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I. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörében eljáró
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének önkormányzati rendeletei
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörében eljáró
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének
3/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról
és az adományozás rendjéről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése számára a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9)
bekezdésében adott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában foglaltakra
figyelemmel, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökeként – a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva – a következőket rendelem el:
1. Kitüntetés alapítása
1. §
A Megyei Közgyűlés a megye közéletében, tudományos, művészeti, köznevelési, közművelődési életében,
testnevelési és sportmozgalmában, egészségügyi, szociális ellátásában, a megye fejlődése szempontjából
kiemelt ágazatnak tekintett idegenforgalmában, illetve gazdasági életében, a megye kulturális értékeinek,
hagyományainak megismertetésében, nemzetközi hírének növelésében, a magyar nemzet iránti
elkötelezettség erősítése, a magyar kultúra hagyományainak megőrzése, ápolása és a jövő nemzedékének
való átörökítése területén szerzett kimagasló érdemek elismerésére, valamint a megye közbiztonsága,
tűzbiztonsága és tűzvédelme, összességében a lakosság életének védelme és megóvása érdekében, továbbá
az ifjúságvédelem területén, illetve a fiatalok számára történő példaállítás körében nyújtott kimagasló
teljesítmény, vagy huzamos időn át folytatott kiemelkedő, példaértékű munka elismerése céljából a
következő kitüntetéseket alapítja:
a) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetése,
b) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja,
c) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Lévay József Díja,
d) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja,
e) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj,
f) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj,
g) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja,
h) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díja,
i) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Civil Közösségeiért Díj,
j) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Erdélyi Magyar Örökség Díja
k) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Példakép Díja,
l) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Elnökének Elismerő Oklevele.
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetése
2. §
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetése olyan természetes
személyeknek adományozható, akik hosszú éveken keresztül életútjukkal, munkájukkal,
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megbízatásuk kimagasló színvonalú teljesítésével, közéleti tevékenységükkel példamutatóan,
elismerten, eredményesen szolgálták a megye lakosságát.
(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetése egy 900 milliméter
hosszú, bogyós díszítésű nyaklánc, melyen egy 50 milliméter átmérőjű, 3 milliméter vastagságú
kerek medál függ. A medál előlapján II. Rákóczi Ferenc arcképe található, melyet körbevesz a „Cum
Deo pro Patria et Libertate” felirat. A medál hátlapján Borsod-Abaúj-Zemplén megye címere
helyezkedik el, mely körül a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc” felirat
található.
(3) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetéséből naptári évenként egy
adományozható.
(4) A kitüntetést minden évben a Megyei Közgyűlés augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából
megtartásra kerülő ünnepi ülésén kell átadni. A Megyei Közgyűlés által indokoltnak ítélt esetben a
kitüntetés más időpontban is átadható.
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja
3. §
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja adományozható azoknak a
személyeknek, akik a megye érdekében az 1. §-ban megfogalmazott, valamint az 5. § (1)
bekezdésében részletezett területek bármelyikén magas szintű, áldozatos munkát végeztek. A díj
általában több éven át végzett kiemelkedő, alkotó tevékenység elismeréseként adományozható.
(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja egy Borsod-Abaúj-Zemplén
megye címerével díszített arany pecsétgyűrű.
(3) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja kitüntetésből naptári évenként
egy adományozható.
(4) A kitüntetést minden évben a Megyei Közgyűlés október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából
megtartásra kerülő ünnepi ülésén kell átadni. A Megyei Közgyűlés által indokoltnak ítélt esetben a
kitüntetés más időpontban is átadható.
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Lévay József Díja
4. §
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Lévay József Díja azoknak a megyében élő és
tevékenykedő, vagy a megyében született, vagy munkásságukkal a megyéhez kötődő személyeknek
adományozható, akik magas színvonalú tevékenységet fejtettek ki a közösség közigazgatási,
közéletével, a hatóságok munkájával, működésével kapcsolatban, illetve a közszolgálat területén
kimagasló teljesítményt értek el.
(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Lévay József Díja egy egyedi tervezésű, 24 cm
átmérőjű, a Megyeháza épületét ábrázoló dísztányér.
(3) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Lévay József Díja kitüntetésből naptári évenként
egy adományozható.
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(4) A kitüntetés átadására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által évente megrendezett
Megyenap (a továbbiakban: Megyenap) alkalmából, ünnepélyes keretek között kerül sor. A Megyei
Közgyűlés által indokoltnak ítélt esetben a kitüntetés más időpontban is átadható.
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja
5. §
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja azoknak a megyében élő és alkotó,
vagy munkásságukkal a megyéhez kötődő alkotóművészeknek, kutatóknak, elméleti és gyakorlati
szakembereknek, valamint közösségeknek adományozható, akik vagy amelyek különösen
a) a műszaki, természet-, társadalom- és más tudományos területen kimagasló teljesítményeket
értek el,
b) a térségi kapcsolatok és együttműködés formálásában kiemelkedő tevékenységet fejtettek
ki,
c) elméleti és gyakorlati munkájukkal a megyében kiemelkedő módon járultak hozzá a nevelés
és oktatás fejlesztéséhez,
d) a közművelődés bármely területén kiemelkedő munkát végeztek,
e) az irodalom és a művészetek terén magas színvonalú alkotó tevékenységet nyújtottak,
f) a megye testnevelési és sportmozgalmában élenjártak, kiemelkedő sportteljesítményeket
értek el,
g) a megye egészségügyi ellátásában, a szociális gondoskodásban, a gyermekvédelem
területén és az egészséges életmód kialakításának segítésében kimagasló szakmai
eredményeket produkáltak.
(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja
a) magánszemélyek esetén az emberi tevékenységet szimbolizáló, egyedi tervezésű
kisplasztika;
b) közösségek esetén az emberi tevékenységet szimbolizáló, egyedi tervezésű kisplasztika,
valamint a közösség tagjainak számától függetlenül legfeljebb nettó 100.000 Ft összegű
működési támogatás a közösséget összefogó szervezet számára.
(3) A közösségek részére adományozható összegről és költségeiről a személyi javaslat elbírálásakor
évente dönt a Megyei Közgyűlés.
(4) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja kitüntetésből naptári évenként egy
adományozható.
(5) A kitüntetést minden évben a Megyei Közgyűlés október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából
megtartásra kerülő ünnepi ülésén kell átadni. A Megyei Közgyűlés által indokoltnak ítélt esetben a
kitüntetés más időpontban is átadható.
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj
6. §
(1) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozható azon személyeknek, akik a
megye közrendjének, közbiztonságának szolgálatában, a szolgálati feladataikat hosszú időn át
kiemelkedően, példamutató módon végezték vagy magatartásukkal általános elismerést vívtak ki a
lakosság körében.
(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj egy egyedi tervezésű, porcelánból készült
emlékplakett.
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(3) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj kitüntetésből naptári évenként kettő
adományozható.
(4) A kitüntetés átadására a Megyei Közgyűlés Szent György naphoz legközelebbi időpontban
megtartásra kerülő ülésnapján, ünnepélyes keretek között kerül sor. A Megyei Közgyűlés által
indokoltnak ítélt esetben a kitüntetés más időpontban is átadható.
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj
7. §
(1) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozható azon személyeknek, akik a
megye tűzvédelme, tűzbiztonságának megteremtése érdekében a szolgálati feladataikat hosszú időn át
kiemelkedően, példamutató módon végezték vagy magatartásukkal általános elismerést vívtak ki a
lakosság körében.
(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj egy egyedi tervezésű, porcelánból készült
emlékplakett.
(3) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj kitüntetésből naptári évenként kettő
adományozható.
(4) A kitüntetés átadására a Megyei Közgyűlés Szent Flórián naphoz legközelebbi időpontban
megtartásra kerülő ülésnapján, ünnepélyes keretek között kerül sor. A Megyei Közgyűlés által
indokoltnak ítélt esetben a kitüntetés más időpontban is átadható.
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja
8. §
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja azon személyeknek
adományozható, akik az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és a gyógyítás területén
végzett magas színvonalú tevékenységükkel hosszú időn át eredményesen szolgálták a megye
lakosságát.
(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja egy 24 cm átmérőjű
dísztányér, közepén Szent Erzsébet alakjával, melyet körbevesz a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Szent Erzsébet Díja” felirat.
(3) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja kitüntetésből naptári évenként
kettő (1 fő egészségügyi szakdolgozó és 1 fő orvos részére) adományozható.
(4) A kitüntetés átadására évente a Semmelweis-nap alkalmából, ünnepélyes keretek között kerül sor. A
Megyei Közgyűlés által indokoltnak ítélt esetben a kitüntetés más időpontban is átadható.
9. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díja
9. §
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díja kitüntetés azon BorsodAbaúj-Zemplén megyében dolgozó ápolók, mentő ápolók, légi mentők, az emberi élet mentésében,
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légi mentésben szolgálatot teljesítők, szociális gondozó, illetve szociális területen szolgálatot teljesítő
személyek részére adományozható, akik a betegek ellátása és gyógyítása, valamint az emberi élet
mentése területén végzett magas színvonalú tevékenységükkel hosszú időn át eredményesen
szolgálták a megye lakosságát.
(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díja egy 24 cm átmérőjű
dísztányér, közepén Kossuth Zsuzsanna alakjával, melyet körbevesz a „Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díja” felirat. A kitüntetéssel nettó 50.000 Ft pénzjutalom
jár.
(3) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díja kitüntetés naptári
évenként legfeljebb tíz személy részére adományozható.
(4) A kitüntetés átadására évente a Semmelweis-nap alkalmából, ünnepélyes keretek között kerül sor. A
Megyei Közgyűlés által indokoltnak ítélt esetben a kitüntetés más időpontban is átadható.
10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Civil Közösségeiért Díj
10. §
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Civil Közösségeiért Díj azoknak a megyében tevékenykedő vagy
egyéb módon munkásságukkal a megyéhez kötődő civil szervezetek, civil jellegű nonprofit gazdasági
társaságok, civil közösségek részére adományozható, amelyek huzamosabb ideje valamilyen módon a
megye viszonylatában is kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, így különösen
a) eredményes, széleskörű együttműködést alakítottak ki más szervezetekkel,
b) egyedülálló vagy éppen össztársadalmi problémát céloztak meg,
c) sikeres érdekérvényesítést valósítottak meg,
d) magas szinten járultak hozzá a helyi közösség jólétéhez, értékeihez, problémái
megoldásához.
(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Civil Közösségeiért Díj egy egyedi tervezésű emléktárgy.
(3) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Civil Közösségeiért Díj kitüntetésből naptári évenként egy
adományozható.
(4) A kitüntetés átadására a Megyenap alkalmából, ünnepélyes keretek között kerül sor. A Megyei
Közgyűlés által indokoltnak ítélt esetben a kitüntetés más időpontban is átadható.
11. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Erdélyi Magyar Örökség Díja
11. §
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Erdélyi Magyar Örökség Díja olyan magyar,
illetve külföldi állampolgárságú, kivételes tehetségű művészek, közéleti személyiségek részére
adományozható, akiknek a munkásságában hangsúlyozottan jelenik meg a magyar nemzet iránti
elkötelezettség, a magyar kultúra hagyományainak megőrzése, ápolása és a jövő nemzedékének való
átadása.
(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Erdélyi Magyar Örökség Díja egy elismerő oklevél
és a megyét reprezentáló ajándék.
(3) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Erdélyi Magyar Örökség Díja kitüntetésből naptári
évenként legfeljebb öt adományozható.

7

(4) A kitüntetés átadására a Megyei Közgyűlés Wass Albert január 8-ai születésnapjához legközelebbi
időpontban megtartásra kerülő rendezvényen, ünnepélyes keretek között kerül sor.
12. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Példakép Díja
12. §
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Példakép Díja azoknak a 18. életévüket betöltött,
de 30. életévüket el nem ért, a megyében élő és tevékenykedő, vagy a megyében született, vagy
munkásságukkal a megyéhez kötődő személyeknek adományozható, akik olyan tevékenységet
fejtettek ki az élet bármely területén, hogy munkásságukkal, tevékenységükkel példaként szolgálnak
a társadalom egészének, de különös tekintettel a felnövekvő, ifjú nemzedék számára.
(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Példakép Díja egy a dinamikát szimbolizáló
alkotás. A kitüntetéssel együtt jár egy, a kitüntetett személy tevékenységéhez kötődő – a széleskörű
ismertséget elősegítő – nyilvános megjelenés lehetőségének biztosítása.
(3) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Példakép Díja kitüntetés naptári évenként egy
személynek adományozható.
(4) A kitüntetés átadására a Megyenap alkalmából, ünnepélyes keretek között kerül sor. A Megyei
Közgyűlés által indokoltnak ítélt esetben a kitüntetés más időpontban is átadható.
13. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Elnökének Elismerő Oklevele
13. §
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Elnökének Elismerő Oklevele azoknak a
természetes személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek adományozható, akik vagy amelyek az 1.
§-ban megfogalmazott, valamint az 5. § (1) bekezdésében részletezett területek bármelyikén a
megyéhez fűződően tartósan magas színvonalú tevékenységet fejtettek ki, illetve alkotásuk a
megyéhez kötődően kiemelkedő jelentőségű, tevékenységükkel vagy magatartásukkal hozzájárultak a
megye jó hírnevéhez.
(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Elnökének Elismerő Oklevele egy díszoklevél,
melyhez a kitüntetésben részesülő személyek egy a megye címerével díszített emléktárgyat kapnak.
(3) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Elnökének Elismerő Oklevele naptári évente
legfeljebb tíz személynek adományozható.
(4) A kitüntetés átadására a Megyenap alkalmából, ünnepélyes keretek között kerül sor. Az elnök által
indokoltnak ítélt esetben a kitüntetés más időpontban is átadható.
14. A kitüntetések odaítélésének rendje
14. §
(1) Az 1. § a)-d), valamint g)-k) pontjaiban
kezdeményezhetik:
a) a Megyei Közgyűlés tagjai, bizottságai,
b) a megye országgyűlési képviselői,

meghatározott

kitüntetések

adományozását
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

a megye települési önkormányzatai,
a megyében működő intézmények vezetői,
a megyében működő érdekképviseletek, szakmai szövetségek,
a megyében működő civil szervezetek,
a megyében működő bevett egyházak,
a megyében működő tudományos intézetek vezetői.

