Finkei-árok és Holt-Bódva-ág esetében a patak természetben meglévő partélétől 
számított 3,0 m széles parti sávot szabadon kell hagyni a 83/2014. (III.14.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfelelően, karbantartási és fenntartási munkálatok elvégzésére. 
Ezen területeken állandó épület, építmény, kerítés nem helyezhető el, továbbá fás szárú 
növények telepítése is tilos. 

• A patakokat, vízfolyásokat, valamint ezeknek a 83/2014. (III.14.) Korm. rendeletben 
biztosított parti sávjait vízgazdálkodási, vízügyi területként kell feltüntetni a tervben. 

• A patakok, vízfolyások menti területek esetleges telekosztásának, valamint új lakó vagy 
egyéb célú ingatlanok beépítésének előfeltételéül kell szabni a felszíni vízfolyások, patakok 
Qi-3oroos mértékadó vízhozamra történő kiépítését, mederrendezését. 
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• Új lakó vagy egyéb célú ingatlanok kiosztásának, valamint beépítésének előfeltételéül kell 
szabni a terület vízrendezését és a csapadékvizek elvezetésének a megoldását. 

4. Vízrajzi vonatkozások 

Edelény város közigazgatási területén Igazgatóságunk 1 db vízrajzi állomást (003750 törzsszámú 
Edelény felszín közeli állomás) üzemeltet, amelyről talajvízállás adatok állnak rendelkezésünkre. 

Edelény településen Igazgatóságunk felszíni állomást nem üzemeltet, azonban a - Bódva folyó 
közelsége miatt - település hidrológiai viszonyainak szempontjából releváns létesítmény a 001744 
törzsszámú felszíni állomás. 

Az állomásokról a fontosabb adatokat az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 

Az állomás Koordináták A rendelkezésre álló idősor 

törzsszáma neve EOVx EOVy 
Adatfajta terjedelme 

003750 Edelény 328 999 776 537 talajvízállás 1994. 01. 03-tól napjainkig 

001744 Szendrő 340 834 774 520 
vízállás 1928. 11. 01-től naoiainkiq 
vízhozam 1928. 11. 01-től naoiainkiq 

S. Víziközmű jellemzők 

A településen kiépített ivóvíz-és szennyvízközmű hálózat üzemel. A vízvezeték-hálózat és a 
szennyvízcsatorna rendszer üzemeltetője az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt. 

Az újonnan kialakításra kerülő és ivóvíz, szennyvíz rácsatlakozás nélküli ingatlanok esetében a 
rákötési lehetőséget, amennyiben műszakilag lehetséges, a meglévő közműhálózatokra történő 
csatlakozással biztosítani kell. 

A közcsatornába vezetett szennyvizek minőségének ki kell elégítenie a vízszennyező anyagok 
kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 
25.) KvVM rendelet előírásait. Szükség esetén gondoskodni kell az ipari jellegű szennyvizek 
megfelelő fokú előtisztításáról. 

Vízjogi engedélyköteles vízilétesítmény létesítése esetén a vízjogi engedélyezési eljárás során a 
vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM 
rendelet, továbbá a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. 
rendelet előírásai alapján az érintett esetekben Igazgatóságunk vagyonkezelői hozzájárulását és 
objektumazonosítási nyilatkozatát meg kell kérni. 

Igazgatóságunk az eljárás további szakaszaiban is részt kíván venni. 

Kérjük, a tárgyi szakvéleményünkben foglaltakat Edelény város településrendezési eszközeinek 
felülvizsgálata során érvényesíteni, majd az elkészült dokumentációkat elektronikus formában 
Igazgatóságunk részére véleményezés céljából megküldeni szíveskedjenek. 
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A város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához szükséges további adatok 

Igazgatóságunk, mint az állami tulajdonú felszíni és felszín alatti vízkészletek és vízi létesítmények 
kezelője fontos feladatának tekinti a területén lévő Önkormányzatok szakmai segítését, illetve a 
velük való hatékony és eredményes együttműködést. 

A korábbi gyakorlatunknak megfelelően az előző alapadatokon túl a tervezéshez szükséges további 
vízrajzi, vízgazdálkodási adatok, a közüzemi ivóvízellátására, szennyvízelvezetésre vonatkozó 
részletesebb információk szolgáltatását külön igénylés alapján tudjuk szolgáltatni. 

A közérdekű adatigénylés rendjére vonatkozó tájékoztató információk a 
http://www.emviziq.hu/Adatszolq/Adatszolgaltatas.asp link alatt érhetők el. 

Üdvözlettel: 

* 5. "* 

Erréil értesül; 
1. Címzett Edelény Város Önkormányzata,(jeqyzo@edeleny.hu) 
2. Címzett VÁTI Városépítés Kft - 1076 Budapest, Thököly út 7. Il./17, (szilvia.paksi@vatikft.hu) 
3. ÉMVIZIG Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály - Helyben 
4. ÉMVIZIG Vízrendezési és öntözési Osztály - Helyben 
5. ÉMVIZIG Vízrajzi és Adattári Osztály - Helyben 
6. ÉMVIZIG WGO Víziközmű Csoport - Helyben 
7. ÉMVIZIG Vízvédelmi és Vízgyűjtőgazdálkodási Osztály - Helyben 
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Építésügyi és Örökségvédelmi F osztályő
Örökségvédelmi Osztály

3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. Telefon:  46/795-713; 46/795-782, e-mail: epitesugy@borsod.gov.hu

Iktatószám: BO/25/0883-2/2021 Tárgy: Edelény  város településrendezési  eszközeinek

felülvizsgálata – előzetes adatszolgáltatás 

Hivatkozási szám: E/977-47/2021

Melléklet: digitális adatszolgáltatás

Ügyintéző: Négyesi Zsolt/ Szalacsi Klára 

Telefon: 46/795-713, 46/795-782

E-mail: epitesugy@borsod.gov.hu 

Edelény Város Önkormányzata

Molnár Oszkár polgármester

részére

Edelény

István király útja 52.

3780

Tisztelt Polgármester Úr!

Az E/977-47/2021 számú megkeresésére hivatkozással, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

sajátos jogintézményekről  szóló  314/2012.(XI.8.)  Kormányrendelet  42 § (5)  bekezdés értelmében az

alábbi előzetes adatszolgáltatást nyújtom:

A  környezeti  vizsgálattal  összefüggő  eljárásban  az  egyes  tervek,  illetve  programok  környezeti

vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 3. mellékletben foglaltak alapján a kulturális örökség

(műemlékvédelem és régészet) védelmére kiterjedően Budapest Főváros Kormányhivatala vesz részt,

abban  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal,  mint  I.  fokú  örökségvédelmi  hatóság

hatáskörrel nem rendelkezik.

A  hivatkozott  számú  megkeresésben  foglaltak  szerint  a  módosítás  célja  Edelény  város  teljes

közigazgatási területére vonatkozóan a településrendezési eszközök felülvizsgálata.

A települési örökség szerves részét képezik a régészeti lelőhelyek. A közhiteles hatósági nyilvántartás a

már  ismertté  vált  régészeti  lelőhelyek adatait  őrzi,  a  régészeti  lelőhelyek összessége azonban nem

ismert.  A  régészeti  örökség  védelme  és  a  települések  tervezése  szempontjából  egyaránt  fontos  a

régészeti  lelőhelyek  minél  pontosabb  felderítése,  lehatárolása.  Ennek  eszköze  a  kulturális  örökség

védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV.  törvény  [továbbiakban:  Kötv.]  85/A.  §  (1)  bekezdése  szerinti

örökségvédelmi  hatástanulmány  régészeti  munkarésze,  amely  a  régészeti  érintettségű  területek

lokalizálásán és a tervezett változtatások régészeti örökségre gyakorolt hatásának felmérésén túl segíti a

földmunkával járó beruházások tervezését, telepítését.

A  Kötv.  85/A.  §  (1)  bekezdése  alapján  „Örökségvédelmi  hatástanulmányt  kell  készíteni  a  település

településfejlesztési koncepciójának kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor

nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az
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tíz évnél régebbi,  akkor azt a rendezés alá vont területre el kell  készíteni.  Nem kell  örökségvédelmi

hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. [lásd: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.

évi LXXVIII. törvény] 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási

szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.” 

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Főosztály

Örökségvédelmi Osztályánál Edelény Város teljes közigazgatási területére vonatkozóan örökségvédelmi

hatástanulmány  nem  áll  rendelkezésre,  így  szükségesnek  tartom  az  örökségvédelmi

hatástanulmány régészeti munkarészének  elkészítését.  Az örökségvédelmi hatástanulmány a jelen

eljárásban  összeállításra  kerülő  véleményezési  dokumentáció  részét  kell,  hogy  képezze,  s  azt  az

örökségvédelmi hatóság részére is meg kell küldeni.

A hatástanulmánnyal kapcsolatban részletes iránymutatást  a  kulturális örökség védelmével kapcsolatos

szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Kormányrendelet [továbbiakban: KöR.] 83-84. § és 14. melléklete ad. A

KöR. 83. § (1) bekezdés a) pontja alapján az örökségvédelmi hatástanulmányt a Kötv. 85/A. §-ában

meghatározott  esetekben  a  településfejlesztési  koncepció  vagy  a  településrendezési  eszköz

megalapozó vizsgálata keretében, települési örökségvédelmi hatástanulmányként a KöR. 14. melléklet

szerinti tartalommal, a KöR. 83. § (2) bekezdés a)–c) pontja alapján kell elkészíttetni.

A  Kötv.  85/A.  §  (2)  bekezdése  alapján  az  örökségvédelmi  hatástanulmányban  megfogalmazott

értékvédelmi  terv  szerint  kell  meghatározni  az  örökségvédelemmel  érintett  területekre  vonatkozó

településfejlesztési  és  településrendezési  eszközöket.  A hatástanulmány eredményét  a  Helyi  Építési

Szabályzatba  és  a  Települési  Arculati  Kézikönyvbe  át  kell  vezetni,  a  szerkezeti-,  és  szabályozási

tervlapokon a védendő építészeti emlékeket és a régészeti lelőhelyeket (régészeti érdekű területeket)

jelölni szükséges.

A Miniszterelnökség által vezetett  régészeti lelőhelyek és a műemlékileg védett ingatlanok közhiteles

hatósági nyilvántartása [IVO] szerint a település területén több régészeti lelőhely ismert.  A védelemmel

érintett  ingatlanokra  vonatkozó,  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi  és

Örökségvédelmi  Főosztály  Örökségvédelmi  Osztálya  által  hozzáférhető  adatállományt  elektronikus

formában a  jegyzo@edeleny.hu     elektronikus címre  küldöm meg.  A  jelen  levélhez  mellékelt  digitális

adatállomány alapján a közhiteles hatósági nyilvántartás adatait a készítendő Helyi Építési Szabályzatba

és  a  Települési  Arculati  Kézikönyvbe  át  kell  vezetni,  a  szerkezeti-,  és  szabályozási  tervlapokon  a

régészeti lelőhelyeket (régészeti érdekű területet) jelenleg ismert kiterjedésükkel jelölni szükséges.

A  település  területén  beruházást  tervező  építtetők  tájékoztatása  érdekében  kérem  az  alábbiak
feltüntetését a helyi építési szabályzatban:

A Kötv. 7. § 20. pontja értelmében a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési
költségű,  a  Nemzeti  Infrastruktúra  Fejlesztő Zrt.  által  kezelt,  a  védmű-,  töltés-  és  a  2500  hektár
alapterületet  meghaladó  árapasztó-  vagy  árapasztó  tározó-építés,  vagy  azon  közérdekű  célú,
földmunkával járó beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló törvény szerint
kisajátítást végeztek, nagyberuházásnak minősül.
Ezekben az esetekben a Kötv. 23/C. § (1) bekezdése értelmében a beruházónak a teljes beruházási
területre vonatkozóan előzetes régészeti dokumentációt kell készíttetnie, amelyet majd a földmunkával
járó  tevékenység  engedélyezésére  irányuló  azon  első  hatósági  eljárás  megindítására  irányuló

2

mailto:jegyzo@edeleny.hu


BO/25/0883-2/2021

kérelemhez kell mellékelnie, amelyben az örökségvédelmi hatóság eljár, vagy szakhatóságként, vagy a
szakkérdés  vizsgálatával  közreműködik.  A  Kötv.  23/C.  §  (3)  bekezdése,  valamint  a  Kr.  3.  §  (3)
bekezdése alapján az előzetes régészeti dokumentációt a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján
a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (1113 Budapest, Daróci út 3., tel.: 06-
1-430-6000) készíti el. 
A  teljes  bekerülési  költség  vonatkozásában  a  Kötv.  23/F.  §  (4)  bekezdése  irányadó,  amelynek
értelmében  a  nagyberuházáshoz  kapcsolódó  régészeti  feltárással  összefüggő  rendelkezések
alkalmazásában  –  tekintet  nélkül  a  nagyberuházás  szakaszolására  –  a  beruházás  teljes  bekerülési
költsége  a  számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  törvény  47–51.  §-ában  meghatározott  tételek  tervezett
összege. 

Kérem, hogy a tervezet összeállítása során fentiek figyelembe vételével szíveskedjenek eljárni.

Miskolc, 2021. április 01. 

Dr. Alakszai Zoltán
kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Erdeiné Gadó Helga

főosztályvezető

A BO/25  /0883  -2/2021   iktatószámú lev  élről hivatali kapun értesül  :  

1. Edelény Város Önkormányzata Molnár Oszkár polgármester - hivatali kapun

(3780 Edelény, István király útja 52.)

jegyzo@edeleny.hu e-mail-címen is - digit. melléklettel

2. Irattár
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3780 Edelény 
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Tárgy: Edelény Város településrendezési 
eszközeinek felülvizsga!ata - adatszolgáltatás 
Hiv. száor 1=/977-49/2021. 
Mellékfet: ·1. J\!ábá1,yaszottsági térkép 

2. Alábányászottsá~ 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi 
Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban Bányafelügyelet) T. Címzett hivatkozott számú 
megkereséseire, az Edelény Város településrendezési eszközeinek felülvizsgalataval kapcsolatban, az 
alábbi tájékoztatast adja: 

1. Edelény közigazgatasi területén engedélyezett szilárdásvány-kutatás, bejelentett előkutatas nincs; 

2. Az közigazgatási területén az alábbi, megkutatott, ipari készlettel rendelkező ásványi nyersanyag 
előfordulások szerepelnek az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon 
Nyilvántartasban: 

• ,,Gyümölcsmegi dűlői" kavicsbánya (kódja: 4321) ásványi nyersanyag lelőhely található a 0377 
hrsz. területen. 

• .Nagyréti" kavicsbánya (kódja: 4323) ásványi nyersanyag lelőhely található a 0353-0355 hrsz. 
területen. 

3. A város közigazgatási területét érinti bezart mélyművelésű banyák, de földtani veszélyforrás nem 
lép fel az alábányászott területeken sem. Mellékelve megküldjük a terület alábányászottságát 
ábrázoló szelvényeket és térképet, illetve a Magyar Banyaszati és Földtani Szolgálat honlapján 
https://map.mbfsz.gov.hu/szenkataszter/ is megtekinthetőek. 

A Bányafelügyelet az adatszolgáltatast a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 25. § (3)-(3a) 
bekezdései, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekröl szóló 
314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 9. melléklete alapján adta meg. 

Miskolc, 2021. április 8. 

dr. Alakszai Zoltán 
kormánymegbi_zött: 

nevében és megbízásából: 

'->l')J 
5G /~( 
Szőcs Péter 
osztályvezető ·· 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Föosztá!y Bányasz;ti-ós~á!y 
3527 Miskolc, Soltész Nagy Kalman u, 5_; te!.:46/503-740; email: banyaszat@borsod.gov.hu 
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4. KÖRNYEZETI VIZSGÁLATRA ÉRKEZETT ELŐZETES VÉLEMÉNYEK 
  



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL 

Ügyiratszám: B0/32/04344-2/2021. 

Ügyintéző: Dr. Kövér Csilla 

Tárgy: Edelény Város új településrendezési 

eszközeinek elkészítéséhez környezeti 

vizsgálat tematikájára vonatkozó vélemény 

Hivatkozási szám: E/977-38/2021. 

Edelény Város Önkormányzat 

Edelény, 

István király útja 52. 

3780 

Edelény Város Önkormányzata hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi 

építési szabályzat (HÉSZ) és szabályozási terv) felülvizsgálatát tervezi. 

Ennek során a E/977-38/2021. hivatkozási számú levelükben környezeti vizsgálattal kapcsolatos 

megkeresést küldtek Föosztályunkra, amelyben a környezeti vizsgálat tematikájára vonatkozóan kérik 

véleményünket. 

Természetvédelmi szempontból: 

Ezúton kijelentjük, hogy a környezeti vizsgálat/értékelés lefolytatásához az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1. 11.) Kormányrendelet 4. sz. mellékletében szereplő 

tematikát a kidolgozásra elégségesnek tartjuk, azon felül egyéb szakterületi elvárást nem fogalmazunk 

meg. 

Zaj- és levegőtisztaság-védelmi szempontból: 

Tárgyi ügyben szereplő Edelény Város TRE felülvizsgálata környezeti vizsgálat tematikájával 

kapcsolatos véleménykérés ügyében a benyújtott dokumentációban tervezni kívántakat levegötisztaság

és zajvédelmi védelmi szempontból nem kifogásoljuk. 

Hulladékgazdálkodási szempontból: 

Edelény Város Önkormányzata által a településrendezési eszközök felülvizsgálatának tematikájával 

kapcsolatos véleménykérés ügyében a benyújtott dokumentációban foglaltakkal szemben egyéb 

szakterületi elvárást nem támasztunk. 

Földtani közeg védelme szempontjából: 

Az Edelény Város TRE felülvizsgálata környezeti vizsgálat tematikájával kapcsolatos véleménykérés 

ügyében a benyújtott dokumentációban tervezni kívántakat földtani közeg védelmi szempontból nem 

kifogásoljuk. 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36·46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 KRID: 521067758 

E-mail: komyezet.lo.miskolc@borsod.gov.hu 
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Fentiek alapján kijelen~ük, hogy a környezeti vizsgálat, értékelés lefolytatásához meghatározott, a 

Kr. 4. sz. mellékletével összhangban álló, részünkre megküldött tematikával szemben környezetvédelmi, 

természetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emelünk, azzal egyetértünk. 

Fentieket kérjük a településrendezési eszköz módosítása során figyelembe venni, és az elkészült 

terveket a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni véleményezésre. Az eljárás további 

szakaszaiban részt kívánunk venni. A tervdokumentációt elektronikus formában kérjük. 

Miskolc, 2021. április 14. 

Kap!ák: 

dr. Alakszai Zoltán 

kormánymegbízott 

nevében és megbízásából: 

1. Címzett: (HK: 650216114) + E-mail:jegyzo@edeleny.hu (pdf) 

2. Iratokhoz 



Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 
H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal J., Pf.: 6. 

Tel.: (48) 506-000, Fa·x: (48) 506-001 
info.anp@t-onlinc.hu 

www.anp.hu 

Edelény Város Önkormányzata 
Molnár Oszkár polgármester 
Edelény 
István király útja 52. 
3780 

lkt.szám: ANPJ/642- 1 /2021 
Üi. : Krajnyák Cecí lia 
Hiv. szám: E/977-39/2021 

Edelényi Közös 0 1, 'h „ 11a11yzati Hivatal 

ÉR 
3780 Edelény is• n r. r, irá ly útja 52 

,......~.+-i~~d::.+ó=s :c:á:.:..i.t-ft;~_12_2-'-o..;;..9_..::;..2-...;:o..::;..s ___ --1 

Tárgy: vélemény környezeti vizsgálat tematikájáról 
Éri<. ;:e. ks sz. fld-r-· 

Iktatva: lktatószáml- ~ ~ ~ b {J 
Tisztelt Polgármester Úr! 

Mell„ csomó ll, 
db b, ) előadó · 

Hivatkozva a 202 1. marc1us 19. napján érkezett, „EDELÉNY Város Településrendezési 
Eszközeinek felülvizsgálata - Véleménykérés környezeti vizsgálat tematikájáról" tárgyú 
megkeresésére, az alábbiakról tájékoztatjuk. 

Edelény Város Polgármestere, fenti hivatkozási számú levelében a Város Településrendezési 
Eszközeinek fe lülvizsgálatáról tájékoztat, egyben a véleményünket kéri az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1.11.) Kormányrendeletben foglaltak alapján 
elkészíte tl környezeti vizsgálat tematikáj ára vonatkozóan. 

A környezeti vizsgálat tematikájára vonatkozó vélemény 
A benyújtott tájékoztató anyagot áttekintettük, a környezeti vizsgálat kidolgozására 

meghatározott tematikát megfelelőnek találjuk, a jogszabályban fog laltakon kívül más tartalmi 
elemet nem kérünk. 

Nyilatkozat az eljárásban történő részvételi szándékról 
Ezúton nyilatkozzuk, hogy a 71/201 5. (III. 30.) Korm. rendelet 37. § d) pontja alapján az 

egyeztetési-véleményezési eljárásban, a továbbiakban is részt kívánunk venni. A tervvel 
kapcsolatos dokumentációt - lehetőség szerint - elektronikus adathordozón kérjük igazgatóságunk 
részére megküldeni. 

Jósvafő, 202 1. április 1. 

Kapják: címzett 
irattár 

Üdvözlette l: 

/ 



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL 

Ügyiratszám: 80/N EF /1136-2/2021 . 

Ügyintéző: Snellenperger Tünde 

Telefon: (36 46) 354-611/106. mellék 

Molnár Oszkár Polgármester Úr részére 

Edelény Város Önkormányzata 

Edelény 

István király útja 52. 

3780 

Elektronikusan: jeqyzo@edeleny.hu 

Tisztelt Polgármester Úr! 

. ..... ·~ 
..... ;:e· 

Tárgy: Edelény Város településret)dez~s~ 

eszközeinek felülvizsgálatára irányuló - környezeti 

vizsgálat tematika közegészségügyi 

véleményezése 

Hivatkozási szám~ E/977-37/2021. 

Melléklet: -

--·--~„.„ ...... 
Edelényi Közös lm'' '· rnianyzati Hivatal 

3780 Edelér.v l!"r. ;:;11 király útja 52 
t--~~~-'-'A=do~· s=z~am~·-11~_;2_2_0_9-_2_-o_s~~~~-1 

ÉRK fl!ET T 702 í pp !_::s sz ~ t:i ~ ~ 
lktatva:2021 ÁPR 1 4, IKtatószám C ,9 (/"-

Mell. 
csomó / 

db 1.P íLO( PL ,....-előadó 

Edelény Város Településrendezési Eszközök felülvizsgálata tárgyában az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (3) 

bekezdés által biztosított jogköröm alapján az alábbi szakmai véleményt adom. 

A rendezés okát a jogszabályi háttér megváltozása mellett a Város életében bekövetkező változások 

szükségessége is indokolta. A településrendezési eszközök felülvizsgálata során a jogszabályi háttér 

megváltozásának figyelembe vételével sor kerül többek között a lakossági és önkormányzati módosítási, 

gazdasági célú fejlesztési igények szerepeltetésére az ehhez szükséges infrastrukturális és 

környezetvédelmi beruházások feltételeinek biztosítására. A felülvizsgálat során sor kerül továbbá a 

településrendezési eszközök magasabb szintű tervekkel való összhangjának megteremtésére. A 

kidolgozás során figyelembe veszik az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót valamint a 

Megyei Területrendezési Terv települést érintő koncepcióit is. 

A megküldött véleményezési dokumentáció alapján jelen eljárás keretei között, a város hatályos 

Településszerkezeti Tervének valamint a Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálatára kerül sor. Mivet 

a tervezési feladat a Város teljes közigazgatási területére vonatkozik, a környezeti vizsgálat lefolytatása 

kötelező. 

A településfejlesztési koncepció a település küldetését, jövőképét, fenntartható fejlesztésének főbb 

irányait, valamint átfogó célkitűzéseit és prioritásait határozza meg, amely alapjául szolgál a közép_ ~s 

rövid távú fejlesztési tervezésnek, valamint a rendezési terveknek is. 

-=~:<
A népesség egészségi állapota javítása érdekében a településfejlesztési koncepcióval szem.ben 

megfogalmazott népegészségügyi elvárás a környezeti tényezökböl eredő egészségkockáza~k 
felmérése és csökkentése, a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúrák fejlesztése, a lakÓsság - . 
rekreációs és egészség megőrzési, egészségfejlesztési lehetőségeinek bövftése. 

Népegészségügyi Főosztály 
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12 . Telefon: (36-46) 354 61 l Fax: {36-46) 358-060 
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Szakterületi vonatkozásban. a város Településfejlesztési Koncepciójának kidolgozása kapcsán olyan 

fejlesztések és prioritások megalkotását javasoljuk, melyek a település lakói számára élhetőbb, 

egészségesebb környezetet, javuló életminőséget jelentenek. 

Szakterületi vonatkozásban támogatom a Településfejlesztési Stratégiában célként megfogalmazott 

azon teNezett intézkedéseket, melyek környezet-egészségügyi hatásai pozitívak, javítják az érintett 

lakosság életkörülményeit, csökkentik egészségkockázatát. Támogatom a város célkitűzései között 

szerepeltetett élhetőbb, a környezeti terhelésektől mentes települési környezet kialakítását, a sport és 

szabadidős tevékenységek ösztönzését, a .barnamezős területek" újrahasznosítását valamint a 

zöldfelületek megújítását és a környezettudatosság erősítését. 

Kazincbarcikai iparterület közelsége miatt a település háttér szennyezettsége a széljárástól függően 

változhat az ipari terület közelsége érezhető. Ettől függetlenül a település közigazgatási határain belül 

kevés ipari tevékenység zajlik. A közületek valamint a lakossági fűtés mellett a másik, elsősorban lokális 

terhelést jelentő légszennyező forrás a település gépjármű közlekedése. 

A környezeti vizsgálat kidolgozása során a Rendelet 4. számú mellékletében foglalt általános 

tartalmi követelmények szakterületemet érintő elemzési pontjaival egyetértek. 

A Településrendezési Eszközök felülvizsgálata valamint a település átfogó fejlesztését szolgáló 

célok megvalósítása tekintetében közegészségügyi szempontból az alábbiakra hívom fel szíves 

figyelmét. 

A lakosság komfort érzetének, életminőségének javítása, a talajvíz minőségének védelme valamint a 

fenntartható fejlődés és-a környezetvédelmi célok elérése érdekében, szem előtt kell tartani a község 

fontosabb kommunális infrastrukturális rendszereinek fe jlesztését és a kommunális rendszerekre történő 

rákötések szorgalmazását. Továbbá a talaj- és talajvízszennyezö házi szennyvízgyűjtők. szikkasztók 

szabályos felszámolása is különösen indokolt a talajvíz minőségének védelme érdekében. 

A kommunális infrastruktúra fejlesztése az egyes környezeti tényezők állapotjavításának kiemelt 

eszköze, olyan környezettudatos intézkedés, mely hozzájárul az ellátás színvonalának növelése mellett 

az érintett népesség életszínvonalának emeléséhez is. Az egészségesebb környezet jobb 

életkörülményeket teremt és a környezeti kockázatok csökkentésével javul a népesség egészségi 

állapota, életminősége. 

A települési életterek fejlesztésében fontos szerepe van a lakosságot kiszolgáló rekreációs tereknek és a 

reprezentatív településképnek, közterületeknek. A települési életterek fejlesztése során az egyik 

hangsúlyos szegmens az alacsony presztízsű illetve a degradálódott területek felszámolása. fejlesztése. 

A rövid- és középtávú célkitűzések között üdvözöljük. azon intézkedéseket melyek megoldást nyújtanak 

a környezet-egészségügyi, közegészségügyi szempontból jelentős környezeti és társadalmi tényezők 

állapotjavítására irányulóan. így pl. kiemelkedő szerepet kapjon a színvonalasabb közösségi élet 

feltételeinek megteremtése a zöldfelületek, rekreációs és szabadidős terek fejlesztése által, valamint a 

társadalmi összetartás erősítésében fontos szerep háruljon a telepszerű körülmények között élők 

helyzetének javítására, és a hátrányos helyzetben lévők életkörülményeinek megoldására is. 

A községben élők életminőségének fontos alapfeltétele a megfelelő színvonalú humán szolgáltatások 

(egészségügy, szociális ellátás, oktatás-nevelés, közigazgatás) elérhetősége. A demográfiai 
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tendenciákhoz igazodva kiemelt figyelmet érdemel az időseket ellátó intézmények fejlesztése is. 

Ezért támogatom az egészségügyi, szociális. közművelődési. és egyéb szolgáltatások intézmény

rendszereinek fejlesztését is. Fontos, hogy minél többféle egészségügyi és szociális szolgáltatás legyen 

helyben elérhető, és fontos ezen, szolgáltatások színvonalának fejlesztése is, hogy képes legyen 

alkalmazkodni a településen élö népesség változó igényeihez. 

A lakosság egészségtudatosságának fejlesztése, növelése érdekében szükséges egészségnevelési 

tevékenységnek fel kell hívnia a lakosság figyelmét az egészséget veszélyeztető kockázati tényezőkre, 

azok elkerülésének módjaira, valamint a célzott szűrővizsgálatokon való részvétel fontosságára. 

Szervezett egészségkommunikáció révén a legszélesebb társadalmi körben kell tájékoztatást, 

felvilágosítást biztosítani az egészséges életmód, az egészséget megőrző és védő készségek, szokások 

elsajátítása érdekében. Fenti, az egészségi állapot javítására irányuló célok, programok szakszerű 

megvalósítása érdekében a népegészségügyi szakemberek részvételét, bevonását javasoljuk. 

A településen élő lakosság demográfiai helyzetének és életminőségének további romlása 
érdekében erősíteni kell a fiatalabb, aktívabb és képzettebb korcsoportok megtartó és népességvonzó 

képességét. Kiemelten fontosnak tartom a településén lévő lakások teljes körű komfortosítását, mint az 

egyes környezeti tényezők állapotjavításának kiemelt eszközét, mely olyan környezettudatos intézkedés, 

ami hozzájárul az ellátás színvonalának növelése mellett az érintett népesség életszínvonalának 

emeléséhez is. 

A település közúthálózata tekintetében a jövőben is támogatni kell a község közterületeinek (terek, 
parkok) valamint közlekedési infrastruktúrájának (szilárd burkolatú utak, járdák, parkolók) további 

szépítését, fejlesztését, annak érdekében, hogy a lakosság komfortérzete tovább javuljon, a község 

népességmegtartó ereje és idegenforgalmi látogatottsága erősödjön . 

Fontosnak tartom továbbá a kritikus légszennyező anyagok levegőminőségi határérték alatti 

szintjének biztosítására tett javaslatok, intézkedések megvalósítását, a légszennyezéssel járó 

tevékenységek tilalmának bevezetését a lakóövezetben. Az aeroallergén növények visszaszorítása 

érdekében a köz és magán területek gyommentesítése - a rendelkezésre álló hatósági eszközök 

erőteljes igénybevételével, szankcionálással - kiemelt feladat. Az allergén gyomnövények 

elszaporodásának megakadályozása, a rendszeres gyommentesítés hozzájárulhat az allergén spórák 

mennyiségének csökkenéséhez. A települési zöldterület-gazdálkodásban pedig az erősen allergén 

fafajták, mint a nyír, éger, kőris, platán és füzfák telepítésének mellőzése javasolt. A zöldterületek 

megtartása levegőtisztaság-védelmi szempontból kiemelten kezelendő. 

Támogatom a környezetszennyező illegális települési hulladéklerakók felszámolását, a lakosság 

szemléletének átalakítására való jövőbeni törekvéseket, valamint a szelektív hulladékgyűjtés és az 

újrahasznosítás népszerűsítését is. Az Illegális hulladéklerakók felszámolása elengedhetetlen, hiszen 

amellett, hogy szennyezik a környezetet, rontják a térség arculatát is. 

A település fekvése és egyéb adottságai figyelembe vételével szorgalmazom a megújuló 
energiaforrások alkalmazásának tervezetét, a környezeti állapot, környezetbiztonság, továbbá a 

települési környezet minőségének javítása érdekében, különös tekintettel az alacsony presztízsű 

lakókörnyezeti területeken. 
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A jövőbeni fejlesztések során fontos szempont kell, hogy legyen a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes 

hulladékokkal kapcsolatos valamint az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére vonatkozó 

közegészségügyi követelmények betartása. A tervezési övezetben végbemenő fejlesztések, a felszín 

alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat. 

A város területeinek fejlesztése együtt járnak bizonyos környezeti terhelésekkel és az ebből származó 

levegőszennyezés és zajterhelés növekedésével. 

A lakosság körében negatív hatással jelentkezhet a zaj és rezgés okozta hatás melyek esetében a zaj

és rezgésvédelem szempontjait a területrendezés és fejlesztés, alkalmával szem előtt kell tartani. 

Környezeti zaj vonatkozásában javasoljuk a települési építési szabályzatban. a lakó- és az építésre 

szánt területek lakózónáinál a zajexpozícióval járó tevékenységek korlátozásának előírását. 

A zajszennyezettség növekedése komoly egészségügyi kockázatokat hordozhat az ott élő lakosságra 

nézve. A kedvezőtlen helyzetet nem csak kizárólag a zajterhelés fizikai mennyisége, zajszintje határozza 

meg, hanem az is, hogy ez a terhelés érint-e - és ha érint, akkor milyen mértékben - védett 

objektumokat (pl. lakóházak, iskolák), vagyis első sorban a lakosságot. 

Levegő emisszió terhelés - elsősorban nitrogénoxidok, korom és szálló por - térben és időben változó, 

de a tervezési területen túl nem okozhat jelentős levegőszennyezést. Légszennyező anyag a 

munkagépek valamint a szállítójárművek forgalma miatt is kibocsátásra kerülhet jellemzően nitrogén

dioxid, szénmonoxid és korom kibocsátás tekintetében. 

A környezeti levegő további terhelése érdekében az építési, kivitelezési munkák során meg kell 

akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen, határértéken felüli 
légszennyezettséget okozna. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület 

locsolásával kell biztosítani. A szállítójárművek, munkagépek folyamatos tisztántartásával , 

sebességkorlátozásával, szállítás során ponyvás takarással kell a környezetbe jutó szálló por 

mennyiségét csökkenteni. 

Hulladék kezelés szempontjából a munkaterületeken képződő, különböző típusú hulladékok szelektív 

gyűjtéséről, valamint azok rendszeres elszállításáról minden esetben gondoskodni kell. Kommunális 

hulladék gyűjtése zárt konténerekbe kell, hogy történjen. A tevékenység során felhasznált vegyi 

anyagokra, készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. 

A fentiek alapjául szolgáló jogszabályi előírások: 

A földtani közeg és a felszin alatti vizek állapotát érintő tevékenységek tekintetében a felszín alatti vizek 

védelme valamint az egyes védőidomokban. védőterületeken végezhető tevékenységek kapcsán be kell 

tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21 .) Korm. rendelet és a vízbázisok, távlati 

vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi-létesltmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) 

Korm. rendelet előírásait. 

A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat tartalmazó jogszabályok 

vonatkozásában: 

• A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1 }-(4) bekezdése és a levegőterheltségi szint 

határértékeiről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 

4/2011 . (1. 14.) VM rendelet 7. §-a tartalmazza. 

A veszélyes vegyi anyagokra és készítményekre vonatkozóan: 



• A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való :t~vé~enységet a kémiai biztonságról szóró 2000. ·-· - - „___ .... -...-..,.--
évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokk~·~. illetve veszélyes keverékekkel végzett 

tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekket 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenysége_k részletes szabályairól· szóló 44/2000. (Xlf. 
27.) EOM. rendelet szabályozza. -..::~·.~ „ ~

. ~ 
~;~F~ 

A keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére. kezelésére vonatkozóan: 

• A munkavégzéshez, a gépek üzemeltetéséhez kapcsolódóan keletkező veszélyes hulladékok 

gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.)- Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. 

Zajvédelmi szempontból: 

• A fent írtak mellett be kell tartani a zajtól védett területeken .a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról" szóló 27/2008. (Xll.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú 

melléklete által tartalmazott zajforrások zajterhelési határértékeit is. 
~,_ 

Edelény Város településfejlesztési és rendezési eszközeinek felülvizsgálata tárgyában 

közegészségügyi, környezet-egészségügyi szempontbóí egyéb észrevételt nem teszek. 

Miskolc, 2021 . április ,/3.,. 

peredy.gyozo 

Tisztelettel: 

dr. Alakszai Zoltán kormánymegbízott 

nevében és megbízásábó;· 

r-:> // 
~(!~<2, ~ 

Dr.·Asztalos Agne/ 

főosztályvezető' lr_ 

Digitá lisan aláírta: peredy.gyozo 
Dá tum: 2021 .04.13 15:28:21 +02'00' 

hriskolc 
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Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező. 

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, 
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ MEGYEI 
KATASZTRÓFA VÉDELMI lGAZGA TÓSÁG 

IGAZGATÓ-HELYEITES l SZERVEZET 
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT 

Ügy száma: 35500/2643/202 l. ált. ( 1052/202 1.) Tárgy: Edelény város te lepülésrendezési 
eszközeinek felü lvizsgálata, 
környezeti vizsgálat 

Ügyintéző: lván Krisztián 
Telefonszám: 46/517-3 77 

Edelény Város Polgármestere 

3780 Edelény 
István király útja 52. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Hivatkozási számuk: E/977-29/~ 

·----------------- ------. 
Edelényi Közös Onkormányzati Hivatal 

3780 Edelény, lstvan király útja 52 
· Adószam: 15812209-2-05 

l 1ktatva: íl/ • P 0 7 lktatószam : ' i ~!- -l( ".iL. 1 

Mell 
csomó 

db l .:::. előadó 

E/977-29/202 l számú megkeresésére - az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján - Edelény város 
településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához a környezeti vizs~álattal kapcsolatban az 
alábbi véleménvt adom: 

A 2/2005 . (I. 1 l.) Korm. rendelet 3. számú melléklet IT. l.d) pontja alapján jelen eljárásban 
igazgatóságom „a fels=ini és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelmére 
kiterjedően", IT.2.k) pontja alapján pedig a „súlyos ipari balesetek megelőzésére kiterjedően" 
vesz részt. 

A város területének jelentős része a (jelenleg üzemen kívül lévő) Edelény Városi Vízmű 
ivóvízbázis (ÉVÍZIG) H-1381-30/ 1998. számú (nem jogerős) határozatával kijelölt 
hidrogeológiai védőidomán (=védőterületén) helyezkedik el. A kijelölt hidrogeológiai 
védőidom lehatárolása 20 év elérési időre történt. 
A kijelölő határozat kiadását követően került sor a vízbázis állapotfelmérésére és a jelenleg is 
hatályos, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló 123/ 1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek megfelelő 

vízbázisvédelmi védőterületek és védőidomok meghatározására. A vízbázisvédelmi 
záródokumentációban (Varga&Varga Bt., Miskolc, 1999. október) belső, külső, valamint 
hidrogeológiai ,.A" és „B" védőterületeket határoltak le. 
Amennyiben az önkormányzat az Edelény Városi Vízmű ivóvízbázis biztonságba helyezésére 
vonatkozó szándékát, ill. a hatályos jogszabálynak megfelelő hidrogeológiai védőövezetek 
kijelölésére vonatkozó kérelmét fenntartja, az említett tervezési területeken az említett 
vízbázisvédelmi rendelet hidrogeológiai „B" védőterületekre vonatkozó előí rásait, 

korlátozásait már most célszerű alkalmazni, ezért az említett határozattal kijelölt, valamint a 
lehatárolt vízbázisvédelmi védő területeket figyelembe kell venni a környezeti értékelésben. 

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. úr 15. ~: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel. :46/502-962 
E-mail: borsod.vizugy@kacved.gov.hu 

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás: 
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388 

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00: Péntek 9:00-12:00 



A felszín alatti vizek védelméről szóló 21912004. (VII. 2 l.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete 
és az 1: 100000 méretarányú szennyeződés érzékenységi térkép alapján a város területének 
jelentős része (a belterületnek csaknem egésze) a felszín alatti víz állapota szempontjából 
fokozottan érzékeny besorolás alá esik (a határozattal kijelölt vízbázisvédelmi 
védőterületek fokozottan érzékeny besorolásúak). 
A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelme érdekében 
érzékenységi besorolástól függően korlátozásokat tartalmaz (pl. a 9. § 4. b) pontja 
értelmében a mennyiségi védelem érdekében felszín alatti víz állapota szempontjából 
fokozottan érzékeny területen tilos olyan tevékenység végzése, amelynek következtében a 
fedőrétegek eltávolítása révén felszínre kerül a felszín alatti víz.), ezért szintén célszerű 
figyelembe venni a környezeti értékelésben. 

Igazgatóságom 2/2005. (I. 1 l.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében rögzített 
szakterületeibe a település vízrendezése. csapadékvíz elvezetése. ill a földtani 
veszélyforrások Calábányászo ttsá~) hatásai nem tartoznak bele, ezzel együtt felhívom a 
figyelmét a következőkre: 
> A vízgazdálkodásró l szó ló 1995. évi LVII. törvény (Vgt.) 16. § ( 1) értelmében a vizek 

kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása - a védőművek 
építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés - az állam, a helyi 
önkormányzatok, illetve a károk megelőzésében vagy elhárításában érdekeltek 
kötelezettsége, 4. § (l) f) pontja értelmében a települési önkormányzat feladata a helyi 
vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés, továbbá a 16. § (5) b) pontja 
szerint a település belterületén a patakok, csatornák áradásai, továbbá a csapadék- és 
egyéb vizek által okozott kártételek megelőzése - kül- és belterületi védőművek 
építésével - a védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása. 
A csapadékok okozta helyi vízkárok megelőzése érdekében fontos a település (ill. a 
tervezési terület) egységes vízrendezése. 

A településrendezésnél vízfo lyásokkal (pl. azok parti sávjának szélességével) 
kapcsolatban a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által 
veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a fo lyók esetében a 
nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 
szóló 83/201 4. (III. 14.) Korm. rendelet parti sávra vonatkozó rendelkezéseit be kell 
tartani (pl. a tervezési területen húzódó időszakos vízfolyás esetében is). A parti sáv 
szélességét a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-a határozza meg. 

Vízfolyások, patakok menti területek, új lakó vagy egyéb célú beépítésének, illetve 
hasznosításának előfeltétele a felszíni vízfolyások, patakok az alábbiak szerinti mértékadó 
vízhozamra történő kiépítése, mederrendezése: 
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. 
rendelet 49. § ( 1) bek. szerint a vízfolyások, csatornák medrének, valamint műtárgyainak 
kiépítési mértékét 
a) belterületen és a kiemelt jelentőségű létesítmények környezetében 1-3%-os, 
b) külterületen a veszélyeztetett értékek, valamint az elöntéssel veszélyeztetett terület a 
te1ülethasználat, illetve az érintettek igényének figyelembevételével legfeljebb l 0%-os 
előfordulási valószínűségű vízhozam levezetésére kell méretezni. 

> A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 11. évi CLXXXIX. törvény 13. § ( l) 
bekezdésében, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 
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147/20 10. (IV. 29.) Konn. rendelet 58. §-ában megfogalmazott feladatoknak megfe lelően, 

a településrendezési eszközök módosítása során figyelemmel kell lenni a vízelvezető 
rendszerek megfelelő kiépítésére, a vízkárelhárítási feladatok ellátására. 

;;.. A település polgármesterének a településrendezési eszközök felülvizsgálata, módosítása, 
új ipari beruházás alkalmával figyelemmel kell kísérni a település katasztrófavédelmi 
besoro lását a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/20 11. (XI. 10.) Korm. 
rendelet 2 1. § (2) bek. alapján ,,A település polgármestere - a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv helyi szervének közreműködésével - a kockázatbecslést minden 
év szeptember 30-ig elvégzi és javaslatot tesz a település besorolására a megyei, fővárosi 
védelmi bizottság elnökének." 

;;.. Javaslom a földtanilag veszélyes területek felmérését és feltüntetését a szabályozási 
tervben és a helyi építés i szabályzatban, továbbá az olyan területeken történő építés 
megtiltását, ahol tömegmozgással lehet számolni (pl. alábányászottság miatt). 

Felhívom a figyelmét továbbá, hogy a településrendezési eszközök módosítására a területi 
vízügyi igazgatási szerv (Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság) véleményének 
figyelembevételével kerülhet sor. 

Kelt: Miskolcon, az elektronikus aláírás dátuma szerint 

Kapják: 
1. Cimzett (hk) 
2. Iratokhoz 

Lipták Attila tűzoltó dandártábornok 
tűzoltósági tanácsos 

megyei igazgató 
helyett és nevében 

dr. Csapó Zoltán 
katasztrófavédelmi hatósági 
szolgálatvezető-helyettes 
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Szunyoghné Rácz Zsuzsanna 

46/514-655 

Edelény Város Önkormányzata 

Molnár Oszkár 
polgármester részére 

Edelény 

István király útja 52. 

3780 

jegyzo@edeleny.hu 

Tárgy: Edelény város teljes közigazgatási 

területére vonatkozó településrendezési 

eszközeinek felülvizsgálata -

környezeti vizsgálat tematikájának 
meghatározása - előzetes 
tájékoztatás 

Hiv. sz.: E/977-35/2021 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Edelény Város Önkormányzata a teljes közigazgatási területére vonatkozóan a településszerkezeti 

terv és helyi építési szabályzat (melynek melléklete a szabályozási terv) felülvizsgálatát határozta el. 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1. 11 .) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R.) szerinti eljárás lefolytatásával kapcsolatban fordultak Irodánkhoz. 

A R. 1. § (2) bekezdés a) pontja, illetve az 1. melléklet 2. pontja alapján a környezeti vizsgálat 

lefolytatása a település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv készítése esetén mindig kötelező! A környezeti vizsgálat lefolytatásának szabályait 

a R. 6-11. §-a, a környezeti értékelés tartalmi követelményeit a 4. melléklete tartalmazza . 

A megküldött tervezett tematika alapján megállapítható, hogy az elkészítendő környezeti 
értékelés ki fog térni az épített környezet vizsgálatára. A megküldött tematika megfelel a R. 4. 

melléklete szerinti környezeti értékelés általános tartalmi követelményeinek, az épített környezetre 

vonatkozó szempontoknak. 

Miskolc, 2021. március 22. 



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI 
KORMANYHIVATAL 

Iktatószám: B0/34/1890·212021 . 

Ügyintéző: Kecskeméti Zoltán 
Telefon: 30/269-3686 

Molnár Oszkár Úr 

polgármester 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Edelény 

István Király útja 52. 

3780 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tárgy: Vélemény és adatszolgáltatás telepü

lésrendezési eszközök felülvizsgélata

környezeU vizsgálat tematikájáról 

Hiv. szám: E/977-3412021 

Melléklet -

Fenti hivatkozási számú megkeresésére - Edelény Város Tetepülésrendezési Eszközeinek 
felülvizsgálatával kapcsolatosan az egyes tervek, il letve programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005. (1. 11 .) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 7. § ( 1) bekezdése alapján a következő 

véleményt adom. 

A környezeti vizsgálat tematikáját elfogadom, az ellen kifogást nem emelek. 

Hatáskörömet a föklmüvelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. {XII. 2.) Korm. rendelet (Rend.) 11 . § (1 } és 12. § (5) bekezdése illetékességemet a Rend. 2. 

számú melléklete állapítja meg. 

Miskolc. 2021 . április 1. 

Kapják: 

Tisztetettel, 

Dr. Alakszai Zoltán kormánymegbízott 

nevében és megbízásából: 

~ 
Bényei Sándor 

osztályvezető.,,(. 

1. Edelény Város Polgármesteri Hivatala Edelény, István Király útja 52. 3780 

2. Irattár. 

Agrárjg}oi F·„· ~zl.ály F...rdls:9ti Os2!á!y 
3526 Miskolc 8lasl<011ics a 24. Telefon: ·:36·46) 53 1 020 Fax: (36-4ö; 531 009 



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL 

lkt.sz.: B0/35/01108-2/2021. 

Hiv.sz.: E/977-33/2021 

Ügyintéző: Szepesi Máté 46/503-41 O 

Melléklet: 

Edelény Város Önkormányzata 

Edelény 

István király útja 52. 

3780 

Tárgy: Tájékoztatás 

Tisztelt Polgármester Ú ! Mell.. cson•1.. \> 
'--~~~~~~~~dt~· ~ ~ előad~ 1 - · 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 

Osztálya (továbbiakban: talajvédelmi hatóság), mint elsőfokú talajvédelmi hatósághoz beérkezett 

„Edelény Város Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata - Véleménykérelem környezeti vizsgálat 

tematikájáról" tárgyú levelére hivatkozással az alábbi tájékoztatást adja: 

A talajvédelmi hatóság környezeti vizsgálat elkészítését nem kéri, a koncepció tartalmi követelményeivel 

kapcsolatosan elvárásokat nem fogalm az meg. 

A talajvédelmi hatóság a talajvédelmi követelmények érvényre jutását az érintett termőföldek 

vonatkozásában hatósági eljárás útján fogja vizsgálni. 

Miskolc, 2021 . március 23. 

Tisztelettel : 

dr. Alakszai Zoltán 

kormánymegbízott 

* 

Kapja: 
1. Edelény Község Önkormányzata; (3780 Edelény, István király útja 52. )+tv 
2. Irattár 

Agrárügyi Főosztály, Növény· és Talajvédelmi Osztály 

3526 Miskolc, Blaskovics u. 24., Telefon: (36-46) 503-401, Fax: (36-46) 503-404, novenyvedelem.miskolc@borsod.gov.hu 



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL 

Iktatószám: 19046/2021. 

Ügyintézö Nagy Hajnalka 

Molnár Oszkár 
polgármester úr részére 

Edelény Város Önkormányzat 

Edelény 
István király útja 22. 

3780 

Tárgy: Edelény város településrendezési 

eszközök módosítása 

Hiv. szám: E/977-32/2021. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Edelény város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata okán a környezeti vizsgálat tematikájával 
kapcsolatban, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (/.11.) Korm. 
rendelet 7. § (3) bekezdése, valamint a 3. melléklet 11.2. e ) pontja alapján biztosított jogköröm alapján a 
termöföld mennyiségi védelmére kiterjedöen az alábbi szakmai javaslatot adom: 

A településrendezési eszközök véleményezésére a termőföld védelméröl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 
{a továbbiakban: Tfvt.) tartalmazza az irányadó földvédelmi rendelkezéseket 

A Tfvt 6/8. § ( 1) bekezdése értelmében az ingatlanügyi hatóságnak a termöföld védelmének 
érvényesítése érdekében érvényre kell juttatnia, hogy a beépítésre szánt területek kijelölése lehetőség 

szerint a _gyengébb _niinö,~íiJ~Lmöfölde!s§l, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével 
történjen. A vélemény kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy az egyeztetési eljárás 
tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását az 
övezeti átsorolás szerinti területfelhasználás ne akadályozza. 

A Tfvt. 6/8. § (2) bekezdése szerint az egyeztetési eljárásban az ingatlanügyi hatóságnak - a (3) 
bekezdésben meghatározott eset kivételével - kifogást kell emelni, ha a településrendezési eszköz 
készítése, vagy módosítása alapján kijelölt beépltésre szánt területek többségében átlagosnál jobb 
minőségű termőföldeket érintenek, és a beépítésre szánt terület övezeti besorolásának megfelelö, 
területfelhasználásra hasonló körülmények és feltételek esetén átlagosnál gyengébb vagy átlagos 
minőségű termőföldeken is sor kerülhet, vagy az övezeti besorolásának megfelelő 

területfelhasználásra kellö nagyságú térmértékben lehetöség van a település már beépítésre kijelölt, de 
még fel nem használt területén is. 

A Tfvt. 6/8. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdésben foglaltakat n_em kell. al.ka.lmazni a. zártkerti 
ingatlan esetében, ha a településrendezési eszköz készítése vagy módositása a zártkerti ingatlan 

---- -----------------~ 

területének beépítésre szánt területbe történö átsorolása érdekében történik. 

Földhivatali Föosztály 
3525 Miskolc, Vologda utca 4. Telefon: (+36 46) 504 020 E-mal1: foldhivatal@borsod.gov.hu Honlap: borsod.foldhivatal.hu 

Hivatal rövid neve: BAZMKHFH Hivatal teljes neve: 8.-A.-Z. MKH Földhivatali Föosztály KRID: 322072159 



A Tfvt. 2. § 1. pontja értelmében átlagos minőségű termőföld: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 
1997. évi CXLI. törvényben (a továbbiakban: lnytv.) meghatározott törzskönyvben szereplő, az 
adott település - ideértve a fővárosi kerületet és az lnytv. 10. § (1) bekezdésében megjelölt 
városok esetében a kerületet - azonos művelési ágú termőföldjei 1 hektárra vetített 
aranykorona-értékeinek területtel súlyozott átlagának megfelelő termőföld. 

Edelény varos tekintetében atlagostól jobb minőségű termőföldnek minősül a gyümölcsös művelési ag 
esetén a 2., 3, 4. minőségi osztályú, ke~ művelési ag esetén a ~minőségi osztályú, .~zantó művelési 
ag esetén az _1_,,_hl minőségi osztalyú, szőlő művelési ag esetén a 2. minőségi osztalyú, legelő 

művelési ag esetén az 1., 2., 3., 4. minőségi osztályú, rét művelési ag esetén az 1. 2., 4., 5. minőségi 
osztályú termőföld. 

Fentieknek megfelelően a településrendezési eszközök felülvizsgalata során prioritast kell élveznie a 
mezőgazdasági műveléssel hasznosítható jó minőségű termőföldek védelmének, ezért a tervtávon 
belül szükségesnek ítélt lakóterület. valamint ipari„ kereskedelmi-. szolgaltató- és logisztikai 
létesítmények elhelyezése céljára szükséges területek kijelölését. ha lehetőség van ra, akkor a 
település jelenlegi belterületi hatarán belül. a még beépitetlen területek felhasználásával javasolom 
megtervezni. Amennyiben mégis szükségessé válik külterületi termöföldföld belterületbe vonása a 
fejlesztések során. akkor elsősorban a jelenlegi belterületi határhoz kapcsolódó. gyengébb minőségű 
termőföldek igénybevételét javaslom megtervezni, de minden esetben csak az indokolt szükségletnek 
megfelelő legkisebb mértékű termőföldek belterületbe vonása javasolható. 
Azon fejlesztések esetén, amely külterületi termőföldek végleges más célú hasznosítását fogja 
előirányozni a jövőben. akkor azt javaslom az adott település viszonylataban az átlagostól gyengébb 
minőségű termőföldeken megtervezni. amennyiben lehetőség van erre, figyelmbe véve azt, hogy a 
beépitésre szánt terület övezeti besorolásanak megfelelő, területfelhasználásra hasonló körülmények 
és feltételek esetén átlagosnál gyengébb vagy átlagos minőségű termőföldeken is sor kerülhet-e, vagy 
az övezeti besorolásának megfelelő területfelhasználásra kellő nagyságú térmértékben lehetőség van
e a település mar beépitésre kijelölt. de még fel nem használt területén is. Mindezek mellett arra is 
figyelmet fordltva. hogy a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását az övezeti 
átsorolas szerinti területfelhasználas ne akadályozza. 

A környezeti vizsgalat tematikaját földvédelmi szakmai szempontból megvizsgáltam és azzal 
kapcsolatban földvédelmi szakmai szempontból kifogást nem emelek. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Földhivatali Főosztálya a véleményezési eljaras 
tovabbi szakaszában is részt kivan venni. 

Mi s k o 1 e, 2021. március 29. 

;;; 

Tisztelettel: 

Dr. Alakszai Zoltán 

· -·, " "" -~·~,: · kormánymegbízott 
'1 / /.-

·i' > n~.Vében és me!ilbizásaból: 
/::·--,.~ s . . 

-~--- ·) ;· \ ...... . :;....._,.\\., 
::· 1 
e . Dr; Péter Adél 

„""- · föosztályvezetö {e 
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Földhivatalí Föosztály 
3525 Miskolc, Vologda utca 4. Telefon: (+36 46) 504 020 E-mail: foldhivatal@borsod.gov.hu Honlap: borsod.foldhivatal.hu 

Hivatal rövid neve: BAZMKHFH Hivatal teljes neve: B.-A.-Z. MKH Földhivatali Föosztály KRID: 322072159 
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N ÉPEGÉSZSÉGÜGYL FÖOS ZTÁLY 

Molnár Oszkár polgármester úr 
részére 

Edelény Város Önkormányzata 

Iktatószám: 
Ügyintéző: 

Telefonszám: 
E-mail: 
Tárgy: 

Hivatkozási szám: 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

BP/FNEF-TKl/2017-3/2021. 
Rybicska Antalné 
+ 36-1-4653866 
kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu 
Véleményezés természetes gyógytényező 
érintettsége szempontjából 
E/977 -30/2021 
E/977 -50/2021 

Edelény város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával összefüggő környezeti vizsgálat 
tematikájának meghatározása, valamint gyógyhelyre vonatkozó adatszolgáltatás tárgyában, hivatkozott 
számú leveleiben történt megkeresésekre a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az alábbi tájékoztatást adja: 

A város területén természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a 
BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

Érintettség esetén a BFKH, mint államigazgatási szerv feladatát a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
314/2012. Korm. rendelet) 9. számú mellékletének 25. pontja; továbbá, mint a környezet védelméért 
felelős szerv feladatát az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1. 11.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 2/2005. Korm. rendelet) 3. számú melléklete 11 .2. pontjának g) 
bekezdése állapítja meg. 

BFKH felhívja a figyelmet a 314/2012. Korm. rendelet 28/B. §-ra , valamint a 212005. Korm. rendelet 
4. § (2a) bekezdésére, melyek szerint: 

„2818. § Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre vonatkozó 
nyilvántarlását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének vizsgálata 
céljából. Abban az esetben, ha a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, az egyeztetési 
eljárás során Budapest Főváros Kormányhivatalát nem szükséges megkeresni. 

Közegészségügyi Osztály 1. 
1138 Budapest, Váci út 174. - 1550 Bp., Pf.: 203 - Telefon: +36 (1) 465-3866 - Fax: +36 (1) 465-3853 

Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
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4. § (2a) Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre vonatkozó 
nyilvántartását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének vizsgálata 
céljából. Ha a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, a döntéshez Budapest Főváros 
Kormányhivatalának véleményét nem szükséges kikérni." 

BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg. 
BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani 
(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód : 427094958). 

BFKH kéri a fentiek szíves elfogadását. 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

Üdvözlettel: 
dr. Sára Botond 

kormánymegbízott megbízásából 

Dr. Kelemen Erzsébet 
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos 

Közegészségügyi Osztály 1. 
1138 Budapest, Váci út 174. - 1550 Bp„ Pf. : 203 - Telefon: +36 (1) 465-3866 - Fax: +36 (1) 465-3853 

Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 



BUDAPEST FÓVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA 

ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FŐOSZTÁLY 

Molnár Oszkár polgármester úr részére 

Edelény Város Önkormányzata 

3780 Edelény 
István király útja 52. 

Iktatószám: BP/2602/00227-2/2021 . 

Ed-·i ~Özbs. Ó~k·~;;;.;~yzati Hivatal e eny1 . ·1 ·r 52 
37ao Edelény. 1st11an kira Y u ia 

Ügyintéző : 

Telefonszám: 
Bozóki-Ernyey Katalin, Szedmer Szilvia 
1 /795-9032,0611896-3819 
bozoki-ernyey .katalin@bfkh .gov. hu 
szedmer.szilvia@bfkh.gov.hu 

Adószám 1 !)812209-2-05 

:lf._11 7011 MÁR( 2 j, F.r1<.s.sz ~g 1 y 
E-mail: 

Iktatva 

Mell„ 

)02 M~nc / 1 Iktatószám f/q~ ~ -C1/1 
csomó \ ~ 

db t ·:> elöadó 

Tárgy: Edelény Város Településrendezési 
Eszközeinek felülvizsgálata 
vélemény környezeti vizsgálat tematikája 
ügyében 
Hiv. szám: E/977-28/2021 . 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A fent megjelölt tárgyban és számon küldött megkeresésükre az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet 7. § ( 4) bekezdésében foglaltak alapján a 
készítendő környezeti értékelés tematikájával kapcsolatban nyilatkozom, hogy 

a javasolt tematika megfelelő , a 2/2005. (1. 11 .) Korm. rend . 4. számú mellékletének 3.6.1.1 . 
pontjában előírtak szerint kiterjed az építészeti és régészeti örökségre. Kérjük, hogy az építészeti 
örökségen belül külön alfej ezetben tárgyalják a műemléki értékeket. 

Ezúton nyilatkozom, hogy a további eljárásokban részt kívánok venni és az elkészült környezeti 
értékelést - ügyszámunkra hivatkozással - kérem véleményezésre megküldeni. 

Tájékoztatom, hogy a régészeti lelőhelyekkel és a műemléki értékekkel kapcsolatban a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. 
rendelet 9. melléklet 17. pontja alapján az adatszolgáltató szerv a területileg illetékes megyei 
örökségvédelmi hatóság (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányh ivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztály, 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11 .). 

Felhívom a figyelmét arra, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) 
bekezdése szerint örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési 
koncepciójának kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a 
rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, 

Építésügyi és ó rökségvédelmi Koordinációs Osztály 
Cím: 1056 Budapest . Váci u . 62-64. Postacím: 1364 Budapest, Pt: 234. - Telefon: +36 (1) 79-59050 

KÉR KHIV BUK ÉÓF ÉÓKO / KRIO 42237 4158 
E·mail oroksegmasodfok@bfkh.gov.hu- Honlap; www.konnanyhivatal .hu 
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akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. (2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban 
megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre 
vonatkozó településfejlesztési és településrendezési eszközöket. 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm.rend.) 84. § (1) bekezdése szerint a települési örökségvédelmi hatástanulmány 
elkészítéséről a településfejlesztési koncepció vagy a településrendezési eszköz és a településképi 
rendelet készíttetője köteles gondoskodni. Az örökségvédelmi hatástanulmány részleteit a Korm.rend. 
83. és 84. paragrafusai szabályozzák részletesen. 

Budapest, dátum: digitális aláírás szerint 

Tisztelettel: 

Erről értesül: 

1. Címzett 

Dr. Sára Botond kormánymegbízott megbízásából: 

Jevuczóné dr. 
Zelenyánszki 
Éva 

Digitálisan alairto: 
Jevuczóné dr. 
Z•lenyánszk1 ~va 
Dátum: 2021.03.23 
09:01 :34 +01'00' 

dr. Zelenyánszki Éva 

osztályvezető 



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 

Iktatószám: 18497-2/2021/KBKHF 

Ügyintéző: Czékus Miklós 
(-36-1-476-1298) 

Kérem. hogy válaszában a fenti számra hivatkozzon! 

Tárgy: Környezeti értékelés 
tematikájának véleményezése 

Hivatkozási szám: E/977-27/2021. 
Ügyintézőjük: -
Melléklet: -

Molnár Oszkár 
polgármester részére 

Edelényi Közös Unkorr: „:myzati Hivatal 
3780 Edelcnv 1:; • .-an király útja 52 

~~==---A-"d;;..;;ó;..;;;.sz=á_n~1 1 "-,F 1..: ?~0.;;...9·...::2-=- 0;..;;;.5 ___ --i 

?ETT 2021 ~ARC f~-:~~ sz ~ex_,~ 
Edelény Város Polgármesteri Hivatal 
Hivatali kapun megküldött dokumentum lkta .' V/W 1 Iktatószám E/ e 7} -r 1 /) 

Mell. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

csomó !?> 
db li . '> előadó 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1. 11.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) (3. sz. melléklete II/2. pontja) hatálya alá eső 
tervek esetében a véleményezésben az országos tisztifőorvos a kémiai biztonságra kiterjedően 
„ érintettség esetén'', nem „ minden" esetben vesz részt. 

A 2021. március 19-én kézhez vett, Edelény Város településrendezési eszközeinek 
felülvizsgálata tárgyában írt megkeresésére az alábbi választ adom. 

A területfejlesztési program és koncepció környezeti értékelésének a Kormányrendelet 4. 
számú mellékletének megfelelő tematikával egyetértünk. 

A kémiai biztonsági szempontok érintettségének későbbi megállapíthatósága, valamint az 
elkészítendő környezeti értékelés véleményezése érdekében a tematika kidolgozása során 
szíveskedjenek kitérni a város közigazgatási területén gyakorolt legföbb, a települési 
koncepció vonatkozásában fontos és releváns vegyipari, ill. veszélyes anyagokkal veszélyes 
keverékekkel folytatott tevékenységekre. 
Ennek kifejtését helyzetértékelésként elsősorban a tematika 3.1. és 3.2. fejezeti alpontjaiban 
javasoljuk. 

Amennyiben a területfejlesztési program összefüggésben van gazdasági/ipari tevékenység 
előmozdításával, jelenlegi helyzetének fejlesztésével, abban az esetben az újonnan tervezett 
vagy a helyzetértékelésben jellemzett - különös tekintettel a veszélyes anyagokkal és 
veszélyes keverékekkel való - tevékenységben várható változásokat, környezeti terheléseket 

Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály 
Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 l 476 1195, 

e-mail: kembizt@nnk.gov.hu 
Hivatali kapu KR1D azonosító: 355530977 



és esetleges konfliktusokat ugyancsak részletezni szíveskedjenek a tematika szerinti 3.3 
alpontban, valamint a 4. fejezeti pontban. 

Tájékoztatom, hogy az eljárás további szakaszában a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
részt kíván venni. 

(', ,,,
Budapest, 2021. március „ /J ". 

Kapják: 
1. Címzett 
2. Irattár 
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Mell .. 

Molnár Oszkár 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI 
KATASZTRÓFA VÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

Tárgy: 

Ügyintéző: 
Telefonszám: 
Hiv. szám: 

Edelény Város Településren ez · 
Eszközeinek felülvizsgálatával 
kapcsolatos tájékoztatás. 
Rutkai-Pogány Ágnes e. tű. fhdgy. 
46/502-294 
E/977-26/2021. 

Edelény Város Polgármestere 

Edelény 
István király u. 52. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra (a továbbiakban: Igazgatóság) 
2021. március 22-én érkezett, Edelény Város Önkormányzatának (3780 Edelény, István király u.52.) 
,,Edelény Város Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata" környezeti vizsgálat módosításával, 
az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos 
megkeresése ügyében az alábbiakról tájékoztatom: 

Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságokról szóló 53 1120 17. 
Korm.rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. sora alapján az Igazgatóság környezeti hatásvizsgálati 
eljárásban rendelkezik hatáskörrel az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségből eredő várható hatások elbírálására, valamint a 
természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében annak elbírálására, hogy a kérelem megfelelően 
tartalmazza-e a telepítési hely környezetében fe ltárt kockázatokat és azok várható hatásait. 

Az Igazgatóság megállapította, hogy Edelény Városa az ipari baleseti kockázatok tekintetében a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségből eredő várható hatásokkal nem 
érintett. 

Kelt: Miskolc, az elektronikus bélyegző szerint 

Tisztelettel: 

Keszült: 1 példányban 
Egy példány: 1 lap ( l oldal) 

Lipták Attila tűzoltó dandártábornok 
tüzoltósági tanácsos 

megyei igazgató 
„ helyeu és nevében " 

Törő Attila tűzoltó alezredes 
tűzoltósági tanácsos 

katasztrófavédelmi hatósági szolgálatvezető 

Kapja: Edel~ny Város Önkormányzata (3 780 Edelény, István király u.52.) Hivatali kapu útján; majd Irattár 

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy út 15., 3501 Pf: 18 
Telefo n: + 36(46) 502-962 Fax: + 36(46) 502-963 



E-mail: borsod.titkarsag@katved.gov.hu 



ZÁRADÉK 

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 

35500/ 2723-2/2021.ált. 



5. ADATSZOLGÁLTATÁSOK 
  



 

 

Címzett:  
Edelény Város Polgármesteri Hivatala Iktatószám: 10.020-33 / 2021 
Molnár Oszkár polgármester AH – Szolgáltatás-üzemeltetési Osztály 
jegyzo@edeleny.hu  
  
  
Tárgy:  Keltezés: Budapest, 2021. március 30. 
Edelény Város Településrendezési Eszközeinek 
felülvizsgálata – Elektronikus hírközlési munkarész 
Iktatószám: E/977-51/2021 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Az Antenna Hungária Zrt., mint a Posta Rádió- és Televízió Műszaki Igazgatóság Jogutóda településrendezési 
koncepcióról szóló 2021. március 22-i keltezésű levelükre a következő választ adjuk. 

A település keleti szektorában a Miskolc – Aggtelek mikrohullámú gerincvonala miatt 130m-es magassági építési 
korlátozás van érvényben, de mivel ez a valós építési helyzettől (HÉSZ) eléggé elrugaszkodott érték, ettől eltekintünk. 
Üzleti célú szolgáltatásainkat mikrohullámú berendezések segítségével biztosítjuk, mindig a piaci igényeknek 
megfelelően. Kormányzati jellegű összeköttetésből több is van a településen.  

A településrendezési tervhez kikötés nélkül hozzájárulunk. 
 

 
K.M.F. 
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        MOL MAGYARORSZÁG 
         MOL Nyrt. 1117 Budapest,  
          Október huszonharmadika utca 18. 
          +36 1 209 0000 
          ugyfelszolgalat@mol.hu 

mol.hu 

 
MOL Nyrt. Csővezeték Üzemeltetés  
2443 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2. 

 

 
Edelény Város Önkormányzata 
 
 
Edelény 
István király útja 52. 
3780 
 
 
 
Tárgy: Edelény Város Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata, adatszolgáltatás kérése 

Üzemeltetői nyilatkozat 
 
 
Tisztelt Bari Sándor Úr! 
 
Tárgyi postai úton történt megkeresésük és a szakági nyilvántartási térképek alapján tájékoztatjuk, hogy a település 
közigazgatási területét nem érintik Társaságunk üzemeltetésében lévő CH-szállító távvezetékek, sem azok biztonsági 
övezetei. 
  

Az esetleges módosításokhoz hozzájárulunk, kifogást nem emelünk.  
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy Edelény Szentpéteri u. 2. sz. alatt a MOL Nyrt üzemeltetésében lévő üzemanyag 
töltőállomás található, mellyel kapcsolatban a MOL Kiskereskedelem Hálózatfejlesztés Osztályával is fel kell venni a 
kapcsolatot további egyeztetés céljából. (Kapcsolattartó: Ambruzs-Lakatos Adrienn - AAmbruzsLakatos@mol.hu) 
 
 
Tisztelettel: 

 
 
 
 
Virányi Tibor      Kovács Tímea     
Csővezetékes Szállítás Támogatás MOL vezető  CH-szállítási üzemvezető 

 
 
Kapják:      jegyzo@edeleny.hu      
  szilvia.paksi@vatikft.hu   
      Ügyintéző 

Irattár 

Százhalombatta, 2021.04.07. 
Iktatószám: DSCSOV/3-127/2021 
Ügyintézőnk: Barkóczi Dániel 
Telefon: +36 30 165 7617 
E-mail: DBarkoczi@mol.hu 
Ügyintézőjük: Bari Sándor  
Iktatószámuk: E/977-64/2021 

mailto:AAmbruzsLakatos@mol.hu
mailto:jegyzo@edeleny.hu
mailto:szilvia.paksi@vatikft.hu
mailto:DBarkoczi@mol.hu


 
  

  Ügyintéző: Liszka György 
    Tel.: +36303482377 
  Dátum: 2021.04.16. 
 

                                                                     

 

 

Paksi Szilvia részére 

 

Tárgy: Edelény településrendezési eszközök felülvizsgálata 

 

Tisztelt Paksi Szilvia! 

 

Hivatkozva a 2021. március 22.-én, „Edelény településrendezési eszközök felülvizsgálata” 

tárgyban kelt levelére az alábbiakat válaszoljuk: 

A Magyar Telekom Nyrt. a közeljövőben Edelény város teljes területét lefedő optikai hálózat 

építési projektbe kezd, a munkák várhatóan már idén elkezdődnek.  Az új hálózat 

nyomvonalának egyeztetése az érintettekkel folyamatban van.  

Mellékletben küldöm .dwg formátumban a jelenlegi hálózatunkat. 
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Szilvia Paksi <paksiszilvia001@gmail.com>

Edelény - TIGÁZ térképi adatszolgáltatás 
3 üzenet

Kovács Zsolt <kovacs.zsolt@tigaz.hu> 2021. március 30. 11:17
Címzett: Paksi Szilvia <szilvia.paksi@vatikft.hu>
Másolatot kap: Medgyesi Péter <medgyesi.peter@tigaz.hu>

Tisztelt Címzett!