(2) Az 1. § e) pontjában meghatározott kitüntetés adományozására javaslatot az elnök tehet. A
javaslattétel előtt az elnök kikéri a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetőjének véleményét.
(3) Az 1. § f) pontjában meghatározott kitüntetés adományozására javaslatot az elnök tehet. A
javaslattétel előtt az elnök kikéri a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke véleményét.
(4) Az 1. § j) pontjában meghatározott kitüntetés adományozását – az a (1) bekezdésben
meghatározottakon kívül – az adott kitüntetésben korábban részesült személyek is kezdeményezhetik.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott javaslatot a Megyei Közgyűlés megbízatása időtartamára
létrehozott szakmai kuratóriumok véleményezik jelen rendeletben meghatározottak szerint.
(6) A kitüntetés adományozására vonatkozó javaslatokat minden évben az erre vonatkozó felhívásban
meghatározott időpontig kell megküldeni az elnök részére, aki azokat az érintett szakmai
kuratóriumhoz továbbítja. A felhívások a helyben szokásos módon és helyeken kerülnek közzétételre.
(7) Az adományozásra vonatkozóan az elnök tesz előterjesztést a Megyei Közgyűlés részére az érintett
szakmai kuratórium véleményének megismerése után.
15. §
Az 1. § a)-d) és j) pontjaiban meghatározott kitüntetések tekintetében a Megyei Közgyűlés számára
történő döntés-előkészítésben véleményezési jogkörrel eljáró szakmai kuratórium tagjai:
a) az elnök vagy az általa megbízott személy,
b) a Megyei Közgyűlés képviselőcsoportjainak vezetői,
c) a megyében tevékenykedő és az elnök által – évenként váltakozó rotációs rendszerben –
felkért egyházi méltóság (1 fő),
d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője vagy az általa
delegált személy,
e) a Miskolci Egyetem képviselője vagy az általa delegált személy.
16. §
Az 1. § e) pontjában meghatározott kitüntetés tekintetében a Megyei Közgyűlés számára történő döntéselőkészítésben véleményezési jogkörrel eljáró szakmai kuratórium tagjai:
a) az elnök vagy az általa megbízott személy,
b) a megyei rendőr-főkapitány vagy az általa megbízott személy,
c) a Megyei Közgyűlés által delegált megyei önkormányzati képviselő.
17. §
Az 1. § f) pontjában meghatározott kitüntetés tekintetében a Megyei Közgyűlés számára történő döntéselőkészítésben véleményezési jogkörrel eljáró szakmai kuratórium tagjai:
a) az elnök vagy az általa megbízott személy,
b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója vagy az általa
megbízott személy,
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c)

a Megyei Közgyűlés által delegált megyei önkormányzati képviselő.
18. §

(1) Az 1. § g)-h) pontjaiban meghatározott kitüntetések tekintetében a Megyei Közgyűlés számára
történő döntés-előkészítésben véleményezési jogkörrel eljáró szakmai kuratórium tagjai:
a) az elnök vagy az általa megbízott személy,
b) a Megyei Közgyűlés képviselőcsoportjainak vezetői,
c) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
főigazgatója, valamint egy további, általa delegált személy,
d) az Észak-Magyarországi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság képviselője vagy az általa
delegált személy,
e) a megyében tevékenykedő és az elnök által – évenként váltakozó rotációs rendszerben –
felkért egyházi méltóság (1 fő).
(2) Az (1) bekezdés szerinti összetételű szakmai kuratórium a véleményezési jogköre gyakorlása során
figyelembe veszi a Magyar Ápolási Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete
véleményét is.
19. §
Az 1. § i) pontjában meghatározott kitüntetés tekintetében a Megyei Közgyűlés számára történő döntéselőkészítésben véleményezési jogkörrel eljáró szakmai kuratórium tagjai:
a) a Megyei Közgyűlés alelnöke vagy az általa megbízott személy,
b) a Megyei Közgyűlés képviselőcsoportjainak vezetői,
c) a Megyei Közgyűlés civil szervezetekkel foglalkozó bizottságának delegáltja,
d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Információs Centrum képviselője vagy az általa
delegált személy,
e) a megyében tevékenykedő és az elnök által – évenként váltakozó rotációs rendszerben –
felkért egyházi méltóság (1 fő).
20. §
Az 1. § k) pontjában meghatározott kitüntetés tekintetében a Megyei Közgyűlés számára történő döntéselőkészítésben véleményezési jogkörrel eljáró szakmai kuratórium tagjai:
a) a Megyei Közgyűlés alelnöke vagy az általa megbízott személy,
b) a Megyei Közgyűlés képviselőcsoportjainak vezetői,
c) a Miskolci Egyetem által delegált két személy, akik közül az egyik delegált oktató, a másik
delegált a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata által jelölt hallgató,
d) az elnök által a Sárospataki Református Teológiai Akadémia és az Eszterházy Károly
Egyetem Sárospataki Comenius Campusa jelöltjei közül – évenként változó rendszerben –
felkért személy,
e) a megyében tevékenykedő és az elnök által – évenként váltakozó rotációs rendszerben –
felkért egyházi méltóság (1 fő).
21. §
(1) A jelen rendeletben meghatározott kitüntetések adományozása – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Elnökének Elismerő Oklevelét az elnök
adományozza.
(3) Valamennyi, jelen rendelet szerinti kitüntetésben részesült a kitüntetéshez az adományozást igazoló
oklevelet kap, amely Borsod-Abaúj-Zemplén megye címerét, a kitüntető díj megnevezését, a díjazott
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nevét és a tevékenységét méltató szöveget tartalmazza. Az oklevél az 1. § a)-k) pontjaiban
meghatározott kitüntetések esetében a díj adományozásáról rendelkező közgyűlési határozat számát is
tartalmazza. Az oklevelet az 1. § a)-k) pontjaiban meghatározott kitüntetések esetében az elnök és a
jegyző, az 1. § l) pontjában meghatározott kitüntetés esetén az elnök írja alá, és valamennyi esetben a
„Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat” feliratú bélyegző lenyomatával kell ellátni.
(4) A Megyei Közgyűlés éves költségvetésében biztosítja a kitüntetésekkel járó pénzjutalmak fedezetét.
(5) A kitüntetett személyekről a jegyző nyilvántartást vezet, amelyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.
22. §
(1) A Megyei Közgyűlés által alapított kitüntetések természetes személynek halálát követően is
adományozhatók. Ebben az esetben a kitüntetést a kitüntetett törvényes örököse veheti át.
(2) Nem javasolható kitüntetésre olyan személy, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek
és az elítéléshez fűződő jogkövetkezmények alól nem mentesült.
(3) A kitüntetett újabb kitüntetésre az előző kitüntetés adományozásától számított öt éven belül csak
kivételesen, abban az esetben javasolható, ha az előző kitüntetés adományozását követően szerzett, az
annak alapjául szolgáló érdemeket felülmúló, kimagasló érdemek azt indokolják.
15. A kitüntetés visszavonása
23. §
(1) A kitüntetést vissza kell vonni attól, aki arra érdemtelenné vált. Érdemtelen a kitüntetésre különösen
az, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerősen elítélt.
(2) A kitüntetés visszavonását a jelen rendelet 14. §-ában meghatározottak kezdeményezhetik.
(3) A kitüntetés visszavonásáról – az 1. § a)-k) pontjaiban meghatározott kitüntetések esetében – a
Megyei Közgyűlés dönt, és egyben gondoskodik a kitüntetés, illetve ajándéktárgy és a kitüntetés
adományozását igazoló oklevél bevonásáról. Az 1. § l) pontjában meghatározott kitüntetés esetén a
visszavonásról szóló döntés és a járulékos intézkedések megtétele az elnök hatáskörébe tartozik.
16. Átmeneti és záró rendelkezések
24. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A jelen rendelet hatálybalépését megelőzően, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 10/2011. (VII. 7.) önkormányzati
rendelet alapján adományozott, de a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a jelen rendelet hatálybalépéséig át nem adott
kitüntetések, továbbá a jelen rendelet alapján adományozásra kerülő, de a veszélyhelyzetre tekintettel
e rendelet szerinti időpontban, ünnepélyes keretek között át nem adható kitüntetések átadásra a
Megyei Közgyűlés veszélyhelyzet feloldását követő legkésőbb harmadik ülésének megtartásával
egyidejűleg kerül sor.
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(3) Hatályát veszti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló 10/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet.
Dr. Lupkovics Beáta s. k.
jegyző

Bánné dr. Gál Boglárka s. k.
a közgyűlés elnöke

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörében eljáró
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének
4/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervéről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése számára a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13/A. § (2) bekezdésében, valamint a Magyarország és
egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 88. § (5)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1)
bekezdésében, továbbá a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 12. § (1)
bekezdés a) és c) pontjában foglaltakra figyelemmel, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
Elnökeként – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva – a
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet eljárásrendje szerinti véleményezők
véleményének figyelembevételével, az állami főépítész nyilatkozata és a területrendezésért felelős
miniszter állásfoglalása alapján, a megye kiegyensúlyozott területi fejlődése, a területfejlesztési és
területrendezési feladatok összehangolása érdekében a megye térszerkezetének alakításáról,
területfelhasználásának módjáról és szabályairól a következőket rendelem el:
I. Fejezet
A rendelet célja, hatálya és tartalma
1. §
(1) A rendelet célja, hogy meghatározza a megye egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a
műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a
fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek
megőrzésére, a gazdasági adottságok fejlesztésére, illetve az erőforrások védelmére.
(2) A rendelet hatálya Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére terjed ki. A megyéhez tartozó
települések jegyzékét a 2.1. melléklet tartalmazza.
(3) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve a megye Térségi Szerkezeti Tervét, térségi
övezeteit és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.

II. Fejezet
A megye Térségi Szerkezeti Terve
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2. §
(1) A megye Térségi Szerkezeti Tervét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervében alkalmazott megyei területfelhasználási
kategóriák:
a) területi korlát nélkül ábrázolt térségek:
aa) erdőgazdálkodási térség,
ab) mezőgazdasági térség,
ac) vízgazdálkodási térség,
ad) települési térség,
b) legalább 5 ha nagyságú sajátos területfelhasználású térség.
(3) Az egyes települések területének (2) bekezdésben felsorolt megyei területfelhasználási kategóriák
szerinti megoszlását a 2.2. melléklet tartalmazza.
(4) Az országos és térségi jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli
rendjét az 1. melléklet, e térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását a 2.3.-2.8.
melléklet tartalmazza.
(5) Az egyéb 50 MW, vagy annál nagyobb névleges teljesítő-képességű erőművek és az 5-50 MW
névleges teljesítő-képességű erőművek elhelyezkedését az 1. melléklet, e térbeli rend szempontjából
meghatározó települések felsorolását a 2.9. melléklet tartalmazza.
(6) A villamosenergia-átviteli hálózati távvezeték és térségi ellátást biztosító elosztó hálózat térbeli
rendjét az 1. melléklet, e térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását a 2.10.
melléklet tartalmazza.
(7) A szénhidrogén szállítóvezetékek térbeli rendjét az 1. melléklet, e térbeli rend szempontjából
meghatározó települések felsorolását a 2.11. melléklet tartalmazza.
(8) Az országos és a térségivízgazdálkodási létesítmények térbeli rendjét az 1. melléklet, a tározási
lehetőségek, vízi infrastruktúra elemek felsorolását a 2.12. melléklet, az elsőrendű árvízvédelmi
fővonallal érintett települések felsorolását a 2.13. melléklet tartalmazza.
(9) Az országos és a térségi hulladékgazdálkodási létesítmények térbeli rendjét az 1. melléklet, a térbeli
rend szempontjából meghatározó települések felsorolását a 2.14. melléklet tartalmazza.
(10) A 2.3.-2.14. mellékletben szereplő országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az
egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések
közigazgatási területét, vagy – ahol így szerepel – a település térségét érintve, a megye Térségi
Szerkezeti Tervének figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati
szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani.