 

Edelény Város Önkormányzatának társaságunkhoz intézett E/977-60/2021 ikt. számú levelében
történt megkeresésére reagálva csatoltan küldöm a település területével kapcsolatosan kért térképi
adatszolgáltatásra vonatkozó, társaságunknál rendszeresített formanyomtatványt, melyet a
rendelkezésemre álló adatok alapján töltöttem ki.

 

Ha esetleg valamilyen adat nem megfelelő benne, kérem módosítani szíveskedjenek (pl. a
kapcsolattartóra vonatkozó adatok).

 

A kinyomtatott és aláírt formanyomtatvány postai úton történő visszaküldését követően küldjük a
kért térképi adatokat. A címzéshez mindenképpen írják oda az én nevemet is.

 

Az ügymenetet gyorsítja, ha emailben előzetesen elküldik számomra az aláírt nyilatkozat szkennelt
képét.

 

Üdvözlettel:

 

 

KOVÁCS ZSOLT

térinformatikai munkatárs

_______________________________

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

+36 70 698 3588

kovacs.zsolt@tigaz.hu

www.tigaz.hu

 

3215_00_F_A_2019_FN-07_Edelény.docx 
66K

mailto:kovacs.zsolt@tigaz.hu
http://www.tigaz.hu/
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=6b2f089219&view=att&th=178826c92804dd23&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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Paksi Szilvia <szilvia.paksi@vatikft.hu> 2021. március 30. 12:28
Címzett: Kovács Zsolt <kovacs.zsolt@tigaz.hu>

Tisztelt Kovács Zsolt Úr!
Csatoltan küldöm az aláírt Adatátvételi nyilatkozatot, melyet a holnapi napon postai úton is továbbítunk az Önök
részére.
Adatszolgáltatásukat előzetesen is megköszönve,
[Az idézett szöveg el van rejtve]
--  
Üdvözlettel:

Paksi Szilvia szakmai vezető
VÁTI  Városépítési Kft.
1076 Budapest, Thököly út 7. II. emelet 17.
e-mail: szilvia.paksi@vatikft.hu
mobil: +36-30/984-6-985

3215_00_F_A_2019_FN-07_Edelény_ALAIRT.pdf 
85K

Kovács Zsolt <kovacs.zsolt@tigaz.hu> 2021. március 31. 8:43
Címzett: Paksi Szilvia <szilvia.paksi@vatikft.hu>

Tisztelt Hölgyem!

 

Csatoltan küldöm a térképi adatállományt.

 

üdvözle�el:

 

KOVÁCS ZSOLT

térinformatikai munkatárs

_______________________________

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

+36 70 698 3588

kovacs.zsolt@tigaz.hu

www.tigaz.hu

 

From: Paksi Szilvia [mailto:szilvia.paksi@vatikft.hu]  
Sent: Tuesday, March 30, 2021 12:28 PM 

mailto:szilvia.paksi@vatikft.hu
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=6b2f089219&view=att&th=17882ad7cc01f9d6&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kmvvnedm1&safe=1&zw
mailto:kovacs.zsolt@tigaz.hu
http://www.tigaz.hu/
mailto:szilvia.paksi@vatikft.hu
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--

Üdvözlettel:

[Az idézett szöveg el van rejtve]

2 melléklet

jelkulcsok.zip 
1378K

Edelény_TIGAZ_20210224.zip 
6048K

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=6b2f089219&view=att&th=1788705bb7bd4138&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=6b2f089219&view=att&th=1788705bb7bd4138&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw
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To: Kovács Zsolt <kovacs.zsolt@tigaz.hu> 
Subject: Re: Edelény - TIGÁZ térképi adatszolgáltatás

 

Tisztelt Kovács Zsolt Úr!

Csatoltan küldöm az aláírt Adatátvételi nyilatkozatot, melyet a holnapi napon postai úton is továbbítunk az Önök
részére.

Adatszolgáltatásukat előzetesen is megköszönve,

 

Kovács Zsolt <kovacs.zsolt@tigaz.hu> ezt írta (időpont: 2021. márc. 30., K, 11:17):

Tisztelt Címzett!

 

Edelény Város Önkormányzatának társaságunkhoz intézett E/977-60/2021 ikt. számú levelében
történt megkeresésére reagálva csatoltan küldöm a település területével kapcsolatosan kért
térképi adatszolgáltatásra vonatkozó, társaságunknál rendszeresített formanyomtatványt, melyet
a rendelkezésemre álló adatok alapján töltöttem ki.

 

Ha esetleg valamilyen adat nem megfelelő benne, kérem módosítani szíveskedjenek (pl. a
kapcsolattartóra vonatkozó adatok).

 

A kinyomtatott és aláírt formanyomtatvány postai úton történő visszaküldését követően küldjük a
kért térképi adatokat. A címzéshez mindenképpen írják oda az én nevemet is.

 

Az ügymenetet gyorsítja, ha emailben előzetesen elküldik számomra az aláírt nyilatkozat
szkennelt képét.

 

Üdvözlettel:

 

 

KOVÁCS ZSOLT

térinformatikai munkatárs

_______________________________

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

+36 70 698 3588

kovacs.zsolt@tigaz.hu

www.tigaz.hu

 

mailto:kovacs.zsolt@tigaz.hu
mailto:kovacs.zsolt@tigaz.hu
mailto:kovacs.zsolt@tigaz.hu
http://www.tigaz.hu/
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Tisztelt Cím! 

Megkeresésükre válaszolva tájékoztatjuk Önöket, hogy Edelény városközigazgatási területét az FGSZ 
Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő gázipari létesítmények, illetve azok biztonsági övezete nem 
érinti. 

A fentiek alapján, a tárgyi Településrendezési Eszközök tervének felülvizsgálatához Társaságunk 
hozzájárul, egyben a további véleményezési szakaszban nem kíván részt venni. 

Tisztelettel: 

za 
Meggyes S'imon Gyula 

Územvitel Irányímtlás vezető Geodézia szaké - ó 

Kapják: Címzett(ek) 

Kelet-magyarországi Régió, Miskolc— Orosz József(e- mail) 
VÁTI Városépítési Kft. (szilvia. paksinatikft. hu) 
Ui., lrattár 

EFOM 
Commltud m hanem: 
2020
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FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 

EDELÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA TÁRGYÚ TERVEZÉSI MUNKA  
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIRŐL. 

 

Alulírott  TÉTÉNYI  ÉVA,  Edelény  Város  Főépítésze  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált 
településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési 
sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012. (XI. 8.)  Korm.  rendelet  3/A.§  (2)  bekezdése,  3/C.§‐a,  valamint 
11.§ (6) bekezdése előírásainak megfelelően, a tárgyi munka keretében a Megalapozó vizsgálat, valamint az 
Alátámasztó munkarészek tekintetében az alábbi tartalmi részletezettséget írom elő: 

1.) Edelény Város Településfejlesztési Koncepciójához 2021 januárjában, a LA‐URBE Kft. által elkészített 
MEGALAPOZÓ  VIZSGÁLATOT  Edelény  Város  Településrendezési  Eszközeinek  felülvizsgálatához 
változatlan  tartalommal  elfogadom.  A  szükséges mértékű  –  esetleges  –  kiegészítést  kizárólag  az 
Alátámasztó munkarészen belül kérem szerepeltetni. 

 

2.) Az ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEKET  az  alábbi  táblázatban  szereplő  jelölések  szerint,  kizárólag az 
alászínezés nélküli fejezetek tekintetében tartom szükségesnek kidolgozni. 

3. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez 
AZ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

   A  B  C  D  E 

1.     Településszerkezeti terv  Helyi építési szabályzat 

2.     szöveges  rajzi  szöveges  rajzi 

3.  1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 
(a településrendezési javaslatok és a táji, természeti, 
környezeti, épített örökségi, közlekedési és közmű elemek, 
javaslatok egymásra hatásának bemutatása szöveges és 
rajzi formában) 

           

4.  1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 
(a javasolt településszerkezet és a területfelhasználási 
rendszer bemutatása, szerkezetalkotó elemek és értékek 
ismertetése) 

           

5.  1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási 
rendszer 

igen  igen  nem  nem 

6.  1.1.1.1. Beépítésre szánt területek 
(lakóterületek, üdülőterületek, vegyes területek, gazdasági 
területek, intézményi területek, különleges területek) 

igen  igen  nem  nem 

7.  1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek 
(közlekedési területek, zöldterületek, erdőterületek, 
mezőgazdasági területek, vízgazdálkodási területek, 
természetközeli területek, különleges területek) 

igen  igen  nem  nem 

8.  1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló 
elemek 
– szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek, 
– szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas 
elemek, 
– szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások. 

igen  igen  nem  nem 
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9.  1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 
– védőtávolságok, 
– táj és természetvédelmi elemek, területek, 
– kulturális örökségvédelmi elemek, 
– egyéb védelmi és korlátozó elemek. 

igen  igen  nem  nem 

10.  1.2.A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 
ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

           

11.  1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 
(az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti 
változások pontokba szedve, lehatárolva az adott változás 
bemutatása) 
– a terület a hatályos településszerkezeti tervben. 
– a javasolt módosítás és indoklása. 

igen  igen  nem  nem 

12.  1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési 
tervekkel való összefüggéseinek bemutatása 

igen  igen  nem  nem 

13.  1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési 
koncepcióval való összhangjának bemutatása 
(a településrendezési javaslatok összhangja a 
koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal) 

igen  nem  nem  nem 

14.  2. SZAKÁGI JAVASLATOK             

15.  2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK             

16.  2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata  igen  nem  igen  nem 

17.  2.1.2. Természetvédelmi javaslatok  igen  igen  igen  igen 

18.  2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok  igen  igen  igen  igen 

19.  2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása  igen  nem  nem  nem 

20.  2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 
(zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és 
mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi elemek, 
történeti kert) 

           

21.  2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési 
javaslatai 

igen  igen  igen  igen 

22.  2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása  igen  igen  igen  igen 

23.  2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére 
vonatkozó javaslatok 

igen  igen  igen  igen 

24.  3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
(a település közlekedési javaslatainak ismertetése, 
hálózatok, csomópontok, keresztmetszetek, a magasabb 
rendű szakági úthálózati elemek integrálása, 
területbiztosítás) 

           

25.  3.1. Közúti hálózati kapcsolatok  igen  igen  igen  igen 

26.  3.2. Főbb közlekedési csomópontok  igen  igen  nem  nem 

27.  3.3. Belső úthálózat 
(keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás) 

igen  igen  igen  igen 

28.  3.4. Közösségi közlekedés 
(közúti és kötöttpályás tömegközlekedés) 

igen  igen  nem  nem 

29.  3.5. Kerékpáros közlekedés  igen  igen  igen  igen 

30.  3.6. Főbb gyalogos közlekedés  igen  igen  igen  igen 
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31.  3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás  nem  nem  igen  igen 

32.  4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 
(a település közműhálózati javaslatainak ismertetése) 

           

33.  4.1. Viziközművek 
(vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz‐elvezetés) 

igen  igen  igen  igen 

34.  4.2. Energiaellátás 
(villamos energia, gázenergia, távhő, megújuló 
erőforrások, egyéb) 

igen  igen  igen  igen 

35.  4.3. Hírközlés 
(távközlés, műsorszórás, adatátvitel) 

igen  igen  igen  igen 

36.  4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, 
környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók 

igen  igen  igen  nem 

37.  5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi 
összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti hatások, 
környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, 
levegőtisztaság‐védelem, zaj‐ és rezgésterhelés, 
hulladékkezelés vonatkozásában) 

igen  nem  igen  nem 

38.  6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ 
ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 
(a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos 
településszerkezeti tervben rögzített elhatározásokkal, 
területek aktiválása, ütemezése) 

nem  nem  igen  igen 

39.  7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
(a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok 
összefüggései, a szabályozás alapelve, a változtatási 
szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek 
összefoglalása) 

nem  nem  igen  nem 

40.  8. BEÉPÍTÉSI TERV 
(a 7. melléklet szerint) 

nem  nem  nem  igen 

41.  8. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
(környezeti vizsgálati kötelezettség esetén) 

külön 
jogszabály 
szerint 

külön 
jogszabály 
szerint 

külön 
jogszabály 
szerint 

külön 
jogszabály 
szerint 

szürke alászínezés =   A jogszabály rendelkezései alapján kidolgozásra nem kerülő fejezetek. 
kihúzott és zöld alászínezés =   Főépítészi állásfoglalás alapján, a TRE‐felülvizsgálat keretében kidolgozásra nem kért 

fejezetek. 

 
Edelény, 2021. június hó 
 
 
 
 
 
Tétényi Éva s.k. 
Edelény Város Főépítésze 
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Edelény Város 
Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 

(észrevételek, javaslatok) 
(K.r. = 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet.) 

 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV: 
 

- Általános: 
o A Településszerkezeti terv szelvényezve nem olyan átlátható, értelmezhető. A 

nyomtatott szelvényezett tervlap mellé kérünk egy egyben láthatót is PDF-ben. Ez a 
Szabályozási tervre is vonatkozik. 

o Területfelhasználások estében a különleges területek általános építési használat jele 
(K) és (Kb) után legyen mindig csak 2db betűjel, amely egyértelműen utal a sajátos 
építési használatra (K-Hu; K-Ks, K-Mü; K-Pi; K-Ga; K-Km; K-Sp; K-Te; K-Vá; K-Re; 
valamint Kb-Bá; Kb-Kp; Kb-Mü; Kb-Re) 

o A területfelhasználási jelek keretes megjelenítése nem célszerű. A tfh betűjelének 
fehér kerete sokszor információt takar ki, átfedésbe kerül. A vékony betűtípus 
nehezen olvasható. Javasolt vastagabb betűtípussal keret nélkül feliratozni a terven, 
így jobban elválik a piktogram jelölésektől. A betűk körüli fehér kontúr még jobban 
kiemeli és olvashatóvá teszi. 

o A közúti közlekedési terület területfelhasználás esetében fölösleges az ’övezet-szerű’ 
bontás településszerkezeti szinten. Csak KÖu területfelhasználás legyen felület 
kitöltés nélkül. 

o Nincs jelentősége az Mko jelű korlátozott használatú mezőgazdasági terület 
megkülönböztetésnek az általános mezőgazdasági területtől településszerkezeti 
szinten. Szabályozási terven az Má is bontható kötőjel utáni sorszámmal, mint pl. az 
Mk. Így egységesebb, egyszerűbb. Ne hozzunk létre ’új’ K.r.-ben nem megnevezett 
területfelhasználást, ha nem muszáj. 

o A műemlék telkének jelölése településszerkezeti terven a K. r. 6. melléklete alapján 
nem szükséges, csak szabályozási terven. Csak fölösleges többlet információ. 
Célszerűbb csak a tényleges adatszolgáltatás szerinti műemlék építményt jelölni (pl: 
kör alakú piktogram egy ’M’ betűvel a közepén vagy a K.r. jelölése szerint). 

o A helyi védett épület esetében az épület sraffozása sem olvasható ilyen léptékben. 
Célszerű az előző pontban leírtak szerint jelölni (pl: kör alakú piktogram egy ’H’, vagy 
’HV’ betűvel a közepén a K.r. jelölése szerint). 

o Az alábányászottsággal érintett területek megjelenítése, mint korlátozó elem jelölése 
azért nincs jelölve mert „földtani veszély nem lép fel”? A szerkezeti terven is meg 
lehet jeleníteni, még ha nincs is az adatszolgáltatás szerint korlátozó környezeti 
hatása. Szabályozási terven jelölve. 

o Edelényben csak autóbusz állomás van és nem autóbusz pályaudvar. Utóbbi egy 
jelentősebb területtel és autóbusz forgalommal bíró terület, melynek jelentős 
környezeti hatása van. Autóbusz pályaudvarok jellemzően a fővárosban, 
megyeszékhelyeken és esetleg nagyobb városokban vannak. Nincs értelme jelölni a 
településszerkezeti terven. 

o A szennyvíz átemelők részben hibásan, részben hiányosan vannak jelölve a tervlapon, 
ebből kifolyólag a Szabályozási terven is. 9db van a településen ÉRV kezelésben 
önkormányzati területen, a többi magántelken belüli. Küldöm a pontos helyüket. 
(Egyeztessünk, hogy milyen elemként tudom küldeni, mert a DWG-ben blokk 
elemként van nekem, amit nem tudom az általatok használt szoftver hogyan kezel). 

o A szennyvíztisztító telepnek még mindig 300m a védőtávolsága? Vagy ennek mi a 
forrása? 
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o A villamosenergia hálózatok jelölés nehezen különböztethető meg. Javasolt a K.r. 
szerinti ’E132’ vonaltípussal jelölés a 132kV-os főelosztó hálózat esetén. 

o A 132kV-os villamosenergia főelosztó hálózat biztonsági övezetének jelölése hiányzik 
a villamosenergia közművek esetében mint korlátozó elem. A nagy-középnyomású és 
középnyomású gázvezetékek biztonsági övezetének jelölése szintén. Ezek a 
szabályozási terven sem jelennek meg. A közműszolgáltatók adatszolgáltatásai 
tartalmazzák. 

o A közutak védőtávolságának jelölése pontosabban jelenjen meg. Ne az út telkének a 
felezővonalától kerüljön jelölésre a közút védőtávolsága. Ortofotó alapján a közút 
tengelye átrajzolható viszonylag méter pontossággal. És innen számítva jelöljük az 50 
és 100m-es védőtávolságokat. 

 
- Jelmagyarázat: 

o Az „Egyéb” jelmagyarázat kategória a jelmagyarázat végén legyen és csak a javasolt 
belterület határt tartalmazza! A közigazgatási határ, a belterület határ elemeit a 
jelmagyarázat végén célszerű külön kategóriában felsorolni ’Ingatlan-nyilvántartási 
térképi adatbázis elemei’ címszó alatt a földrészlet határ, alrészlet határ és épület 
elemekkel együtt. Nem kell megszűnő belterület határ, elég max. a meglévőt a 
javasolt által érintett szakaszon ’lecsillagozni’. A meglévő és tervezett híd lehet közúti 
közlekedési elem, hiszen a közúthoz tartozó műtárgy. 

o A közúti közlekedés alatti Főút után zárójelbe írni, hogy: (II. rendű) 
o A közúti közlekedés címszó alatt lévő „Főút (tervezett)” elem megnevezéshez célszerű 

lenne felírni még hogy a B.-A.-Z. Megyei TRT szerinti nyomvonal. Vagy ezt a rajzra a 
nyomvonalra feliratozni a tervlapon. 

o A közúti és vasúti csomópontok megnevezésénél ’szintbeni’ és nem szintbeli kifejezést 
használjunk. Az utak a csomópontban egy szintben találkoznak. 

o A szintbeni vasúti kereszteződés a kötöttpályás közlekedés alá kerüljön a K.r. 6. 
melléklete szerint. 

o A villamos energia közművek címszó alatt nagyfeszültségű villamosenergia főelosztó 
hálózat (132kV), valamint a középfeszültségű villamosenergia elosztó hálózat (22kV) 
a helyes megnevezés. 

o A kegyeleti parknak van külön piktogram jelölése a K.r. szerint. Azt használjuk, ahol 
már csak kegyeleti parkok vannak. (4 működő temető van a városban: Császtai út 
menti és az Árpád utca végi önkormányzati, valamint az Antal György út menti 
mindkét és a Borsodi út menti egyházi temetők. A többi kegyeleti park) 

 
- Lokális: 

o Hrsz: 5756/2 és 5759-en a javasolt védelmi erdő adatszolgáltatás szerint erdő? 
Zártkertekben sehol ne javasoljunk erdőt ha az erdészeti adatszolgáltatás szerint nem 
erdő besorolású. 

o Hrsz: 0115/1 (Fáklya tanya) adatszolgáltatás szerint sem erdő. A hatályos terv szerint 
kertes mezőgazdasági. Ne lehetetlenítsük el a hasznosíthatóságát. Maradjon 
mezőgazdasági tfh-ú. Ha erdő tfh-ba kerül soha nem vesszük le róla. 

o A hrsz: 0159 út és a hrsz: 0148 árok keresztezésében a javasolt elkerülő útnál nem 
kell tervezett hidakat jelölni. Ha az elkerülő út meg is valósulna, csak áteresz elemmel 
épülne ki, hiszen ez csak egy csapadékvíz elvezető árok természetes nyomvonala nem 
nagy keresztmetszettel, nem egy jelentős természetes, állandó vízhozamú vízfolyás. 

o A hrsz: 0177/1 Bódva-folyó telkében van jelölve a forrás a földvártól északra. Itt nem 
csak 1db forrás van a hrsz: 0177/2 földrészleten? 

o Hrsz: 0175 egykori vízmű telep. Már nincs közmű érdekeltség a területen. Jelenleg 
magántulajdonban áll. Ne lehetetlenítsük el a hasznosítását a különleges-
közműterületi besorolással. Soroljuk át mezőgazdasági üzemi területbe. 
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o A hrsz: 0186/2 telket miért kell Mk-ba átsorolni? A művelési ágak és az épületek 
miatt? Valamikor sertéstelepként funkcionált, jelenleg méhészkednek rajta. Má a 
hatályos terv szerint. Ha nem muszáj ne soroljuk át kertes mezőgazdaságiba. 

o Sápi szőlőhegyen (Ludmilla) a zártkerti földrészletek miért kerülnek védelmi erdő tfh-
ba itt-ott a pincesor felé vezető út mentén? Zártkertben lévő telkeket itt se soroljunk 
át erdő tfh-ba. 

o Hrsz: 048 földrészleten nincs közmű érdekeltség, hogy különleges közműterületi tfh-
ba kerüljön. Magántulajdonban álló földrészlet, jellemzően fás terület. Szántó 
művelési ág van rajta. Ezt tegyük inkább véderdőbe. 

o Hrsz: 1449/6 és /7 ne maradjon kertvárosias lakóterületben? Gazdasági tevékenység 
folyik régóta a telkeken. Soroljuk át Gksz-be, ha lehet. 

o Hársfa út és a Kórház közötti zöldterületben szerintem már nem szükséges jelölni a 
vízgazdálkodási területet. Maradvány telek, már nincs csapadékvíz levezető szerepe. 
Legyen a közkert része. Így nem tagolódik szét a terület. 

o A kórház telkén belül jelölt védelmi erdő szerintem nem megvalósítható, értelmetlen. 
A hatályos szerkezeti terv a kórház telkén kívül, annak nyugati telekhatára mentén 
jelöl véderdőt. Ezt inkább szabályozási terven kellene jelölni telken belüli kötelezően 
megtartandó, kialakítandó zöldfelülettel. 

o A volt gépállomás területének (hrsz: 814/27-36) Gksz-be átsorolása átgondolandó. Új 
építés lehetőségének tiltása lenne a cél, mivel a területen jelenleg működő gazdasági 
tevékenységek, a mg-i gépek és a környékbeli lakosság között konfliktust okoz, 
valamint a közmű és közút hálózatok is terhelődnek, sérülnek. 

o Császtai út menti izraelita temető kegyeleti park, nem működő temető. Hrsz: 0119/1. 
o A kisvasúti Bódva-híd nem szerkezeti jelentőségű helyi gyűjtőút. Az csak kerékpáros 

és gyalogos forgalmat bonyolít le. A Kővágó út szintén nem gyűjtőút.  Tóth Árpád út 
gyűjti össze a lakóutcák forgalmát. A Nyár utca folytatása sem az. 

o A hrsz: 1731/4 és a /6 sorházas telkek (Virág u.) miért kerültek át kisvárosias lakóba? 
Jelenleg 20%-ot sem ér el a beépítettség. A 8m-es építmény magasságot nem érik el 
az épületek. Jellemzően csak lakó rendeltetésűek, kereskedelem és szolgáltatással 
kiegészülve. Maradjon a hatályos szerinti kertvárosias lakóban. Így a BAÉ sem 
csökken. 

o A hrsz: 1731/19 telken csak garázsok vannak az előző pontban leírt lakóépületek 
tulajdonosainak, ezért ennek átsorolása különleges garázs területbe javasolt, vagy a 
kertvárosias lakó területfelhasználáson belül létrehozni garázsok elhelyezésére 
szolgáló építési övezetet szabályozási szinten. Bár a garázsok telke, illetve a hrsz: 
1731/8 lakótelek közútról vagy magánútról közvetlenül nem megközelíthtő, 
zárványtelkek. 

o Mátyás király úti kikötés az Antal György út irányába ne legyen szerkezeti szinten 
sem. Az Antal György út menti telkek a társasházak mellett közkertbe kerüljenek 
átsorolásra (pályázat alapján). Küldök rajzot. 

o A 27 sz. főút Bódva hídja mellett van egy meglévő gyalogos-kerékpáros híd is a 
kastély és a kastélyba látogatók számára kialakított parkoló között. 

o Hársfa utca menti árok vízgazdálkodási terület nem fedi le a valóságot. Ortofotó 
alapján a helyére kellene illeszteni. Az Antal-völgy felől érkező árok a hrsz: 063/44 
ingatlanon keresztül halad a valóságban. 

o Dankó Pista utca és Antal György út sarkán lévő tömbben átgondolandó a közkert 
kikötése a főút irányába, valamint az árok részleges áthelyezése kedvezőbb 
telekalakítási lehetőségeket biztosítana. (A terület egy beépítési terv készítése, 
valamint telekcsoport rendezés után tudna a város szerkezetébe illeszkedően 
beépíthetővé válni). A területen középnyomású gázvezeték halad át. 

o A Hársfa út menti lakóterület fejlesztés és a déli irányban lévő gazdasági terület 
között nem javasolt a védelmi erdő beúsztatása. A 20m széles erdősáv kezelése 
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egyrészt a megközelíthetőség hiányában nem lehetséges. Javasolt a zöldsáv 
szabályozási szinten jelölése telken belül megtartandó, kialakítandó zöldfelületként a 
gazdasági telkeken, szintén 20m-es sávban. 

o A FEFA Kft. telephelyének megközelíthetőségét biztosító önkormányzati közút (hrsz: 
0230/14) ne maradjon Gipe tfh-ba. Legyen a valóságnak és az ingatlan-
nyilvántartásnak megfelelően közúti közlekedési terület. A hatályos TSZT is rosszul 
jelöli. Közművek is vannak a közút telkén. 

o A hrsz: 0253/2 földrészlet kertes mezőgazdasági területfelhasználásban tartása, 
módosítása szükséges? (Sápi szőlőhegyre vezető út elején) Javasolt véderdőbe 
átsorolni. 

o A szomszéd település neve helyesen Múcsony és nem Mucsony. 
o A hrsz: 678/69 közparkból korlátozott mezőgazdasági tfh-ba került. Általános 

mezőgazdaságiba soroljuk át, de ne korlátozott használatú övezetbe a szabályozási 
terven. 

o A hrsz: 652 telken lévő Bányász úti intézmény parkolásának megoldása a telken belüli 
alacsony parkolószám miatt. Hrsz: 676/1 telken ne Zkk legyen, hanem közúti 
besorolás parkoló jelöléssel. Hrsz 652 telken Zkk kialakítható ha szükséges a BAÉ-hez. 
Erről küldök javasolt telekhatár vonalat az övezet létrehozására, ha szükséges. 

o A hrsz: 660/23 önkormányzati telek Gksz besorolásban maradt, viszont nincs közúti 
kapcsolata. Javaslat? 

o A hrsz: 661/16 „Kenyérgyár” feliratot át kell húzni. Már rég nem ez a funkció üzemel 
benne. 

o A hrsz: 387 telken kereskedelmi épület áll a Bányászklub épülete mellett.  Az ettől 
délre fekvő hrsz: 385 telek zárványtelek, nincs közúti kapcsolata. Az intézmény 
irányából közlekedési terület biztosítása szerkezeti szinten is. Küldök szabályozási 
vonalat. 

o A Kenderföldi út környezetében a földszintes ikres lakóépületek telkénél miért 
indokolt a kisvárosi tfh-ba átsorolás? Maradjon kertvárosiasban. 

o A hrsz: 0343/2 telephely közúti kapcsolatának biztosítására és a Gksz telkek 
megközelítésére nem kell út kiszabályozás. A 0345/38 gazdasági területben tartása is 
megkérdőjelezhető. 

o A hrsz: 43/2 telek közkertben tartásának van értelme? Szántóként funkcionál jelenleg 
is mint mindig. Menjen át Má-ba. 

o A hrsz: 0284/1 földrészlet vízgazdálkodási területként jelölt a hatályos terv alapján. 
Valamikor a Vízmű Társulat területe volt, de sem közmű sem vízgazdálkodási 
funkciója nincs. Kerüljön át Má-ba. 

o A gáznyomáscsökkentő piktogramja nem látható Finke városrész nyugati oldalán. 
o A hrsz: 06/22 meddőhányó telkén a tfh-t meg kell cserélni. Gazdasági területként 

hasznosítható területrész csak a Tekoma mögötti terület az ökológiai folyosó 
kivételével. Küldünk rá telekalakítási javaslatot a tulajdonossal történt egyeztetés 
alapján. Ez alapján kellene az övezeteket létrehozni. 

o A Tekoma telkén belül úszó hrsz: 05/4 nem közműterület. Legyen a Gipe része. 
o A hrsz: 0377/12 földrészleten, a 27 sz. út melletti vízmosás alrészlet nem létező. Nincs 

értelme vízgazálkodás tfh-ban hagyni. Má része legyen. 
o A hrsz: 0337/17 földrészleten szükséges a korlátozott mezőgazdasági használat? 

Jelenleg is szántó művelés alatt áll, nem legelőként funkcionál, ahogy a művelési ága 
mutatja. Ahol nincs táj- és természetvédelmi érintettség ott a teljes településen 
felülvizsgálandó minden Mko! 

o A hrsz: 0367 régi vízmű telkén más tfh létrehozása változási vázrajz alapján. Az ÉRV-
nek nincs szüksége ekkora területre. A változási vázrajz alapján leszűkítésre kerülő 
vízmű területen kívül javasolt általános mg-i tfh (szabályozási szinten korlátozott 
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használatú övezettel), amennyiben a belső hidrogeológiai védőterületen belül 
lehetséges. 

o A hírközlési adó- és vevőtorony csak a jelmagyarázatban jelenik meg, a tervlapon 
hiányzik. Több is van. (Vasútállomás mellett 2db, Istenhegy zártkertben 1db, 
Borsodszirák felé vezető út menti telephelyen 1db) Küldök pont elemeket. 

o A hrsz: 015/72 és a 0108/4 bányaszellőzők különleges közműterületbe sorolásnak 
nincs jelentősége. Régi bányaszellőzők telekmaradványai. Kapcsolódjanak a 
környezetük tfh-aihoz. 

o Finkei zártkertben szükséges a védelmi erdő? Adatszolgáltatás szerint az elsődleges 
rendeltetés szerint erdő? 

o A 0134/2 és a 134/7 átsorolási lehetősége Gksz-be tulajdonosi kérelem alapján. 
Kérjük ennek lehetőségét vizsgálni! 

o A hrsz: 0138/5 ’b’ alrészletén az ingatlan tulajdonosa kérelmezi a gazdasági 
területfelhasználásra módosítást. Kérjük ennek lehetőségét vizsgálni! 

o A hrsz: 5673 átsorolása Mk-ba a telken létesíthető rendeltetést szűkíti. Az ingatlan 
tulajdonosa kéri a beépítésre szánt tfh-ban tartását. A hatályban lévő szerkezeti terv 
szerint különleges rekreációs terület. 

 
- Műleírás: 

o Közműellátás-elektronikus hírközlés alatt a vezetékes hírközlési hálózat szolgáltató 
nemcsak a Magyar Telekom. DIGI Kft. nincs jelen a településen. E-közműben minden 
információ megtalálható. A Dual-Plus helyett a Vodafone szolgáltat már 2021. 
november óta. A Parisat-nak csak optikai gerinchálózata halad át a település 
közigazgatási területén. 

o Hulladékgazdálkodás alatt a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés nem 2021. 
január óta létezik. 2016 júniustól. 
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SZABÁLYOZÁSI TERV: 
 

- Általános: 
o A szerkezeti terven észrevételezett és a szabályozási terven is megjelenítendő elemek 

átvezetése. (pl: szennyvízátemelők, energia közművek biztonsági övezete 
kótával…stb.) 

o A szabályozási vonalak jelölésénél több helyen is hiányzik a kótázás. 
o A műemlék telke jelölés mellett a telken belül védett épületet is jelöljük ’M’ betűvel 

vagy ’M’ betűs piktogrammal (a szerkezeti tervi kéréssel azonos módon) ami 
egyértelműen jelöli a műemléket. Hiszen egy telken belül több műemlék is lehet és 
van is. Így egyértelműbb. 

o A helyi jelentőségű védett értékek jelölése piktogrammal a szerkezeti tervi kéréssel 
azonos módon. Van ahol nem olvasható, látható a szabályozási terven. 

o Az utak szaggatott vonallal megjelenítése a szabályozási tervlapon fölösleges és 
zavaró. Színezett felülettel már megkülönböztetve. 

o Belterületbe vonásra javasolt terület csak a Hársfa úti lakóterület fejlesztésnél legyen. 
o A vizek parti sávja jelölés nincs bekótázva, csak az alátámasztó munkarészből derül ki 

6m-es és 3m-es parti sáv mérete. De! A 83/2014 K.r. szerint a vízfolyások, vizek 
partvonalától és nem azok telekhatárától számít a parti sáv területe. Tehát a jelölés 
sok helyen a vízfolyások telkével szomszédos ingatlanokra jelöl korlátozást 
helytelenül. Ennek jelölése tudom, hogy kérdőjeles, mert vagy ortofotó alapján 
kellene a vízfolyások partvonalát jelölni, de az egyrészt jelentős munka, másrészt nem 
geodézailag bemért vonal, így csak megközelítőleg pontos parti sávot mutatna. 
Mindenképpen utalni kell a szabályzatban egyértelműen, hogy a partvonaltól számít 
a kezelői sáv védőtávolsága és nem a vízfolyás jogi telekhatárától. 

o Az építési hely jelölése a Nagycsászta területen nincs bekótázva. A 30m-es sáv ne 
legyen több jelölésben sem. Kevesebb lehet. 

o Építési vonal miért csak a Szentpéteri út menti (MOL benzinkút és a zöldterület 
közötti szakaszon) ikres beépítésű lakótelkeken van jelölve? Van máshol is ilyen ikres 
beépítésű, egykori bányászlakások. 

o Elővásárlási jog helyi döntés alapján felülvizsgálandó! Belső egyeztetés alapján 
küldünk hrsz listát. 

o A jelentős közhasználatú parkolók jelölése hiányzik a szabályozási tervről és a 
jelmagyarázatból. Szerkezeti terven megjelenik. Egyeztessük! 

 
- Jelmagyarázat: 

o A határoló elemek címszó helyett a szerkezeti terv jelmagyarázatával megegyezően 
’Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis elemei’ címszó legyen a közigazgatási 
határ, a belterületi határ elemeivel, valamint a földrészlet határ, alrészlet határ és 
épület elemekkel, valamint a szintvonallal. Ezek mind a térképi adatszolgáltatás 
elemei. 

o A megszűnő belterületi határ megkülönböztetése fölösleges, hiszen azt – a terven is 
használt - javasolt megszűntető jel használatával is lehet jelölni. Mivel nem kötelező 
csak javasolt szabályozási elem a javasolt belterület határ, ezért a javasolt belterület 
határ által lehatárolt meglévő belterületi határt (ami megszűnőnek van nevezve) kell 
javasolt megszűntető jellel jelölni. 

o A szabályozási vonal kettébontása fölösleges. Grafikailag megjeleníthető úgy, hogy a 
vastag piros folytonos szabályozási vonal fölé kerül a földrészletek fekete vékony 
vonalas határa, amelyből látható hol fut esetleg telekhatáron a szabályozási vonal, 
így nem takar ki információt. 
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o Az „El nem építhető útsáv” helyett használjunk a K.r. 6. mellékletében is előírt „Telek 
be nem építhető része” elnevezést? Ugyanazt az építési tilalmat jelenti a tervezett 
elkerülő út számára. Ugyanazt az apró pöttyös felület kellene használni, mert a Bors 
Vezér út menti lakótelkeken jelölésnél alig látható a jelenleg használt ritka pöttyös 
felület. 

o A színfelülettel jelölt elemek (közút, zöld, erdő, víz) nem kötelező szabályozási elemek, 
azok csak tájékoztató jellegűek. Inkább övezet határ (pöttysor) jelenjen meg, az nem 
okoz félreérthetőséget, sokkal egyértelműbb. Nem biztos, hogy mindenki fogja tudni 
értelmezni, hogy a színfelületek kontúrja mikor övezet határ, vagy meglévő 
közterületi telekhatár, vagy szabályozási vonal. 

o A közúti közlekedési területek színes felülettel történő megkülönböztetése maximum 
csak az állami és az önkormányzati tulajdonviszony alapján van értelme, valamint 
utóbbinál a külterületi utak külön színnel. Ne legyen „kt” övezet. KÖu övezet legyen 
számmal bontva a fenti tulajdonviszony alapján. KÖu-1 az országos közutak, KÖu-2 a 
helyi közutak (közlekedési célú közterület helyett) és KÖu-3 a külterületi utak. A kt. 
övezeti jel és az alaptérképi közterület rövidített kt. felirata azonos, értelmezési 
problémákat okozhat. 

o A „helyi védett épület telke” egyrészt nem megfelelő megnevezés, a ’helyi jelentőségű 
védett érték’ a helyes, másrészt csak az építményt jelöli a szabályozási tervlapon nem 
a telket, tehát ellentmondás van tervi jelölés és jelmagyarázat között. 

o Az ökológiai hálózatok hivatalos elnevezése a megyei TRT-ben is használt nevek és az 
adatszolgáltatásban leírtak szerint: ökológiai hálózat magterületének övezete, 
ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, ökológiai hálózat pufferterületének 
övezete. A tájképvédelmi terület is ezek szerint kerül elnevezésre: tájképvédelmi 
terület övezete. 

o Nagyvízi meder területének határa a pontos megnevezés. 
o Az alábányászott területnek szerintem nincs jogszabályi alapja, ezért az csak 

tájékoztató elem. 
o A védőterületek, védőtávolságok mellé kellene felírni még, hogy ’közmű hálózatok 

biztonsági övezetei’ és jelölni is kellene bekótázva (132kV-os és 22kV-os 
villamosenergia hálózat, nagyközépnyomású földgáz gerincelosztó vezeték), ahogy a 
szerkezeti terven is szükséges és már említett, mert beépítést korlátozó elem.  

o A tervezett híd csak tájékoztató elem. Ha szükséges a közterületen a vízfolyás 
keresztezésénél létesíteni kell egy műtárgyat. Nem alapoz meg semmit, ezért csak 
tájékoztató elem. Árkok esetében ne jelöljük, ott áteresz létesülne csak. 

o Javasolt szabályozási elem a „tervezett belterület határ”. De mivel ez csak javasolt 
szabályozási elem ezért ’javasolt belterület határ’ nevet kapjon. 

o A tervezett telekhatár sem „irányadó telekhatár”, hanem a K.r. 6. melléklete szerinti 
’javasolt telekhatár’ kifejezést alkalmazzuk. 

o A kötelező megszüntető jelek a szabályozási vonalak által érintett közterületeken 
hiányoznak a szabályozási tervről, ezáltal a jelmagyarázat kötelező szabályozási 
elemei közül is. 

o A villamosenergia hálózat elnevezéseire a szerkezeti tervnél már említésre került. A 
két terven ugyanazt az elnevezést kapja. 

 
- Lokális: 

o A Nagycsásztán, a kilátó alatt elég a 6m széles út kiszabályozás, mivel csak fél oldali 
teleksort szolgál ki. A kilátó megközelítéséig kellene biztosítani az út kiszabályozást az 
5450 hrsz telek keleti határáig. A kótázás hiányzik a kiszabályozott út szélességéről. 

o Ugyanitt az építési helyeket nem célszerű végigvinni. Csak az 5441 keleti határáig 
engedni az építési határvonalat. 
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o A hrsz: 5406 telekre ne 2 külön övezeti besorolás kerüljön tulajdonosi kérelem 
alapján. 

o A hrsz: 5361/5 út szabályozása nem szükséges. Marad az út telek a közterületi 
szélesség. 

o A hrsz: 5359 önkormányzati telek déli oldalán út kiszabályozása, az 5358 hrsz 
önkormányzati út megszűntetésével, annak kiváltására. Elkészült már egy javaslat. 
Küldök szabályozási vonalat. 

o A hrsz: 084 telket ne soroljuk teljesen közlekedési közterületbe, csak az 5831 hrsz-ú 
útig. Az ettől délre fekvő telekrészen az 5846 telekhez tartozó építmény is vannak. A 
tulajdonos ugyanaz. 

o A hrsz: 5673-ra készült az ingatlan résztulajdonosával egy geodézia bemérés a 
valóságnak megfelelő út kiszabályozásához. Küldjük a változási vázrajzot erről. 

o A hrsz: 5361/6 rendezvénytérnél a domboldali aszfaltos út telkét legalább 8m-re 
kiszabályoznám az út és a mellette lévő árok számára. A dombon lefelé is 10m helyett 
elég a 8m Abba belefér az út burkolata, padkája és a csapadékvíz elvezető árok. Ne 
vegyünk el fölöslegesen területet a telektulajdonosoktól. Ha kell kiszerkesztjük a 
szabályozási vonalat és küldjük. 

o A hrsz: 5569 telek keleti oldalán nem kell szabályozási vonalat jelölni. Az már most is 
meglévő közterületi telekhatár. 

o Az előző pontban említett út mellett az építési hely területe ne érjen le az aszfaltos 
útig. Hrsz: 5568 északnyugati részén a 30m végződjön. 

o A hrsz: 081/2, 081/3 mellett jelölt út szabályozási vonala és mérete hiányzik. 
o A hrsz: 045 árok nem funkcionál árokként. Ne legyen vízgazdálkodási övezetben. 

Külterületi út közterület része legyen. 
o A Hársfa utca végén lévő vízgazdálkodási terület helyére igazítás az ortofotó alapján. 
o A Hársfa utca menti lakóterületfejlesztés területére küldök telekalakítási javaslatot, 

mely alapján a szabályozási vonal és az új közterületek szabályozási szélessége is 
adott. 

o Kórház telkén belül ne legyen védelmi erdő jelölve. Sosem fog megvalósulni 
telekjogilag. Ez a zöld sáv a lakóterület fejlesztéssel érintett terület felé megtartandó, 
kialakítandó zöldfelület elemként jelenjen meg a kötelező szabályozási elemek között. 

o A hrsz: 0119/1 izraelita temető nem aktív temető, csak kegyeleti park. Kb-kp övezeti 
besorolást kapjon. 

o A hrsz: 0123 telekből ne szabályozzunk ki közút céljára két telek miatt. Ugyanaz a 
tulajdonos. Magánút jelölést alkalmazzunk, ha szükséges. 

o A borsodi városrészen lévő gazdasági terület belső feltáró útja magánút jelenleg. Ne 
szabályozzuk ki közúttá. 

o A gazdasági területeken a lakótelkekkel közös telekhatár mentén kialakítandó 
zöldfelület jelölése a szabályozási terven. Minden kialakítandó zöldfelület sáv 
beméretezve, legyen jelölve a tervlapon, ne csak a HÉSZ-ben legyen szövegesen 
meghatározva. Így nem lezs értelmezési probléma. 

o A hrsz: 1315 Szabadság út Borsodi út és Kossuth Lajos u. közötti szakaszának 
kiszabályozása 16m-re. Gyűjtő jellegű út, amely pont a főút irányába beszűkül, az 
útburkolat megtörik, a Kossuth utcai csomópontnál beláthatósági probléma. Küldök 
szabályozási vonalat. 

o A hrsz: 1130/13 telek északi csücskének kiszabályozása a külterületi utak 
megközelíthetőségének biztosítása érdekében. Csak a szükséges méretű legyen. 
Bekótázva. 

o Rozsnyói utca kikötésének kikötése a Tóth Árpád utca felé szabályozási vonal 
kótázása hiányzik. 

o A hrsz: 1201 önkormányzati közterület, az iskola és uszoda parkolója. Utak 
színkitöltésénél és övezeti határainak megjelenítésénél fontos. 
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o A hrsz: 1184/3 szintén önkormányzati közterület. Az adatszolgáltatásként kapott 
ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban a tulajdonviszonyok láthatóak. 

o A Vásárcsarnok melletti utat miért kell kiszabályozni? Telekjogilag most is út telek. 
o A hrsz: 06/38 telek ne legyen különleges közműterület. Azon az iparterület saját 

szennyvízátemelője üzemel. Nincs ÉRV kezelésbe átadva. Legyen a Gipe része. 
o Kórház melletti gazdasági területen 20m-es kialakítandó zöldfelület jelölése a 

lakóterület felé, bekótázva. 
o Katona József utca fölötti övárok nem az árok telkén van, mert azt a lakótelkek 

bekebelezték, művelik. A valóságban a hrsz: 655/95 telken van. Vagy helyezzük át 
ide, vagy közkerten belül maradjon. 

o Dankó Pista út szabályozási szélesség jelölése hiányzik. 
o Mátyás királyút északi részén nem kell kiszabályozás az Antal György útig. 
o A hrsz: 193, 195, 196 és 197 közkertbe kerüljön át. (Hrsz: 196-ra elővásárlási jog?) 
o A hrsz: 180/4 kiszabályozása, közterületbe átsorolása. 
o A hrsz: 2240/3 telken a szabályozási vonalhoz nincs szabályozási szélesség rendelve. 
o A szennyvíztisztító telep felé vezető út kiszabályozása. (Szennyvíz gerinc vezeték 

kiváltása esetén biztosítaná a közmű vezeték elhelyezhetőségét). 
o A hrsz: 02/3 és a 06/22 mellett kiszabályozott út szélessége hiányzik. 
o A hrsz: 1193/8 sport- és szabadidőközpont telkén építési hely jelölése a teniszpálya 

mellett az általános iskolai telekhatár mentén. (nyilvános wc és tároló építményének 
– pályázathoz) 

o A hrsz: 210/2 építési telken építési vonal jelölése az Antal György út irányába a 
hrsz:206/6 telken álló épület figyelembevételével az utca térfal vonalának 
megtartása érdekében. Küldök rajzot ha szükséges. 

o A hrsz: 1730/2 (Templomkert) olyan építési övezetbe sorolása, ahol a legkisebb 
kialakítható telekméret max. 650m2. 

 
- HÉSZ tervezet: 

o 1. § (5), (6) és (7) pontjai miért szükségesek? Ne legyen szabályozási tervi eltérés 
ugyanarra a területre a belterületi és külterületi szabályozási tervlapokon! Készüljön 
el egy pontos belterületi léptékű szabályozási terv a település teljes területére és 
abból le lehet generálni elemek másolásával külön rétegekre a külterületre vonatkozó 
szabályozási tervet. Egy esetleges tervmódosításnál is értelmezési problémát 
okozhat, félreértéseket eredményezhet. 

o 2. § 4. Legkisebb telekmélység fogalmának egyértelműsítése. 
o 3. § (1) 2. Ne legyen a hierarchiában a belterület határ. Egyértelműbb ha a belterületi 

határvonali telekhatárokon látható a szabályozási vonal, övezet határ. Ugyanúgy 
célszerű megjeleníteni terven is mint pl. a telekhatárokon futó örökségvédelmi vagy 
táj- és természetvédelmi határokat, azaz a telekhatártól egységesen, azzal 
párhuzamosan eltolva, hogy a belterület határa és a kötelező szabályozási elemek ne 
legyenek átfedésben. Elsődleges a kötelező szabályozási elemek, a belterület határa 
csak ingatlan-nyilvántartási térképi elem, illetve javasolt szabályozási elem. 

o 3. § (4) d) Az övezethatár mindig telekhatáron, vagy javasolt telekhatáron legyen. 
o 5. § (2) „Felületként megjelenő szabályozási elemek” nem kötelező szabályozási 

elemek, csak tájékoztató jellegű. 
o 8. § (1) Az alaptérképi elemek felsorolása hiányzik a szabályozási terv 

jelmagyarázatából. (A jelmagyarázati észrevételeknél már történt erre utalás). 
o 11. § (4) ba) Legyen az OTÉK szerint meghatározott hátsókertre néző tényleges 

beépítési magasság. Sok a 25m telekmélység fölött néhány méterrel mélyebb telek, 
ne korlátozzuk fölöslegesen. Van ahol 0,5m is számít egy épület hátsókert irányába 
történő bővítés esetén. Ne az építési övezet építménymagasság mérete legyen. 
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o 14. § (2) A parkolók kialakításánál 4 parkolóhelyenként min. 1 fa telepítése kerül 
szabályozásra. A belvárosi út menti parkoló esetében (pályázat) figyelembe nem 
tudjuk venni, ezért ezt vagy ne írjuk elő, vagy ne ilyen mértékben. Ha kell 
egyeztessünk inkább erről. 

o 17. § (4) Külterületen is csak zárt trágyatároló létesíthető? Teljesen zárt? Vagy ez 
konkrétan mit jelent? 

o 17. § (5) e) és f) Nem 120kV-os hanem 132kV-os, valamint nem 20kV-os hanem 22kV-
os feszültségszint van már. A *-gokkal jelölt meghatározások pontatlanok. 

o A 19. §-ban előírtak mi alapozza meg? A Bányászati Osztály szerint a város 
közigazgatási területén bezárt mélyművelésű bányák nem okoznak földtani veszélyt. 

o 20. § (3) Közkertről megközelíthető telket ne engedjünk megközelíthetővé tenni. A 
zöldfelület a beállók kialakítása, és az ingatlan előtti parkolások miatt beszűkül, nem 
lesz a zöldterület életképes. 

o 23. § Ne alkalmazzunk beültetési kötelezettséget. Helyette telken belül 
megtartandó/kialakítandó zöldfelület legyen, mint kötelező szabályozási elem. 5m 
széles zöldsávban értelmes 3 szintű zöldfelület nem valósítható meg. A gazdasági 
területeken a lakóterületek felé 10m javasolt, de minimum 6m. Ezek rajzi jelölése a 
szabályozási terven szükséges volna. A zöldfelületben épület elhelyezése tiltva legyen. 

o 23. § (2) b) A kegyeleti parkok önkormányzati területek. A fatelep melletti temetőt 
terheljük beültetési kötelezettséggel? Fölösleges. Nincs rá hely. A beépítésre nem 
szánt mezőgazdasági üzemi területnél a Nagycsásztán már kevésbé alkalmazható, 
mivel a sáv jelentős része burkolt felület. Ez utóbbi átgondolandó. 

o A 23. § (2) és (3) pontja miért van bontva? Ugyanaz a paraméter van leírva 
ugyanazokra az építési övezetekre, övezetekre. 

o 24. § (2) A 22kV-os KÖF légkábeles hálózat a legtöbb esetben mezőgazdasági 
területek érintésével létesül egy ellátandó terület villamos energia igényeinek 
biztosítása érdekében. A tervezett 22kV-os légkábeles hálózat engedélyezése során 
szakhatósági állásfoglalásban igazolni kell a település jegyzőjének a HÉSZ-nek való 
megfelelést. Jelen tervezet szerint ez többé nem lehetséges, csak közterületeken. Az 
OTÉK 32. §-a engedi. Szerintem ne korlátozzuk ezt le.  

o 24. § (8) Mi biztosítja az övárok létesítésének lehetőségét? Csapadékvíz elvezetési 
tanulmány kellene elsősorban. 

o 24. § (9) Miért csak 300m2-nél nagyobb alapterületű épület elhelyezését lehetővé 
tevő telken? A telken belül keletkező csapadékvíz lehetőleg mindenhol kerüljön 
szikkasztásra. A közterületi csapadékvízelvezetők a telkekről kivezetett vizek által egy 
nagyobb esőzés során túlterheltté válnak. 

o 25. § (3) Feltétlen szükséges az egynél több építési övezetbe, övezetbe tartozó telek 
léte? Ha lehet kerüljük ezt. 

o 25. § (5) b) Miért korlátozzuk az OTÉK szerint megengedett melléképítmények 
építését a hátsó kertben? Maradjunk az OTÉK előírásainál. 

o 25. § (7) Az út tengelyétől mért távolság esetén az út tengelye hogyan lesz 
igazolható? Ki határozza meg annak pontosságát? Ez hogyan kontrollálható egy 
esetleges kerítés létesítése vagy épület építése esetén? 

o Az építési övezetek és övezetek előírásainál nem célszerű az OTÉK paragrafus 
utalások leírása. Egy esetleges jogszabály változás értelmezési problémákat okozhat. 
Legyen meghatározva szövegesen a rendeltetés. 

o A lakó és vegyes építési övezetekben célszerű lenne szabályozni, hogy melléképület 
kizárólag a főépület megléte esetén vagy azzal egyidejűleg építhető legyen. (Egyre 
gyakrabban jelentkezik a lemezgarázsok építési igénye beépítetlen telkeken) 

o 33. § (4) Intézményi terület építési övezetében lévő telkeken van szükség lakásépítés 
lehetőségére? 

o 36. § (2) Az OTÉK 20. § (4) bekezdés már megszűnt. 
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o 44. § Az ingatlan használója kéri a működési engedélyhez a szálláshely funkciójának 
biztosítását. (hrsz: 5541) A rendeltetés e szerint is legyen. 

o 46. § (3) A beültetési kötelezettség helyett telken belül kialakítandó zöldfelület. 
o 49. § (3) Az előírt minimális zöldfelület 50%-án 3 szintű zöldfelület a Mátyás király út 

északi végén javasolt közkert esetében is akadályozó. Ezt vagy csökkentsük le, vagy 
töröljük. 

o 49. § (4) Nincs értelme a közművesítettségnek a Zkk övezetekben. A Zkk-övezetek 
területein nem szeretne a Város építményt. 

o 52. § (3) A lakó rendeltetést csak az Mk-1 övezetben engedjünk. Mk-2  övezetben az 
üdülő rendeltetést ha lehet engedje a HÉSZ hiányos közművesítettséggel is. 

o Az Mk-ban kérik a 10%-os beépíthetőséget. Valamint a 4,5 építmény magasságot 
kérik megemelni a lejtős terepadottságok miatt. A lejtési % függvényében 
meghatározni a legnagyobb épületmagasságot. 15%-nál magasabb lejtési viszonyok 
esetén a legnagyobb épületmagasság lehet 6m.  

o 62. § A Kb-Re övezetben a nagycsásztai rendezvénytér miatt a kulturális és a hitéleti 
rendeltetést is engedni kellene. 

o Az építési telkek kapubehajtó építésének paramétereit szabályozni kellene, 
amennyiben a helyi közutak kezelőjét fel tudja hatalmazni az alkalmazásában. 
Kérdés, hogy a kezelői jogot a HÉSZ alátámaszthatja-e? Ezen néhány állami főépítész 
hezitál. Az 1988. évi I. tv. 39. §-a, mint magasabb szintű jogszabály megalapozhatja? 
A napjainkban a lakótelkek előtti nyílt csapadékvíz elvezető árkok engedély nélküli 
széles befedése kezd egyre inkább elterjedni a gépjárművek számának 
növekedésével. Ez csapadékvíz elvezetési problémát, valamint útburkolat romlást, 
sérülést okoz. 



11. RÉGÉSZETI TEREPBEJÁRÁS ANYAGA 
  



VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 

 

 HATÁLYOS TERÜLETFELHASZNÁLÁS TERVEZETT TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

V1. Lke Kertvárosias lakóterület Lk Kisvárosias lakóterület 

V2. Vt Településközponti vegyes terület Lk Kisvárosias lakóterület 

V3. kt. Közlekedési célú közterület Lk Kisvárosias lakóterület 

V4. Vt Településközponti vegyes terület Lke Kertvárosias lakóterület 

V5. KÖu Közúti közlekedési terület Lke Kertvárosias lakóterület 

V6. kt. Közlekedési célú közterület Lke Kertvárosias lakóterület 

V7. Zkk Közkert Lke Kertvárosias lakóterület 

V8. Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület Lke Kertvárosias lakóterület 

V9. Má-I Általános mezőgazdasági terület 
intenzív használattal 

Lke Kertvárosias lakóterület 

V10. Vt Településközponti vegyes terület Lf Falusias lakóterület 

V11. 
 

Idegenforgalmi, és bemutató célú 
terület 

Lf Falusias lakóterület 

V12. kt. Közlekedési célú közterület Lf Falusias lakóterület 

V13. Lk Kisvárosias lakóterület Vt Településközpont terület 

V14. Lke Kertvárosias lakóterület Vt Településközpont terület 

V15. Kszo Szociális otthon területe Vt Településközpont terület 

V16. kt. Közlekedési célú közterület Vt Településközpont terület 

V17. Zkk Közkert Vt Településközpont terület 

V18. Lf Falusias lakóterület Vi Intézményi terület 

V19. Vt Településközponti vegyes terület Vi Intézményi terület 

V20. 
 

Idegenforgalmi, és bemutató célú 
terület 

Vi Intézményi terület 

V21. Kh Koch Róbert kórház és parkja Vi Intézményi terület 

V22. Kszo Szociális otthon területe Vi Intézményi terület 

V23. kt. Közlekedési célú közterület Vi Intézményi terület 

V24. Lk Kisvárosias lakóterület Gksz Kereskedelmi, szolgáltató terület 

V25. Lke Kertvárosias lakóterület Gksz Kereskedelmi, szolgáltató terület 

V26. Kszo Szociális otthon területe Gksz Kereskedelmi, szolgáltató terület 

V27. kt. Közlekedési célú közterület Gksz Kereskedelmi, szolgáltató terület 

V28. KÖk Kötöttpályás (vasúti) közlekedési 
terület 

Gksz Kereskedelmi, szolgáltató terület 

V29. Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület Gksz Kereskedelmi, szolgáltató terület 

V30. Má-E Általános mezőgazdasági terület 
extenzív használattal 

Gksz Kereskedelmi, szolgáltató terület 

V31. KÖu Közúti közlekedési terület Gipe Egyéb ipari terület 

V32. kú Külterületi út Gipe Egyéb ipari terület 

V33. Má-I Általános mezőgazdasági terület 
intenzív használattal 

Gipe Egyéb ipari terület 
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V34. Má-E Általános mezőgazdasági terület 
extenzív használattal 

Gipe Egyéb ipari terület 

V35. Kkbr Bányászattal érintett rekultiválandó 
terület 

Gipe Egyéb ipari terület 

V36. kt. Közlekedési célú közterület K-Ksz Különleges kastély sziget terület 

V37. V Vízgazdálkodási terület K-Ksz Különleges kastély sziget terület 

V38. Kifb Ipari gazdasági terület K-Mü Különleges mezőgazdasági üzemi 
terület 

V39. Kl Lovarda, lovaspálya területe K-Mü Különleges mezőgazdasági üzemi 
terület 

V40. kú Külterületi út K-Mü Különleges mezőgazdasági üzemi 
terület 

V41. Má-I Általános mezőgazdasági terület 
intenzív használattal 

K-Mü Különleges mezőgazdasági üzemi 
terület 

V42. Má-E Általános mezőgazdasági terület 
extenzív használattal 

K-Mü Különleges mezőgazdasági üzemi 
terület 

V43. Lk Kisvárosias lakóterület K-G Különleges garázs terület 

V44. Vt Településközponti vegyes terület K-G Különleges garázs terület 

V45. Vt Településközponti vegyes terület K-Km Különleges közmű terület 

V46. Gip Ipari gazdasági terület K-Km Különleges közmű terület 

V47. Kszt Szennyvíztisztító területe K-Km Különleges közmű terület 

V48. Kszo Szociális otthon területe K-Km Különleges közmű terület 

V49. kú Külterületi út K-Km Különleges közmű terület 

V50. Mk Kertes mezőgazdasági terület K-Km Különleges közmű terület 

V51. Má-I Általános mezőgazdasági terület 
intenzív használattal 

K-Km Különleges közmű terület 

V52. V Vízgazdálkodási terület K-Km Különleges közmű terület 

V53. Vt Településközponti vegyes terület K-Sp Különleges sportolási célú terület 

V54. kt. Közlekedési célú közterület K-Sp Különleges sportolási célú terület 

V55. kú Külterületi út K-T Különleges temető terület 

V56. Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület K-T Különleges temető terület 

V57. Má-I Általános mezőgazdasági terület 
intenzív használattal 

K-T Különleges temető terület 

V58. Kket Emléktemető K-T Különleges temető terület 

V59. Kkt Temető terület K-T Különleges temető terület 

V60. Gksz Kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
terület 

K-Vás Különleges vásár terület 

V61. Vt Településközponti vegyes terület K-Re Különleges rekreációs terület 

V62. Üü Üdülőházas üdülőterület K-Re Különleges rekreációs terület 

V63. Kl Lovarda, lovaspálya területe K-Re Különleges rekreációs terület 

V64. Kpi Pincés terület K-Re Különleges rekreációs terület 

V65. Kre Rendezvény terület K-Re Különleges rekreációs terület 

V66. kú Külterületi út K-Re Különleges rekreációs terület 
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V67. Kkfv Borsodi Földvár területe K-Re Különleges rekreációs terület 

V68. Vt Településközponti vegyes terület KÖu Közúti közlekedési terület 

V69. kt. Közlekedési célú közterület KÖu Közúti közlekedési terület 

V70. V Vízgazdálkodási terület KÖu Közúti közlekedési terület 

V71. Lke Kertvárosias lakóterület kt. Közlekedési célú közterület 

V72. Vt Településközponti vegyes terület kt. Közlekedési célú közterület 

V73. Gksz Kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
terület 

kt. Közlekedési célú közterület 

V74. Gip Ipari gazdasági terület kt. Közlekedési célú közterület 

V75. Kre Rendezvény terület kt. Közlekedési célú közterület 

V76. Kszo Szociális otthon területe kt. Közlekedési célú közterület 

V77. KÖu Közúti közlekedési terület kt. Közlekedési célú közterület 

V78. kú Külterületi út kt. Közlekedési célú közterület 

V79. Zkk Közkert kt. Közlekedési célú közterület 

V80. Eg Gazdasági rendeltetésű erdőterület kt. Közlekedési célú közterület 

V81. Mk Kertes mezőgazdasági terület kt. Közlekedési célú közterület 

V82. Má-I Általános mezőgazdasági terület 
intenzív használattal 

kt. Közlekedési célú közterület 

V83. Má-E Általános mezőgazdasági terület 
extenzív használattal 

kt. Közlekedési célú közterület 

V84. V Vízgazdálkodási terület kt. Közlekedési célú közterület 

V85. Kre Rendezvény terület kú Külterületi út 

V86. Mk Kertes mezőgazdasági terület kú Külterületi út 

V87. Má-I Általános mezőgazdasági terület 
intenzív használattal 

kú Külterületi út 

V88. Má-E Általános mezőgazdasági terület 
extenzív használattal 

kú Külterületi út 

V89. Lk Kisvárosias lakóterület Zkk Zöldterület - közkert 

V90. Lke Kertvárosias lakóterület Zkk Zöldterület - közkert 

V91. Vt Településközponti vegyes terület Zkk Zöldterület - közkert 

V92. Kp L'Huillier-Coburg Kastély és parkja Zkk Zöldterület - közkert 

V93. KÖu Közúti közlekedési terület Zkk Zöldterület - közkert 

V94. kt. Közlekedési célú közterület Zkk Zöldterület - közkert 

V95. kú Külterületi út Zkk Zöldterület - közkert 

V96. Zkp Közpark Zkk Zöldterület - közkert 

V97. Mk Kertes mezőgazdasági terület Zkk Zöldterület - közkert 

V98. Má-E Általános mezőgazdasági terület 
extenzív használattal 

Zkk Zöldterület - közkert 

V99. V Vízgazdálkodási terület Zkk Zöldterület - közkert 

V100. Lke Kertvárosias lakóterület Ve Védelmi rendeltetésű erdőterület 

V101. Gksz Kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
terület 

Ve Védelmi rendeltetésű erdőterület 
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V102. Gip Ipari gazdasági terület Ve Védelmi rendeltetésű erdőterület 

V103. Kh Koch Róbert kórház és parkja Ve Védelmi rendeltetésű erdőterület 

V104. kú Külterületi út Ve Védelmi rendeltetésű erdőterület 

V105. KÖk Kötöttpályás (vasúti) közlekedési 
terület 

Ve Védelmi rendeltetésű erdőterület 

V106. Zkk Közkert Ve Védelmi rendeltetésű erdőterület 

V107. Eg Gazdasági rendeltetésű erdőterület Ve Védelmi rendeltetésű erdőterület 

V108. Mk Kertes mezőgazdasági terület Ve Védelmi rendeltetésű erdőterület 

V109. Má-I Általános mezőgazdasági terület 
intenzív használattal 

Ve Védelmi rendeltetésű erdőterület 

V110. Má-E Általános mezőgazdasági terület 
extenzív használattal 

Ve Védelmi rendeltetésű erdőterület 

V111. V Vízgazdálkodási terület Ve Védelmi rendeltetésű erdőterület 

V112. Tk Természetközeli terület Ve Védelmi rendeltetésű erdőterület 

V113. Kkbr Bányászattal érintett rekultiválandó 
terület 

Ve Védelmi rendeltetésű erdőterület 

V114. Kkbr Bányászattal érintett terület Ve Védelmi rendeltetésű erdőterület 

V115. Üü Üdülőházas üdülőterület Eg Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület 

V116. kú Külterületi út Eg Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület 

V117. Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület Eg Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület 

V118. Mk Kertes mezőgazdasági terület Eg Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület 

V119. Má-I Általános mezőgazdasági terület 
intenzív használattal 

Eg Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület 

V120. Má-E Általános mezőgazdasági terület 
extenzív használattal 

Eg Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület 

V121. V Vízgazdálkodási terület Eg Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület 

V122. Kkbr Bányászattal érintett rekultiválandó 
terület 

Eg Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület 

V123. Kre Rendezvény terület Mk Kertes mezőgazdasági terület 

V124. kú Külterületi út Mk Kertes mezőgazdasági terület 

V125. Má-I Általános mezőgazdasági terület 
intenzív használattal 

Mk Kertes mezőgazdasági terület 

V126. Gksz Kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
terület 

Má Általános mezőgazdasági terület 

V127. Gip Ipari gazdasági terület Má Általános mezőgazdasági terület 

V128. Kl Lovarda, lovaspálya területe Má Általános mezőgazdasági terület 

V129. kú Külterületi út Má Általános mezőgazdasági terület 

V130. Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület Má Általános mezőgazdasági terület 

V131. Eg Gazdasági rendeltetésű erdőterület Má Általános mezőgazdasági terület 
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V132. Mk Kertes mezőgazdasági terület Má Általános mezőgazdasági terület 

V133. Má-E Általános mezőgazdasági terület 
extenzív használattal 

Má Általános mezőgazdasági terület 

V134. V Vízgazdálkodási terület Má Általános mezőgazdasági terület 

V135. Kkt Temető terület Má Általános mezőgazdasági terület 

V136. Gip Ipari gazdasági terület Mko Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

V137. kú Külterületi út Mko Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

V138. Zkp Közpark Mko Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

V139. Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület Mko Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

V140. Eg Gazdasági rendeltetésű erdőterület Mko Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

V141. Má-I Általános mezőgazdasági terület 
intenzív használattal 

Mko Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

V142. V Vízgazdálkodási terület Mko Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

V143. Tk Természetközeli terület Mko Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

V144. LF Falusias lakóterület V Vízgazdálkodási terület 

V145. Gksz Kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
terület 

V Vízgazdálkodási terület 

V146. Kp L'Huillier-Coburg Kastély és parkja V Vízgazdálkodási terület 

V147. kt. Közlekedési célú közterület V Vízgazdálkodási terület 

V148. kú Külterületi út V Vízgazdálkodási terület 

V149. Zkk Közkert V Vízgazdálkodási terület 

V150. Má-I Általános mezőgazdasági terület 
intenzív használattal 

V Vízgazdálkodási terület 

V151. Má-E Általános mezőgazdasági terület 
extenzív használattal 

V Vízgazdálkodási terület 

V152. kt. Közlekedési célú közterület Tk Természetközeli terület 

V153. Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület Tk Természetközeli terület 

V154. Gip Ipari gazdasági terület Kk-Bért Különleges beépítésre nem szánt 
bányászattal érintett terület 

V155. Khu Hulladékudvar területe Kk-Bért Különleges beépítésre nem szánt 
bányászattal érintett terület 

V156. kú Külterületi út Kk-Bért Különleges beépítésre nem szánt 
bányászattal érintett terület 

V157. Kkbr Bányászattal érintett rekultiválandó 
terület 

Kk-Bért Különleges beépítésre nem szánt 
bányászattal érintett terület 

V158. Kkhl Hulladéklerakó Kk-Bért Különleges beépítésre nem szánt 
bányászattal érintett terület 
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V159. Kkt Temető terület Kb-Kp Különleges beépítésre nem szánt 
kegyeleti park terület 

V160. kú Külterületi út Kb-Mü Különleges beépítésre nem szánt 
mezőgazdasági üzemi terület 

V161. Mk Kertes mezőgazdasági terület Kb-Mü Különleges beépítésre nem szánt 
mezőgazdasági üzemi terület 

V162. Kre Rendezvény terület Kb-Re Különleges beépítésre nem szánt 
rekreációs terület 

V163. kt. Közlekedési célú közterület Kb-Re Különleges beépítésre nem szánt 
rekreációs terület 

V164. kú Külterületi út Kb-Re Különleges beépítésre nem szánt 
rekreációs terület 

V165. Mk Kertes mezőgazdasági terület Kb-Re Különleges beépítésre nem szánt 
rekreációs terület 

V166. Má-I Általános mezőgazdasági terület 
intenzív használattal 

Kb-Re Különleges beépítésre nem szánt 
rekreációs terület 

V167. Kkbr Bányászattal érintett rekultiválandó 
terület 

Kb-Re Különleges beépítésre nem szánt 
rekreációs terület 

V168. Kkfv Borsodi Földvár területe Kb-Re Különleges beépítésre nem szánt 
rekreációs terület 
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MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK – 2022. MÁJUS HÓ 

 

MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK 

 
EDELÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA TÁRGYÁBAN ÉRKEZETT 
ÁLLAMI  FŐÉPÍTÉSZI HATÁSKÖRÉBEN  ELJÁRÓ BORSOD‐ABAÚJ‐ZEMPLÉN MEGYEI  KORMÁNYHIVATAL 
ÉSZREVÉTELEIRE 
 
BORSOD‐ABAÚJ‐ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA 
ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ 
IKTATÓSZÁM: BO/17/00104‐7/2021. 
 

Észrevétel  Megbízói álláspontot tükröző válaszok 

A  határozattal  jóváhagyásra  kerülő 
munkarészek: 
TSzT és rajzi mellékletei: 
Jelmagyarázat: 
A 4‐es szelvényen, Császta fölött, az Eg övezet és 
Mk övezet határán található egy jel: háromszög, 
közepén  egy  kisebb  tömör  háromszöggel.  Ez 
nem szerepel a Jelmagyarázatban. 

 
 
 
 
‐A  Jelmagyarázat  kiegészítésre  kerül  a  „Kilátó” 
jelöléssel. 

1.3. számú melléklet 5‐ös számú szelvény: 
A  műemlék  környezetét,  amennyiben  ezt 
jogszabály  az  érintett  helyrajzi  számok 
felsorolásával megállapította,  jelölni  szükséges. 
Ez  az  1504  és  1565  hrsz.  telkeket  érintő 
műemlékek esetében nem történt meg. 

‐A műemléki környezet jelölése pótlásra kerül. 

Ahogy az Alátámasztó munkarészben is szerepel, 
a  0138/5  hrsz.  telken  (valamint  a  13‐as  jelű 
szelvényen  a  661/9  hrsz.  telken)  napelempark 
található.  A  dokumentációból  nem  derül  ki, 
milyen  teljesítménnyel  üzemel,  de  fontos 
megjegyezni,  hogy  a  teljesítménytől  függően 
kell,  lehet  a  napelemparkokat  különböző 
övezetekbe, építési övezetekbe sorolni. 

‐Mindkét  napelempark  háztartási  méretű 
kiserőműnek  minősül,  mivel  0,5  MW 
teljesítményűek. 

1.3. számú melléklet 6‐os számú szelvény: 
A 0184/3 hrsz. ‐ Markovics tanya ‐ egyes épületei 
véleményem  szerint érdemesek  lennének helyi 
védelemre. A teljes települést érintően  javasolt 
átvizsgálni  az  épületállományt.  Elképzelhető, 
hogy  található  még  további,  helyi  védelemre 
érdemes épület a településen. 

 
‐Településkép  védelmi  rendelet  körébe  tartozó 
javaslat. TRE  keretében  a  jogszabály nem  teszi 
lehetővé a helyi védelem alá helyezést. 

1.3. számú melléklet 9‐es számú szelvény: 
Az 1449/6, 1449/7, illetve az 1447 hrsz. (Béke út) 
végét magába  foglaló  telekcsoport  Lke  építési 
övezetbe  lett  sorolva.  A  funkcióját  tekintve 
(pálinkafőzde,  autógumi  szerviz)  javasolt  Gksz 
övezetbe sorolni. 