III. Fejezet
Térségi övezetek és a térségi övezetekre vonatkozó szabályok
3. §
(1) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervében alkalmazott országos övezetek:
a) ökológiai hálózat magterületének övezete,
b) ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

ökológiai hálózat pufferterületének övezete,
kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete,
jó termőhelyi adottságú szántók övezete,
erdők övezete,
erdőtelepítésre javasolt terület övezete,
tájképvédelmi terület övezete,
világörökségi és világörökségi várományos területek övezete,
vízminőség-védelmi terület övezete,
nagyvízi meder övezete,
VTT-tározók övezete,
honvédelmi és katonai célú terület övezete.

(2) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervében alkalmazott – egyedileg meghatározott
megyei övezeteken kívüli – megyei övezetek:
a) ásványi nyersanyagvagyon övezete,
b) rendszeresen belvízjárta terület övezete,
c) földtani veszélyforrás terület övezete.
(3) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervében alkalmazott egyedileg meghatározott
megyei övezetek:
a) kiemelt jelentőségű gazdasági övezet,
b) kiemelt jelentőségű turisztikai övezet,
c) megyehatáron, településhatáron átnyúló, együtt tervezendő térség övezete,
d) közigazgatási határon átnyúló, együtt tervezendő létesítmények övezete,
e) településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök társulásban történő
készítésének övezete,
f) zártkerti övezet,
g) lakótelepi övezet.
(4) A megyét érintő térségi övezetek lehatárolását a rendelet 3. melléklete tartalmazza az alábbiak
szerint:
a) 3.1. melléklet: Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és pufferterületének
övezete,
b) 3.2. melléklet: Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete,
c) 3.3. melléklet: Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt terület övezete,
d) 3.4. melléklet: Tájképvédelmi terület övezete,
e) 3.5. melléklet: Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete,
f) 3.6. melléklet: Vízminőség-védelmi terület övezete,
g) 3.7. melléklet: Nagyvízi meder övezete és VTT-tározók övezete,
h) 3.8. melléklet: Honvédelmi és katonai célú terület övezete,
i) 3.9. melléklet: Ásványi nyersanyagvagyon övezete,
j) 3.10. melléklet: Rendszeresen belvízjárta terület övezete,
k) 3.11. melléklet: Földtani veszélyforrás terület övezete,
l) 3.12. melléklet: Kiemelt jelentőségű gazdasági övezet,
m) 3.13. melléklet: Kiemelt jelentőségű turisztikai övezet,
n) 3.14. melléklet: Megyehatáron, településhatáron átnyúló, együtt tervezendőtérség övezete,
o) 3.15. melléklet: Közigazgatási határon átnyúló, együtt tervezendő létesítmények övezete,
p) 3.16. melléklet: Településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök társulásban
történő készítésének övezete,
q) 3.17. melléklet: Zártkerti övezet.
r) 3.18. melléklet: Lakótelepi övezet.
(5) Az egyes települések (1), (2) és (3) bekezdésben felsorolt térségi övezetekkel való területi
érintettségét a 2.15. melléklet tartalmazza.
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(6) A 3. § (1) bekezdés a)-d), f), i) és m) pontjában szereplő országos övezetekre a Magyarország és
egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény előírásait, a 3.
§ (1) bekezdés e), g), h) és j)-l) pontjában szereplő országos övezetekre, valamint a 3. § (2) bekezdés
a)-c) pontjában szereplő megyei övezetekre pedig a területrendezési tervek készítésének és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet előírásait kell
alkalmazni.
(7) A kiemelt jelentőségű gazdasági övezetbe tartozó – e rendelet 3.12. melléklete szerinti – települések:
a) településrendezési eszközeinek készítése, felülvizsgálata, módosítása esetén a kereskedelmi,
szolgáltató területek építési övezetében, az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK)
kereskedelmi, szolgáltató sajátos használat szerinti területhez rendelt értékéhez képest, a
legnagyobb beépíthetőség mértékét +10% értékkel növelhetik, továbbá a legkisebb zöldfelületi
fedettség mértékét -5% értékkel csökkenthetik.
b) az a) pontban szereplő engedményt csak a gyorsforgalmi- és főúthálózat elemeitől, valamint az
országos törzshálózati vasúti pályától mért, legfeljebb 300 m-es távolságban lévő ingatlanokon
érvényesíthetik.
(8) A kiemelt jelentőségű turisztikai övezetbe tartozó – e rendelet 3.13. melléklete szerinti – települések
településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök
készítése, felülvizsgálata, módosítása során turisztikai fejlesztéseket, valamint a turisztikai
fejlesztéseket biztosító, települési területfelhasználásra, övezeti jellemzők meghatározására
vonatkozó előírásokat az érintett szomszédos települések turisztikai fejlesztésének
figyelembevételével jelölhetnek ki.
(9) A megyehatáron, településhatáron átnyúló, együtt tervezendő térség övezetébe tartozó – e rendelet
3.14. melléklete szerinti – településeknek településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési
stratégia, valamint településrendezési eszközök készítése, felülvizsgálata, valamint módosítása során
a térséget érintő fejlesztések megfogalmazásánál, területfelhasználások kijelölésénél az adott
csoportba tartozó valamennyi érintett településsel egyeztetéseket kell tartani, a térségre
megfogalmazott stratégia szempontjait figyelembe kell venni.
(10) A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszín területére – mint
megyehatáron, településhatáron átnyúló, együtt tervezendő térség övezetére – vonatkozó sajátos
rendelkezések:
a) A (9) bekezdés szerinti egyeztetést valamennyi érintett település, a Tokaj Borvidék Fejlesztési
Tanács, a világörökségi gondnokság és a hegyközségi tanács egy-egy delegált tagjából álló
Településrendezési egyeztetési fórum keretében, legalább a dokumentáció kidolgozás során,
továbbá a véleményezés során a partnerségi egyeztetés keretében kell megtenni.
b) A településrendezési eszközöket a térség adottságaira alapozott, összehangolt tartalommal kell
elkészíteni, a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszínre és
védőövezetére vonatkozó Világörökségi Kezelési Tervben szereplő korlátozási-védelmi-tiltómegőrző javaslatok érvényesítése mellett.
c) Új hétvégiházas üdülőterület nem jelölhető ki.
d) A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszín szőlőterületeit, a
településrendezési eszközök készítése, felülvizsgálata, módosítása során, olyan mezőgazdasági
területfelhasználási egységbe kell sorolni, ahol csak a szőlőtermesztés, borászat, borturizmus
épületei létesíthetők, és ahol a telek legalább 80%-a a hegyközség által igazolt szőlőterület.
(11) A Tisza-térség területére – mint megyehatáron, településhatáron átnyúló, együtt tervezendő térség
övezetére – vonatkozó sajátos rendelkezések:
a) A (9) bekezdés szerinti egyeztetést valamennyi érintett település egy-egy delegált tagjából álló
Településrendezési egyeztetési fórum keretében, legalább a dokumentáció kidolgozás során,
továbbá a véleményezés során a partnerségi egyeztetés keretében kell megtenni.
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b) A Tisza menti területek területfelhasználási besorolása az extenzív mezőgazdasági művelést
előtérbe helyező – az adott térség természeti, ökológiai, vízháztartási, táji-környezeti adottságait
fenntartható módon hasznosító, egyensúlyait megőrző, helyreállító, megújító, diverzifikált
jövedelemtermelő tevékenységet jelentő – komplex tájgazdálkodás szempontjait kell, hogy
kövesse.
c) A településfejlesztési dokumentumokban és a településrendezési eszközökben a Tiszával való
kapcsolatokat erősítő megállapításokat, besorolásokat kell tenni.
(12) A közigazgatási határon átnyúló, együtt tervezendő létesítmények – e rendelet 3.15. melléklete
szerinti településeket érintő – övezetére vonatkozó előírások:
a) A közigazgatási határon átnyúló, együtt tervezendő létesítmények övezetével érintett
települések településrendezési eszközeiben az övezetet valós kiterjedésének megfelelően kell
lehatárolni.
b) A közigazgatási határon átnyúló létesítmény területét, illetve ahhoz szorosan kapcsolódó
környezetét – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. Korm. rendelet 2. § 2., valamint 10. pontja szerinti – együtt tervezendő
területnek, ezen belül településszerkezeti egységnek kell tekinteni.
c) Az érintett települések településfejlesztési koncepciójában, integrált településfejlesztési
stratégiájában, valamint településrendezési eszközeiben a közigazgatási határ átmetszését
figyelmen kívül hagyva, a területet egységként kezelve, önálló területrészként, minden érintett
település esetében azonos módon, önálló munkarészben megjelenítve kell kidolgozni.
d) A b) pont szerinti területre szóló településrendezési eszközöket, a lehatárolt együtt tervezendő
terület egészére szólóan, valamennyi érintett településnek egyszerre kell kidolgozni, és egyazon
eljárás során kell véleményeztetni. A jóváhagyásra szánt rajzi munkarészeket valamennyi
érintett település településrendezési eszközeiben – mind a településszerkezeti terv határozatának
rajzi mellékletében, mind a helyi építési szabályzat rajzi mellékletében szerepeltetni kell. Az
adott településen kívüli elemeknél fel kell tüntetni, hogy kizárólag tájékoztatásul szerepelnek a
tervlapon. Az együtt tervezendő területre vonatkozó rendelkezéseket a helyi építési szabályzat
„Területhez kötött sajátos előírások” című részében kell megfogalmazni, de csak az adott
település közigazgatási határán belül érvényes előírásokat kell szerepeltetni.
(13) A településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök társulásban történő
készítésének – e rendelet 3.16. melléklete szerinti településeket érintő – övezetére vonatkozó
előírások:
a) Az övezetbe tartozó települések településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési
stratégia, valamint településrendezési eszközök készítését, felülvizsgálatát, módosítását bármely
szomszédos településsel közös tervezés keretében is elvégezhetik.
b) A közös tervezés során a Jóváhagyandó munkarészek, a Megalapozó munkarészek, az
Alátámasztó munkarészek, valamint a Terviratok közös dokumentációként készülnek el, és
kerülnek véleményeztetésre.
c) A Jóváhagyandó munkarészek közös egyeztetések nyomán, az érintett önkormányzatokkal
konszenzusban születnek. A közösen rögzített elhatározások az érintett település közigazgatási
területén belül az érintett önkormányzat álláspontja alapján, a közös elhatározások
figyelembevételével kerülnek rögzítésre.
d) Az adott településre vonatkozó részeket az adott település önkormányzata fogadja el. A társulás
több településére érvényes elhatározások a rendelet és a határozat mellékletét képezik.
e) A településfejlesztési dokumentumok és a településrendezési eszközök társulásban történő
készítése esetén a társulás létszáma nincsen korlátozva, azonban az abban résztvevő települések
közös területének egyetlen poligonnal körbehatárolhatónak kell lennie.
(14) A zártkerti – e rendelet 3.17. melléklete szerinti településeket érintő – övezetre vonatkozó előírások:
a) A zártkerti övezettel érintett települések településrendezési eszközeiben az övezetet valós
kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni.
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b) Az övezet területe lakó-, üdülő-, vagy vegyes területté kizárólag az alábbi feltételek együttes
teljesülése esetén minősíthető:
ba) az érintett terület a település belterületével, vagy beépítésre szánt területével határos,
bb) a tervezett funkcióhoz tartozó, jogszabályban szabályozott és a helyi sajátosságoknak is
megfelelő telekstruktúra, telekméret és telekgeometria kialakítása biztosítható, vagy erre
vonatkozóan a települési önkormányzat a településrendezési szerződéseket az érintett
tulajdonosokkal megkötötte,
bc) a tervezett funkció működéséhez szükséges – a megközelítést és a közművek elhelyezését
egyaránt lehetővé tevő – közterületek biztosítottak, vagy erre vonatkozóan a települési
önkormányzat a településrendezési szerződéseket az érintett tulajdonosokkal megkötötte,
bd) a közművek kiépítettek, vagy kiépítésük lehetősége és feltételei biztosítottak és erre
vonatkozóan a települési önkormányzat a településrendezési szerződéseket az érintett
tulajdonosokkal megkötötte, vagy döntést hozott a költségek vállalásáról.
(15) A lakótelepi – e rendelet 3.18. melléklete szerinti településeket érintő – övezetre vonatkozó
előírások:
a) Lakótelepi övezetnek az az 1949 után épült lakóterület tekinthető, amelyet funkcionális
egységként terveztek és hoztak létre. Az építés célja a mennyiségi lakáshiány megszüntetése, az
adott időszak irányszámainak, mutatóinak teljesítése. Jellemzője a többlakásos sávház,
kockaház, illetve pontház adott telepen belül variált néhány típusépülete, valamint az alapfokú
intézmények, a zöldfelületek és a parkolók lakóépületekkel együttes megteremtése.
b) A lakótelepi övezettel érintett települések településrendezési eszközeiben az övezetet valós
kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni.
c) Az övezettel érintett települések településrendezési eszközei készítése, felülvizsgálata, valamint
módosítása során a lakótelepi tömbtelkek területe kizárólag közkert, lakótelepi közkert,
közlekedési terület, közlekedési célú közterület, lakótelepi közterület, különleges beépítésre
nem szánt fásított/burkolt köztér területfelhasználási egységbe sorolható.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések
4. §
(1) E rendelet 2020. június 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Borsod-AbaújZemplén Megye Területrendezési Terv szabályzatáról szóló 10/2009. (V. 5.) számú rendelete.
Dr. Lupkovics Beáta s. k.
jegyző