 
‐Gksz  területfelhasználást  kap  az  1449/6  és  az 
1449/7  hrsz.‐ú  ingatlan.  Az  1447  hrsz.‐ú  Béke 
útból  kiszabályozott  ingatlanrész  közlekedési 
célú közterület besorolásba kerül. 

A 922 hrsz. telek egy része útként, egy része Lke 
építési övezetként lett besorolva. Kérdéses, hogy 
az  Lke  építési  övezetbe  sorolt  telekrész 
beépíthető‐e  (telekszélesség),  illetve  az  útként 

‐A  kikötés  gyalogos‐kerékpáros  kapcsolatot 
biztosít.  A  gyalogút  és  a  kerékpárút  jelölés 
feltüntetésre kerül.  
Az út szélessége kótázást kap. 
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Észrevétel  Megbízói álláspontot tükröző válaszok 

leszabályozott  rész  gépkocsi  közlekedésre  is 
alkalmas  lesz‐e  (szükséges‐e  a  Rozsnyói  utca 
kikötése a Tóth Árpád utcára), vagy elegendő egy 
gyalogos közlekedést biztosító sáv leválasztása a 
jelzett telekből (arra is szükség van‐e). 

A besorolt Lke telekrész a szomszédos telekhez 
való  hozzásorolással  van  elképzelve,  ezért 
telekhatárukra „javasolt megszüntető jel” kerül. 

Az  1622  hrsz.  utca  (Mező  út)  a  vasúton  túl 
külterületi útként  folytatódik,  tehát  itt szintbeli 
vasúti  kereszteződés  található,  ami  nem  lett 
ábrázolva a jelmagyarázatnak megfelelően. 

‐A  kérés  nyomán  valamennyi  külterületi  út 
vasúttal való keresztezése ábrázolásra kerül. 

A kórház telkétől délre található 743 hrsz. telek 
beépített,  megközelítése  közútról  biztosított, 
azonban  Zkk  övezetbe  lett  sorolva.  Javasolt  a 
környezetéhez  igazodva  történő  övezeti 
besorolás. 

‐A  743,  a  744  és  a  749  hrsz.‐ú  telkek  Zkk‐
besorolás helyett Vt‐besorolást kapnak, egyben 
a  telkek  egyesítésének  szándékával 
telekhatárukra „javasolt megszüntető jel” kerül. 
A  713/1  hrsz.‐ú  ingatlanból  kiszabályozott 
közlekedési célú közterület törlésre, területe Vt‐
besorolásba kerül. 

A 713/2‐8 hrsz. telkeken javarészt új, földszint+1 
szintes  családi  házak  épültek/épülnek.  Nem 
indokolt a Vt övezetbe sorolás. 

‐A  713/2‐8  hrsz.‐ú  telkek  besorolása  Lke 
területfelhasználásra módosul. 
A  713/8  hrsz.‐ú  telek  a  713/1  hrsz.‐ú  telek 
rovására  a  751  hrsz.‐ú  telek  északnyugati 
sarkával  párhuzamos  telekhatárral  bővítést, 
egyben Lke‐besorolást kap. 

1.3. számú melléklet 13‐as számú szelvény: 
A 107 hrsz. telektől délre kialakított út végén egy 
tervezett  hidat  jelölnek,  ami  értelmezhetetlen, 
nem tudni, hova vezet. 

 
‐A  tervezett  híd  a  közkert  közterületi 
megközelítését szolgálja. 
‐Az  egyeztető  tárgyaláson  elhangzott 
felvetésnek megfelelően a kastélykert és a Zkk‐
terület között tervezett híd kerül feltüntetésre. 

1.3. számú melléklet 14‐es számú szelvény: 
Az 1880 és a 2069‐2070/2 hrsz. utcák a vasúton 
túl  külterületi  útként  folytatódnak,  tehát  itt 
szintbeli  vasúti  kereszteződések  találhatóak, 
amelyek  nem  lettek  ábrázolva  a 
jelmagyarázatnak megfelelően. 

 
‐A  kérés  nyomán  valamennyi  külterületi  út 
vasúttal  való  keresztezése  „szintbeni  vasúti 
kereszteződés”‐jellel kerül ábrázolásra. 

3.3. számú melléklet: Változások leírása: 
A  V100‐114.  számú  változások  különböző 
övezeteket sorolnak át védelmi rendeltetésű 
erdőterületbe,  amelynek  a  jelölése  nem  Ve, 
hanem Ev ‐ elírás történt. 

 
‐Az elírás javításra kerül. 

Ugyanígy  elírás  a  V154‐158.  számú 
változásoknál:  a  különleges  beépítésre  nem 
szánt bányászattal érintett terület  jele nem Kk‐
Bért,  hanem  Kb‐Bért  a  TRE  felülvizsgálatakor 
alkalmazott OTÉK szerint. 

‐Az elírás javításra kerül. 
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Rendelettel elfogadásra kerülő munkarészek: 
Rendelet‐tervezet: 
HÉSz és SzT: 
Bevezető rész: 
Az  államigazgatási  szervek  elnevezése 
pontosításra, kiegészítésre szorul: 
7.  sor  kiegészítése:  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 
Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  /mint 
polgári védelem, iparbiztonsági/ pontosítás: 
10.  sor  Közlekedésért  felelős  miniszter: 
Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti 
Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes 
Államtitkárság Hatósági Főosztály 
11.  sor  Légiközlekedési  hatóság:  Innovációs  és 
Technológiai  Minisztérium  Léginavigációs  és 
Repülőtéri Hatósági Főosztály 
12.  sor  Katonai  Légügyi  Hatóság:  Honvédelmi 
Minisztérium  Állami  Légügyi  Főosztály 
Légialkalmassági  és  Légiforgalmi  Felügyeleti 
Osztály 
13.  sor:  Borsod‐Abaúj‐Zemplén  Megyei 
Kormányhivatal  Közlekedési,  Műszaki 
Engedélyezési  és  Mérésügyi  Főosztály  Útügyi 
Osztály 

 
 
 
 
‐Az  államigazgatási  szervek  megnevezései 
javításra kerülnek. 
 
 
 
‐Az  időközben  felálló  közlekedésért  felelős 
Technológiai  és  Ipari  Minisztérium  kerül 
feltüntetésre. 
 
‐Az  időközben  felálló  közlekedésért  felelős 
Technológiai  és  Ipari  Minisztérium  kerül 
feltüntetésre. 
‐A Honvédelmi Minisztérium kerül feltüntetésre, 
mivel a főosztályok neve még nem ismert. 

6. Más  jogszabály  által  elrendelt  szabályozási 
elemek  6.  §  (1)  bekezdés  4.  pont  helyi  védett 
épület telke: 
A szabályozási tervlapokon (a továbbiakban: SZT) 
az  épületek,  nem  pedig  a  telkek  vannak 
besraffozva. A jelmagyarázat és maga a jel nincs 
összhangban. 

 
 
 
‐A  HÉSZ  és  a  szabályozási  terv  jelmagyarázata 
szövegesen  javításra  kerül:  „helyi  jelentőségű 
védett  érték”,  a  sraffos  jelölést  megtartása 
mellett. 

11. § (2) bekezdés b) pontba) alpont: 
A  ba)  alpontra  hivatkozás  feltehetően  elírás,  a 
bb)  alpontra  hivatkozás  a  lehetséges  jó 
megoldás. 

 
‐A hivatkozás javításra kerül. 

11. § (7) bekezdés: 
Nem  találtam az SZT‐n  ikres  (és más) beépítési 
mód  esetében  jelölt  építési  vonalat.  Emiatt  a 
jelmagyarázatban sem szükséges az építési vonal 
fogalmat szerepeltetni. 

 
‐Építési  vonal  a  13‐a  szelvényen  került 
ábrázolásra,  így  annak  szerepeltetése 
szükségszerű. 

60. § (2) bekezdés: 
A  Kb‐Kp  (különleges  beépítésre  nem  szánt 
kegyeleti park terület) övezetben a HÉSZ 60. § (2) 
bekezdés  szerint  épület  nem  helyezhető  el, 
azonban  a  2.2. melléklet  táblázatában  erre  az 
övezetre 10 %‐os  legnagyobb beépítettség van 
meghatározva.  Ez  ellentmondás,  amelynek 
feloldása szükséges. 

 
‐A beépíthetőséget 0%‐ra módosítjuk. 
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2.1. melléklet: 
Az  építési  övezetekkel  kapcsolatos  javaslatok. 
megjegyzések: 
Lk‐1: Az. OTÉK 2021.VI 1.16‐tól hatályos állapota 
már  tartalmaz  telepszerű beépítési módot, ami 
erre  az  építési  övezetre  leginkább  jellemző 
volna.  Túlzónak  tartom  azt,  hogy  az  összes 
szabályozási  paraméter  K,  azaz  kialakult.  Így 
például  magastető  ráépítést,  ezzel 
tetőtérbeépítést,  a  lakásszám  bővítését  nem 
teszik  lehetővé.  Érdemes  a  szabályozási 
paraméterek korlátozó mivoltának átgondolása. 

 
 
 
‐A  telepszerű beépítési mód bevezetésre kerül. 
Az  épületmagasság  M+X  értéket  kap.  Az  X  a 
magastető  ráépítésének  lehetőségét  hordozza, 
miközben  szabályozási  előírással  kerül 
biztosításra a tetőtéri beépítés tiltása. Utóbbit a 
parkolószükséglet  megjelenése,  valamint  az 
épületek  tartószerkezetének  erre  a  terhelésre 
való méretezési hiánya magyaráz. 
M=Meglévő állapot szerinti érték. 

Lk‐2:  A  13‐b  jelű  SZT‐n  (Mátyás  király  út)  a 
beépítési mód  inkább  tekinthető  zárt  sorúnak 
annak  ellenére,  hogy  egy  helyrajzi  számon 
található  a  több  egységből  álló,  „zártsorúan" 
elhelyezett épület. 

‐A beépítési mód az építési helyet határozza meg 
és  nem  az  épület  elhelyezését.  A  telken  álló 
valamennyi épület kellő mértékű oldalkertet tart 
szabadon álló beépítési módhoz. 

Lk‐4: Az. építési övezetben főleg ikres beépítésre 
hasonlító  (egy helyrajzi  számon  két  lakóegység 
ikres  beépítésű  képet  mutat,  illetve  már 
felosztott,  hasonló  beépítésű  telkek) 
épületelhelyezés  figyelhető  meg.  Az  „A"  jel 
(feltételezhetően  adottságtól  függő  beépítési 
mód)  magyarázata  nem  jelenik  meg  sem  a 
„Fogalommagyarázat"‐ban  (értelmező 
rendelkezések), sem a táblázat alatt magyarázva. 
Az  „A"  jel  felváltható  lenne  az  előzőekben 
leírtaknak  és  az  OTÉKnak  megfelelően  ‐  attól 
függően, hogy a két lakóegységes telek fel lett‐e 
osztva ‐ az IKR/SZ jellel. 

‐A beépítési mód a javasolt IKR/SZ jelre változik. 

Lke‐3: Az. SZT‐t átnézve  feltűnő  , hogy a város 
beépítésre szánt  lakóterületének  jelentős  része 
Lke‐3 építési övezetbe van sorolva. Véleményem 
szerint a településkép ettől sokkal árnyaltabb. 
Több  olyan  utca  is  ebbe  az  építési  övezetbe 
került,  ahol  ezt,  a  6,5  m‐es  legnagyobb 
meghatározott  épületmagasságot,  az  utcakép 
nem  indokolná. Elgondolkodtató, hogy az  ilyen 
területeken mit eredményezhet utcaképileg, ha 
megengedjük  a  6,5  m‐es  legnagyobb 
épületmagasságot a jövőben. Javasolt átvizsgálni 
az  Lke‐3  építési  övezetbe  sorolt  tömböket, 
elképzelhető,  hogy  lesz  olyan,  ahol  a  6,5  m 
kevesebb lehet. 

‐Építés  jog  elvétele  nem  volt  cél.  A  hatályos 
terven  ugyanis  valamennyi  érintett  telek 
ugyanezen magasságot kapta. 

Lk ‐ Lke: A kisvárosias beépítési módban 6,0 ma 
legnagyobb  épületmagasság,  a  kertvárosiasban 
pedig  6,5  m.  Véleményem  szerint  ez  is  azt 
mutatja,  hogy  mivel  a  kisvárosias  beépítés 
nagyobb  épületmagasságot  feltételez,  mint  a 
kertvárosias,  az  Lke  építési  övezet  legnagyobb 
épületmagassága,  a  6,5  m,  túlzó  lehet, 

‐A kisvárosias lakóterület az alábbiakból tevődik 
össze: 
1. Meglévő kolóniás épületek, melyek max. fsz+1 
szintesek.  Pontos  méret  hiányában  6,5  m‐re 
emeljük az épületmagasság előírását. 
2.  A  tömbházak,  a  korábbi  kérésnek 
megfelelően, pontos számértéket kapnak 
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különösen  a  teljes  település  lakóterületeinek 
túlnyomó többségében. 

fsz+4 emelet = 16 m 
alagsor+fsz+3 emelet = 14 m 
alagsor+fsz+2 emelet = 11 m 

Vt‐3:  Az.  Antal  György  út  városba  bevezető 
szakaszán  kérdésesnek  tartom  a  Vt‐3  építési 
övezetbe sorolás szükségességét (ez vonatkozik 
a kórháztól keletre eső tömbre is ‐ „TSzT és rajzi 
mellékletei  4.  pont  6.  alpont").  Feltehetően 
hamarosan  megépül  a  27.  számú,  Edelényt 
elkerülő út, ami felülírhatja ennek a területnek a 
Vt  építési  övezetbe,  6,5  m  legnagyobb 
épületmagassággal  történő  bevonását.  A 
településkép  sem  indokolja  ezt  a  besorolást, 
egyedül  csak  a  funkciók 
megváltoztathatóságára,  bővíthetőségére  való 
igény  magyarázhatja  a  Vt  építési  övezetbe 
sorolást. Javasolt ezt is átgondolni. 
A  Vt‐3  építési  övezetbe  történő  besorolás  a 
településképet  tekintve a Deák Ferenc utcán  is 
kérdéses,  inkább  lakóövezetre  emlékeztet, 
feltehetően használat szempontjából is. 

‐Az  Önkormányzat  fenn  kívánja  tartani  a  főút 
menti  átépülés  lehetőségét.  A  Vt  besorolás  a 
hatályos terven is így szerepelt. 

2.2. melléklet: 
A  „HÉSz  5.  pont"‐ban  leírtak,  a  Kb‐Kp  övezet 
legnagyobb  beépítettségére  („épület  nem 
helyezhető  el”,  illetve  10%)  vonatkozóan 
továbbra is vizsgálandóak. 

 
‐A beépíthetőséget 0%‐ra módosítjuk. 

SzT Jelmagyarázat: 
A  HÉSz‐hez  kapcsolódó  megjegyzések  alapján 
„Építési vonal"‐at nem találtam egy SzT‐n sem. 
 
A  helyi  védett  épület  van  sraffozva  a  telek 
helyett  ‐  az  épület  maga  fekete  vagy  piros 
kitöltés lehet attól függően, hogy helyi védett‐e, 
vagy  csak  helyi  védelemre  javasolt  az  épület 
(Tr.R. 6. melléklet). 

 
 
‐Építési  vonal  a  13‐a  szelvényen  került 
ábrázolásra. 
‐„Helyi védett épület telke” javításra kerül „Helyi 
védett épület” kifejezésre. A  jelölés esetében a 
314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  szabadon 
választható jelet is engedélyez. 

 
Budapest, 2022. május hó 
 
 
……………………………. 
Paksi Szilvia 
vezető településtervező  
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MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK 

 
EDELÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA TÁRGYÁBAN ÉRKEZETT 
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVI ÉSZREVÉTELEKRE 
 

Szakhatóság  Érdemi észrevétel  Tervezői válasz 

Borsod‐Abaúj‐Zemplén 
Megyei  Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi  és 
Hulladékgazdálkodási 
Főosztály 
Ügyiratszám:  B0/32/08836‐
2/2021. 

A  benyújtott  dokumentációban 
foglaltakkal  egyetért,  annak 
tartalmával  szemben  kifogást 
nem emelt. 

‐Tervezői választ nem igényel. 

Aggteleki  Nemzeti  Park 
Igazgatóság 
Ikt. szám: ANPI/642‐8/2021. 

„A  benyújtott  véleményezési 
dokumentumot  áttekintettük, 
táj‐  és  természetvédelmi 
szempontból  elfogadhatónak 
tartjuk.” 

‐Tervezői választ nem igényel. 

Borsod‐Abaúj‐Zemplén 
Megyei  Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Igazgatóhelyettesi 
Szervezet 
Ügyszám:  35500/8945/2021. 
ált. 

Jogszabályi  előírásokat  fogalmaz 
meg. 

‐Tervezői választ nem igényel. 

Észak‐magyarországi Vízügyi 
Igazgatóság 
Iktatószám:  É2021‐1011‐
015/2021. 

„A  benyújtott  tervezet 
áttekintése  után  megállapításra 
került,  hogy  a  dokumentáció  az 
É2021‐1011‐006/2021. 
iktatószámú 
szakvéleményünkben  foglaltak 
figyelembevételével készült el. 
Mindezek alapján Edelény város 
településrendezési  eszközeinek 
felülvizsgálatát  nem 
kifogásoljuk.” 

‐Tervezői választ nem igényel. 

Borsod‐Abaúj‐Zemplén 
Megyei  Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 
Ügyiratszám:  BO/NEF/1136‐
5/2021. 

‐  „Edelény  Város 
Településrendezési  Eszközök 
felülvizsgálatához  készült 
környezeti  értékelés  és  a 
Településrendezési  Eszközök 
szakmai  véleményezése 
tárgyában,  közegészségügyi, 
környezetegészségügyi 
szempontból  egyéb  észrevételt 
nem teszek.” 

‐Tervezői választ nem igényel. 

Budapest  Főváros  Kormány 
Hivatala  Országos  Közúti  És 
Hajózási Hatósági Főosztály 

„Fentiekre  tekintettel,  a 
területrendezési  eszközeinek 
módosításával  kapcsolatban, 

‐Tervezői választ nem igényel. 
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Szakhatóság  Érdemi észrevétel  Tervezői válasz 

Ikt.  szám:  BP/0801/00943‐
2/2021. 

hatáskör  hiányában  észrevételt 
nem teszek.” 

Honvédelmi Minisztérium 
Állami Légügyi Főosztály 
Nyt. szám: 14681‐3/2021/h 

„A  fenti  hivatkozási  számú 
megkeresésére  Edelény  Város 
településrendezési  eszközeinek 
felülvizsgálata  tárgyában  a 
katonai  légügyi  hatóságként 
eljáró  HM  Állami  Légügyi 
Főosztály  észrevételt  nem  tesz, 
kifogást  nem  emel,  az  adott 
területre  vonatkozólag  különös 
követelményeket.  a 
településrendezési  eszközök 
tartalmi  követelményeivel 
kapcsolatos különös elvárásokat 
nem fogalmaz meg.” 

‐Tervezői választ nem igényel. 

Borsod‐Abaúj‐Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési,  Műszaki 
Engedélyezési  és  Mérésügyi 
Főosztály‐ Útügyi Osztály 
Ikt. szám: B0/30/1091‐2/2021. 

Jogszabályi elvárásokat fogalmaz 
meg. 

‐Tervezői választ nem igényel. 

Borsod‐Abaúj‐Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály 
Ikt. szám: 19172/2021. 

‐  „…  földvédelmi  szakmai 
szempontból  kifogást  nem 
emelek.” 

‐Tervezői választ nem igényel. 

Borsod‐Abaúj‐Zemplén 
Megyei  Kormányhivatal 
Agrárügyi  Főosztály  
Erdészeti Osztály 
Ikt. szám: B0/34/4561‐2/2021. 

„A  tervezett  módosítások  a 
korábban  megküldött 
adatszolgáltatásunk  szerint 
készültek,  így  összhangban 
vannak  nyilvántartásunkkal,  az 
Országos  Erdőállomány 
Adattárral.  Meglévő  erdő 
területe  beépítésre,  más  célú 
hasznosításra  nem  került 
tervezésre  a  véleményezési 
dokumentációban.  Mindezek 
alapján  a  tervezett 
módosításokat  tudomásul 
veszem.” 

‐Tervezői választ nem igényel. 

Borsod‐Abaúj‐Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési,  Műszaki 
Engedélyezési  és  Mérésügyi 
Főosztály Bányászati Osztály 
Ügyiratszám:  BO/15/02164‐
2/2021. 
BO/15/02165‐2/2021. 

„A  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 
Megyei  Kormányhivatal 
Közlekedési,  Műszaki 
Engedélyezési  és  Mérésügyi 
Főosztály  Bányászati  Osztálya 
(továbbiakban  Bányafelügyelet) 
T.  Címzett  hivatkozott  számú 
megkereséseire,  az  Edelény 
város  településrendezési 
eszközeinek ‐ településszerkezeti 

‐Tervezői választ nem igényel. 
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terv és helyi építési  szabályzat  ‐ 
felülvizsgálatával  kapcsolatos  ‐ 
véleményezési 
dokumentációjával és környezeti 
értékelésével  szemben 
bányászati  szakigazgatás 
szempontból kifogással nem él.” 

Nemzeti Média‐  és  Hírközlési 
Hatóság 
Ikt. szám: CM/24160‐2/2021. 

„A  rendelettervezet  hírközlési 
érdeket  nem  sért,  a módosítás 
ellen  a  Hatóság  kifogást  nem 
emel.” 

‐Tervezői választ nem igényel. 

Budapest  Főváros 
Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 
Ikt.  szám:  BP/FNEF‐TKl/6553‐
3/2021. 

„A  város  közigazgatási  területén 
természetes  gyógytényező 
érintettsége  nem  áll  fenn,  ezért 
jelen  esetben  a  BFKH 
véleményezési  lehetőséggel 
nem rendelkezik.” 

‐Tervezői választ nem igényel. 

 
Budapest, 2022. május hó 
 
 
……………………………. 
Paksi Szilvia  
vezető településtervező 
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Szakhatóság  Érdemi észrevétel  Tervezői válasz 

Borsod‐Abaúj‐Zemplén 
Megyei  Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi    és 
Hulladékgazdálkodási 
Főosztály 
Ikt.  szám:  B0/32/08885‐
2/2021. 

„Edelény  Város  önkormányzata 
hatályos  településrendezési 
eszközeinek  (településszerkezeti 
terv,  helyi  építési  szabályzat 
(HÉSZ)  és  szabályozási  terv) 
felülvizsgálatához  készített 
„Környezeti  értékelés"  című 
dokumentummal  szemben 
környezetvédelmi,  természet‐
védelmi és hulladékgazdálkodási 
szempontból  kifogást  nem 
emelünk, azzal egyetértünk.” 

‐Tervezői választ nem igényel. 

Aggteleki  Nemzeti  Park 
Igazgatóság 
Ikt. szám: ANPI/642‐7/2021 

„A  véleményezési  dokumentum 
22.  oldalán  lévő  ‐  „Az  ANPI 
adatszolgáltatása  alapján,  az 
abban szereplő egyedi tájértékek 
hivatalos  egyedi  tájértékké 
nyilvánítására  még  nem  került 
sor."  ‐  mondat  eltávolítását 
kérjük.” 
„A  benyújtott  tájékoztató 
anyagot  áttekintettük,  egyéb 
észrevételt  nem  teszünk,  a 
környezeti  vizsgálat 
kidolgozását  megfelelőnek 
találjuk.” 

‐A mondat törlésre kerül. 

Borsod‐Abaúj‐Zemplén 
Megyei  Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 
Ügyiratszám:  BO/NEF/1136‐
5/2021. 

‐  „Edelény  Város 
Településrendezési  Eszközök 
felülvizsgálatához  készült 
környezeti  értékelés  és  a 
Településrendezési  Eszközök 
szakmai  véleményezése 
tárgyában,  közegészségügyi, 
környezetegészségügyi 
szempontból  egyéb  észrevételt 
nem teszek.” 

‐Tervezői választ nem igényel 

Borsod‐Abaúj‐Zemplén 
Megyei  Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  Igazgató‐
Helyettesi  Szervezet 
Katasztrófavédelmi  Hatósági 
Szolgálat 
Ügy  szám:  35500/8945/2021. 
ált. 

Jogszabályi  előírásokat  fogalmaz 
meg. 

‐Tervezői választ nem igényel. 

Borsod‐Abaúj‐Zemplén 
Megyei  Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály 

„Tekintettel  arra.  hogy meglévő 
erdő  területe  beépítésre,  más 
célú  hasznosításra  nem  került 

‐Tervezői választ nem igényel. 
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Erdészeti Osztály 
Ikt. szám: B0/34/4575‐2/2021. 

tervezésre  a  véleményezési 
dokumentációban,  a  környezeti 
értékelés  ellen  kifogást  nem 
emelek.” 

Borsod‐Abaúj‐Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi  Főosztály,  Növény‐ 
és Talajvédelmi Osztály 
lkt.szám: B0/35/03494‐2/2021 
. 

„A  talajvédelmi  hatóság  a 
levelükhöz mellékelt „Környezeti 
Értékelés  Edelény  Város 
Településrendezési  Eszközeinek 
Felülvizsgálatához"  című 
dokumentációban  leírtakkal 
kapcsolatban  kifogást  nem 
emel,  az  esetleges  beruházások 
talajvédelmi  szempontból 
történő megfelelését a termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 
törvénynek  megfelelően 
hatósági eljárás útján vizsgálja.” 

‐Tervezői választ nem igényel. 

Borsod‐Abaúj‐Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési,  Műszaki 
Engedélyezési  és  Mérésügyi 
Főosztály Bányászati Osztály 
Ügyiratszám:  BO/15/02164‐
2/2021. 
BO/15/02165‐2/2021. 

„A  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 
Megyei  Kormányhivatal 
Közlekedési,  Műszaki 
Engedélyezési  és  Mérésügyi 
Főosztály  Bányászati  Osztálya 
(továbbiakban  Bányafelügyelet) 
T.  Címzett  hivatkozott  számú 
megkereséseire,  az  Edelény 
város  településrendezési 
eszközeinek ‐ településszerkezeti 
terv és helyi építési  szabályzat  ‐ 
felülvizsgálatával  kapcsolatos  ‐ 
véleményezési 
dokumentációjával és környezeti 
értékelésével  szemben 
bányászati  szakigazgatás 
szempontból kifogással nem él.” 

‐Tervezői választ nem igényel. 

Budapest  Főváros 
Kormányhivatala 
Népegészségügyi  Főosztály 
Közegészségügy Osztály 1 
Ikt.  szám:  BP/FNEF‐TKl/6553‐
3/2021. 

„A  város  közigazgatási  területén 
természetes  gyógytényező 
érintettsége  nem  áll  fenn,  ezért 
jelen  esetben  a  BFKH 
véleményezési  l  ehetőséggel 
nem rendelkezik.” 

‐Tervezői választ nem igényel. 

Budapest  Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály 
Ikt.  szám:  Bp/2602/00227‐
4/2021. 

„a Környezeti értékelés ‐ Edelény 
Város  településrendezési 
eszközeinek  felülvizsgálata, 
illetve  (készítette:  Váti 
Városépítési  Kft.  2021. 
szeptember) a hozzá kapcsolódó 
Véleményezési  anyag  ‐  Edelény 
Város  településrendezési 
eszközeinek ‐ településszerkezeti 
terv  és  helyi  építési  szabályzat‐ 
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felülvizsgálata  (készítette:  Váti 
Várostervező  Kft.  2021. 
szeptember)  c.  dokumentumok 
nem megfelelők.” 
‐ „1) A változtatási pontok  rövid 
leírásában,  ahol  ez  szükséges, 
pótolják  az  elmaradt  örökségi 
értékek  konkrét  azonosítását, 
szöveges  ismertetését és térképi 
ábrázolását.” 
‐  „2)  A  Véleményezési  anyag  c. 
dokumentumban  ugyan  a 
Nyilvántartás  aktuális  adatai 
alapján  felsorolták  Edelény 
településén  található  műemléki 
értékeket  (műemlékek,  a 
történeti  kert,  műemléki 
környezetek)  és  a  régészeti 
lelőhelyeket (12‐13. o.), azonban 
nem ismertetik bővebben, hogy a 
területfelhasználási  változások 
(19‐23.  o.) milyen mértékben  is 
érintik  a  felsorolt  örökségi 
értékeket.” 
 
 
‐ „3) Továbbá, a fent nevezett két 
dokumentumon  kívül  nem 
érhető  el  az  Önkormányzat 
honlapján  Edelény  Város 
örökségvédelmi hatástanulmánya. 
A  hatástanulmány  elsődleges 
gyakorlati  célja  a  település 
épített és régészeti örökségének 
(műemlékek,  műemléki 
környezetek,  helyi  védett 
épületek/építmények,  régészeti 
lelőhelyek)  feldolgozása, 
ismertetése,  a  tervezett 
eszközmódosítások  örökségi 
szempontú  vizsgálata.  A 
településre  egyedileg  kialakított 
értékvédelmi  tervet  fel  kell 
használni a Környezeti értékelés 
és  a  Véleményezési  anyag 
elkészítéséhez.” 

 
 
 
 
‐2.1.1. Épített örökséget érintő 
területfelhasználási változások 
áttekintése című fejezetben az 
érintettség  felsorolása 
megtörtént.  A  térképi 
ábrázolás pótlásra kerül. 
‐A  műemlékeket  érintő 
változások  tételesen 
szerepelnek  az  anyagban, 
melyből  az  érintettség  jól 
követhető. 
A régészeti lelőhelyek esetén – 
a  jogszabályi  előírásoknak 
megfelelően  –  az  érintett 
múzeum  (Herman  Ottó 
Múzeum) megkeresésre került 
valamennyi  újonnan 
beépítésre  szánt  terület 
kijelölése  esetén.  A  régészeti 
terepbejárás  anyaga  annak 
megküldését  követően 
csatolásra kerül a terviratokba. 
‐Az  Örökségvédelmi  Hatás‐
tanulmány  a  honlapra 
feltöltésre kerül. 
Az  Örökségvédelmi 
Hatástanulmányban  szereplő 
elemek  Környezeti  Értékelés 
készítésénél  felhasználásra 
kerültek. 

Nemzeti  Népegészségügyi 
Központ  Kémiai  Biztonsági  és 
Kompetens Hatósági Főosztály 

„A  dokumentum  sem  a  várható 
környezeti  hatásokat  részletező, 
sem  a  környezetszempontú 
értékelési fejezetében nem említ 

‐Tervezői választ nem igényel. 
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Ikt.  szám:  18497‐
4/2021/KBKHF 

veszélyes  vegyi  anyagokkal  való 
tevékenységet, vagy a gazdasági 
területek  kijelölése  kapcsán 
kémiai  biztonságot  érintő 
fejlesztési  elképzelést.  A 
lakosságot érhető esetleges vegyi 
kockázatokra  a  dokumentum 
nem tér ki. 
Mindezek  alapján  kémiai 
biztonsági  érintettséget  nem 
tudtunk azonosítani.” 

 
Budapest, 2022. május hó 
 
 
……………………………. 
Paksi Szilvia 
vezető településtervező 
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EDELÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA TÁRGYÁBAN ÉRKEZETT  
ÖNKORMÁNYZATI ÉSZREVÉTELEKRE 
 

Szomszédos település  Érdemi észrevétel  Tervezői válasz 

Borsod‐Abaúj‐Zemplén 
Megyei Főépítész 
lkt. szám: VI‐5241‐2/2021 

„A  tárgyi  településrendezési 
eszközök  felülvizsgálata  a 
BAZMTrT  előírásaival  nem 
ellentétes.” 

‐Tervezői választ nem igényel. 

Balajt Község Önkormányzata 
Ikt.szám: Bal/493‐2/2021 

„Fenti  hivatkozási  számú 
megkeresésére  tájékoztatom, 
hogy  Edelény  Város 
Településrendezési Eszközeinek ‐ 
Településszerkezeti  Tervének, 
Helyi  Építési  Szabályzatának  és 
Szabályozási  Tervének  ‐ 
felülvizsgálata  kapcsán 
keletkezett  véleményezési 
anyagra  észrevételt,  javaslatot 
nem kívánok tenni.” 

‐Tervezői választ nem igényel. 

Múcsony  Nagyközség 
Önkormányzata 
Ügyiratszám:  MC1/5174‐
2/2021 

„Edelény  város 
településrendezési  tervének 
véleményezési  anyagában 
szereplő  intézkedések  Múcsony 
település közigazgatási területén 
lévő infrastrukturális kapcsolatait 
nem érintik, az egyéb környezeti 
hatásokat  nem  befolyásolják. 
Kérem,  hogy  támogató 
véleményünket  az  eljárás 
további szakaszában figyelembe 
venni szíveskedjenek.” 

‐Tervezői választ nem igényel. 

Nyomár  Község 
Önkormányzata 
Nyomár  Község 
Önkormányzata  Képviselő‐
testületének  42/2021.  (XI.  9.) 
határozata 
 

„Nyomár  Község 
Önkormányzata  Képviselő‐
testülete  hozzájárul  Edelény 
Város  Településrendezési 
Eszközeinek  és  Helyi  Építési 
Szabályzatának 
felülvizsgálatához.” 

‐Tervezői választ nem igényel. 

Sajószentpéter  Város 
Önkormányzata 
Ikt. szám: V01/437‐2/2021 

„Megállapítottam,  hogy  a 
dokumentáció  magas 
színvonalon  készült,  a 
szomszédos települések érdekeit 
nem  sérti  a  javasolt  terület 
felhasználás és szabályozás. 
A  város  teljes  közigazgatási 
területére  vonatkozó 
településszerkezeti  tervének, 
helyi  építési  szabályzatának  és 
szabályozási  tervének képviselő 

‐Tervezői választ nem igényel. 
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testületi  jóváhagyása ellen nem 
emelek kifogást.” 

Szendrő Város Önkormányzata 
Ügyszám: SZE/4345‐2/2021. 

„Szendrő  Város 
Önkormányzatának  Képviselő‐
testülete  Edelény  Város 
Településrendezési Eszközeinek ‐ 
Településszerkezeti  Tervének, 
Helyi  Építési  Szabályzatának  és 
Szabályozási  Tervének  ‐ 
véleményezési  anyagában 
foglaltakkal  egyetért,  azzal 
kapcsolatos további észrevétele, 
módosító javaslata nincs.” 

‐Tervezői választ nem igényel. 

 
Budapest, 2022. május hó 
 
 
……………………………. 
Paksi Szilvia 
vezető településtervező 
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Zahorcsákné Drótos Evelin  ‐  0134/2  és  0134/7  hrsz‐ú 
ingatlan Gksz területbe sorolása 

‐Az  Önkormányzat  a  kérést 
befogadta. Mindkét ingatlan – 
amely már a hatályos terven is 
beépítésre  szánt  volt  –  Gksz 
besorolást kap.  

Matesz Roland  ‐  210/2  hrsz‐ú  ingatlanon 
kereskedelmi, vendéglátó egység 
kialakítása 

‐A  településrendezési  eszköz 
tervezet  (a  telek  Vt 
területfelhasználásban van, és 
a  hatályos  terven  is  ebben 
volt)  a  kívánt  funkció 
elhelyezését lehetővé teszi. 

Molnárné Zagraj Gyöngyi  ‐  „Gépállomás”  területének 
külön  tárgyalásban  történő 
megvitatása 

‐A Véleményezési anyagban  is 
szereplő  Gksz  besorolásban 
marad. 

Slezsák Lajos  ‐ Nem  szeretné  a  „Gépállomás” 
területének Gksz irányba történő 
változását, mivel a  jelenleg  is  itt 
zajló  gazdasági  tevékenység 
zavarja a környező lakosokat 

‐A Véleményezési anyagban  is 
szereplő  Gksz‐besorolásban 
marad.  Beépítettségénél 
ugyanakkor  10%  kerül 
meghatározásra,  amely  a 
terület  további  beépülését 
megakadályozza. 