Bánné dr. Gál Boglárka s. k.
a közgyűlés elnöke

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervéről szóló 4/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet
mellékletei terjedelmi okok miatt a http://www.baz.hu/content.php?cid=teruletrendezesi_terv_2020 linken
érhetőek el.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörében eljáró
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének
5/2020. (VI. 3.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek
alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 3/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése számára a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9)
bekezdésében adott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában foglaltakra
figyelemmel, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökeként – a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva – a következőket rendelem el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás
rendjéről szóló 3/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a következő m)
ponttal egészül ki:
„m) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Elnökének Köztisztviselői Díja.”
2. §
A Rendelet a következő 13/A. alcímmel és 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Elnökének Köztisztviselői Díja
13/A. §
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Elnökének Köztisztviselői Díja azoknak a
köztisztviselőknek adományozható, akik a közigazgatás, a közszolgálat területén végzett magas
színvonalú tevékenységükkel hosszú időn át eredményesen szolgálták a megye lakosságát.
A kitüntetés – az egyéb feltételek fennállása esetén – azon volt köztisztviselők részére is
adományozható, akiknek a közszolgálati jogviszonya nyugdíjazás miatt szűnt meg, és a közszolgálati
jogviszony megszűnése, valamint a kitüntetés adományozásáról szóló döntés meghozatala között
legfeljebb 2 év telt el.
(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Elnökének Köztisztviselői Díja egy díszoklevél,
melyhez a kitüntetésben részesülő személyek egy a megye címerével díszített emléktárgyat kapnak.
(3) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Elnökének Köztisztviselői Díja naptári évente
legfeljebb tizenöt személynek adományozható.
(4) A kitüntetés átadására a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából, ünnepélyes keretek között kerül
sor. Az elnök által indokoltnak ítélt esetben a kitüntetés más időpontban is átadható.”
3. §
(1) A Rendelet 15. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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(Az 1. § a)-d) és j) pontjaiban meghatározott kitüntetések tekintetében a Megyei Közgyűlés számára
történő döntés-előkészítésben véleményezési jogkörrel eljáró szakmai kuratórium tagjai:)
„b) a Megyei Közgyűlés képviselőcsoportjának vezetője vagy az általa delegált személy,”
(2) A Rendelet 15. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. § a)-d) és j) pontjaiban meghatározott kitüntetések tekintetében a Megyei Közgyűlés számára
történő döntés-előkészítésben véleményezési jogkörrel eljáró szakmai kuratórium tagjai:)
„c) a megyében tevékenykedő és az elnök által – évenként váltakozó rotációs rendszerben – felkért
egyházi méltóság (1 fő) vagy az általa delegált személy,”
4. §
(1) A Rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. § g)-h) pontjaiban meghatározott kitüntetések tekintetében a Megyei Közgyűlés számára
történő döntés-előkészítésben véleményezési jogkörrel eljáró szakmai kuratórium tagjai:)
„b) a Megyei Közgyűlés képviselőcsoportjának vezetője vagy az általa delegált személy,”
(2) A Rendelet 18. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. § g)-h) pontjaiban meghatározott kitüntetések tekintetében a Megyei Közgyűlés számára
történő döntés-előkészítésben véleményezési jogkörrel eljáró szakmai kuratórium tagjai:)
„e) a megyében tevékenykedő és az elnök által – évenként váltakozó rotációs rendszerben – felkért
egyházi méltóság (1 fő) vagy az általa delegált személy.”
5. §
(1) A Rendelet 19. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. § i) pontjában meghatározott kitüntetés tekintetében a Megyei Közgyűlés számára történő
döntés-előkészítésben véleményezési jogkörrel eljáró szakmai kuratórium tagjai:)
„b) a Megyei Közgyűlés képviselőcsoportjának vezetője vagy az általa delegált személy,”
(2) A Rendelet 19. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. § i) pontjában meghatározott kitüntetés tekintetében a Megyei Közgyűlés számára történő
döntés-előkészítésben véleményezési jogkörrel eljáró szakmai kuratórium tagjai:)
„e) a megyében tevékenykedő és az elnök által – évenként váltakozó rotációs rendszerben – felkért
egyházi méltóság (1 fő) vagy az általa delegált személy.”
6. §
(1) A Rendelet 20. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. § k) pontjában meghatározott kitüntetés tekintetében a Megyei Közgyűlés számára történő
döntés-előkészítésben véleményezési jogkörrel eljáró szakmai kuratórium tagjai:)
„b) a Megyei Közgyűlés képviselőcsoportjának vezetője vagy az általa delegált személy,”
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(2) A Rendelet 20. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. § k) pontjában meghatározott kitüntetés tekintetében a Megyei Közgyűlés számára történő
döntés-előkészítésben véleményezési jogkörrel eljáró szakmai kuratórium tagjai:)
„e) a megyében tevékenykedő és az elnök által – évenként váltakozó rotációs rendszerben – felkért
egyházi méltóság (1 fő) vagy az általa delegált személy.”
7. §
(1) A Rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép:
„(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Elnökének Elismerő Oklevelét és a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Elnökének Köztisztviselői Díját az elnök adományozza.”
(2) A Rendelet 21. § (3) bekezdésében „az 1. § l) pontjában meghatározott kitüntetés esetén” szövegrész
helyébe „az 1. § l)-m) pontjában meghatározott kitüntetés esetén” szövegrész lép.
8. §
A Rendelet 23. § (3) bekezdésében „Az 1. § l) pontjában meghatározott kitüntetés esetén” szövegrész
helyébe „Az 1. § l)-m) pontjában meghatározott kitüntetés esetén” szövegrész lép.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát
veszti.
Dr. Lupkovics Beáta s. k.
jegyző

Bánné dr. Gál Boglárka s. k.
a közgyűlés elnöke

20

II. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörében eljáró
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének határozatai
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörében eljáró
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének
22/2020. (V. 26.) határozata
Tárgy: A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökeként – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva – az alábbi határozatot hozom:
1.

Az Alapító megválasztja a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának a PRIME AUDIT Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és Pénzügyi Korlátolt Felelősségű Társaságot [kamarai nyilvántartási száma: 002264,
cégjegyzékszáma: 05-09-011480, székhelye: 3580 Tiszaújváros, Babits M. út 41., a könyvvizsgálat
végzéséért személyében felelős személy: Vámosi János (kamarai nyilvántartási száma: 005919, anyja
neve: …, lakcíme: …)]. A megbízatás 2020. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig terjedő
határozott időre szól, a megbízási díj összege az egy üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói
tevékenység ellátásáért 600.000 Ft + áfa.

2.

Az Alapító felhívja a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét arra, hogy a választást követően haladéktalanul, de
legkésőbb a törvényben meghatározott kilencven napon belül kösse meg a könyvvizsgálóval a
megbízási szerződést.

3.

Az Alapító felhívja a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a Miskolci Törvényszék Cégbíróságánál
cégeljárás keretében gondoskodjon a könyvvizsgálót érintő változás átvezetéséről és a társaság
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának a könyvvizsgáló megválasztása tekintetében történő
hatályosításáról. Az Alapító felhívja továbbá az ügyvezetőt arra, hogy a változás átvezetése tárgyában
hozott cégbírósági végzést és a cégeljárásban keletkezett egyéb iratokat bocsássa az Alapító
rendelkezésére.

Felelős:

Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Lenártek András ügyvezető
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Dr. Lupkovics Beáta s. k.
jegyző

Bánné dr. Gál Boglárka s. k.
a közgyűlés elnöke

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörében eljáró
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének
23/2020. (V. 26.) határozata
Tárgy: A KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökeként – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva – az alábbi határozatot hozom:
1.

Az Alapító megválasztja a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs
Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának a
PRIME AUDIT Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Pénzügyi Korlátolt Felelősségű Társaságot
[kamarai nyilvántartási száma: 002264, cégjegyzékszáma: 05-09-011480, székhelye: 3580
Tiszaújváros, Babits M. út 41., a könyvvizsgálat végzéséért személyében felelős személy: Vámosi
János (kamarai nyilvántartási száma: 005919, anyja neve: …, lakcíme: …)]. A megbízatás 2020.
június 1. napjától 2021. május 31. napjáig terjedő határozott időre szól, a megbízási díj összege az
egy üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért 350.000 Ft + áfa.

2.

Az Alapító felhívja a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs Marketing és
Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét arra, hogy a választást
követően haladéktalanul, de legkésőbb a törvényben meghatározott kilencven napon belül kösse meg
a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést.

3.

Az Alapító felhívja a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs Marketing és
Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a Miskolci
Törvényszék Cégbíróságánál cégeljárás keretében gondoskodjon a könyvvizsgálót érintő változás
átvezetéséről és a társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának a könyvvizsgáló
megválasztása tekintetében történő hatályosításáról. Az Alapító felhívja továbbá az ügyvezetőt arra,
hogy a változás átvezetése tárgyában hozott cégbírósági végzést és a cégeljárásban keletkezett egyéb
iratokat bocsássa az Alapító rendelkezésére.

Felelős:

Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Orosz Gábor ügyvezető
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Dr. Lupkovics Beáta s. k.
jegyző

Bánné dr. Gál Boglárka s. k.
a közgyűlés elnöke

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörében eljáró
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének
24/2020. (V. 29.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó területrendezési ajánlások
elfogadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökeként – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva – az alábbi határozatot hozom:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervéhez készült – e határozat mellékletét képező –
területrendezési ajánlásokat a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
23/B. § (1) bekezdése alapján elfogadom.

22

A 2009-ben készült megyei területrendezési tervhez kapcsolódó, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési irányelvekről,
ajánlásokról és intézkedésekről szóló 37/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozata hatályát veszti.
Felelős:
Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
Dr. Lupkovics Beáta s. k.
jegyző

Bánné dr. Gál Boglárka s. k.
a közgyűlés elnöke

TERÜLETRENDEZÉSI AJÁNLÁSOK
1. A MEGYE TÉRSZERKEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
1.1. ERDŐGAZDÁLKODÁSI TÉRSÉGRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) Alapvető elvárás, hogy a meglévő erdőterületeket ne vonják belterületbe, illetve azokat ne minősítsék
beépítésre szánt területté. Az erdőtelepítésre szánt területek kiválasztásánál a termőhelyi adottságokat, a
talajok termőképességét, a mezőgazdasági művelésre való alkalmasságot, valamint a környezetvédelmi és
természetvédelmi előírásokat, szempontokat, vonatkozásokat figyelembe venni.
b) Alapvető kívánalom, hogy a meglévő erdőterületeket a településszerkezeti tervekben erdőterület területfelhasználási egységbe sorolják.
c) Meglévő természetes- és természetközeli állapotú erdők fenntartásával, erdőtelepítésre alkalmas új
területek kijelölésével, erdők telepítésével javasolt elérni, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye átlagos
erdősültsége a jelenlegi 33%-ról – a Trtv. erdőgazdálkodási térség besorolásával összhangban – átlagosan
35% fölé növekedjen. Az erdőtelepítések egyaránt szolgálják a racionális földhasználat kialakítását, a
kiváló termőhelyi adottságú, valamint a szélerózióra hajlamos szántóterületek védelmét.
d) Meglévő erdők fenntartásánál, új erdők telepítésénél a többcélú erdőgazdálkodás elvét ajánlott
fenntartani, fokozott szerepet javasolt kapni a gazdasági rendeltetésen – fatermesztésen – kívül a védelmi
és közjóléti rendeltetésnek.
e) Védelmi rendeltetésű erdőket egyrészt az ökológiai hálózat rendszerszerű fejlesztése érdekében
természetvédelmi, másrészt árvízvédelmi, talajvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, klímavédelmi és
településvédelmi céllal indokolt telepíteni.
f) A közjóléti erdők telepítésére a nagyobb települések és üdülőterületek környezetében ajánlott törekedni.
Előnyben javasolt részesíteni a pollenben szegényebb, és kevésbé allergizáló fafajtákat.
g) Az egykori zártkertek területét, amennyiben azok termelési, vagy rekreációs hasznosítása már
felhagyásra került – alkalmasság esetén és amennyiben földvédelmi, vagy természetvédelmi szempontból
nem ellenjavallt – javasolt védelmi célú erdőtelepítés útján hasznosítani.
h) A megye védett természeti területein lévő erdő – a törvényi szabályozással összhangban – elsődlegesen
védelmi rendeltetésű. Mindemellett ezeken az erdőterületein az elsődleges természetvédelmi rendeltetés
mellett meghatározó az egyéb védelmi és közjóléti funkció is, ezért ezeken a területeken indokolt
összehangolni a vízgazdálkodás, a táj- és természetvédelem, az ökoturizmus, valamint az erdőgazdálkodás
szempontjait.
i) Az erdőtelepítésből kizárandó a természetvédelmi oltalom alatt álló gyepterület, védelemre tervezett
gyepterület, természeti területnek minősülő gyep és egyéb természetvédelmi kijelölés alá tartozó terület
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(pl.: a Natura 2000 hálózatba tartozó gyepterület). A védett és a Natura 2000 hálózatba tartozó területeken
erdőtelepítést akkor lehet végezni, ha az nem ellentétes a Natura 2000 terület fenntartási tervével.
j) Az erdők telepítésénél megyei szinten kiemelten kezelendők a hegy- és dombvidéki tájak, ezeken belül
is a mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas domborzati viszonyokkal rendelkező területek.
k) Azoknak a fokozottan védett erdőterületeknek, ahol a természeti adottságok és természeti értékek
fokozott védelme miatt erdőgazdálkodás nem folytatható, a háborítatlanságát biztosítani szükséges.
1.2. MEZŐGAZDASÁGI TÉRSÉGRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) A termőföld más célú hasznosítása elsősorban a gyengébb minőségű termőföldeken, csak a
legszükségesebb mértékben valósítandó meg.
b) A kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkező termőföldek esetében azt a művelési ágat javasolt
preferálni (adott esetben megtartani, vagy arra átváltani) amelyik művelési ágban a termőföld kiválónak
minősül.
c) A kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkező mezőgazdasági területeket a településszerkezeti
terveknek lehetőség szerint általános, illetve kertes mezőgazdasági terület terület-felhasználási egységbe
javasolt sorolnia.
d) Javasolt az agro-ökológiai adottságokhoz illeszkedő, környezetbarát gazdálkodás alkalmazása továbbá
a talajvédő gazdálkodás megvalósítása, a talaj-degradációs tényezők megelőzése, mérséklése, a talaj
vízháztartási képességének javítása.
e) Javasolt a fenntartható növényvédőszer-használat elősegítése; a kockázatok minimalizálása, helyes
gyakorlat követése.
f) A gyenge adottságú és/vagy környezetileg érzékeny mezőgazdasági területeken, a termőhelyi és a
környezeti jellemzők alapján művelési ág váltás (gyepesítés, erdősítés), vagy intenzitási fok
megváltoztatása (szántóföldi extenzifikáció) javasolt.
g) A lápterületek megőrzése és természetvédelmi célokat is integráló hasznosítása kiemelten fontos
feladat.
h) A kínálkozó öntözési lehetőségeket kívánatos jobban kihasználni, illetve a környezetvédelmi
szempontok figyelembe vételével fejleszteni.
i) A helyes tájgazdálkodás alkalmazásával a parlag területek visszaszorítása javasolt.
j) A mezőgazdasági területeken tájtörténeti és mezőgazdasági művelési hagyományoknak, az agrárpiaci
összefüggéseknek és az ökológiai érdekeknek megfelelő differenciált szabályozással indokolt biztosítani a
termőföld mennyiségi és minőségi védelmét.
k) Az eltérő táji (pusztai, ártéri, dombvidéki, borvidéki) adottságokhoz való igazodás a térség eltartó
képességét növeli, ezért a tájkarakter beazonosítása és a karakterhez illeszkedő mezőgazdasági hasznosítás
szükségszerű.
1.3. VÍZGAZDÁLKODÁSI TÉRSÉGRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) Távlati cél a felszíni és felszín alatti vizek védelmének biztosítása, állapotromlásának megakadályozása,
jó állapotának elérése.
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b) Az EU Víz Keretirányelve előírásaihoz illeszkedve, a hatékony vízvédelem érdekében a vízgyűjtőgazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően,
a vízgyűjtőkön az integrált gazdálkodás követelményét érvényesíteni szükséges. A vízrendezési
feladatokat a Víz Keretirányelv hármas feltételrendszerét szem előtt tartva, a műszaki, ökológiai és
társadalmi feltételek együttes figyelembevételével és a vizek műszakilag lehetséges legjobb ökológiai
állapotának megtartásával javasolt megvalósítani.
c) A vízfolyások és állóvizek vízminőségének védelme érdekében az érintett vizek menti sávban
mindennemű építési és egyéb tevékenység folytatásához az illetékes vízügyi hatóság hozzájárulása
szükséges.
d) Vízgazdálkodási tevékenység műszaki megoldásának kialakításánál, a vízimunka és vízilétesítmény
műszaki tervezésénél figyelembe szükséges venni a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti, a vizek
hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre
vonatkozó általános szabályokat.
e) A vízfolyások, vizes élőhelyek ökofunkcióját erősíti az emberi beavatkozások nyomán eltűnt, vagy
meggyérült parti vegetáció helyreállítása, a vízfolyások menti, az adott területre jellemző, őshonos
fafajokkal történő fásítás.
f) A kis kiterjedésű időszakos, illetve állandó vizű tavak felszámolását ajánlott elkerülni, mivel jelentős
természeti értéket képviselnek.
g) A vízfolyások és tavak természetes és természetközeli állapotú partjait – a vizes élőhelyek védelme
érdekében – szükséges megőrizni. A vízépítési munkálatok során a természetkímélő megoldásokat
szükséges előnyben részesíteni.
h) A vízrendezési, vízkár-elhárítási feladatok megoldása egy-egy vízrendszeren belül csak koordináltan
végezhető, belterületi vízrendezést csak rendezett (felújított) befogadó esetén lehet elvégezni. A
mederrendezés elsőrendű szempont, mert ezek a vizek a végbefogadói a beépített területekről érkező
csapadékvíz-hálózat által szállított nagy mennyiségű, hirtelen jelentkező csapadékvíznek.
i) A vízfolyások felújítása, alaprendezése során ajánlott figyelmet fordítani a mederrendezések
környezetbe illő megvalósítására, a természeti környezetben természetes anyagok felhasználásával, művi
környezetben (belterület), az épített környezetbe illesztve.
j) A szennyeződésre érzékeny befogadóknál az állóvizek, valamint vízfolyások terhelhetőségét egyedileg
szükséges meghatározni.
k) A helyi vízkárelhárítás érdekében a domb- és hegyvidéki településeken különösen fontos a
kisvízfolyásokon a záportározó-építési lehetőségek kihasználása. A kisvízfolyásokon tervezett
záportározókat a természetvédelmi érdekekre tekintettel a védett és védelemre tervezett területeken kívül
ajánlott megvalósítani.
l) A tározási lehetőségek többségükben a települési területek védelmét, a vízfolyás heves vízjárását
kedvezően befolyásolják, és egyéb hasznosítási lehetőséget is biztosítanak. A komplex hasznosítású
árvízcsúcs-csökkentő tározók esetében azonban minden további hasznosítást az elsődleges célnak, az
árvízcsúcsok csökkentésének alárendelve lehet engedélyezni.
m) A potenciális vízkárok mérséklése érdekében a településeknek csapadékvíz elvezetési (vízkárelhárítási
védelmi) tervet javasolt készíttetni. A vízelvezető rendszerek állapotának rendszeres ellenőrzése mellett
javasolt a programot legalább 5 évenként felülvizsgálni.
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n) Vízkárelhárítási szempontból kiemelten javasolt kezelni a belterületek védelmét a hirtelen lezúduló, sok
uszadékot és hordalékot szállító külvizektől, övárkok, záportározók és hordalékfogók építésével. A
települések belterületén összegyűjtött csapadékvizek vízfolyásokba vezetését csak előzetes tisztítás (olaj-,
homok-, és törmelékfogó) után célszerű engedélyezni.
o) A vízgyűjtő-gazdálkodási terv és a település vízkárelhárítási védelmi tervének a településrendezéssel
összefüggő javaslatait, intézkedéseit ajánlott figyelembe venni a településrendezési eszközök készítésénél
és a szabályozási tervekbe beépíteni (pl. záportározó, szikkasztó, tározási lehetőség, új árok stb.
területbiztosítása).
p) A belterületi vízelvezető hálózat tervezésekor javasolt megvizsgálni a méretezést befolyásoló helyi
megoldásokat – a csapadékvizek helyben tartását, talajba juttatását, öntözési és háztartási célú
hasznosításának a lehetőségeit is.
q) A vízrendezés, művelési ág változás, bányászati tevékenység, valamint a bányászati tevékenység által
megváltozott területhasználatoknál (pl. bányatavak) biztosítani szükséges a felszín alatti víz
utánpótlódásának mennyiségi és minőségi fenntartását, védelmét.
1.4. TELEPÜLÉSI TÉRSÉGRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a település beépítésre nem szánt területeit beépítésre szánt
területté minősíteni csak akkor indokolt, ha az ezzel elérni kívánt cél (lakó-, vegyes, gazdasági, üdülővagy különleges terület kialakítása) beépített terület újrahasznosításával nem érhető el, vagy ehhez nincs
elég beépítésre szánt terület.
b) Az új beruházásokat, lakóterület-növelést elsősorban a meglévő beépített területek rehabilitációs és
rekonstrukciós területein indokolt elhelyezni. Ennek megfelelően korlátozni javasolt új területek
igénybevételét zöldmezős beruházások, ipari parkok, új lakóterületi egységek és lakóparkok céljára. Ezért
preferálni, támogatni ajánlott a meglévő lakóterületek intenzívebb hasznosítását, illetve a lakatlan és
funkcióját vesztett, üres létesítmények, barnamezős területek újrahasznosítását. A beépített területen kívül
települni kívánó zöldmezős beruházások, ipari, kereskedelmi, szolgáltató centrumok kijelölését a
településrendezési eszközökben a természet, a környezet-, az örökség- és a termőföld-védelem
szempontjainak figyelembevételével szükséges szabályozni.
c) Javasolt meghatározni a települések azon területeit, amelyek a település táji megjelenésében,
sziluettjében fontos szerepet játszanak. Ezeken a területeken az épületek építését, engedélyeztetését
célszerű előzetes településképi vizsgálathoz kötni.
d) A táj- és településkép védelme érdekében adott településen szükséges lehet a beépítési magasság
korlátozása (lásd: tájképvédelmi terület övezetébe sorolt települések), ezért az épített környezethez történő
illeszkedés érdekében az átlagnál magasabb építmények tervezését, engedélyeztetését előzetes
településképi vizsgálathoz célszerű kötni, és a településrendezési eszközökben a beépítési magasságok
mértékét ennek megfelelően javasolt szabályozni.
e) A települési területek összenövését szükséges megakadályozni. A beépítésre szánt települési terület
határa a közigazgatási terület határát 200 m-nél jobban ne közelítse meg.
f) Különösen a kulturális örökség és a természeti környezet szempontjából érzékeny területeken indokolt
elkerülni a település hagyományos szerkezetének és jellegének megváltoztatását, a települések beépített
területének kiterjesztését és a közlekedési hálózat fejlesztéséhez kötődő üzletközpontok, raktárbázisok
céljára új beépítésre szánt területek kialakítását.