Juhász Péter  ‐ 1. A helyi építési  szabályzat 1. 
mellékletében  meghatározott 
beépítési  paraméterek  közül  a 
beépítési  százalék  számítást 
értelmezésemben  a  teljes 
telekterületre  vonatkozóan  kell 
figyelembe  venni.  Kérem  ennek 
megerősítését. 
‐ 2. Adott teleknagyság esetében 
előfordulhat  az  az  eset,  hogy  a 
megadott  új  beépítési  százalék 
kisebb, mint az adott  ingatlanon 
jelenleg  is  meglévő  épület 
területe  alapján  számított 
beépítettség.  Ebben  az  esetben 
mi a mértékadó épületnagyság? 
‐  3.  Az  5406  helyrajzi  számú 
ingatlanom  esetében  az  övezeti 
besorolás  Kb‐Re.  A  szabályozási 
terv  tervezetéből  kérem  a 
„beépítésre  nem  szánt" 
megnevezést  töröljék,  mivel 
jelenleg  is  beépített  területről 
van  szó  és  így  feltételezésem 

‐Nem. A teleknek csak az adott 
építési  övezet/övezet  által 
érintett  részterületére  lehet 
érvényesíteni  a  beépítési 
százalék számítást. 
 
 
 
‐A  telek  ebben  az  esetben 
túlépítettnek minősül,  a  telek 
további  építési  joggal  nem 
rendelkezik. 
 
 
 
 
‐A  Császta  szőlőhegy  teljes 
területe  borszőlő  I.  és  II. 
termőhelyi  kataszterrel 
érintett,  így  a  vonatkozó 
jogszabályok  értelmében  a 
területen  új  beépítésre  szánt 
terület  kijelölése  tilos.  (Az 
számít  beépítésre  szánt 
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szerint  kizárná  a  további 
bármilyen  jellegű  fejlesztését. 
Kérem  az  övezetben 
meghatározott  funkciók  közé 
nevesítve  feltüntetni  a 
szálláshely,  üzem,  tárolás, 
feldolgozás,  forgalmazás 
megnevezéseket,  tekintettel 
arra, hogy az  ingatlanon jelenleg 
is  működnek  ezek  a  funkciók. 
Továbbá  kérem  a  10  %‐os 
beépítési  lehetőség 
megemelését  40 % mértékre  (a 
K‐Re övezettel megegyezően). 
‐  4.  Az  5541  helyrajzi  számú 
ingatlanom  esetében  az  övezeti 
besorolás  K‐Re.  Kérem  az 
övezetben  meghatározott 
funkciók  közé  nevesítve 
feltüntetni a szálláshely, tárolás, 
feldolgozás,  forgalmazás 
megnevezéseket  is.  Kérdezem, 
hogy  a  K‐Re  övezetben  üdülő 
épület vagy  lakás el helyezhető‐
e?  Ha  nem  úgy  kérem  ezen 
rendeltetésekkel  való 
kiegészítést. 
‐  5.  A  kilátóhoz  vezető  út 
esetében  a  szabályozási  tervlap 
szürke színnel  jelöl egy tervezett 
utat  a  magántulajdonban  lévő 
ingatlanokból  kiszabályozva, 
azonban annak nincs feltüntetve 
az  övezeti  jele  és  paraméterei. 
Kérem  konkretizálni  a 
kiszabályozást. 
‐ 6. A helyi építési szabályzat 36.§ 
2)  bekezdésében  hivatkozott 
OTÉK  20.§  (4)  bekezdés  a 
hatályos jog‐szabályban már nem 
szerepel így ott az 1) bekezdésen 
kívül  milyen  rendeltetés 
helyezhető még el? 
‐  7.  A  helyi  építési  szabályzat 
59.§‐ban  szereplő  Kb‐Bért 
övezetben  milyen  rendeltetés 
helyezhető  el.  Ezen  terület 
jelenleg  egy  használaton  kívüli 
meddő  hányó  területe  melyen 
bányászati  tevékenységet 
korábban  sem  és  most  sem 

területnek,  melynek 
beépíthetősége  eléri  vagy 
meghaladja  a  10%‐ot.)  A 
hatályos  településrendezési 
eszközökhöz képest építés  jog 
szempontjából  jelentős  előre 
lépést  jelent a Mk  terület Kb‐
Re  besorolásra  történő 
megváltoztatása. 
 
 
 
 
 
‐A  HÉSZ  44.  §‐ban  nevesített 
funkciók  közé  a  kért  funkciók 
beemelésre kerülnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐Az út szélessége feltüntetésre 
kerül. Az út önálló övezeti jellel 
nem rendelkezik, színnel kerül 
beazonosításra. 
 
 
 
 
 
‐Edelény  településrendezési 
eszközei  a  hatályos  OTÉK 
121. § 2)  a.  pontja  alapján  az 
OTÉK  2021.  július  15.‐én 
hatályos  állapotát  kell,  hogy 
használja, melyben  az  idézett 
bekezdés szerepel. 
‐A  meddőhányók  –  ökológiai 
folyosóba  nem  tartozó  – 
területe  Gipe  terület‐
felhasználást  kap  azzal  a 
szabályozási  előírásokban 
rögzített  korlátozással,  hogy 
építési  jogot  csak  a 
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végeztek,  illetve  végeznek. 
Kérem  a  szabályozási  terv 
tervezetéből  a  „beépítésre  nem 
szánt"  megnevezés  töröljék, 
illetve  a  későbbi 
hasznosíthatóság  érdekében  a 
gazdasági,  illetve mezőgazdasági 
épületek  építését  biztosító" 
megnevezésekkel  kiegészíteni 
szíveskedjen. 

meddőhányó  eltávolítását 
követően kaphat a terület.  

Dr. Tóth Richárd  ‐  5438  hrsz‐ú  ingatlan  esetében 
10%  beépítettség  és  6  m 
épületmagasság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐  Kilátó  megközelítése  az 
erdészet  területén  valósuljon 
meg 

‐Az  Mk‐1  övezet  egésze  – 
tekintettel  arra,  hogy  az 
azonos  helyzetben  lévő 
telkeket  azonos  építési  jogok 
illetik meg – 10% megengedett 
legnagyobb  beépítettséget 
kap,  de  max.  100  m2  bruttó 
alapterületű  épület  építési 
lehetősége mellett. 
‐A  4,5 méter  épületmagasság 
megtartásra kerül. 
‐A  kialakításra  kerülő  út  az 
érintett  telkek  –  így  a 
kérelmező  telkének  is  –  a 
megközelíthetőségét 
biztosítja. 

Nagy Istvánné  ‐  Mk‐1  övezetben  10% 
beépítettség  és  6  m 
épületmagasság 

‐Az  Mk‐1  övezet  egésze  – 
tekintettel  arra,  hogy  az 
azonos  helyzetben  lévő 
telkeket  azonos  építési  jogok 
illetik meg – 10% megengedett 
legnagyobb  beépítettséget 
kap,  de  max.  100  m2  bruttó 
alapterületű  épület  építési 
lehetősége mellett. 

Virág Tamás  ‐  5673  hrsz‐ú  ingatlan  K‐Re 
építési övezetbe sorolása 

‐A  telek  a hatályos  tervi K‐Re 
besorolást kapja. 

Kresak Attila  ‐ Társaságunk  tulajdonában  lévő 
Edelény,  Finkei  út  1/a  sz.  alatt 
lévő  telephelyünk  jelenleg olyan 
körzetnek számít, ahol nem lehet 
parkolni  3,5  tonnát  meghaladó 
tehergépjárművekkel.  Kérem 
legyen  szíves  átminősíteni  az 
övezetet  olyan  területté, 
amelyen  lehetséges  a  fent 
említett  tehergépkocsik 
parkolása. (2236/4 hrsz.) 

‐A 2236/2, a 2236/3, a 2236/4 
és a 2236/5 hrsz.‐ú ingatlanok 
falusias lakóterületi besorolást 
kapnak, melyen lehetőség van 
3,5  tonnát meghaladó  teher‐
gépjárművek parkolására. 
A HÉSZ 3,5 tonnát meghaladó 
tehergépjárművek  számára 
szolgáló önálló parkoló terület, 
valamint  telephely  létesítését 
tiltó  rendelkezésében  a 
falusias  lakóterületen 
lehetővé  lesz  téve  az  ilyen 
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méretű  tehergépjárművek 
számára a parkolás.  

A Bárány étterem tulajdonosa  ‐  A  74  hrsz.‐ú  telek  77  hrsz.‐ú 
telek  nyugati  határának 
meghosszabbításával  kialakuló 
keleti  telekvégén  a  77  hrsz.‐ú 
telekkel  azonos  építési  övezeti 
besorolást, illetve paramétereket 
kér. 
Épületmagasság:  7,0 m,  a  többi 
beépítési  paraméter  változatlan 
hagyása mellett. 
‐ A 015/101 és a 015/103 hrsz.‐ú 
ingatlanok  esetében  lovas 
állattartó  telep  kialakításához 
szükséges épületmagasságot kér. 
Épületmagasság: 7,0 méter. 

‐A  Vt‐2  építési  övezeti 
besorolás  –  a  kérésnek 
megfelelően  –  területi 
kiterjesztésre  kerül. 
Valamennyi  ezen  építési 
övezetbe sorolt ingatlan 7,0 m 
épületmagasságot kap. 
 
 
 
‐A  terület  Má‐2  övezeti 
besorolást kap.  
Épületmagasság: 7,0 m  
Beépítés módja: szabadonálló 
Beépítettség: 3%  
Zöldfelület: 60% 

 
Budapest, 2022. május hó 
 
 
……………………………. 
Paksi Szilvia 
vezető településtervező   
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TELEPÜLÉSSZERKEZTI TERV 
Általános 
A  Településszerkezeti  terv  szelvényezve  nem 
olyan  átlátható,  értelmezhető.  A  nyomtatott 
szelvényezett  tervlap mellé  kérünk  egy  egyben 
láthatót  is  PDF‐ben.  Ez  a  Szabályozási  tervre  is 
vonatkozik. 

 
 
‐Rendben, 1 db egységes pdf file‐t is mellékelünk 
a végdokumentációhoz. 

Területfelhasználások  estében  a  különleges 
területek  általános  építési  használat  jele  (K)  és 
(Kb) után  legyen mindig csak 2db betűjel, amely 
egyértelműen  utal  a  sajátos  építési  használatra 
(K‐Hu; K‐Ks, K‐Mü; K‐Pi; K‐Ga; K‐Km; K‐Sp; K‐Te; K‐
Vá; K‐Re; valamint Kb‐Bá; Kb‐Kp; Kb‐Mü; Kb‐Re) 

‐A  rövidítések  a  jogszabályi  előírásokat  követik 
(lásd  314/2012.  Korm.  rendelet  6.  melléklet  I. 
Területfelhasználási  módok  jelölése  című 
táblázat). 
Az  ebben  nem  szereplő  esetekben  két  betűs 
rövidítés kerül alkalmazásra. 

A területfelhasználási jelek keretes megjelenítése 
nem  célszerű.  A  tfh  betűjelének  fehér  kerete 
sokszor  információt  takar  ki, átfedésbe  kerül. A 
vékony  betűtípus  nehezen  olvasható.  Javasolt 
vastagabb betűtípussal keret nélkül  feliratozni a 
terven,  így  jobban  elválik  a  piktogram 
jelölésektől.  A  betűk  körüli  fehér  kontúr  még 
jobban kiemeli és olvashatóvá teszi. 

‐A javasolt keret nélküli, vastagított betűs övezeti 
jel kerül alkalmazásra. 

A  közúti  közlekedési  terület  területfelhasználás 
esetében  fölösleges  az  ’övezet‐szerű’  bontás 
településszerkezeti  szinten.  Csak  KÖu 
területfelhasználás legyen felület kitöltés nélkül. 

‐A felvetés nem egyértelmű. TSZT és SZT szinten 
is  kizárólag  a  szerkezeti  jelentőségű  és  nem 
szerkezeti  jelentőségű  közterületek  vannak 
megkülönböztetve.  Felületi  kitöltés  nélküli 
szabályozási terv esetén az áttekinthetőség nem 
lenne biztosítva. 

Nincs  jelentősége  az  Mko  jelű  korlátozott 
használatú  mezőgazdasági  terület 
megkülönböztetésnek  az  általános 
mezőgazdasági  területtől  településszerkezeti 
szinten.  Szabályozási  terven  az Má  is  bontható 
kötőjel  utáni  sorszámmal,  mint  pl.  az  Mk.  Így 
egységesebb,  egyszerűbb. Ne  hozzunk  létre  ’új’ 
K.r.‐ben  nem megnevezett  területfelhasználást, 
ha nem muszáj. 

‐Az  Önkormányzat  kérésének  megfelelően  az 
Mko‐területfelhasználás  helyett  is  Má‐
területfelhasználás  kerül  alkalmazásra.  A 
természet‐  és  tájvédelmi  elemekkel  érintett 
részek övezeti megkülönböztetésre kerülnek. 

A műemlék telkének jelölése településszerkezeti 
terven a K. r. 6. melléklete alapján nem szükséges, 
csak szabályozási terven. Csak fölösleges többlet 
információ.  Célszerűbb  csak  a  tényleges 
adatszolgáltatás  szerinti  műemlék  építményt 
jelölni (pl: kör alakú piktogram egy ’M’ betűvel a 
közepén vagy a K.r. jelölése szerint). 

‐A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklete 
előírja  a  műemlék  ábrázolását  a 
településszerkezeti  terven.  A  tényleges 
adatszolgáltatás  a műemléket  ingatlanterülettel 
határozza  meg  nem  pedig  pontszerű 
kiterjedéssel,  így  annak  ábrázolása  ekként 
történik,  a  6.  melléklet  szerint  meghatározott 
jelöléssel. 
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A  helyi  védett  épület  esetében  az  épület 
sraffozása  sem  olvasható  ilyen  léptékben. 
Célszerű  az  előző pontban  leírtak  szerint  jelölni 
(pl: kör alakú piktogram egy ’H’, vagy ’HV’ betűvel 
a közepén a K.r. jelölése szerint). 

‐Marad  a  Véleményezési  anyagban  lévő 
feltüntetés. 

Az  alábányászottsággal  érintett  területek 
megjelenítése, mint korlátozó elem jelölése azért 
nincs jelölve mert „földtani veszély nem lép fel”? 
A szerkezeti terven is meg lehet jeleníteni, még ha 
nincs  is  az  adatszolgáltatás  szerint  korlátozó 
környezeti hatása. Szabályozási terven jelölve. 

‐Egy  későbbi  válasznak  megfelelően  az 
alábányászott  területet  a  TSZT‐n  sem  tüntetjük 
fel, miután a szabályozási tervről is törlésre kerül. 

Edelényben  csak  autóbusz  állomás  van  és  nem 
autóbusz  pályaudvar.  Utóbbi  egy  jelentősebb 
területtel és autóbusz  forgalommal bíró  terület, 
melynek  jelentős  környezeti  hatása  van. 
Autóbusz pályaudvarok jellemzően a fővárosban, 
megyeszékhelyeken  és  esetleg  nagyobb 
városokban  vannak.  Nincs  értelme  jelölni  a 
településszerkezeti terven. 

‐A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklete 
szerinti megfogalmazás  „Autóbusz  pályaudvar”, 
melyet mi is használunk. 

A  szennyvíz  átemelők  részben hibásan,  részben 
hiányosan  vannak  jelölve  a  tervlapon,  ebből 
kifolyólag  a  Szabályozási  terven  is.  9db  van  a 
településen  ÉRV  kezelésben  önkormányzati 
területen, a többi magántelken belüli. Küldöm a 
pontos  helyüket.  (Egyeztessünk,  hogy  milyen 
elemként tudom küldeni, mert a DWG‐ben blokk 
elemként  van  nekem,  amit  nem  tudom  az 
általatok használt szoftver hogyan kezel). 

‐A  közcélú  szennyvíz  átemelők  az 
Önkormányzattól  és  nem  az  ÉRV‐től  kapott 
adatszolgáltatás alapján kerülnek feltüntetésre. 

A szennyvíztisztító telepnek még mindig 300 m a 
védőtávolsága? Vagy ennek mi a forrása? 

‐A  hatályos  terv  vélelmezhetően  a  kijelölő 
határozat  szerinti  védőtávolságot  tartalmazta. 
Nem  lévén  frissebb  adatszolgáltatás  ennek 
további  szerepeltetése  kívánatos,  amely  új 
levegővédelmi  határozat  esetén  kerülhet 
módosításra. 

A  villamosenergia  hálózatok  jelölés  nehezen 
különböztethető  meg.  Javasolt  a  K.r.  szerinti 
’E132’ vonaltípussal  jelölés a 132kV‐os főelosztó 
hálózat esetén. 

‐A  kérést  teljesítésre  kerül:  színnel 
különböztetjük meg a feszültségszinteket (közép‐ 
és nagyfeszültség). 

A  132kV‐os  villamosenergia  főelosztó  hálózat 
biztonsági  övezetének  jelölése  hiányzik  a 
villamosenergia  közművek  esetében,  mint 
korlátozó  elem.  A  nagy‐középnyomású  és 
középnyomású  gázvezetékek  biztonsági 
övezetének  jelölése  szintén. Ezek a  szabályozási 
terven  sem  jelennek meg. A  közműszolgáltatók 
adatszolgáltatásai tartalmazzák. 

‐A biztonsági övezet pótlásra kerül 2/2013. (I. 22.) 
NGM rendelet alapján a 132 kV‐os vezeték esetén 
18‐18 m a tengelytől, 22 kV‐os vezeték esetén 7‐
7 m a tengelytől. 
A gázvezetékek védőtávolsága a 18/2022. (I. 28.) 
SZTFH rendelet alapján 5 m. 

A  közutak  védőtávolságának  jelölése 
pontosabban  jelenjen meg. Ne az út  telkének a 
felezővonalától  kerüljön  jelölésre  a  közút 
védőtávolsága. Ortofotó alapján a közút tengelye 

‐A  kérést  teljesítésre  kerül.  A  valós  burkolati 
tengelyhez  igazodik  a  közútkezelői  határok 
jelölése. 
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átrajzolható  viszonylag  méter  pontossággal.  És 
innen  számítva  jelöljük  az  50  és  100m‐es 
védőtávolságokat. 

Jelmagyarázat 
Az  „Egyéb”  jelmagyarázat  kategória  a 
jelmagyarázat  végén  legyen  és  csak  a  javasolt 
belterület  határt  tartalmazza!  A  közigazgatási 
határ, a belterület határ elemeit a jelmagyarázat 
végén  célszerű  külön  kategóriában  felsorolni 
’Ingatlan‐nyilvántartási térképi adatbázis elemei’ 
címszó alatt a földrészlet határ, alrészlet határ és 
épület  elemekkel  együtt.  Nem  kell  megszűnő 
belterület határ, elég max. a meglévőt a javasolt 
által érintett szakaszon ’lecsillagozni’. A meglévő 
és  tervezett  híd  lehet  közúti  közlekedési  elem, 
hiszen a közúthoz tartozó műtárgy. 

‐A meglévő‐megmaradó, a meglévő‐megszűnő és 
a  tervezett belterületi határ megkülönböztetése 
az átláthatóságot szolgálja. 
Az  ingatlan  nyilvántartási  térképi  adatbázis 
elemei  között  kizárólag  a  meglévő  belterületi 
határ  szerepelhetne,  sem  a  megszűnő,  sem  a 
tervezett  nem  minősül  állami  alapadatnak. 
Jelenlegi  helyükön  azonban  logikus  rendszert 
képeznek, így helyben tartásuk kívánatos. 

A közúti közlekedés alatti Főút után zárójelbe írni, 
hogy: (II. rendű) 

‐A kérés teljesítésre kerül. A szöveg a következő 
lesz:  
(II. rendű) 

A  közúti  közlekedés  címszó  alatt  lévő  „Főút 
(tervezett)” elem megnevezéshez célszerű  lenne 
felírni még  hogy  a  B.‐A.‐Z. Megyei  TRT  szerinti 
nyomvonal.  Vagy  ezt  a  rajzra  a  nyomvonalra 
feliratozni a tervlapon. 

‐A kérés teljesítésre kerül. A szöveg a következő 
lesz:  
(BAZMTrT szerinti tervezett nyomvonal) 

A közúti és vasúti csomópontok megnevezésénél 
’szintbeni’ és nem szintbeli kifejezést használjunk. 
Az  utak  a  csomópontban  egy  szintben 
találkoznak. 

‐A  kérés  teljesítésre  kerül.  A  jelmagyarázatot 
módosítjuk. 

A  szintbeni  vasúti  kereszteződés  a  kötöttpályás 
közlekedés  alá  kerüljön  a  K.r.  6.  melléklete 
szerint. 

‐A  kérés  teljesítésre  kerül.  A  jelmagyarázatot 
módosítjuk. 

A  villamos  energia  közművek  címszó  alatt 
nagyfeszültségű  villamosenergia  főelosztó 
hálózat  (132kV),  valamint  a  középfeszültségű 
villamosenergia  elosztó  hálózat  (22kV)  a  helyes 
megnevezés. 

‐Az  ÉMÁSZ‐ELMŰ  adatszolgáltatása  nem 
tartalmaz konkrét feszültségi szint megnevezést, 
csupán  közép‐  és  nagyfeszültséget  különböztet 
meg. 
Az  Önkormányzat  közlése  nyomán  22  kV‐os 
középfeszültségű  és  132  kV‐os  nagyfeszültségű 
vezeték‐megnevezések kerülnek alkalmazásra. 

A kegyeleti parknak van külön piktogram jelölése 
a  K.r.  szerint.  Azt  használjuk,  ahol  már  csak 
kegyeleti parkok vannak. (4 működő temető van 
a  városban: Császtai út menti  és  az Árpád utca 
végi önkormányzati, valamint az Antal György út 
menti  mindkét  és  a  Borsodi  út  menti  egyházi 
temetők. A többi kegyeleti park) 

‐A kegyeleti park‐piktoram alkalmazásra kerül. 

Lokális 
Hrsz: 5756/2 és 5759‐en a javasolt védelmi erdő 
adatszolgáltatás  szerint  erdő?  Zártkertekben 
sehol  ne  javasoljunk  erdőt  ha  az  erdészeti 
adatszolgáltatás szerint nem erdő besorolású. 

 
‐Mindkét  ingatlan  Mk  területfelhasználást,  és 
környezetével megegyező övezeti besorolást kap. 
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Hrsz:  0115/1  (Fáklya  tanya)  adatszolgáltatás 
szerint  sem erdő. A hatályos  terv  szerint kertes 
mezőgazdasági.  Ne  lehetetlenítsük  el  a 
hasznosíthatóságát.  Maradjon  mezőgazdasági 
tfh‐ú. Ha erdő tfh‐ba kerül soha nem vesszük  le 
róla. 

‐A  0115/1  hrsz.‐ú  ingatlan  Mk‐2  övezeti 
besorolást kap. 

A  hrsz:  0159  út  és  a  hrsz:  0148  árok 
keresztezésében  a  javasolt  elkerülő  útnál  nem 
kell  tervezett  hidakat  jelölni.  Ha  az  elkerülő  út 
meg is valósulna, csak áteresz elemmel épülne ki, 
hiszen  ez  csak  egy  csapadékvíz  elvezető  árok 
természetes  nyomvonala  nem  nagy 
keresztmetszettel, nem egy jelentős természetes, 
állandó vízhozamú vízfolyás. 

‐A tervezett elkerülő út esetében tervezett hidak 
nem kerülnek ábrázolásra. 

A hrsz: 0177/1 Bódva‐folyó telkében van jelölve a 
forrás a földvártól északra. Itt nem csak 1db forrás 
van a hrsz: 0177/2 földrészleten? 

‐A jelölés az ANPI adatszolgáltatását tükrözi. 

Hrsz: 0175 egykori vízmű telep. Már nincs közmű 
érdekeltség  a  területen.  Jelenleg 
magántulajdonban  áll.  Ne  lehetetlenítsük  el  a 
hasznosítását  a  különleges‐közműterületi 
besorolással.  Soroljuk  át  mezőgazdasági  üzemi 
területbe. 

‐A kérés teljesítésre kerül. Különleges beépítésre 
nem szánt mezőgazdasági üzemi besorolást kap a 
telek. 

A hrsz: 0186/2 telket miért kell Mk‐ba átsorolni? 
A művelési ágak és az épületek miatt? Valamikor 
sertéstelepként  funkcionált,  jelenleg 
méhészkednek rajta. Má a hatályos terv szerint. 
Ha  nem  muszáj  ne  soroljuk  át  kertes 
mezőgazdaságiba. 

‐A kérés  teljesítésre  kerül. Má besorolást kap a 
telek. 

Sápi  szőlőhegyen  (Ludmilla)  a  zártkerti 
földrészletek miért kerülnek védelmi erdő tfh‐ba 
itt‐ott  a  pincesor  felé  vezető  út  mentén? 
Zártkertben lévő telkeket itt se soroljunk át erdő 
tfh‐ba. 

‐A művelési ág szerint is és a természetben is erdő 
a  Véleményezési  anyag  szerinti  erdő 
területfelhasználásban marad. 

Hrsz: 048 földrészleten nincs közmű érdekeltség, 
hogy  különleges  közműterületi  tfh‐ba  kerüljön. 
Magántulajdonban  álló  földrészlet,  jellemzően 
fás  terület.  Szántó  művelési  ág  van  rajta.  Ezt 
tegyük inkább véderdőbe. 

‐A  kérés  teljesítésre  kerül.  Véderdő  besorolást 
kap a telek. 

Hrsz:  1449/6  és  /7  ne  maradjon  kertvárosias 
lakóterületben?  Gazdasági  tevékenység  folyik 
régóta a telkeken. Soroljuk át Gksz‐be, ha lehet. 

‐Gksz  területfelhasználást  kap  az  1449/6  és  az 
1449/7  hrsz.‐ú  ingatlan.  Az  1447  hrsz.‐ú  Béke 
útból kiszabályozott ingatlanrész közlekedési célú 
közterület besorolásba kerül. 

Hársfa  út  és  a  Kórház  közötti  zöldterületben 
szerintem  már  nem  szükséges  jelölni  a 
vízgazdálkodási  területet. Maradvány  telek, már 
nincs  csapadékvíz  levezető  szerepe.  Legyen  a 
közkert része. Így nem tagolódik szét a terület. 

‐A kérés  teljesítésre kerül. Az egész  terület Zkk‐
jelölést kap. 

A  kórház  telkén  belül  jelölt  védelmi  erdő 
szerintem  nem  megvalósítható,  értelmetlen.  A 

‐A  Véleményezési  anyag  szerinti  besorolás 
marad. 
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hatályos  szerkezeti  terv  a  kórház  telkén  kívül, 
annak nyugati telekhatára mentén jelöl véderdőt. 
Ezt  inkább  szabályozási  terven  kellene  jelölni 
telken  belüli  kötelezően  megtartandó, 
kialakítandó zöldfelülettel. 

A volt gépállomás  területének  (hrsz: 814/27‐36) 
Gksz‐be  átsorolása  átgondolandó.  Új  építés 
lehetőségének  tiltása  lenne  a  cél,  mivel  a 
területen  jelenleg  működő  gazdasági 
tevékenységek,  a  mg‐i  gépek  és  a  környékbeli 
lakosság  között  konfliktust  okoz,  valamint  a 
közmű  és  közút  hálózatok  is  terhelődnek, 
sérülnek. 

‐A  Véleményezési  anyagban  szereplő  Gksz‐
területfelhasználás marad. 

Császtai út menti izraelita temető kegyeleti park, 
nem működő temető. Hrsz: 0119/1. 

‐Izraelita  temető  nem  számolható  fel.  Kizárólag 
temetőként  lehet  feltüntetni,  kivéve  hitközségi 
külön kérés esetén. 

A kisvasúti Bódva‐híd nem szerkezeti jelentőségű 
helyi  gyűjtőút.  Az  csak  kerékpáros  és  gyalogos 
forgalmat bonyolít  le. A Kővágó út  szintén nem 
gyűjtőút. Tóth Árpád út gyűjti össze a  lakóutcák 
forgalmát. A Nyár utca folytatása sem az. 

‐A szabályozási terv alapján egyik említett út sincs 
gyűjtőútba  sorolva.  A  Tóth  Árpád  út  gyűjtőúti 
szerepe ‐ hálózat hiányában ‐ kétséges. 
A tengelyek feltüntetését töröljük. 

A hrsz: 1731/4 és a /6 sorházas telkek (Virág u.) 
miért  kerültek  át  kisvárosias  lakóba?  Jelenleg 
20%‐ot  sem  ér  el  a  beépítettség.  A  8m‐es 
építmény magasságot  nem  érik  el  az  épületek. 
Jellemzően  csak  lakó  rendeltetésűek, 
kereskedelem  és  szolgáltatással  kiegészülve. 
Maradjon  a  hatályos  szerinti  kertvárosias 
lakóban. Így a BAÉ sem csökken. 

‐Kisvárosias  területfelhasználásba  sorolásukat  a 
beépítés jellege, és az egy telken lévő lakásszám 
indokolja. 

A hrsz: 1731/19  telken csak garázsok vannak az 
előző pontban leírt lakóépületek tulajdonosainak, 
ezért  ennek  átsorolása  különleges  garázs 
területbe  javasolt,  vagy  a  kertvárosias  lakó 
területfelhasználáson  belül  létrehozni  garázsok 
elhelyezésére  szolgáló  építési  övezetet 
szabályozási szinten. Bár a garázsok telke, illetve 
a  hrsz:  1731/8  lakótelek  közútról  vagy 
magánútról  közvetlenül  nem  megközelíthető, 
zárványtelkek. 

‐A  kérés  teljesítésre  kerül.  A  telek  különleges 
garázsterületi besorolást kap. 

Mátyás  király  úti  kikötés  az  Antal  György  út 
irányába  ne  legyen  szerkezeti  szinten  sem.  Az 
Antal  György  út  menti  telkek  a  társasházak 
mellett  közkertbe  kerüljenek  átsorolásra 
(pályázat alapján). Küldök rajzot. 

‐A kérés teljesítésre kerül. 

A 27 sz. főút Bódva hídja mellett van egy meglévő 
gyalogos‐kerékpáros  híd  is  a  kastély  és  a 
kastélyba  látogatók  számára  kialakított  parkoló 
között. 

‐A kérés teljesítésre kerül. A kerékpáros‐gyalogos 
híd pótlásra kerül. 

Hársfa  utca  menti  árok  vízgazdálkodási  terület 
nem  fedi  le  a  valóságot.  Ortofotó  alapján  a 

‐A kérés teljesítésre kerül.  
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helyére  kellene  illeszteni.  Az  Antal‐völgy  felől 
érkező árok a hrsz: 063/44  ingatlanon keresztül 
halad a valóságban. 

Megjegyzendő  ugyanakkor,  hogy  a  külterületi 
utak  esetén  a  korrekciókat  nem  kérte  az 
önkormányzat. 

Dankó Pista utca és Antal György út sarkán  lévő 
tömbben átgondolandó a közkert kikötése a főút 
irányába, valamint az árok részleges áthelyezése 
kedvezőbb  telekalakítási  lehetőségeket 
biztosítana.  (A  terület  egy  beépítési  terv 
készítése,  valamint  telekcsoport  rendezés  után 
tudna  a  város  szerkezetébe  illeszkedően 
beépíthetővé  válni). A  területen  középnyomású 
gázvezeték halad át. 

‐A 743, a 744 és a 749 hrsz.‐ú telkek Zkk‐besorolás 
helyett  Vt‐besorolást  kapnak,  egyben  a  telkek 
egyesítésének  szándékával  telekhatárukra 
„javasolt megszüntető jel” kerül. 
A  713/1  hrsz.‐ú  ingatlanból  kiszabályozott 
közlekedési célú közterület törlésre, területe Vt‐
besorolásba kerül. 
Az árok áthelyezése elvetésre került. 

A Hársfa út menti  lakóterület fejlesztés és a déli 
irányban  lévő  gazdasági  terület  között  nem 
javasolt a védelmi erdő beúsztatása. A 20m széles 
erdősáv  kezelése  egyrészt  a megközelíthetőség 
hiányában  nem  lehetséges.  Javasolt  a  zöldsáv 
szabályozási  szinten  jelölése  telken  belül 
megtartandó,  kialakítandó  zöldfelületként  a 
gazdasági telkeken, szintén 20m‐es sávban. 

‐  A  2018.  évi  CXXXIX.  törvény  alapján  új 
beépítésre szánt terület kijelölésével együttesen 
zöldterület kijelölése kötelező, melynek legalább 
50%‐a  összefüggésben  kell,  hogy  legyen  az 
újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel. 

A  FEFA  Kft.  telephelyének megközelíthetőségét 
biztosító önkormányzati közút (hrsz: 0230/14) ne 
maradjon Gipe tfh‐ba. Legyen a valóságnak és az 
ingatlan‐nyilvántartásnak  megfelelően  közúti 
közlekedési  terület.  A  hatályos  TSZT  is  rosszul 
jelöli. Közművek is vannak a közút telkén. 

‐ A kérés teljesítésre kerül. A 0230/14 hrsz‐ú telek 
–  egy  későbbi  válasznak  megfelelően  –  KÖu‐2 
övezeti besorolást kap. 

A hrsz: 0253/2 földrészlet kertes mezőgazdasági 
területfelhasználásban  tartása,  módosítása 
szükséges?  (Sápi  szőlőhegyre  vezető  út  elején) 
Javasolt véderdőbe átsorolni. 

‐A  terület nem  része az Országos Erdőállomány 
Adattárnak, művelési ága sem erdő, ugyanakkor 
természetben erdősült. 
A  Véleményezési  anyagban  szereplő  Mk 
besorolás marad. 

A szomszéd település neve helyesen Múcsony és 
nem Mucsony. 

‐A kérés teljesítésre kerül. 

A  hrsz:  678/69  közparkból  korlátozott 
mezőgazdasági  tfh‐ba  került.  Általános 
mezőgazdaságiba  soroljuk  át,  de  ne  korlátozott 
használatú övezetbe a szabályozási terven. 

‐A  gyep  területek  –  természetközeli  állapot 
esetén – Má‐3 övezeti besorolást kapnak.  

A  hrsz:  652  telken  lévő  Bányász  úti  intézmény 
parkolásának megoldása a telken belüli alacsony 
parkolószám  miatt.  Hrsz:  676/1  telken  ne  Zkk 
legyen,  hanem  közúti  besorolás  parkoló 
jelöléssel.  Hrsz  652  telken  Zkk  kialakítható  ha 
szükséges  a  BAÉ‐hez.  Erről  küldök  javasolt 
telekhatár  vonalat  az  övezet  létrehozására,  ha 
szükséges. 

‐ A 652 hrsz‐ú telek északi, kerítésen kívüli része 
Zkk  besorolást  kap,  míg  a  676/1  hrsz.‐ú  telek 
közlekedési célú közterület lesz. 

A  hrsz:  660/23  önkormányzati  telek  Gksz 
besorolásban  maradt,  viszont  nincs  közúti 
kapcsolata. Javaslat? 

‐A  660/23  hrsz.‐ú  ingatlan  Lke 
területfelhasználást  kap,  mivel  jelenleg  is  a 
lakóterületi telkek hasznosítják. 

A  hrsz:  661/16  „Kenyérgyár”  feliratot  át  kell 
húzni. Már rég nem ez a funkció üzemel benne. 

‐A tervlapon áthúzzuk a „Kenyérgyár feliratot. 
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Ugyanakkor  a  földhivatali  alapadatokból  kell 
töröltetni az okafogyott feliratot.  

A  hrsz:  387  telken  kereskedelmi  épület  áll  a 
Bányászklub épülete mellett.  Az ettől délre fekvő 
hrsz:  385  telek  zárványtelek,  nincs  közúti 
kapcsolata.  Az  intézmény  irányából  közlekedési 
terület  biztosítása  szerkezeti  szinten  is.  Küldök 
szabályozási vonalat. 

‐A  kérés  teljesítésre  kerül.  6,0  m‐es  út  kerül 
kiszabályozásra. 

A  Kenderföldi  út  környezetében  a  földszintes 
ikres  lakóépületek  telkénél  miért  indokolt  a 
kisvárosi  tfh‐ba  átsorolás?  Maradjon 
kertvárosiasban. 

‐Kisvárosias  területfelhasználásba  sorolásukat  a 
beépítés jellege, és az egy telken lévő lakásszám 
indokolja. 

A  hrsz:  0343/2  telephely  közúti  kapcsolatának 
biztosítására  és  a  Gksz  telkek  megközelítésére 
nem  kell út  kiszabályozás. A 0345/38  gazdasági 
területben tartása is megkérdőjelezhető. 

‐Az útszabályozásra szükség van. 
‐A  0345/38  hrsz.‐ú  ingatlan  Gksz  besorolásban 
marad. 
‐A 343/5 hrsz.‐ú telek része K/Vas besorolást kap. 

A  hrsz:  43/2  telek  közkertben  tartásának  van 
értelme?  Szántóként  funkcionál  jelenleg  is mint 
mindig. Menjen át Má‐ba. 

‐Má‐1 övezetbe kerül. 