g) Korlátozni kívánatos, illetve szigorú feltételekhez javasolt kötni a beépítésre szánt területek bővítését
(pl. az igénybevételre kerülő zöldfelületek tényleges kompenzációja, az igénybevételre kerülő biológiailag
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aktív felületeknek magas biológiai aktivitású területek létesítésével történő területi pótlása) a védett
természeti területek környezetében és az ökológiai hálózat egyéb területein, a kiváló termőhelyi adottságú
szántó, szőlő és gyümölcsös termőterületen, a hidrogeológiai védőterületen, a belvíz- és árvízveszélyes
területen, továbbá ott, ahol azt a településkép-védelmi, valamint a talajvédelmi szempontok megkövetelik.
h) Javasolt megőrizni a települések kialakult egyedi karakterét, szerkezetét, valamint a települési
összenövések megakadályozására meghagyni a települések közötti megfelelő nagyságú – legalább a
terület ökológiai funkcióinak biztosításához és tájvédelmi (településszerkezeti, zöldfelületi rendszer
védelmi, környezetvédelmi, tájesztétikai) szempontból elegendő méretű – beépítetlen területsávokat.
Zöldfelület kataszter és zöld infrastruktúra fejlesztési és fenntartási akcióterv elkészítése is javasolt.
i) A tényleges geográfiai adottságok figyelembevételével javasolt a településeket védő zöldövezeti erdők,
fásítások létesítése, a beépített területeken zöldfelületek, parkok növelése és a belterületi fasorok
kiegészítése, fejlesztése. A településtervezés során a települési zöldfelületek, zöldfelületi elemek tervezése
zöldfelületi rendszerben javasolt, a zöldfelületi területi mutatók figyelembe vételével. A belterületen lévő
erdők fontos rekreációs területek, törekedni szükséges megőrzésükre, fenntartásukra.
j) A történelmi településmagok rehabilitálása, a közművek lehetőség szerinti rejtett vonalvezetése a
településképi megjelenés javítása érdekében ajánlott.
k) A települések belterületei és a mellettük tervezett főútvonalak, elkerülő utak között védő-takaró
zöldsávok létesítése javasolt.
l) A helyi zaj- és rezgésvédelemi szempontból csendes övezet, illetve fokozottan védett terület kijelölése
javasolt.
l) A települések fejlesztési-rendezési tervezésénél fokozott figyelemmel ajánlott lenni a földtani
adottságokra, a felszínmozgásokkal való veszélyeztetettségre.
m) A településrendezés eszközeinek kialakításakor és felülvizsgálatakor érvényre szükséges juttatni a
megyei és a települési környezetvédelmi programban foglaltakat.
n) Szükséges a levegő minőségének védelme: a szennyezettség csökkentése.
o) Szükséges a zajvédelmi szempontok figyelembe vétele.
p) Szükséges a zöldfelületi elemek minőségi és mennyiségi fejlesztése.
q) Szükséges a zöldfelületi funkciók színvonalának emelése.
r) Szükséges a közlekedési infrastruktúra fejlesztésének előkészítése és megvalósítása során a természetés környezetvédelmi, vízgazdálkodási, tájvédelmi szempontok figyelembevétele, az ökológiai értékek
megőrzésének érvényesítése.
s) Környezet-egészségügyi szempontból javasolt a környezeti kármentesítéssel érintett barnamezős
területek és bányaterületek talajszennyező anyagainak nyomon követése talajmonitoring vizsgálatokkal a
területek talajában és talajvizében.
1.5. LEGALÁBB 5 HA NAGYSÁGÚ SAJÁTOS TERÜLET-FELHASZNÁLÁSÚ TÉRSÉGRE VONATKOZÓ
AJÁNLÁS
a) A területrendezési eszközökben a sajátos használat szempontjainak megfelelő terület-felhasználás
(közlekedési-, különleges beépítésre szánt / beépítésre nem szánt bánya, hulladékkezelő- és megújuló
energiahasznosítás céljára szolgáló terület) kijelölése kívánatos.
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b) A Térségi Szerkezeti Terven ábrázolt határok átlépése nem kívánatos, kivéve a területek
lehatárolásának pontosítása céljait szolgáló eseteket.
c) A külterületen lévő létesítmények esetében a tájvédelmi szempontok betartása fontos feladat, így a
szegélyek és átmenetek biztosítása, a látványtörések mérséklése elvárt.
d) A létesítmények üzemeltetése során a környező mezőgazdasági területek védelme, termőképességük
megőrzése elsődleges kritérium.
e) A szigetszerűen elhelyezkedő telephelyek növényzettel való körbekerítése, tájba illesztése kívánatos.
1.6. AZ ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATOKRA
VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) A Térségi Szerkezeti Terv érvényesülése érdekében az érintett települések közigazgatási területén –
műszakilag megalapozott tervek alapján – területet szükséges biztosítani a térszerkezetet meghatározó
közlekedési hálózatnak (tervezett gyorsforgalmi, főúti nyomvonalaknak) és létesítményeknek, a
vízgazdálkodás, energiaellátás és a hírközlés országos és térségi létesítményeinek, valamint ezek
védőövezeteinek. A térségi jelentőségű infrastruktúra-hálózatok és létesítmények megvalósíthatóságát
biztosító sávok, ill. területek, országos és térségi létesítmény által igényelt magassági és egyéb
korlátozások övezetének szabályozásában az ágazati szabványok és előírások az irányadóak.
b) Műszaki infrastruktúra hálózatok kijelölése során törekedni szükséges a leggyengébb termőképességű
területek igénybevételére, és ezen túlmenően érvényesíteni szükséges a természetvédelem és a régészeti
leletmentés szempontrendszerét is.
c) A villamosenergia-hálózatok és építmények kapcsán javasolt – főként a tömeges madárvonulással
érintett természetvédelmi oltalom alatt álló térségekben – a tervezett 400 kV-os vezetékek föld alá
helyezése, vagy az elérhető legkorszerűbb madárbarát technológia alkalmazása.
1.7. KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATOKRA ÉS ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) A közlekedési létesítmények tervezése és megvalósítása során az érvényes szakági előírások szerint
szükséges eljárni, figyelemmel a várható forgalmi igényekre. Prioritásként kezelendő az emberi környezet
védelme, beleértve a forgalombiztonságot, a rezgés, a környezeti zajállapot és levegőminőség megfelelő
szinten való tartását, illetve a szennyezések csökkentését, a táj- és természetvédelem, örökségvédelem
követelményeit (védett természeti értékek sérelmének elkerülése, tájba illesztés, zöldfelület kialakítás,
védő és kiegyenlítő növénytelepítések) valamint a területfejlesztő hatás optimális hasznosítását.
b) Az útvonalvezetés a lehetőségekhez mérten vegye figyelembe és hangsúlyozza a természeti, vagy
épített örökségi helyszínek látványát. Fontos a műemlékvédelem alatt álló épületek, építmények
rekonstrukciója.
c) A kapcsolódó környezet- és természetvédelmi infrastruktúra kiépítése (pl. zajvédő fal, ökológiai átjárók
stb.) típusai közül elsődlegesen ajánlottak azok (különösen a zajvédő falak tekintetében), amelyek nem
korlátozzák a történeti táj, kulturális örökség helyszínek, történeti települések, városközpontok látványát.
d) A gyorsforgalmi úthálózat ütemezett, szakaszos kiépítését a tárgyban mindenkor érvényes
Kormányrendeletnek megfelelően ajánlott feltételezni, azonban minden lehetséges megoldás és ütemezés
során gondoskodni szükséges a párhuzamos lassú-, kiszolgáló-, vagy havária-utakról, illetve közforgalmú
járművek balesetmentes közlekedésének biztosításáról.
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e) A tervezett új nyomvonalak, illetve nyomvonalszakaszok, csomópontok és más közlekedési
létesítmények területigényének pontosítását, szakági tervekre alapozva, a települések településrendezési
eszközeinek készítése során szükséges elvégezni.
f) A megye gazdasági versenyképességének elősegítése érdekében mielőbb kiépítendők a tervezett
gyorsforgalmi útszakaszok és főúti szakaszok, illetve a főutakon és mellékutakon megvalósítandók a
szükséges kapacitásnövelő beruházások.
g) Védett természeti területen, Natura 2000 területeken, továbbá vízgazdálkodási területen, erdőterületen
és erdőtelepítésre javasolt területen haladó gyorsforgalmi és főúti nyomvonalak mellett kiszolgáló
létesítmények csak kivételesen indokolt esetben, a természetvédelmi, vízügyi és erdészeti hatóság
hozzájárulásával helyezhetők el.
h) A közlekedés okozta környezetszennyezés hatásainak csökkentése érdekében a települések túlterhelt
szakaszain elkerülő szakaszok építése javasolható.
i) Települést elkerülő útszakaszok mentén a közlekedésből eredő zaj- és légszennyezés csökkentését
szolgáló védőfásítás szükséges az utak település felőli oldalán, az úttól a közlekedésbiztonság és baleset
megelőzés szempontjainak megfelelő távolságban.
j) Minden új gyorsforgalmi út, főút, illetve települést elkerülő szakasz végleges nyomvonala, amely
vélhetően terület-felhasználás módosítására ösztönzi a településeket, vagy vonzása által jelentős
természeti értéket érint, csak kellő mélységű, változatokat tartalmazó, műszaki terv elkészítését követően
– részletes természetvédelmi vizsgálatokra épülő környezeti hatásvizsgálat (a jogszabályban előírt
esetekben részletes környezeti hatástanulmány) eredményei ismeretében hozott környezeti engedély
alapján – jelölhető ki.
k) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kiemelt feladatként kezelendő a határon átnyúló együttműködés
elősegítése a közúthálózati kapcsolatok elemeinek újjáélesztésével és továbbfejlesztésével.
l) A nagytérségi kapcsolatok továbbfejlesztése érdekében kiemelt figyelmet szükséges fordítani a Via
Carpatia útvonal kiépítésére.
m) A Via Carpatia út menti közlekedési csomópontokban, pihenőkben javasolt az érintett kistérség
fogadó-, bemutató-központjának kialakítása.
n) A megyén belüli közúti kapcsolatok fejlesztése során a főúthálózatot oly módon kívánatos kiegészíteni,
hogy ezzel javulhasson a települések elérhetősége.
o) A mellékúthálózat kiegészítésével szükséges arra törekedni, hogy javulhasson a kistérségi-központok
elérhetősége, valamint a zsáktelepülések egy részének megközelíthetősége.
p) A környezetbarát vasúti közlekedés fejlesztése kívánatos annak érdekében, hogy a jelenleginél nagyobb
szerepet vállalhasson a közlekedésen belüli munkamegosztásban. Ennek érdekében a törzshálózaton
korszerűsítésre és továbbfejlesztésre van szükség, míg a mellékvonalakon a hálózat rehabilitációjára, ezen
belül a vasúti pályák felújítása, illetve helyenkénti korszerűsítése.
q) A vasúti személyforgalomban a területrendezési terv távlatában a helyiérdekű, elővárosi jellegű vasúti
közlekedés (tram-train) igényével is szükséges számolni, és ennek műszaki feltételrendszerét is
megteremteni, elsősorban Tiszaújváros – Miskolc – Kazincbarcika térségében.
r) Az áruszállítás terén a vasúti teherszállítás növelését célszerű tervbe venni, a közúti teherforgalom
lehetőség szerinti csökkentése érdekében.
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s) A vasúthálózat rehabilitációja során, azokon a vasútállomásokon, melyek közelében az országos, vagy
térségi jelentőségű kerékpáros útvonalak haladni fognak, a kerékpárok szállítására alkalmas megoldásokat
kívánatos alkalmazni.
t) A területrendezési terv távlatában összefüggő kerékpárút-hálózat kialakítására ajánlott törekedni,
összhangban az országos kerékpárút-hálózati tervekkel.
u) Az országos és térségi jelentőségű kerékpárút-hálózatból kiindulva, azt kiegészítve, illetve besűrítve
tervezhetők és valósíthatók meg a megye egy-két települést érintő, helyi jelentőségű kerékpárútvonalai,
melyek az előbbiekkel együtt alkalmasak lehetnek további túraútvonalak kijelölésére is.
v) Sűrítendő a határátkelési lehetőségek száma, részben a korábbi kapcsolatok újraélesztésével, illetve az
újabb kétoldalú igények figyelembevételével, mindazon pontokon, ahol a két ország társadalmi-gazdasági
és kulturális kapcsolatai azt indokolttá teszik.
1.8. ÁRVÍZVÉDELMI RENDSZEREKRE ÉS ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) Árvízvédelem, folyószabályozás tekintetében prioritása van az árvízvédelmi fővédvonalak biztonsága
és állékonysága megőrzésének, lehetőség szerint növelésének, valamint a hordalék és a jég levezetésének,
illetve a mederegyensúly megtartásának.
b) Az árvédelmi töltés vízoldali és mentett oldalán az előírt védőtávolságokat szükséges betartani.
c) A kiépített és a tervezett árvízvédelmi fővédvonalakhoz tartozó védművek, műtárgyak rendszeres
karbantartása szükséges.
d) A mentesített ártéri öblözetek területén, mélyfekvésű, „vízjárta területen” a településrendezési
eszközökben új beépítésre szánt területek csak korlátozó feltételekkel, vagy egyáltalán nem jelölhetők ki.
e) Fakadó (szivárgó) vizek által veszélyeztetett területeket a településszerkezeti tervben, illetve a helyi
építési szabályzatban szükséges feltüntetni és megállapítani a vonatkozó korlátozásokat, tilalmakat.
f) A dombvidéki patakok mentén – több esetben nyílt ártéren fekvő – településeken a szeszélyes vízjárás
okozta helyi vízkárok enyhítésére térségi szinten összehangolt vízrendezési (vízkárelhárítási védelmi)
tervekben szükséges rögzíteni a védelmi feladatokat. Ennek alapján a probléma megoldását a
településrendezési eszközökben kiemelten kívánatos kezelni.
g) A lakott területek árvízi biztonságának megteremtése céljából szükségessé válhat a vízvisszatartások
különböző módszereinek alkalmazása (árvízcsúcs-csökkentő tározók, záportározók létesítése, művelési ág
változtatások stb.). A folyók árterein és azzal határos területeken célszerű biztosítani az ártéri
tájgazdálkodás alapfeltételeit, összehangolva a természetvédelmi és ökológiai követelményekkel.
h) A víztározók többcélú használatát kívánatos összehangolni a vízügyi, a természet- és környezetvédelmi
érdekekkel, valamint szükséges biztosítani a feltöltés és leürítés feltételeit.
i) A vízkár-elhárítási tevékenység szervezett és koordinált végzéséhez javasolt megteremteni az állami, a
társulati és az önkormányzati művek szabályozott üzemeltetésének szinkronját.
j) Az árvízveszély csökkentése a kisvízfolyásokon is kiemelt jelentőségű, a hirtelen kialakuló árhullámok
megelőzése érdekében a vízfolyások rendezése, jó karba helyezése, a dombvidéki tározási lehetőségek
bővítése, záportározók létesítése szükséges.
k) A szeszélyes vízjárású dombvidéki vízfolyások mentén fekvő településeken a hirtelen lezúduló, heves
esőzések nyomán, rövid idő alatt levonuló árhullámok helyi vízkárokat okoz(hat)nak, melyre a települések
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ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003 (XII. 9.) KvVM–BM együttes
rendelet mellékleti felsorolása is utal.
2. A TÉRSÉGI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
2.1. ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT MAGTERÜLETÉNEK ÖVEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) Az övezet országos jelentőségű védett természeti területein alkalmazni szükséges a védett
természetvédelmi területekre vonatkozó jogszabály (ok)ban, a védett természeti terület kezelési tervében,
továbbá az övezet Natura 2000 területein a Natura 2000 terület fenntartási tervében rögzített szabályokat.
b) Az övezetben új épület és építmény létesítése, a meglévő épületek és építmények átalakítása csak a
természeti értékek károsítása nélkül, a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően, elsősorban oktatási,
kutatási, ökoturisztikai és természetvédelmi céllal történjen.
c) Az övezet gyepterületein építmény elhelyezése nem javasolt, kivéve, ha a gyepterületen létesíteni
kívánt építmény közvetlenül a gyepgazdálkodás céljait szolgálja.
d) Kilátótorony építése csak turisztikai, vagy tudományos kutatási célból javasolt, a helyszín oly módon
történő megválasztásával, hogy az eredeti terepszinttől számított legfeljebb 10 méteres magassággal
legyen létesíthető.
e) Az övezetben nagy felületű reklám célú hirdető építmény és csarnok jellegű építmény létesítésének
tilalma javasolt.
f) Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan környezetszennyező létesítmény
– így különösen hulladéklerakó, dögkút, szennyvíziszap-tároló és kezelő, hígtrágya-tároló – létesítésének
tilalma javasolt.
g) Az erdőterületeken kerítés csak olyan módon létesítendő – ha azt egyéb jogszabály, vagy biztonsági
előírás másként nem rendeli –, hogy az erdőterület látogathatósága fennmaradjon, illetve közjóléti
rendeltetésű erdőterület esetében azt funkciójában ne zavarja. A kerítés létesítése a természeti rendszerek,
ökológiai kapcsolatok fenntartására figyelemmel, a természetvédelmi hatósággal egyeztetett módon
történjen.
h) A kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében változtatható meg,
gyepterületeken tájjelleget megváltoztató fásítás, valamint gyepfeltörés nem, illetve csak a nemzeti park
igazgatóság egyetértésével javasolt.
i) Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélő módszerek alkalmazásával történhet.
j) Az övezetbe tartozó természetes és közel természetes vízfolyások új, vagy más mederbe terelése, a
természetközeli állapotot veszélyeztető duzzasztása nem megengedhető. Új víztározók létesítése csak az
edafikus fauna átfogó vizsgálata után kezdeményezhető.
k) Az erdőterület nagysága összességében ne csökkenjen.
l) Energetikai célú növénytelepítés nem ajánlott.
m) A kerékpáros és lovagló utak helyének kijelölése során a természetvédelmi hatóság bevonása javasolt.
Egyéb technikai sportok űzése nem kívánatos.
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2.2. ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓJÁNAK ÖVEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) Az övezet gyepterületein építmény elhelyezése nem javasolt, kivéve, ha a gyepterületen létesíteni
kívánt építmény közvetlenül a gyepgazdálkodás céljait szolgálja.
b) Egyéb beépítésre nem szánt területen építmény elhelyezése csak különleges esetben (természetvédelmi
fenntartási célból, kutatási, oktatási, bemutatási, ismeretterjesztési cél megvalósítása érdekében, illetve az
előbbiekhez kapcsolódó ökoturisztikai célból) javasolt.
c) Kilátótorony építése csak turisztikai, vagy tudományos kutatási célból javasolt, a helyszín oly módon
történő megválasztásával, hogy az eredeti terepszinttől számított legfeljebb 10 méteres magassággal
legyen létesíthető.
d) Az övezetben nagy felületű reklám célú hirdető építmény és csarnok jellegű építmény létesítésének
tilalma javasolt.
e) Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan környezetszennyező
létesítmény – így különösen hulladéklerakó, dögkút, szennyvíziszap-tároló és kezelő, hígtrágya-tároló –
létesítésének tilalma javasolt.
f) Az erdőterületeken kerítés csak olyan módon létesítendő – ha azt egyéb jogszabály vagy biztonsági
előírás másként nem rendeli –, hogy az erdőterület látogathatósága fennmaradjon, illetve közjóléti
rendeltetésű erdőterület esetében azt funkciójában ne zavarja. A kerítés létesítése a természeti rendszerek,
ökológiai kapcsolatok fenntartására figyelemmel, a természetvédelmi hatósággal egyeztetett módon
történjen.
g) A károsodott és leromlott védett természeti területek élőhelyeinek mielőbbi rehabilitációja javasolt.
h) A kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében változtatandó meg.
i) Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélő módszerek alkalmazásával történhet.
j) Erdőtelepítést őshonos fafajokkal célszerű végezni.
k) Az ökológiai folyosók esetleges hézagainak pótlására ajánlott törekedni (pl. visszagyepesítés, fasorok,
cserje és erdősávok telepítése).
l) Gyepterületeken tájjelleget megváltoztató fásítás, valamint gyepfeltörés nem, illetve csak a nemzeti park
igazgatóság egyetértésével javasolt.
m) Az övezetbe tartozó természetes és közel természetes vízfolyások új, vagy más mederbe terelése, a
természetközeli állapotot veszélyeztető duzzasztása nem megengedhető. Új víztározók létesítése csak az
edafikus fauna átfogó vizsgálata után kezdeményezendő.
n) Az erdőterület nagysága összességében ne csökkenjen.
o) Energetikai célú növénytelepítés nem ajánlott.
p) A kerékpáros és lovagló utak helyének kijelölése során a természetvédelmi hatóság bevonása javasolt.
Egyéb technikai sportok nem kívánatosak.
q) Az övezetben új építmény, létesítmény, műszaki infrastruktúra létesítése, telepítése, hulladékkezelő,
ártalmatlanító létesítmény vagy bármilyen más környezetterhelő tevékenység megvalósítása, folytatása
csak kivételesen, a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel, a természet védelméhez fűződő
érdekek sérelme nélkül javasolt.
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r) Az övezetben külterjes gazdálkodás kívánatos.
s) Az övezetben az árkok, csatornák, utak mentén és a táblák szélén az élővilág fennmaradását szolgáló
fasorok, cserjesávok, erdősávok fenntartása, illetve telepítése javasolt, különös tekintettel a határon
áthúzódó ökológiai folyosók, Natura 2000 területek tekintetében. A határon átnyúló térségekben a közös
elveken nyugvó egyeztetett tervezés javasolt.
t) A meglévő települési hulladéklerakók rekultivációjának monitorozása szükséges.
u) Javasolt a holtágak rehabilitációjának folytatása és azok racionális, fenntartható hasznosításának
kialakítása.
v) A vízfolyások menti ökológiai (zöld) folyosó területek külterületi szakaszát a településrendezési
tervekben legalább 50-50 m szélességben, korlátozott területhasználattal javasolt szabályozni.
w) Új víztározót, gátat csak ott és olyan módon lehet kialakítani, ahol és amilyen módon az a természetes
élővilágot nem károsítja, vagy nem veszélyezteti.
2.3. ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT PUFFERTERÜLETÉNEK ÖVEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) Az övezetben új beépítésre szánt terület kijelölése kizárólag a szomszédos magterület, vagy ökológiai
folyosó természeti értékeinek, biológiai sokféleségének, valamint táji értékeinek figyelembevételével,
azok sérelmét kizáró módon javasolt.
b) Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélő módszerek alkalmazásával történjen.
Művelési ág és gazdálkodási mód megváltoztatása csak a termőhelyi viszonyokhoz igazodó
természetközeli gazdálkodás érdekében – külterjes erdő, rét és gyepgazdálkodás – javasolható.
c) Az övezetben a távközlési és energetikai célú magasépítmény, potenciálisan környezetszennyező
létesítmény – így különösen hulladéklerakó, dögkút, szennyvíziszap-tároló és kezelő, hígtrágya-tároló –
létesítésének tilalma javasolt.
d) Az erdőterületeken kerítés csak olyan módon létesítendő – ha azt egyéb jogszabály vagy biztonsági
előírás másként nem rendeli –, hogy az erdőterület látogathatósága fennmaradjon, illetve közjóléti
rendeltetésű erdőterület esetében azt funkciójában ne zavarja. A kerítés létesítése a természeti rendszerek,
ökológiai kapcsolatok fenntartására figyelemmel, a természetvédelmi hatósággal egyeztetett módon
történjen.
e) Az övezetben új külszíni bányatelek megállapítása nem javasolt.
f) Az övezetben az országos jelentőségű védett természeti területeken és a Natura 2000 területeken kívüli
gyepterületeken tájjelleget megváltoztató fásítás valamint gyepfeltörés csak a természetvédelmi hatóság
engedélyével történjen.
g) Az erdőterület nagysága összességében ne csökkenjen.
h) Energetikai célú növénytelepítés nem ajánlott.
2.4. KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK ÖVEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében a szántó művelési ág megváltoztatását kerülni
szükséges.
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b) Alapvető kívánalom, hogy a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületeket a településrendezési
eszközök – a tájvédelmi, a környezetvédelmi, a természetvédelmi és az örökségvédelmi szempontokat
betartva – általános mezőgazdasági terület terület-felhasználási egységbe sorolják.
c) Az övezetben szükséges elősegíteni az agrár-térszerkezetet előnyösen formáló mozaikos véderdősávok,
fasorok telepítését, egyben biztosítani szükséges a meglévő mezsgyék, erdősávok védelmét.
d) Javasolt a talajdegradációt megakadályozó művelési technológiák előnyben részesítése, valamint
növényvédőszerek és műtrágyák ésszerű, a feltétlenül szükséges mértéket meg nem haladó alkalmazása.
2.5. JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK ÖVEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) Jó termőhelyi adottságú szántók övezetében a szántó művelési ág megváltoztatását kerülni szükséges.
b) Lehetőség szerint a jó termőhelyi adottságú szántóterületeket a településrendezési eszközök – a
tájvédelmi, a környezetvédelmi, a természetvédelmi és az örökségvédelmi szempontokat betartva –
általános mezőgazdasági terület terület-felhasználási egységbe sorolják.
c) Az övezetben szükséges elősegíteni az agrár-térszerkezetet előnyösen formáló mozaikos véderdősávok,
fasorok telepítését, egyben biztosítani szükséges a meglévő mezsgyék, erdősávok védelmét.
d) Javasolt a talajdegradációt megakadályozó művelési technológiák előnyben részesítése, valamint
növényvédőszerek és műtrágyák ésszerű, a feltétlenül szükséges mértéket meg nem haladó alkalmazása.
2.6. ERDŐK ÖVEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) Alapvető kívánalom, hogy az erdők övezetébe tartozó erdőterület a településrendezési eszközökben
erdőterület terület-felhasználási egységbe sorolódjon.
b) Természeti állapotát tekintve erdőnek minősülő, az erdők övezetébe tartozó erdőterület művelési
ágának megváltoztatását kerülni szükséges.
c) Az erdők övezetébe tartozó erdőterületen biztosítani szükséges a gazdasági, a védelmi és a közjóléti
használat összhangját.
2.7. ERDŐTELEPÍTÉSRE JAVASOLT TERÜLET ÖVEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) Az erdőtelepítésre javasolt területek állapotát úgy javasolt fenntartani, hogy az a későbbi erdőtelepítés
lehetőségét ne zárja ki.
b) Az erdőtelepítésre javasolt területek pontosításánál a termőhelyi adottságokat, a talajok
termőképességét, a mezőgazdasági művelésre való alkalmasságot, valamint a környezetvédelmi és
természetvédelmi igényeket és kizáró tényezőket javasolt figyelembe venni.
c) Kedvező mezőgazdasági adottságokkal rendelkező térségekben elsősorban mezővédő erdősávok és
kisebb erdőfoltok telepítése indokolt.
2.8. TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
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a) Az övezetben törekedni szükséges a hagyományos tájhasználat és tájszerkezet megőrzésére. Művelési