A  hrsz:  0284/1  földrészlet  vízgazdálkodási 
területként  jelölt  a  hatályos  terv  alapján. 
Valamikor a Vízmű Társulat területe volt, de sem 
közmű,  sem  vízgazdálkodási  funkciója  nincs. 
Kerüljön át Má‐ba. 

‐A  terület  a  Magyar  Állam  tulajdonában  áll, 
művelési ága kivett, üzemi terület. A telek K‐Km 
besorolást kap. 

A gáznyomáscsökkentő piktogramja nem látható 
Finke városrész nyugati oldalán. 

‐A  Véleményezési  anyagban  a  piktogram 
szerepel. 
A piktogram léptékezése javításra kerül. 

A hrsz: 06/22 meddőhányó telkén a tfh‐t meg kell 
cserélni.  Gazdasági  területként  hasznosítható 
területrész  csak  a  Tekoma  mögötti  terület  az 
ökológiai  folyosó  kivételével.  Küldünk  rá 
telekalakítási  javaslatot  a  tulajdonossal  történt 
egyeztetés  alapján.  Ez  alapján  kellene  az 
övezeteket létrehozni. 

‐A meddőhányók  területe  Gipe  besorolást  kap, 
ugyanakkor  építési  jogot  a  meddőhányó 
elhordását követően kap a terület. 

A  Tekoma  telkén  belül  úszó  hrsz:  05/4  nem 
közműterület. Legyen a Gipe része. 

‐Gipe besorolást kap. 

A hrsz: 0377/12 földrészleten, a 27 sz. út melletti 
vízmosás  alrészlet  nem  létező.  Nincs  értelme 
vízgazdálkodás tfh‐ban hagyni. Má része legyen. 

‐ A kérés teljesítésre kerül. 

A  hrsz:  0337/17  földrészleten  szükséges  a 
korlátozott mezőgazdasági használat? Jelenleg is 
szántó  művelés  alatt  áll,  nem  legelőként 
funkcionál, ahogy a művelési ága mutatja.  
Ahol  nincs  táj‐  és  természetvédelmi  érintettség 
ott a  teljes  településen  felülvizsgálandó minden 
Mko! 

‐  A  terület Má‐1  övezeti  besorolást  kap, mivel 
jelen  esetben  a  természetközeli  állapot  nem 
valósul meg. 
 
A  gyep  művelési  ággal  rendelkező  területek 
egységesen Má‐3  övezeti  besorolást  kapnak.  A 
természet  védelméről  szóló  törvény  15.  §  1) 
bekezdése  a  gyep  művelési  ágat,  mely 
természetközeli  állapotot  mutat,  természeti 
területnek  minősíti.  Ennek  okán,  csak  a 
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természetközeli állapotot nem mutató  területek 
minősíthetők át Má‐besorolásba.  

A hrsz: 0367 régi vízmű telkén más tfh létrehozása 
változási  vázrajz  alapján.  Az  ÉRV‐nek  nincs 
szüksége  ekkora  területre.  A  változási  vázrajz 
alapján  leszűkítésre kerülő vízmű területen kívül 
javasolt  általános mg‐i  tfh  (szabályozási  szinten 
korlátozott használatú övezettel), amennyiben a 
belső  hidrogeológiai  védőterületen  belül 
lehetséges. 

‐Marad K‐Km. Nem javasolt az átsorolás éppen a 
hidrogeológiai védőidom megléte okán. 

A  hírközlési  adó‐  és  vevőtorony  csak  a 
jelmagyarázatban  jelenik  meg,  a  tervlapon 
hiányzik. Több is van. (Vasútállomás mellett 2db, 
Istenhegy  zártkertben  1db,  Borsodszirák  felé 
vezető  út menti  telephelyen  1db)  Küldök  pont 
elemeket. 

‐A kérés teljesítésre kerül. 

A  hrsz:  015/72  és  a  0108/4  bányaszellőzők 
különleges  közműterületbe  sorolásnak  nincs 
jelentősége.  Régi  bányaszellőzők 
telekmaradványai. Kapcsolódjanak a környezetük 
tfh‐aihoz. 

‐A kérés teljesítésre kerül. 

Finkei  zártkertben  szükséges  a  védelmi  erdő? 
Adatszolgáltatás szerint az elsődleges rendeltetés 
szerint erdő? 

‐ A terület nem része az Országos Erdőállomány 
Adattárnak,  ezért  Mk  területfelhasználást,  és 
környezetével megegyező övezeti besorolást kap. 

A 0134/2 és a 134/7 átsorolási  lehetősége Gksz‐
be  tulajdonosi  kérelem  alapján.  Kérjük  ennek 
lehetőségét vizsgálni! 

‐Gksz besorolást kap.  

A  hrsz:  0138/5  ’b’  alrészletén  az  ingatlan 
tulajdonosa  kérelmezi  a  gazdasági 
területfelhasználásra  módosítást.  Kérjük  ennek 
lehetőségét vizsgálni! 

‐Gipe  besorolást  kap  a  terület  azzal  a 
korlátozással,  hogy  építési  jogot  csak  a 
meddőhányó eltávolítását követően kaphat. 

A  hrsz:  5673  átsorolása  Mk‐ba  a  telken 
létesíthető  rendeltetést  szűkíti.  Az  ingatlan 
tulajdonosa  kéri  a  beépítésre  szánt  tfh‐ban 
tartását. A hatályban  lévő szerkezeti terv szerint 
különleges rekreációs terület. 

‐A hatályos tervi K‐Re besorolásba kerül. 

Műleírás 
Közműellátás‐elektronikus  hírközlés  alatt  a 
vezetékes hírközlési hálózat szolgáltató nemcsak 
a  Magyar  Telekom.  DIGI  Kft.  nincs  jelen  a 
településen.  E‐közműben  minden  információ 
megtalálható.  A  Dual‐Plus  helyett  a  Vodafone 
szolgáltat már 2021. november óta. A Parisat‐nak 
csak optikai  gerinchálózata halad át a  település 
közigazgatási területén. 

 
‐A kérés teljesítésre kerül. A szöveg módosításra 
kerül. 

Hulladékgazdálkodás  alatt  a  házhoz  menő 
szelektív  hulladékgyűjtés  nem  2021.  január  óta 
létezik. 2016 júniustól. 

‐A kérés teljesítésre kerül. A szöveg módosításra 
kerül. 
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SZABÁLYOZÁSI TERV 
Általános 
A  szerkezeti  terven  észrevételezett  és  a 
szabályozási  terven  is  megjelenítendő  elemek 
átvezetése.  (pl:  szennyvízátemelők,  energia 
közművek biztonsági övezete kótával…stb.) 

 
 
‐A kérés teljesítésre kerül. 

A szabályozási vonalak jelölésénél több helyen is 
hiányzik a kótázás. 

‐A  kérés  teljesítésre  kerül.  A  kótázás  pótlásra 
kerül. 

A műemlék  telke  jelölés mellett  a  telken  belül 
védett  épületet  is  jelöljük  ’M’ betűvel  vagy  ’M’ 
betűs  piktogrammal  (a  szerkezeti  tervi  kéréssel 
azonos  módon)  ami  egyértelműen  jelöli  a 
műemléket.  Hiszen  egy  telken  belül  több 
műemlék is lehet és van is. Így egyértelműbb. 

‐Továbbra is a műemlék telke kerül jelölésre. 

A  helyi  jelentőségű  védett  értékek  jelölése 
piktogrammal a  szerkezeti  tervi kéréssel azonos 
módon.  Van  ahol  nem  olvasható,  látható  a 
szabályozási terven. 

‐A  jelölés  esetében  a  314/2012.  (XI.  8.)  Korm. 
rendelet  szabadon  választható  jelet  is 
engedélyez. 

Az  utak  szaggatott  vonallal  megjelenítése  a 
szabályozási  tervlapon  fölösleges  és  zavaró. 
Színezett felülettel már megkülönböztetve. 

‐A  terven  csak  a  szerkezeti  jelentőségű  utak 
tengelye kerül jelölésre. 

Belterületbe  vonásra  javasolt  terület  csak  a 
Hársfa úti lakóterület fejlesztésnél legyen. 

‐Kizárólag a Hársfa úti lakóterület kerül tervezett 
belterületi jelölésre.  

A vizek parti sávja jelölés nincs bekótázva, csak az 
alátámasztó munkarészből derül ki 6m‐es és 3m‐
es parti sáv mérete. De! A 83/2014 K.r. szerint a 
vízfolyások,  vizek  partvonalától  és  nem  azok 
telekhatárától számít a parti sáv területe. Tehát a 
jelölés  sok  helyen  a  vízfolyások  telkével 
szomszédos  ingatlanokra  jelöl  korlátozást 
helytelenül.  Ennek  jelölése  tudom,  hogy 
kérdőjeles, mert vagy ortofotó alapján kellene a 
vízfolyások  partvonalát  jelölni,  de  az  egyrészt 
jelentős  munka,  másrészt  nem  geodézailag 
bemért  vonal,  így  csak  megközelítőleg  pontos 
parti sávot mutatna. Mindenképpen utalni kell a 
szabályzatban egyértelműen, hogy a partvonaltól 
számít  a  kezelői  sáv  védőtávolsága  és  nem  a 
vízfolyás jogi telekhatárától. 

‐A HÉSZ szöveges részébe kerül bele a parti sávok 
pontos mérete. A felvetések okán a tervlapokról 
a jelölés törlésre kerül. 

Az építési hely  jelölése  a Nagycsászta  területen 
nincs  bekótázva.  A  30m‐es  sáv  ne  legyen  több 
jelölésben sem. Kevesebb lehet. 

‐A  kérés  teljesítésre  kerül,  30 m‐en  túl  nyeles 
telek esetében sem jelölünk építési helyet. 

Építési  vonal miért  csak  a  Szentpéteri út menti 
(MOL  benzinkút  és  a  zöldterület  közötti 
szakaszon)  ikres  beépítésű  lakótelkeken  van 
jelölve?  Van  máshol  is  ilyen  ikres  beépítésű, 
egykori bányászlakások. 

‐A  kérés  teljesítésre  kerül.  Valamennyi  ikres 
beépítésű telekre rájelöljük a beépítési vonalat. 

Elővásárlási  jog  helyi  döntés  alapján 
felülvizsgálandó!  Belső  egyeztetés  alapján 
küldünk hrsz listát. 

‐A  kérés  teljesítésre  kerül  az  Önkormányzattól 
érkező helyrajzi számos lista alapján.  
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A  jelentős  közhasználatú  parkolók  jelölése 
hiányzik  a  szabályozási  tervről  és  a 
jelmagyarázatból.  Szerkezeti  terven megjelenik. 
Egyeztessük! 

‐A  TSZT‐n  jelölt  három  parkolón  túl  az  alábbi 
helyeken kerül közterületi parkoló feltüntetésre: 
»Önkormányzat előtt, 
»Belvárosi út mentén, 
»Császtai temető előtt, 
»Kastély bejáratával szemben lévőt. 

Jelmagyarázat 
A  határoló  elemek  címszó  helyett  a  szerkezeti 
terv  jelmagyarázatával  megegyezően  ’Ingatlan‐
nyilvántartási  térképi  adatbázis  elemei’  címszó 
legyen a közigazgatási határ, a belterületi határ 
elemeivel, valamint a  földrészlet határ, alrészlet 
határ  és  épület  elemekkel,  valamint  a 
szintvonallal.  Ezek  mind  a  térképi 
adatszolgáltatás elemei. 

‐Az  ingatlan  nyilvántartási  térképi  adatbázis 
elemei  között  kizárólag  a  meglévő  belterületi 
határ  szerepelhetne,  sem a meglévő‐megszűnő, 
sem a tervezett nem minősül állami alapadatnak. 
Jelenlegi  helyükön  logikus  rendszert  képeznek, 
így helyben tartásuk kívánatos. 

A megszűnő belterületi határ megkülönböztetése 
fölösleges,  hiszen  azt  –  a  terven  is  használt  ‐ 
javasolt  megszűntető  jel  használatával  is  lehet 
jelölni.  Mivel  nem  kötelező  csak  javasolt 
szabályozási  elem  a  javasolt  belterület  határ, 
ezért  a  javasolt  belterület  határ  által  lehatárolt 
meglévő  belterületi  határt  (ami  megszűnőnek 
van  nevezve)  kell  javasolt  megszűntető  jellel 
jelölni. 

‐A meglévő‐megmaradó, a meglévő‐megszűnő és 
a  tervezett belterületi határ megkülönböztetése 
az  átláthatóságot  szolgálja,  és  mint  ilyen, 
megtartásra javasolt. 

A  szabályozási  vonal  kettébontása  fölösleges. 
Grafikailag  megjeleníthető  úgy,  hogy  a  vastag 
piros  folytonos  szabályozási  vonal  fölé  kerül  a 
földrészletek  fekete  vékony  vonalas  határa, 
amelyből  látható hol  fut esetleg  telekhatáron a 
szabályozási vonal, így nem takar ki információt. 

‐A  kérés  teljesítésre  kerül. A  szabályozási  vonal 
fölé kerül a földrészlethatár. A szabályozási vonal 
határvonalon jelölés megszüntetésre kerül. 

Az „El nem építhető útsáv” helyett használjunk a 

K.r.  6.  mellékletében  is  előírt  „Telek  be  nem 

építhető  része” elnevezést? Ugyanazt az építési 

tilalmat  jelenti  a  tervezett  elkerülő út  számára. 

Ugyanazt  az  apró  pöttyös  felület  kellene 

használni,  mert  a  Bors  Vezér  út  menti 

lakótelkeken  jelölésnél  alig  látható  a  jelenleg 

használt ritka pöttyös felület. 

‐A kérés teljesítésre kerül. 

A  színfelülettel  jelölt elemek  (közút,  zöld, erdő, 

víz) nem kötelező szabályozási elemek, azok csak 

tájékoztató  jellegűek.  Inkább  övezet  határ 

(pöttysor)  jelenjen  meg,  az  nem  okoz 

félreérthetőséget,  sokkal  egyértelműbb.  Nem 

biztos,  hogy  mindenki  fogja  tudni  értelmezni, 

hogy a színfelületek kontúrja mikor övezet határ, 

vagy  meglévő  közterületi  telekhatár,  vagy 

szabályozási vonal. 

‐A színfelülettel jelölt felsorolt elemek szerkezeti 
jelentőségűek,  és  mint  ilyenek  kötelező 
szabályozási elemnek minősülnek. 
A  színfelülettel  jelölés  az  értelmezhetőséget 
szolgálja. 
A  színfelület  kontúrja  közterület  és  közterület 
között,  valamint  nem  közterület  és  nem 
közterület között: övezethatár. 
A színfelület kontúrja meglévő közterület és nem 
közterület  között:  meglévő  szabályozási  vonal, 
melyet nem jelölünk. 
A színfelület kontúrja tervezett közterület és nem 
közterület  között:  tervezett  szabályozási  vonal, 
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melyet  a  314/2012.  Korm.  rendelet  szerinti 
vastag piros vonallal jelölünk. 

A  közúti  közlekedési  területek  színes  felülettel 
történő  megkülönböztetése  maximum  csak  az 
állami  és  az  önkormányzati  tulajdonviszony 
alapján  van  értelme,  valamint  utóbbinál  a 
külterületi  utak  külön  színnel.  Ne  legyen  „kt” 
övezet.  KÖu  övezet  legyen  számmal  bontva  a 
fenti tulajdonviszony alapján. KÖu‐1 az országos 
közutak, KÖu‐2 a helyi közutak (közlekedési célú 
közterület helyett) és KÖu‐3 a külterületi utak. A 
kt.  övezeti  jel  és  az  alaptérképi  közterület 
rövidített  kt.  felirata  azonos,  értelmezési 
problémákat okozhat. 

‐ A jelenlegi rendszer a szerkezeti jelentőségű és 
a nem szerkezeti jelentőségű utakat különbözteti 
meg,  azaz  a  tulajdonviszonyok  nem  játszanak 
szerepet.  A  használt  rövidítések  TSZT  és  SZT 
szinten is logikus rendszert alkotnak, megtartásuk 
tehát kívánatos. 

A  „helyi  védett  épület  telke”  egyrészt  nem 
megfelelő  megnevezés,  a  ’helyi  jelentőségű 
védett  érték’  a  helyes,  másrészt  csak  az 
építményt  jelöli a  szabályozási  tervlapon nem a 
telket,  tehát  ellentmondás  van  tervi  jelölés  és 
jelmagyarázat között. 

‐A  HÉSZ  és  a  szabályozási  terv  jelmagyarázata 
szövegesen  javításra  kerül:  „helyi  jelentőségű 
védett  érték”,  a  sraffos  jelölést  megtartása 
mellett. 

Az  ökológiai  hálózatok  hivatalos  elnevezése  a 
megyei  TRT‐ben  is  használt  nevek  és  az 
adatszolgáltatásban  leírtak  szerint:  ökológiai 
hálózat  magterületének  övezete,  ökológiai 
hálózat ökológiai folyosójának övezete, ökológiai 
hálózat  pufferterületének  övezete.  A 
tájképvédelmi  terület  is  ezek  szerint  kerül 
elnevezésre: tájképvédelmi terület övezete. 

‐A  megnevezés  a  2018.  évi  139.  törvény 
szóhasználata szerint kerül módosításra. 

Nagyvízi  meder  területének  határa  a  pontos 
megnevezés. 

‐A kérés teljesítésre kerül. 

Az  alábányászott  területnek  szerintem  nincs 
jogszabályi alapja, ezért az csak tájékoztató elem. 

‐Az alábányászott terület – egy későbbi válasznak 
megfelelően – törlésre kerül. 

A  védőterületek,  védőtávolságok mellé  kellene 

felírni  még,  hogy  ’közmű  hálózatok  biztonsági 

övezetei’ és jelölni is kellene bekótázva (132kV‐os 

és  22kV‐os  villamosenergia  hálózat, 

nagyközépnyomású  földgáz  gerincelosztó 

vezeték), ahogy a szerkezeti  terven  is szükséges 

és már említett, mert beépítést korlátozó elem. 

‐A kérés teljesítésre kerül. Pótlásra kerül. 

A  tervezett  híd  csak  tájékoztató  elem.  Ha 
szükséges  a  közterületen  a  vízfolyás 
keresztezésénél  létesíteni  kell  egy  műtárgyat. 
Nem alapoz meg semmit, ezért csak tájékoztató 
elem.  
Árkok esetében ne jelöljük, ott áteresz létesülne 
csak. 

‐Meglévő híd valóban tájékoztató elem, azonban 
a  tervezett  híd  javasolt  szabályozási  elemnek 
minősül. 
 
 
‐Ismereteink szerint a híd olyan építmény, amely 
közlekedési  kapcsolatot  teremt  valamely  fizikai 
akadály két oldalán elhelyezkedő terület között.  
Fenti definíciónak az általunk jelölt hely megfelel. 

Javasolt szabályozási elem a „tervezett belterület 

határ”.  De  mivel  ez  csak  javasolt  szabályozási 

‐A meglévő‐megmaradó, a meglévő‐megszűnő és 
a  tervezett belterületi határ megkülönböztetése 
az átláthatóságot szolgálja. 
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elem  ezért  ’javasolt  belterület  határ’  nevet 

kapjon. 

Az  ingatlan  nyilvántartási  térképi  adatbázis 
elemei  között  kizárólag  a  meglévő  belterületi 
határ  szerepelhetne,  sem a meglévő‐megszűnő, 
sem a tervezett nem minősül állami alapadatnak.  
Jelenlegi  helyükön  logikus  rendszert  képeznek, 
így helyben maradásuk kívánatos. 

A tervezett telekhatár sem „irányadó telekhatár”, 

hanem  a  K.r.  6.  melléklete  szerinti  ’javasolt 

telekhatár’ kifejezést alkalmazzuk. 

‐A kérés teljesítésre kerül. 

A  kötelező  megszüntető  jelek  a  szabályozási 
vonalak által érintett közterületeken hiányoznak 
a  szabályozási  tervről,  ezáltal  a  jelmagyarázat 
kötelező szabályozási elemei közül is. 

‐A  közterületi  telekdarabok  összevonása  nem 
szükségszerű.  Kötelező  megszüntető  jel 
tudatosan nem került alkalmazásra. 

A  villamosenergia  hálózat  elnevezéseire  a 

szerkezeti  tervnél  már  említésre  került.  A  két 

terven ugyanazt az elnevezést kapja. 

‐Az  ÉMÁSZ‐ELMŰ  adatszolgáltatása  nem 
tartalmaz  pontos  feszültségi  megnevezést, 
csupán  közép‐  és  nagyfeszültséget  különböztet 
meg. 
Az  Önkormányzat  közlése  nyomán  22  kV‐os 
középfeszültségű  és  132  kV‐os  nagyfeszültségű 
vezeték‐megnevezések kerülnek alkalmazásra. 

Lokális 
A Nagycsásztán, a kilátó alatt elég a 6m széles út 
kiszabályozás,  mivel  csak  fél  oldali  teleksort 
szolgál  ki.  A  kilátó  megközelítéséig  kellene 
biztosítani az út kiszabályozást az 5450 hrsz telek 
keleti  határáig.  A  kótázás  hiányzik  a 
kiszabályozott út szélességéről. 

 
‐Az 5456 hrsz.‐ú  telek nyugati  feléig kerül az út 
ábrázolásra,  hogy  a  telkek  megközelítése 
biztosítva legyen. 

Ugyanitt  az  építési  helyeket  nem  célszerű 
végigvinni. Csak az 5441 keleti határáig engedni 
az építési határvonalat. 

‐Az  építési  hely  a  Véleményezi  anyagban 
szereplők  szerint  marad,  hogy  a  telkek  építési 
joga megmaradjon. 

A hrsz: 5406 telekre ne 2 külön övezeti besorolás 
kerüljön tulajdonosi kérelem alapján. 

‐A  besorolás  a  Véleményezési  anyagban 
szereplők szerint marad. 

A  hrsz:  5361/5  út  szabályozása  nem  szükséges. 
Marad az út telek a közterületi szélesség. 

‐Az  út  szabályozása  a  Véleményezi  anyagban 
szereplők szerint marad. 

A hrsz: 5359 önkormányzati telek déli oldalán út 
kiszabályozása,  az  5358  hrsz  önkormányzati  út 
megszűntetésével,  annak  kiváltására.  Elkészült 
már egy javaslat. Küldök szabályozási vonalat. 

‐ A javasolt új út besorolásra kerül, a meglévő út 
azonban  nem  tud  a  szomszédos 
területfelhasználásba  bekerülni,  mivel 
szőlőtermőhelyi kataszterben új beépítésre szánt 
terület nem  jelölhető ki. Az út Kb‐Re besorolást 
kap. 

A hrsz: 084 telket ne soroljuk teljesen közlekedési 
közterületbe,  csak  az  5831 hrsz‐ú útig. Az  ettől 
délre fekvő telekrészen az 5846 telekhez tartozó 
építmény is vannak. A tulajdonos ugyanaz. 

‐A 084 hrsz.‐ú telek csak az 5831 hrsz.‐ú útig kerül 
közterületi besorolásba. 

A  hrsz:  5673‐ra  készült  az  ingatlan 
résztulajdonosával  egy  geodézia  bemérés  a 
valóságnak  megfelelő  út  kiszabályozásához. 
Küldjük a változási vázrajzot erről. 

‐A  kérést  nem  tudjuk  teljesíteni,  mivel  annak 
nyomán  új  beépítésre  szánt  terület  csíkok 
keletkeznének,  amelyre  szőlő  termőhelyi 
kataszter  területen  nincs  lehetőség.  Kb‐Re 
besorolás pedig szakmaiatlan megoldást szülne. 

A  hrsz:  5361/6  rendezvénytérnél  a  domboldali 
aszfaltos út telkét legalább 8m‐re kiszabályoznám 

‐A szabályozás végig 8 m szélességű lesz. 
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az út és a mellette lévő árok számára. A dombon 
lefelé is 10m helyett elég a 8m Abba belefér az út 
burkolata,  padkája  és  a  csapadékvíz  elvezető 
árok.  Ne  vegyünk  el  fölöslegesen  területet  a 
telektulajdonosoktól.  Ha  kell  kiszerkesztjük  a 
szabályozási vonalat és küldjük. 

A  hrsz:  5569  telek  keleti  oldalán  nem  kell 
szabályozási  vonalat  jelölni.  Az  már  most  is 
meglévő közterületi telekhatár. 

‐A  kérés  teljesítésre  kerül. A  szabályozási  vonal 
törlésre kerül. 

Az  előző  pontban  említett  út mellett  az  építési 
hely  területe ne érjen  le az aszfaltos útig. Hrsz: 
5568 északnyugati részén a 30m végződjön. 

‐A kérés teljesítésre kerül. Az építési hely a telkek 
(5567,  5568  hrsz.)  északnyugati  részén  kerül 
megtartásra. 

A hrsz: 081/2, 081/3 mellett jelölt út szabályozási 
vonala és mérete hiányzik. 

‐A  kótázás  pótlásra  kerül.  Az  út  külterületi  út 
kategóriájú,  amely  gyűjtőfogalom  egyként 
tartalmazza az önkormányzati és a magán utakat. 
Ugyanakkor  a  használata  közterületi  jelleget 
tükröz.  A  szükséges  helyeken  éppen  ezért 
szabályozási vonallal kerültek bővítésre. 

A  hrsz:  045  árok  nem  funkcionál  árokként.  Ne 
legyen vízgazdálkodási övezetben. Külterületi út 
közterület része legyen. 

‐A kérés teljesítésre kerül. 

A Hársfa utca végén  lévő vízgazdálkodási terület 
helyére igazítása az ortofotó alapján. 

‐A kérés teljesítésre kerül. 

A  Hársfa  utca  menti  lakóterületfejlesztés 
területére  küldök  telekalakítási  javaslatot, mely 
alapján a szabályozási vonal és az új közterületek 
szabályozási szélessége is adott. 

‐A  kapott  telekalakítás  okán,  a  déli  oldalon  a 
véderdő egy darabon megszűnik.  

Kórház  telkén  belül  ne  legyen  védelmi  erdő 
jelölve. Sosem fog megvalósulni telekjogilag. Ez a 
zöld sáv a lakóterület fejlesztéssel érintett terület 
felé  megtartandó,  kialakítandó  zöldfelület 
elemként  jelenjen meg  a  kötelező  szabályozási 
elemek között. 

‐A védelmi erdő  jelölése a Véleményezési anyag 
szerint marad. 

A hrsz: 0119/1 izraelita temető nem aktív temető, 
csak  kegyeleti  park.  Kb‐kp  övezeti  besorolást 
kapjon. 

‐Izraelita  temető  nem  számolható  fel.  Kizárólag 
temetőként  lehet  feltüntetni,  kivéve  hitközségi 
külön kérés esetén. 

A hrsz: 0123  telekből ne szabályozzunk ki közút 
céljára  két  telek  miatt.  Ugyanaz  a  tulajdonos. 
Magánút jelölést alkalmazzunk, ha szükséges. 

‐Jelenleg  az  út  három  telek  megközelítését 
szolgálja, valamint a közúthálózat folytonosságát 
biztosítja.  Fentiekre  tekintettel  a  közterület 
megmarad. 

A  borsodi  városrészen  lévő  gazdasági  terület 
belső  feltáró  útja  magánút  jelenleg.  Ne 
szabályozzuk ki közúttá. 

‐A kérés teljesítésre kerül. A telek a szomszédos 
gazdasági területbe kerül besorolásra. 

A  gazdasági  területeken  a  lakótelkekkel  közös 
telekhatár  mentén  kialakítandó  zöldfelület 
jelölése  a  szabályozási  terven.  Minden 
kialakítandó zöldfelület sáv beméretezve, legyen 
jelölve  a  tervlapon,  ne  csak  a HÉSZ‐ben  legyen 
szövegesen  meghatározva.  Így  nem  lesz 
értelmezési probléma. 

‐Az  előírások  helyett  a  Szabályozási  Terven 
kerülnek a beültetési kötelezettségek rögzítésre. 
(A  HÉSZ  egyébként  nemcsak  a  lakóterületek 
mentén  ír  elő  beültetési  kötelezettséget  és 
nemcsak a gazdasági területek (K‐Mü, K‐T, K‐Hull, 
Kb‐Bért, Kb‐Kp, Kb‐Mü) számára, hanem a Vt, Vi, 
Má, Mk, Mko és V területfelhasználásokra is.) 
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A hrsz: 1315 Szabadság út Borsodi út és Kossuth 
Lajos u. közötti szakaszának kiszabályozása 16m‐
re. Gyűjtő jellegű út, amely pont a főút irányába 
beszűkül, az útburkolat megtörik, a Kossuth utcai 
csomópontnál  beláthatósági  probléma.  Küldök 
szabályozási vonalat. 

‐A  magántelkekbe  történő  beszabályozás 
elvetésre került. 

A  hrsz:  1130/13  telek  északi  csücskének 
kiszabályozása  a  külterületi  utak 
megközelíthetőségének  biztosítása  érdekében. 
Csak a szükséges méretű legyen. Bekótázva. 

‐A kérés teljesítésre kerül.  

Rozsnyói utca kikötésének kikötése a Tóth Árpád 
utca felé szabályozási vonal kótázása hiányzik. 

‐A  kérés  teljesítésre  kerül.  A  szabályozási 
szélesség mérete pótlásra kerül. 

A hrsz: 1201 önkormányzati közterület, az iskola 
és  uszoda  parkolója.  Utak  színkitöltésénél  és 
övezeti határainak megjelenítésénél fontos. 

‐A kérés okafogyott. A Véleményezési anyagban 
közterületként van jelölve. 

A hrsz: 1184/3 szintén önkormányzati közterület. 
Az  adatszolgáltatásként  kapott  ingatlan‐
nyilvántartási  térképi  adatbázisban  a 
tulajdonviszonyok láthatóak. 

‐A  kérés okafogyott. A  telek  közterületként  van 
jelölve. 

A  Vásárcsarnok  melletti  utat  miért  kell 
kiszabályozni? Telekjogilag most is út telek. 

‐A  kérés  teljesítésre  kerül. A  szabályozási  vonal 
törlésre kerül. 

A  hrsz:  06/38  telek  ne  legyen  különleges 
közműterület.  Azon  az  iparterület  saját 
szennyvízátemelője üzemel. Nincs ÉRV kezelésbe 
átadva. Legyen a Gipe része. 

‐A  kérés  teljesítésre  kerül.  A  terület  beolvad  a 
szomszédos gazdasági területbe. 

Kórház  melletti  gazdasági  területen  20m‐es 
kialakítandó zöldfelület jelölése a lakóterület felé, 
bekótázva. 

‐Önkormányzati kérésre került a védelmi erdősáv 
feltüntetésre. A kótázás, természetesen, pótlásra 
kerül. 

Katona  József  utca  fölötti  övárok  nem  az  árok 
telkén  van, mert azt a  lakótelkek bekebelezték, 
művelik. A valóságban a hrsz: 655/95 telken van. 
Vagy  helyezzük  át  ide,  vagy  közkerten  belül 
maradjon. 

‐A terület egésze Zkk‐jelölést kap. 

Dankó  Pista  út  szabályozási  szélesség  jelölése 
hiányzik. 

‐A  kérés  teljesítésre  kerül.  A  szabályozási 
szélesség méretét pótoljuk. 

Mátyás  királyút  északi  részén  nem  kell 
kiszabályozás az Antal György útig. 

‐A kérés teljesítésre kerül. 

A hrsz: 193, 195, 196 és 197 közkertbe kerüljön 
át. (Hrsz: 196‐ra elővásárlási jog?) 

‐A kérés teljesítésre kerül. 

A  hrsz:  180/4  kiszabályozása,  közterületbe 
átsorolása. 

‐A 180/4 hrsz.‐ú telek Vt‐besorolásban marad. 

A  hrsz:  2240/3  telken  a  szabályozási  vonalhoz 
nincs szabályozási szélesség rendelve. 

‐A  kérés  teljesítésre  kerül.  A  szabályozási 
szélesség mérete pótlásra kerül. 

A  szennyvíztisztító  telep  felé  vezető  út 
kiszabályozása.  (Szennyvíz  gerinc  vezeték 
kiváltása  esetén  biztosítaná  a  közmű  vezeték 
elhelyezhetőségét). 

‐A  kérés  teljesítésre  kerül.  A  szennyvíztisztító 
telep felé vezető út kiszabályozásra kerül. 

A hrsz: 02/3 és a 06/22 mellett kiszabályozott út 
szélessége hiányzik. 

‐A kérés teljesítésre kerül. A kóta pótlásra kerül. 

A hrsz: 1193/8 sport‐ és szabadidőközpont telkén 
építési  hely  jelölése  a  teniszpálya  mellett  az 

‐A 1193/8 hrsz.‐ú telek egész területe építési hely 
jelölést kap. 
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általános iskolai telekhatár mentén. (nyilvános wc 
és tároló építményének – pályázathoz) 

A hrsz: 210/2 építési telken építési vonal jelölése 
az Antal György út  irányába a hrsz:206/6  telken 
álló  épület  figyelembevételével  az  utca  térfal 
vonalának megtartása érdekében. Küldök  rajzot 
ha szükséges. 

‐Az építési vonal jelölése elvetésre került. 

A  hrsz:  1730/2  (Templomkert)  olyan  építési 
övezetbe  sorolása, ahol a  legkisebb kialakítható 
telekméret max. 650m2. 

‐Vt‐5 építési övezeti  jelölést kap az egész  tömb. 
Beépítettsége 50%, épületmagassága: 4,5 m. 

A hrsz: 772/1  irányadó  telekhatárt  jelölni a 771 
hrsz.‐ú telek hátsó telekhatárának vonalában. 

‐A  besorolás  a  legfrissebb  telekállapotoknak 
megfelelően kerül teljesítésre. 

Az  1622  és  az  1602/9  hrsz.  utak  valós 
átmenetének  vasútterület  rovására  történő 
kiszabályozása és közterületi jelölése. 

‐A  kérés  teljesítésre  kerül.  A  vasút  háromszög 
formájú  kiszélesedése  rovására  történik  az 
útszabályozás. 

A  16/2  hrsz.  telek  Móricz  Zsigmond  utca 
meghosszabbításában  történő  kiszabályozása  a 
16/1 hrsz. telek határáig. 

‐A kérés teljesítésre kerül.  

HÉSZ tervezet: 
1. § (5), (6) és (7) pontjai miért szükségesek? Ne 
legyen  szabályozási  tervi  eltérés  ugyanarra  a 
területre a belterületi és külterületi szabályozási 
tervlapokon! Készüljön el egy pontos belterületi 
léptékű  szabályozási  terv  a  település  teljes 
területére  és  abból  le  lehet  generálni  elemek 
másolásával  külön  rétegekre  a  külterületre 
vonatkozó  szabályozási  tervet.  Egy  esetleges 
tervmódosításnál  is  értelmezési  problémát 
okozhat, félreértéseket eredményezhet. 

‐Az 1.§ (5)‐(7) bekezdései törlésre kerülnek. 

2.  §  4.  Legkisebb  telekmélység  fogalmának 
egyértelműsítése. 

‐A  fogalommagyarázatban  szereplő 
megfogalmazás,  szabályos  telekidom  esetén, 
egyértelmű.  Szabálytalan,  például  konkáv 
sokszögű  telekidom  esetén  a  telekmélység 
fogalma egyáltalán nem definiálható.  

3. § (1) 2. Ne legyen a hierarchiában a belterület 
határ. Egyértelműbb, ha a belterületi határvonali 
telekhatárokon  látható  a  szabályozási  vonal, 
övezet  határ.  Ugyanúgy  célszerű  megjeleníteni 
terven  is  mint  pl.  a  telekhatárokon  futó 
örökségvédelmi  vagy  táj‐  és  természetvédelmi 
határokat, azaz a telekhatártól egységesen, azzal 
párhuzamosan eltolva, hogy a belterület határa 
és  a  kötelező  szabályozási  elemek  ne  legyenek 
átfedésben.  
Elsődleges  a  kötelező  szabályozási  elemek,  a 
belterület  határa  csak  ingatlan‐nyilvántartási 
térképi elem, illetve javasolt szabályozási elem. 

‐A  szabályozási  terv  már  ma  is  digitális 
állapotában  létezik,  azaz  adott  elem 
megjelenítése annak valós EOV‐koordinátahelyes 
helyén  kell,  hogy  megjelenjen.  A  történeti 
időkben,  kizárólag  papír  alapú  tervállapotot 
feltételezve  született  kompromisszumos 
megoldások tehát esetében nem alkalmazhatók. 
 
 
 
‐A meglévő‐megmaradó belterületi határ valóban 
tájékoztató  elem,  azonban  mind  a  meglévő‐
megszűnő  belterületi  határ,  mind  a  tervezett 
belterületi  határ  kizárólag  kötelező  elem  tud 
lenni, hiszen a 2007. évi CXXIX. törvény 15.§ (5) a) 
pontja kimondja: 
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„(5)  El  kell  utasítani  a  belterületbe  vonás  iránti 
kérelmet, 
a)  ha  az  nem  olyan  földrészletekre  vonatkozik, 
amelyeket az önkormányzat a településrendezési 
tervben  meghatározott  célra  4  éven  belül 
ténylegesen felhasználni tervez,” 
A 314/2012. Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdése a 
helyi  építési  szabályzatot nevesíti, mint  amit  az 
önkormányzatnak  4  évente  át  kell  tekinteni,  és 
dönteni  annak  alkalmazásáról,  módosításáról, 
vagy új készítéséről.  
Fentiekre  tekintettel  a  szabályozási  terven 
szükségszerű  és  egyben  kötelező megjeleníteni 
azt a tervezett belterületi határt, amely alapján a 
földhivatal  a  belterületbe  vonást  befogadhatja. 
Nem  lehet  tehát  egyszerű  tájékoztató  elem, 
hiszen az önkormányzat döntését  testesíti meg, 
de nem lehet irányadó elem sem, mert különben 
a földhivatal számára nem jelent orientációt. 

3.  §  (4) d) Az övezethatár mindig  telekhatáron, 
vagy javasolt telekhatáron legyen. 

‐Az  övezethatár  alá  javasolt  telekhatár  jelölése 
elvetésre került. 

5.  §  (2)  „Felületként  megjelenő  szabályozási 
elemek” nem kötelező szabályozási elemek, csak 
tájékoztató jellegű. 

‐A  felületként  megjelenő  elemek  –  a  nem 
szerkezeti  jelnetőségű  közlekedési  célú 
közterület  és  a  külterületi  út  kivételével  ‐ 
szerkezeti  jelentőségű  elemek,  és mint  ilyenek 
módosításuk  nemcsak  a  szabályozási  terv 
módosítását  vonják  maguk  után,  hanem  a 
településszerkezeti  tervét  is.  Ennél  fogva 
egyszerű  tájékoztató  elemként  való  kezelésük 
szakmailag elfogadhatatlan. 

8. § (1) Az alaptérképi elemek felsorolása hiányzik 
a  szabályozási  terv  jelmagyarázatából.  (A 
jelmagyarázati észrevételeknél már  történt erre 
utalás). 

‐A felsorolás pótlásra kerül. 

11.  §  (4)  ba)  Legyen  az  OTÉK  szerint 
meghatározott  hátsókertre  néző  tényleges 
beépítési  magasság.  Sok  a  25m  telekmélység 
fölött  néhány  méterrel  mélyebb  telek,  ne 
korlátozzuk fölöslegesen. Van ahol 0,5m is számít 
egy  épület  hátsókert  irányába  történő  bővítés 
esetén. Ne az építési övezet építménymagasság 
mérete legyen. 

‐A kérés  teljesítésre kerül. A 11. §  (4) b) ba) az 
alábbira módosul: 
„b) minden más esetben 
ba) a hátsókertre néző tényleges épületmagasság 
értékének… 
kell tekinteni.” 

14.  §  (2)  A  parkolók  kialakításánál  4 
parkolóhelyenként  min.  1  fa  telepítése  kerül 
szabályozásra.  A  belvárosi  út  menti  parkoló 
esetében  (pályázat)  figyelembe  nem  tudjuk 
venni, ezért ezt vagy ne  írjuk elő, vagy ne  ilyen 
mértékben. Ha kell egyeztessünk inkább erről. 

‐A 14.§ (2) bekezdés törlésre kerül. 

17.  §  (4)  Külterületen  is  csak  zárt  trágyatároló 
létesíthető? Teljesen zárt? Vagy ez konkrétan mit 
jelent? 

‐A 17.§ (4) bekezdés törlésre kerül. 
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17. § (5) e) és f) Nem 120kV‐os hanem 132kV‐os, 
valamint  nem  20kV‐os  hanem  22kV‐os 
feszültségszint  van  már.  A  *‐gokkal  jelölt 
meghatározások pontatlanok. 

‐A  17.§  (5)  bekezdésben  a  szögletes  zárójelben 
lévő szöveg törlésre kerül. 
A pontos adatok a 2/2013.(I.22.) NGM  rendelet 
6.§‐a tartalmazza. 

A  19.  §‐ban  előírtak  mi  alapozza  meg?  A 
Bányászati Osztály  szerint  a  város  közigazgatási 
területén  bezárt  mélyművelésű  bányák  nem 
okoznak földtani veszélyt. 

‐A  19.§  egésze,  valamint  a  tervlapokról  és  a 
jelmagyarázatból  az  „alábányászott  terület 
határa” törlésre kerül. 
A  kifogásolt  szakasz  a  hatályos  HÉSZ  6.§  (3) 
bekezdésében  szereplő  előírásokkal megegyező 
tartalmú.  A  Bányafelügyelet  BO/15/00666‐
2/2021.  ügyiratszámú  levelében  –  ma  már  – 
valóban  nem  nevesíti  földtani  veszély‐
forrásokként  az  alábányászott  területeket, 
ugyanakkor  ezek  elhelyezkedését  megküldte. 
Kérdés,  hogy  miért  küldte  meg,  ha  építésjogi 
hatást  nem  állapít  meg,  és  kérdés,  hogy  a 
hatályos  HÉSZ  készítése  idején  miért  állapított 
ilyet meg. 

20.  §  (3)  Közkertről  megközelíthető  telket  ne 
engedjünk megközelíthetővé tenni. A zöldfelület 
a  beállók  kialakítása,  és  az  ingatlan  előtti 
parkolások miatt beszűkül, nem lesz a zöldterület 
életképes. 

‐A  20.§  (3)  bekezdés  felsorolásából  a  „közkert” 
törlése elvetésre került. 

23. § Ne alkalmazzunk beültetési kötelezettséget. 
Helyette  telken  belül megtartandó/kialakítandó 
zöldfelület  legyen,  mint  kötelező  szabályozási 
elem.  
‐5m  széles  zöldsávban  értelmes  3  szintű 
zöldfelület  nem  valósítható  meg.  A  gazdasági 
területeken a lakóterületek felé 10m javasolt, de 
minimum  6m.  Ezek  rajzi  jelölése  a  szabályozási 
terven szükséges volna.  
 
‐A zöldfelületben épület elhelyezése tiltva legyen. 

‐A  telken  belüli  „megtartandó/kialakítandó 
zöldfelület”  fogalmában  azonos,  a  jogszabályok 
szerint használandó „beültetési kötelezettséggel” 
 
‐A  tervlapokon  a  beültetési  köztelezettség 
jelölésre  kerül.  Ezzel  együttesen  a  23.§  (1)‐(3) 
bekezdése törlésre kerül. 
A  624/1  hrsz.‐ú  ingatlannál  a  nyél 
figyelembevételével  kerül  feltüntetésre  a 
beültetési kötelezettség. 
‐A  23.§  (4)  bekezdés  törlésre  kerül.  Ezzel 
együttesen  –  éppen  a  portaépület  létesítését 
biztosítva – sem KÖu, sem kt., sem magánút felé 
nem jelölünk beültetési kötelezettséget.   

23.  §  (2)  b)  A  kegyeleti  parkok  önkormányzati 
területek.  A  fatelep  melletti  temetőt  terheljük 
beültetési kötelezettséggel? Fölösleges. Nincs rá 
hely.  A  beépítésre  nem  szánt  mezőgazdasági 
üzemi  területnél  a  Nagycsásztán  már  kevésbé 
alkalmazható, mivel a sáv  jelentős része burkolt 
felület. Ez utóbbi átgondolandó. 

‐A Kb‐Kp esetében beültetési kötelezettség nem 
kerül jelölésre. 

A  23.  §  (2)  és  (3)  pontja  miért  van  bontva? 
Ugyanaz a paraméter van  leírva ugyanazokra az 
építési övezetekre, övezetekre. 

‐A kérés okafogyott, mivel egy korábbi válaszunk 
szerint törlésre kerülnek. 

24.  §  (2)  A  22kV‐os  KÖF  légkábeles  hálózat  a 
legtöbb  esetben  mezőgazdasági  területek 
érintésével létesül egy ellátandó terület villamos 
energia  igényeinek  biztosítása  érdekében.  A 

‐A 24.§ (2) bekezdés törlésre kerül. 
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tervezett  22kV‐os  légkábeles  hálózat 
engedélyezése  során  szakhatósági 
állásfoglalásban  igazolni  kell  a  település 
jegyzőjének  a  HÉSZ‐nek  való megfelelést.  Jelen 
tervezet  szerint  ez  többé  nem  lehetséges,  csak 
közterületeken.  Az  OTÉK  32.  §‐a  engedi. 
Szerintem ne korlátozzuk ezt le.  

24.  §  (8) Mi  biztosítja  az  övárok  létesítésének 
lehetőségét?  Csapadékvíz  elvezetési  tanulmány 
kellene elsősorban. 

‐A 24.§ (8) bekezdés törlésre kerül. 

24.  §  (9)  Miért  csak  300m2‐nél  nagyobb 
alapterületű  épület  elhelyezését  lehetővé  tevő 
telken?  A  telken  belül  keletkező  csapadékvíz 
lehetőleg  mindenhol  kerüljön  szikkasztásra.  A 
közterületi  csapadékvízelvezetők  a  telkekről 
kivezetett  vizek  által egy nagyobb esőzés  során 
túlterheltté válnak. 

‐A  24.§  (9)  bekezdés  átfogalmazásra  kerül  az 
alábbiak szerint: 
„Épület  elhelyezését  lehetővé  tevő  telken  a 
csapadékvíz helyben tartását, és helyben történő 
felhasználását biztosítani kell.” 

25.  §  (3)  Feltétlen  szükséges  az  egynél  több 
építési övezetbe, övezetbe tartozó telek léte? Ha 
lehet kerüljük ezt. 

‐ A 25.§ (3) bekezdés törlése elvetésre került.  

25.  §  (5)  b) Miért  korlátozzuk  az  OTÉK  szerint 
megengedett melléképítmények építését a hátsó 
kertben? Maradjunk az OTÉK előírásainál. 

‐A 25.§ (5) bekezdés b) pontja törlésre kerül. 

25. § (7) Az út tengelyétől mért távolság esetén az 
út tengelye hogyan lesz igazolható? Ki határozza 
meg  annak  pontosságát?  Ez  hogyan 
kontrollálható  egy  esetleges  kerítés  létesítése 
vagy épület építése esetén? 

‐A 25.§ (7) bekezdés átfogalmazásra kerül. Az „út 
tengelyétől” helyett az  „út  telkének  tengelyétől 
számított” szöveg kerül. 

Az építési övezetek és övezetek előírásainál nem 
célszerű az OTÉK paragrafus utalások leírása. Egy 
esetleges  jogszabály  változás  értelmezési 
problémákat  okozhat.  Legyen  meghatározva 
szövegesen a rendeltetés. 

‐Edelény  esetében  az  OTÉK  2021.  július  15‐ig 
hatályos  II.  fejezetét,  valamint  1.  és  2.  számú 
mellékletét kell alkalmazni mindaddig, amíg az új 
településterve  el  nem  készül.  Ennek  folytán  a 
felvetett probléma nem áll fenn. 

A  lakó  és  vegyes  építési  övezetekben  célszerű 
lenne szabályozni, hogy melléképület kizárólag a 
főépület megléte  esetén  vagy  azzal  egyidejűleg 
építhető legyen. (Egyre gyakrabban jelentkezik a 
lemezgarázsok  építési  igénye  beépítetlen 
telkeken) 

‐A  HÉSZ  27.§‐a,  valamint  31.§‐a  a  következő 
bekezdéssel kiegészítésre kerül: 
„Melléképület főépület nélkül nem létesíthető.” 

33.  §  (4)  Intézményi  terület  építési  övezetében 
lévő  telkeken  van  szükség  lakásépítés 
lehetőségére? 

‐Intézményi  területen  a  lakás  építési 
lehetőségének tiltása elvetésre került.  

36.  §  (2)  Az  OTÉK  20.  §  (4)  bekezdés  már 
megszűnt. 

‐HÉSZ  1.  §  (2)  „Az  OTÉK  előírásait  az  e 
Rendeletben  foglalt  kiegészítésekkel  és  – 
amennyiben  erre  külön  utalás  szerepel  – 
eltérésekkel  együtt  kell  alkalmazni.  E  Rendelet 
előírásainak  megfogalmazása  az  OTÉK  2021. 
július 15.‐jén hatályos II. fejezete, valamint 1. és 
2. számú melléklete ismeretében született.” 

44.  §  Az  ingatlan  használója  kéri  a  működési 
engedélyhez  a  szálláshely  funkciójának 

‐A 44.§ (2) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint 
módosul: 
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biztosítását. (hrsz: 5541) A rendeltetés e szerint is 
legyen. 

„c)  a  létesítményt  használókat  kiszolgáló 
kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely szolgáltató, 
vendéglátó,…” 

46. § (3) A beültetési kötelezettség helyett telken 
belül kialakítandó zöldfelület. 

‐A  „telken  belül  kialakítandó  zöldfelület” 
fogalmában  azonos,  a  jogszabályok  szerint 
használandó „beültetési kötelezettséggel” 

49. § (3) Az előírt minimális zöldfelület 50%‐án 3 
szintű zöldfelület a Mátyás király út északi végén 
javasolt közkert esetében is akadályozó. Ezt vagy 
csökkentsük le, vagy töröljük. 

‐A 49.§ (3) bekezdés megtartásra kerül.  

49. § (4) Nincs értelme a közművesítettségnek a 
Zkk övezetekben. A Zkk‐övezetek területein nem 
szeretne a Város építményt. 

‐Az  övezetekben  közművesítésre  vonatkozó 
előírások – összhangban az OTÉK  ide vonatkozó 
megfogalmazásával – nem kerülnek rögzítésre. 
Ugyanakkor  a  közkert  építési  joga megtartásra 
kerül. (pl. köztéri wc szükségessége) 

52.  §  (3)  A  lakó  rendeltetést  csak  az  Mk‐1 
övezetben engedjünk.  
Mk‐2 övezetben az üdülő rendeltetést, ha lehet, 
engedje a HÉSZ hiányos közművesítettséggel is. 

‐A  lakó  rendeltetés  kizárólag  az Mk‐1  övezetre 
lesz megengedve. 
‐Üdülő  rendeltetés  –  összhangban  az  OTÉK 
előírásaival  –  kertes  mezőgazdasági  területen 
nem engedhető meg. 

Az  Mk‐ban  kérik  a  10%‐os  beépíthetőséget. 
Valamint  a  4,5  építmény  magasságot  kérik 
megemelni  a  lejtős  terepadottságok  miatt.  A 
lejtési  %  függvényében  meghatározni  a 
legnagyobb  épületmagasságot.  15%‐nál 
magasabb  lejtési viszonyok esetén a  legnagyobb 
épületmagasság lehet 6m.  

1. Megadjuk  a  10%‐ot Mk‐1  övezetben,  de  –  a 
kertes  mezőgazdasági  terület  valamennyi 
övezetére érvényes  ‐ 100 m2 beépíthető bruttó 
alapterület rögzítésével. 
2. Az épületmagasság nem kerül megemelésre. 

62.  §  A  Kb‐Re  övezetben  a  nagycsásztai 
rendezvénytér  miatt  a  kulturális  és  a  hitéleti 
rendeltetést is engedni kellene. 

‐A 62.§ (2) bekezdés kiegészül: 
„c) kulturális és hitéleti” 

Az  építési  telkek  kapubehajtó  építésének 
paramétereit szabályozni kellene, amennyiben a 
helyi  közutak  kezelőjét  fel  tudja  hatalmazni  az 
alkalmazásában. A napjainkban a lakótelkek előtti 
nyílt csapadékvíz elvezető árkok engedély nélküli 
széles  befedése  kezd  egyre  inkább  elterjedni  a 
gépjárművek  számának  növekedésével.  Ez 
csapadékvíz  elvezetési  problémát,  valamint 
útburkolat romlást, sérülést okoz. 

‐Nem TRE‐feladat. 

A  köztemető  hatályos  terven  szereplő  bővítése 
legyen  ábrázolva,  mivel  a  jelenlegi  bővítés 
irányában  a  terület  sziklás,  azaz  temetésre 
alkalmatlan. 

‐A temető a hatályos tervi besorolást kapja. 

 
Budapest, 2022. május hó 
 
 
……………………………. 
Paksi Szilvia 
vezető településtervező 
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2.1.1. Épített örökséget érintő területfelhasználási változások áttekintése 

Edelény város közigazgatási területét építészeti örökségvédelmi szempontból régészeti lelőhelyek, 

valamint műemlékek és műemléki környezet érinti. Helyi értékek közül a helyi védett épületek kerültek 

feltüntetésre. 

Régészeti lelőhelyek érintettsége 
Beépítésre nem szánt területek kijelölése 
V52. V > K-Km; V78. kú > kt.; V96. Zkp > Zkk; V109. Má-I > Eg; V137. kú > Mko; V141. Má-I > Mko; V157. 
Kkbr > Kb-Bért: A Kenderföld nevű nagy területű régészeti lelőhely délnyugati, nagyrészt külterületi 
részét érintő változások nagy része intenzitás csökkenést eredményez, a többi, jellegéből adódóan 
nem eredményez intenzitás növekedést, így a változások inkább kedvező hatást gyakorolnak a 
lelőhelyre. 

V63. Kl > K-Re; V128. Kl > Má: A Mederőrtelep (Vízügyi Igazgatóság) nevű régészeti lelőhely északi részét 
minimálisan érintő változás intenzitás csökkenést eredményez, így jellegéből adódóan a régészeti 
lelőhelyre pozitív hatást gyakorol. 

V133. Má-I > Mko; V.141. Má-E > Má: Az Ürgés 1 nevű lelőhely területét érintő változások legnagyobb 
részben egy gyepterületet érintő mezőgazdasági területek közötti váltás, mely jellegéből adódóan 
korlátozza a mezőgazdasági használatot, így kedvező hatást gyakorol a lelőhelyre. 

V168. Kkfv > Kb-Re: A Borsodi Földvár területét érintő változás különleges beépítésre nem szánt 
területek közötti váltás, amely intenzitás növekedést nem eredményez, így jellegéből adódóan a 
régészeti lelőhelyre hatást nem gyakorol. 

V76. Kre > kt.; V78. KÖu >kt.; V79. kú > kt.; V88. Kre > kú.; V91. Má-E > Ev; V113. Má-I > Ev; V114. Má-E 
> Ev; V123. Má-I > Eg; V127. kú. > Mk; V131. kú. > Má; V134. Ev > Má; V137. Má-E > Má; V154. kú. > Kb-
Mü; V155. Mk > Kb-Mü; V157. Kre > Kb-Re; V159. kú. > Kb-Re; V160. Mk > Kb-Re: A Császta nevű nagy 
területű régészeti lelőhely területét érintő változások jellegükből adódóan nem eredményeznek 
intenzitás növekedést, így a változások inkább kedvező hatást gyakorolnak a lelőhelyre. 

V78. KÖu > kt.: A Kővágó utca 12 = Hámán Kató u. 4. szám alatti lelőhelyet közvetetten érintő változás 
nem eredményez intenzitás növekedést, így negatív hatást nem gyakorol a lelőhelyre. 

V94. Lke > Zkk: Az Ifjúsági u. 21. szám alatti, illetve az Új lakótelep nevű lelőhely területét érintő 
változások jellegükből adódóan nem eredményeznek intenzitás növekedést, így a változások inkább 
kedvező hatást gyakorolnak a lelőhelyekre. 

V108. kú. > Ev; V111. Eg > Ev; V114. Má-E > Ev; V117. Kb-Br > Ev; V120. kú > Eg; V126. Kb-Br > Eg; V131. 
kú. > Má; V135. Eg > Má: A Cseb nevű régészeti lelőhely területét érintő változások jellegükből adódóan 
intenzitás csökkenést eredményeznek, így a lelőhelyre negatív hatást nem gyakorolnak. 

V127. kú. > Mk: A Ludmilla-dűlő nevű lelőhely területét érintő változás jellegéből adódóan nem 
eredményez intenzitás növekedést, így a változás inkább kedvező hatást gyakorol a lelőhelyre. 

V129. Gksz > Má; V131. kú > Má; V137. Má-E > Má; V152. Kb-Br > Kb-Bé: A Tormási homokbánya nevű 
lelőhelyet érintő változások összességében nem eredményeznek intenzitás növekedést, így negatív 
hatást nem gyakorolnak a lelőhelyre. 

V132. Zkp > Má: Az Egres-út, illetve az Új lakótelep nevű lelőhelyek területét érintő változások 
intenzitás növekedést eredményezhetnek a mezőgazdasági használat korlátozásának feloldásából 
adódóan, ez azonban a valós használat függvénye. 

V137. Má-E > Má: A Borsodi-határ, a Borsod-Derekegyháza, az Ürgés 1., a Mederőrtelep, illetve a 
Borsodi határ-Gátrajáró nevű lelőhelyek területét érintő változások intenzitás növekedést 
eredményezhetnek a mezőgazdasági használat korlátozásának feloldásából adódóan, ez azonban a 
valós használat függvénye. 
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V147. kt.> Tk; V158. kt.> Kb-Re; V163. Kkfv > Kb-Re: A Borsod-Református templom nevű lelőhely 
területét érintő változások intenzitás növekedést nem eredményeznek, jellegükből adódóan a 
régészeti lelőhelyre negatív hatást nem gyakorolnak. 

V158. kt. > Kb-Re; V163. Kkfv > Kb-Re: A Borsodi Földvár területét érintő változás nagyrészt különleges 
beépítésre nem szánt területek közötti váltás, amely intenzitás növekedést nem eredményez, így 
jellegéből adódóan a régészeti lelőhelyre hatást nem gyakorol. 

V162. Kb-Br > Kb-Re: A Kavicsos homokbánya nevű régészeti lelőhely területét érintő változás 
különleges beépítésre nem szánt területek közötti váltás, amely intenzitás növekedést nem 
eredményez, így jellegéből adódóan a régészeti lelőhelyre hatást nem gyakorol. 

 
A régészeti lelőhelyek beépítésre nem szánt területi változásokkal való érintettsége. Forrás: szerző szerk. 

Beépítésre szánt területek kijelölése 
V1. Lke > Lk: A Napsugár u. 19., illetve 21. nevű régészeti lelőhelyek területét érintő változások 
alapvetően intenzitás növekedést eredményezhetnek, azonban a terület valós használat alapján 
történt átsorolásra, ahol egyébként is épület található, amely így alapvetően nem gyakorol 
kedvezőtlen hatást a lelőhelyre. 

V1. Lke > Lk; V3. kt. > Lk; V16. kt. >Vt; V19. Vt > Vi; V25. Lke > Gksz; V27. kt. > Gksz; V52. V > K-Km: A 
Kenderföld nevű nagyterületű régészeti lelőhely északkeleti, belterületi részét érintő változások egy 
része, a területváltozások irányát tekintve intenzitásnövekedést eredményezhetnek, azonban a 
változtatások a valós használathoz igazodnak, valamint önkormányzati elhatározást tükröznek. 
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V10. Vt > Lf; V19. Vt > Vi; V61. Vt > K-Re; V67. Kkfv > K-Re; V152. kt. > Tk: A Borsodi Református templom 
területét érintő számos változás alapvetően intenzitáscsökkenést eredményez, amely így kedvező 
hatást gyakorol a lelőhelyre. 

V19. Vt > Vi: Az István király útján található Református templomot érintő változás egy vegyes területek 
közötti váltás, amely intenzitás növekedést nem eredményez, így jellegéből adódóan a régészeti 
lelőhelyre hatást nem gyakorol. 

V59. Kkt > K-T: A Régi temető nevű régészeti lelőhely területét érintő változás különleges területek 
közötti váltás, amely intenzitás növekedést nem eredményez, így jellegéből adódóan a régészeti 
lelőhelyre hatást nem gyakorol. 

V59. Kkt > K-T: Az Újtemető nevű régészeti lelőhely területét érintő változás különleges területek 
közötti váltás, amely intenzitás növekedést nem eredményez, így jellegéből adódóan a régészeti 
lelőhelyre hatást nem gyakorol. 

V124. kú > Mk: A Ludmilla dűlő területét érintő változás egy külterületi út valós használat alapján 
történő törléséhez kapcsolódik, mely jellegéből adódóan intenzitáscsökkenést eredményez, így 
kedvező hatást gyakorol a lelőhelyre. 

Valamennyi újonnan beépítésre szánt terület esetében a régészeti gyűjtőkörrel rendelkező 
szakmúzeum – a jogszabályi előírásokkal összhangban – régészeti terepbejárásra lesz felkérve, ezáltal 
biztosítva a lelőhelyek védlemét. 

V1. Lke > Lk: A Napsugár u. 19., illetve 21. nevű régészeti lelőhelyek területét érintő változások 
alapvetően intenzitás növekedést eredményezhetnek, azonban a terület valós használat alapján 
történt átsorolásra, ahol egyébként is épület található, amely így alapvetően nem gyakorol 
kedvezőtlen hatást a lelőhelyre. 

V13. Kifb >Lf: A Vörös zászló utca 39 nevű régészeti lelőhely területét érintő változás különleges 
idegenforgalmi és bemutató célú területből falusias lakóterületbe való átsoroláshoz kapcsolódik. 
Irányát tekintve intenzitásnövekedést eredményezhet, azonban a változtatások a valós használathoz 
igazodnak, valamint önkormányzati elhatározást tükröznek. 

V20. Vt > Vi: Az István király útján található Református templomot érintő változás egy vegyes területek 
közötti váltás, amely intenzitás növekedést nem eredményez, így jellegéből adódóan a régészeti 
lelőhelyre hatást nem gyakorol. 

V25. Lk > Gksz: Az Akácos-hegy nevű régészeti lelőhely területét minimálisan érintő változás jellegéből 
adódóan nem gyakorol hatást a régészeti lelőhelyre. 

V27. Kl > Gksz: A Mederőrtelep nevű régészeti lelőhely északnyugati részét érintő változás különleges 
lovarda, lovaspálya területből kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe való sorolásához 
kapcsolódik, jellegéből adódóan azonban a régészeti lelőhelyre hatást nem gyakorol. 

V60. Kkt > K-T: A Régi temető, illetve az Újtemető nevű régészeti lelőhelyek területét érintő változás 
különleges területek közötti váltás, amely intenzitás növekedést nem eredményez, így jellegéből 
adódóan a régészeti lelőhelyekre hatást nem gyakorol. 

V62. Vt > K-Re; V67. Kkfv > K-Re: A Borsodi Református templom nevű régészeti lelőhelyek területét 
érintő változások egy része minimális intenzitás növekedést eredményezhet, azonban a változások 
valós használathoz való igazodást és önkormányzati elhatározást tükröznek. 

V65. Kre > K-Re: A Császta nevű régészeti lelőhely területét érintő változás különleges területek közötti 
váltás, amely intenzitás növekedést nem eredményez, így jellegéből adódóan a régészeti lelőhelyre 
hatást nem gyakorol. 
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Valamennyi újonnan beépítésre szánt terület esetében a régészeti gyűjtőkörrel rendelkező 
szakmúzeum – a jogszabályi előírásokkal összhangban – régészeti terepbejárásra lesz felkérve, ezáltal 
biztosítva a lelőhelyek védelmét. 

 
A régészeti lelőhelyek beépítésre szánt területi változásokkal való érintettsége. Forrás: szerző szerk. 

Műemlék, műemléki környezet érintettsége 

V36. kt. > K-Ksz; V37. V > K-Ksz: Az R. k. sírkápolna és a L' Huillier-Coburg-kastély műemlék területét 
érintő változás valós használathoz igazodást takar, így a műemlékek veszélyeztetettsége nem áll fenn. 

V19. Vt > Vi: Az István király útján, illetve a Borvezér úton található két Református templom területét 
érintő változás vegyes területek váltásához adódik, mely valós használathoz igazodást takar és amely 
a műemlékeket nem veszélyezteti. 

V20. Kifb > Vi: A Lakóház és gaz. ép. elnevezésű, Borsodi út 155. szám alatt található műemlék területét 
érintő változás valós használathoz igazodást takar és amely a műemléket nem veszélyezteti. 

V36. kt. > K-Ksz; V37. V > K-Ksz; V69. kt. > KÖu; V92. Kp > Zkk; V98. Má-E > Zkk; V146. Kp > V: A L' Huillier-
Coburg-kastély történeti kertjének területét érintő változások legnagyobb része valós használathoz 
igazodást takar, amelyek (főleg a zöldterületek kijelölése) egyúttal önkormányzati elhatározást 
takarnak, s melyek a történeti kertet nem veszélyeztetik. 

A L' Huillier-Coburg-kastély műemléki környezet esetében új beépítésre szánt terület nem került 
kijelölésre. A műemléki környezet területét érintő változások, a fentieken túl, intenzitás csökkenéssel 
járó területhasználat-átsorolásokkal érintett (pl. V4. Vt > Lke; V39. Kl > K-Mü; V93. Köu >Zkk; V106. Zkk 
> Eg), amelyek a műemléki környezetet nem veszélyeztetik. 

V39. kt. > K-Ksz; V40. V > K-Ksz: Az R. k. sírkápolna műemlék területét érintő változás valós használathoz 
igazodást takar, így a műemlék veszélyeztetettsége nem áll fenn. A műemlék ex-lege műemléki 
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környezetét érintő V69. kt. > KÖu; V87. V > kt.; V143. Kp > V változások szintén a valós állapothoz való 
igazodást szolgálják, a műemléki környezetet nem veszélyeztetik. 

V20. Vt > Vi: Az István király útján, illetve a Borsvezér úton található két Református templom területét 
érintő változás vegyes területek váltásához adódik, mely valós használathoz igazodást takar és amely 
a műemlékeket nem veszélyezteti. A Borsodi református templom ex-lege műemléki környezetét 
érintő V12. Vt > Lf változás, illetve az István király útján található Református templom ex-lege 
műemléki környezetét érintő V20. Vt > Vi; V69. kt. > KÖu; V78. KÖu > kt.; V87. V > kt.; V143. Kp > V 
változások szintén a valós állapothoz való igazodást szolgálják, a műemléki környezetet nem 
veszélyeztetik. 

V21. Kifb > Vi: A Lakóház és gaz. ép. elnevezésű, Borsodi út 155. szám alatt található műemlék területét 
érintő változás valós használathoz igazodást takar és amely a műemléket nem veszélyezteti. A 
műemlék ex-lege műemléki környezetét érintő V12. Vt > Lf és V13. Kifb > Lf változások szintén a valós 
állapothoz való igazodást szolgálják, a műemléki környeztet nem veszélyeztetik. 

V39. kt. > K-Ksz; V40. V > K-Ksz; V69. kt. > KÖu; V87. V > kt.; V96. Kp > Zkk; V102. Má-E > Zkk; V143. Kp 
> V: A L' Huillier-Coburg-kastély történeti kertjének területét érintő változások legnagyobb része valós 
használathoz igazodást takar, amelyek (főleg a zöldterületek kijelölése) egyúttal önkormányzati 
elhatározást takarnak, s melyek a történeti kertet nem veszélyeztetik. A történeti kert ex-lege 
műemléki környezetében új beépítésre szánt területek nem kerültek kijelölésre. A műemléki környezet 
területét érintő, fentieken túli változások intenzitás csökkenéssel járnak (pl. V5. Vt > Lke; V42. Kl > K-
Mü; V97. KÖu > Zkk; V110. Zkk > Ev), amelyek a műemléki környezetet nem veszélyeztetik 

A L' Huillier-Coburg-kastély műemléki környezet esetében egy minimális új beépítésre szánt terület 
került kijelölésre (V18. kt. > Vt), amely a valós állapotokhoz igazodást takar. A műemléki környezet 
területét érintő változások (V20. Vt > Vi; V39. kt. > K-Ksz; V40. V > K-Ksz; V72. Vt > kt.; V87. V > kt.; V96. 
Kp > Zkk; V143. Kp > V) szintén valós állapotokhoz igazodnak, amelyek a műemléki környezetet nem 
veszélyeztetik. 
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A műemlékek, történeti kert és műemléki környezetek változásokkal való érintettsége. Forrás: szerző szerk. 

Helyi védett épület érintettsége 

Helyi védett épület esetében érintettség a V15. Kszo >Vt; V19. Vt > Vi; V22. Kszo > Vi; V61. Vt > K-Re; 
V76. Kszo > kt. változásokból adódik, melyek egyrészt valós használathoz igazodást takarnak, másrészt 
önkormányzati elhatározást takarnak, így a helyi védelem veszélyeztetettsége nem áll fenn. 

Helyi védett épület esetében érintettség a V5. Vt > Lke; V17. Kszo >Vt; V20. Vt > Vi; V23. Kszo > Vi; V62. 
Vt > K-Re; V77. Kszo > kt.; V78. KÖu > kt.; V86. Má-E > kt.; V137. Má-E > Má változásokból adódik, 
melyek egyrészt valós használathoz igazodást takarnak, másrészt önkormányzati elhatározást 

takarnak, így a helyi védelem veszélyeztetettsége nem áll fenn. 

 
A helyi védett értékek változásokkal való érintettsége. Forrás: szerző szerk. 

2.2. A TERV, ILLETVE PROGRAM ÖSSZEFÜGGÉSE MÁS RELEVÁNS TERVEKKEL, ILLETVE PROGRAMOKKAL 

A tervhierarchia összhangjának megteremtése érdekében számításba kell venni a magasabb szintű 

terveket és programokat, mivel figyelembevételük hiánya tervi ellentmondásokat idézhet elő. 
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„(2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a 
tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak 
esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti 
rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.” 

> A hagyományos tájkép megőrzése, a jellegzetes tájkarakter fejlesztése a környezettervezés 
egyre fontosabb területévé válik. A település egyik hagyományos, jellegzetes tájképi értéke a 
zártkerti városrészek és az azokat körülvevő látkép, amelynek karakterét a felülvizsgálat 
megvédi. 

> Jelentős természeti értékekkel rendelkezik a település. Natura 2000 területek, nemzeti 
ökológiai hálózat elemei, tájképvédelmi területek érintik közigazgatási területét.  

> A módosítások a természeti értékeket figyelembe véve születtek. 

„(3) 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.” 

> Az ANPI által rendelkezésre bocsájtott egyedi tájértékek feltüntetése megtörtént. Ezek 
figyelembevételével készültek el a településrendezési eszközök. Így az egyedi tájértékek 
fennmaradását a terv nem veszélyezteti.  

„(4) Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a védett természeti 
területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv (a továbbiakban: igazgatóság) 
feladata. 
(5) A településrendezési terv tartalmazza a tervezési területen található egyedi 
tájértékek felsorolását.” 

> Az ANPI adatszolgáltatása alapján, az abban szereplő egyedi tájértékek hivatalos egyedi 
tájértékké nyilvánítására még nem került sor. feltüntetésre kerültek. 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

A településrendezés célja és alapvető követelményei 

„7. § (2) A településfejlesztés és a településrendezés során biztosítani kell a területek 
közérdeknek megfelelő felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel. Ennek 
során figyelembe kell venni 
a) a népesség demográfiai változását, lakásszükségletét,” 

> A KSH statisztikai adatai szerint Edelény város lakónépesség száma 2001 és 2020 között 
összesen 16,85%-kal (11.244 főről 9.349 főre) csökkent. Magyarország lakónépessége 
ugyanezen időszakban 4,22%-kal (10.200.298 főről 9.769.526 főre) csökkent, folyamatosan 
csökkenő tendencia mellett. A lakóterületek kijelölése a népesség demográfiai változását 
követi, miközben a telekkínálat fenntartására törekszik, a gazdasági terület kijelölése– a 
munkahelyteremtés révén – előrevetíti. A betelepedési folyamat lakásszükségletet generál. A 
település ezt a folyamatot erősíteni kívánja, amit a fejlesztésre kijelölt gazdasági területek 
mértékével szabályoz. 

„b) a népesség fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a 
fiatalok, az idősek, a fogyatékos személyek igényeire, az oktatás, a kultúra, a sport, 
a szabadidő és az üdülés, valamint a civil szervezetek, az egyházi jogi személyek 
működési feltételeinek lehetőségeire,” 

> A település fejlesztésre jelölt területei között új intézmények, rekreációs létesítmények 
elhelyezésére, közösségi terek létesítésére alkalmas besorolás is helyet kapott.  



17. ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ZÁRÓ VÉLEMÉNYE 
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