ág megváltoztatása, illetve más célú területhasználat csak az adottságoknak megfelelő tájhasználat
kialakítása, a tájkarakter erősítése érdekében, valamint közmű és közlekedési létesítmények építése okán
javasolt.
b) Javasolt meghatározni a tájkarakter jellegzetességeit, s a településrendezés során ezek megőrzését
segítő szabályozást alkalmazni.
c) Törekedni ajánlott a kastélykertek, parkok eredeti területének feltárására, lehetőség szerinti
rekonstrukciójára, ezzel kapcsolatban az eredeti átlátások, kilátópontok rendszerének megőrzésére,
helyreállítására.
d) A hagyományos tájhasználat megtartása érdekében fontos a külterületeken (elsősorban az erdő-, a
mezőgazdasági, a vízgazdálkodási területeken, valamint a különleges területeken) az építési lehetőségek
tájképi szempontokat is figyelembe vevő következetes helyi szabályozása, különösen a településközeli
kertes területeken, valamint – a szőlőművelés fenntartását segítve – a borvidékhez tartozó
szőlőterületeken.
e) Új beépítésre szánt terület kijelölése csak a meglévő belterületekhez szervesen kapcsolódva javasolható.
f) A természeti és tájképi értékek megőrzése és a belterületek/beépítésre szánt területek összenövésének
megakadályozása érdekében a szomszédos települések beépítésre szánt területei közötti külterületek,
beépítetlen jellegének kellő szélességben történő megőrzése kívánatos.
g) A településrendezési eszközökben javasolt lehatárolni a szőlő-, a gyümölcs- és a kertgazdálkodás
szempontjából szükséges kertes mezőgazdasági területeket. A kertes mezőgazdasági területeken (volt
zártkertek) tájba illeszkedő, hagyományos építészeti megoldásokkal gyümölcs- és szőlőtermesztést,
kertgazdálkodást szolgáló épületek helyezhetők el. Új telekalakításkor 1500 m2-nél kisebb teleknagyság
nem javasolt. A beépítés javasoltan a gazdálkodást szolgálja, így azt gyümölcs, szőlő, kert művelési
ágakhoz kívánatos kötni.
h) Az övezetbe eső gyepterületeket (legelők, rétek) a beépítésektől óvni szükséges.
i) Erdőterületen csak az erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást, turizmust, kutatást-oktatást szolgáló épületek
elhelyezése javasolt, a természeti értékek sérelme nélkül.
j) Az erdőterületeken kerülni szükséges a nagy kiterjedésű véghasználatokat (tarvágásos területeket),
valamint az idegenhonos faállományok telepítését.
k) A tájban megjelenő települési sziluettet megváltoztató bel-, vagy külterületi magas építmények
elhelyezését kerülni javasolt, a településrendezési eszközökben a kialakult településképnek és a jellemző
helyi építési hagyományoknak megfelelően javasolt meghatározni a lehetséges beépítési magasságokat.
l) A jellemzően vidéki, falusi környezetben törekedni ajánlott a hagyományos táj- és településszerkezet
megőrzésére (vagy lehetőség szerint újjáalakítására), a kistelepülések és a táj közötti szerves kapcsolatok
megtartására, az értékes táji elemek, egyedi tájértékek fokozott védelmére. A városokban ezeken
túlmenően fontos célnak tekintendő a zöldfelületek arányának növelése, a településszerkezeti
kívánalmakkal összhangban.
m) A kilátás-rálátás szempontjából értékes tájképi részletek (folyóparti, vízparti területek, történeti kertek,
magaslati kilátópontok, várromok) a turizmus tekintetében is vonzerőt jelentenek. Törekedni javasolt a
tájban rejlő kiváló turisztikai lehetőségek természetkímélő és hagyományőrző módon történő, a táji
értékek fennmaradását segítő hasznosítására.
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n) A településrendezési eszközökben figyelmet kell szükséges fordítani az egyedi tájértékekre, és ezek
védelme érdekében előírásokat szükséges meghatározni a helyi építési szabályzatban.
o) A meglévő, tájképet zavaró hatású (és el nem bontható) építmények, létesítmények – lehetőségek
szerinti – tájba illesztését, illetve takarását biztosítani javasolt.
p) Az övezetben nagy méretű reklámhordozó műtárgyak felállítása nem kívánatos.
q) A vízfolyások külterületi szakaszait a településrendezési eszközökben legalább 50-50 m széles sávban
beépítésre nem szánt területként, korlátozott területhasználattal javasolt szabályozni, a meglévő
természetes medervonalakat, holtágakat és a vizeket kísérő természetes növényzetet szükséges megőrizni.
r) A településszerkezeti és településképi értékek védelme terén fontos a településszerkezetileg elkülönülő
településrészek szerkezeti, építészeti jellegzetességeinek, településképi egységének megóvása.
s) A megszüntetésre került / kerülő hulladéklerakók környezetvédelmi követelményeknek megfelelő
rekultiválására kiemelt figyelmet szükséges fordítani.
t) A kiépítendő közlekedési nyomvonalakat – a közlekedésbiztonság megtartása mellett – a
geomorfológiai adottságokhoz igazodóan ajánlott vezetni.
2.9. VILÁGÖRÖKSÉGI ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI VÁROMÁNYOS TERÜLETEK ÖVEZETÉRE
VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) A világörökségi és világörökségi várományos területek kiemelkedő egyetemes, illetve egyetemes
értékeit, valamint az ezeket hordozó attribútumokat komplexen javasolt kezelni, bemutatásukat és az
örökségturizmusban képviselt potenciális célpont szerepüket nemcsak önmagukban, hanem más
értékekkel együtt indokolt hangsúlyozni.
b) A településrendezési eszközökben, illetve a településkép védelmi rendeletekben ajánlott kitérni a
világörökségi és világörökségi várományos helyszínek és környezetük kilátás- és rálátásvédelmi
előírásaira, a területhasználatokat pedig úgy szükséges szabályozni, hogy a táji értékek sértetlenek
maradjanak.
c) A világörökségi és világörökségi várományos területekkel szomszédos ingatlanokat a helyi építési
szabályzatban tájvédelmi és karaktervédelmi szempontok alapján javasolt szabályozni.
d) A terület jövőjét meghatározó helyi tervekben a kulturális örökségi értékek védelmének prioritása
kívánatos.
e) A világörökségi és világörökségi várományos területen minél előbb javasolt megoldani a tájsebek
rekultivációját.
2.10. VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) Az ivóvízbázisok védelmének fejlesztése kívánatos a szolgáltatott víz megfelelő minőségének
biztosításához. Távlati cél a vízkészletek jó állapotának elérése, a természetes vízkészletek és a vízigények
egyensúlyának megőrzése.
b) A megyében különösen fontos hangsúlyt helyezni a felszíni és felszín alatti vízkészletek mennyiségi
védelmére, az egyenlőtlen csapadékeloszlás mellett ugyanis a földtani és felszínalaktani adottságok
következtében a lefolyás jelentős.
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c) A vízbázisok hidrogeológiai védőterületén belül a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai
szerint történhet a területek beépítése és hasznosítása.
d) A vízbázisok hidrogeológiai védőterületén belül a szennyvízelvezetés, -tisztítás terén fokozott védelem
biztosítása szükséges.
e) A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait a
településrendezés során alkalmazni szükséges.
f) A sérülékeny környezetben lévő felszín alatti vízkészletek védelme szükséges, hogy kiterjedjen az
üzemelő, a tartalék és a távlati hasznosításra kijelölt vízbázisokra egyaránt.
g) A felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme érdekében a használt vizek kezelése,
tisztítást követő hasznosításának elősegítése szükséges.
h) Felszíni ivóvíztározók esetében a védelmi célú előírásokat célszerű kiterjeszteni az egész vízgyűjtő
területre.
i) A felszíni vízkészletek vízminőségének hatékony védelmét elsősorban a holtágak, tavak, víztározók
esetében szükséges biztosítani, különös figyelmet fordítva az ivóvíztározókra. Ezeken a területeken
alapvető fontosságú a szennyvízcsatornázás.
j) Indokolt felszámolni, vagy biztonságos műszaki védelemmel ellátni, minden olyan tevékenységet,
amely ivóvízbázist bármilyen formában veszélyeztethet.
k) A beépített területek még csatornázatlan részein szorgalmazni javasolt a már megépített
szennyvízcsatorna hálózatokra való csatlakozás lehetőségét.
l) Új beépítésre szánt terület kijelölése csak a keletkező szennyvizek megfelelő kezelése – területről
elvezetése, vagy területen belüli megfelelő tisztítása – esetén javasolható.
m) A települések beépített meredek domboldalain a szennyvizek szikkasztását tiltani szükséges a
csúszásveszély miatt, a területeket szükséges bekötni a szennyvízcsatorna hálózatba, vagy a szennyvizek
összegyűjtésére teljesen vízzáró szennyvízgyűjtő berendezéseket szükséges kiépíteni.
n) A kisebb településeken és üzemi telepeken, ahol a csatornahálózat kiépítése nem gazdaságos, szakszerű
egyedi szennyvízelhelyezést (zárt rendszerű szennyvíztárolók) szükséges alkalmazni.
o) A településrendezési eszközök készítése során szükséges kijelölni a vízvédelemmel érintett területeket,
és a helyi építési szabályzatban az érintett építési övezetre, vagy övezetre szabályokat szükséges
megállapítani.
p) Bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet
csak folytatni.
2.11. NAGYVÍZI MEDER ÖVEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról,
hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és
tartalmára vonatkozó szabályokról a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet rendelkezik.
b) A nagyvízi mederben elsődlegességet szükséges biztosítani az árvíz biztonságos levezetésének, minden
használatot az árvízvédelmi szempontoknak szükséges alárendelni.
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c) A folyók nagyvízi medrének használata és hasznosítása során, a nagyvízi mederben a termőföld más
célú hasznosításának megvalósítására, a művelési ág megváltoztatására, valamint építménynek a nagyvízi
mederben történő elhelyezéséhez az illetékes Vízügyi Igazgatóság hozzájárulását szükséges megkérni. A
jelenlegitől eltérő tevékenység folytatásának a feltétele az árvízvédelmi szempontok betartása, az árvíz és
a jég levezetésének biztosítása.
d) Közcélú létesítmény kivételével – építmény nagyvízi mederben történő elhelyezéséhez –az illetékes
vízügyi hatóság csak akkor járulhat hozzá, ha a nagyvízi mederkezelési terv (NMT) figyelembevételével
az elhelyezés megvalósítható.
e) A levezető sávokra vonatkozó területhasználati- és építési előírásokat jogszabály szabályozza. Az
építésre vonatkozóan a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének és az érintett nagyvízi
mederkezelési terv építésekre vonatkozó előírásainak a betartása szükséges.
f) A nagyvízi mederkezelési tervekben szereplő beavatkozások és előírások végrehajtását a vízügyi
igazgatási szerv ellenőrzi. Jogsértés megállapítása esetén kezdeményezheti az illetékes hatóságnál a
területhasználat nagyvízi mederkezelési terv szerinti helyreállítását, megváltoztatását.
2.12. VTT-TÁROZÓK ÖVEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) A VTT-tározók területének használatát az árvízvédelmi szempontoknak szükséges alárendelni.
b) A terület az elsődleges árvízvédelmi célokon túl a művelési ágnak és a valós használatnak megfelelő
besorolást kaphat. A területen az extenzív mezőgazdasági használat (például a legeltetés), az erdősítés
javasolt.
c) Építési jogot keletkeztető szabályozás tiltása javasolt.
2.13. HONVÉDELMI ÉS KATONAI CÉLÚ TERÜLET ÖVEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) A honvédelmi területek korlátozásmentes fenntartása nemzeti érdek.
b) Az övezet lehatárolását és a honvédelmi és katonai célú területek védőterületeit a Honvédelmi
Minisztérium adatszolgáltatása alapján szükséges kijelölni.
2.14. ÁSVÁNYI NYERSANYAGVAGYON ÖVEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) A megkutatott készletekkel rendelkező működő és szabad ásványi nyersanyag-lelőhelyek védelmét,
továbbá az újabb nyersanyagkutatások lehetőségét a településrendezési eszközökben biztosítani szükséges.
b) A településrendezési eszközökben, az övezet területén csak olyan terület-felhasználási kategória
kerüljön kijelölésre, ami távlatban a bányászati tevékenységet nem lehetetleníti el.
c) Az övezetbe tartozó területeken bányatelek csak abban az esetben állapítható meg, ha azt más övezeti
szabályozás nem tiltja.
d) Javasolt az erőforrások felhasználásának további csökkentése, takarékosságra ösztönző lépések
megtétele.
e) Javasolt minimálisra csökkenti az erőforrások kitermeléséből és felhasználásából eredő környezeti
terheléseket, megelőzni a környezeti károkat.
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f) Javasolt az újrahasználat, illetve újrafeldolgozás révén elősegíti az erőforrásoknak a gazdaságba történő
visszaforgatását.
g) Javasolt az ásványi nyersanyagok kitermelése és hasznosítása során a környezetterhelés csökkentése és
a környezeti károk megelőzése, az erőforrás-kímélő, innovatív, elérhető legjobb technológiák
alkalmazásával.
2.15. RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET ÖVEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) Az övezetbe tartozó területeket a településrendezési eszközök készítése során, vízügyi megalapozó
tanulmányok felhasználásával szükséges lehatárolni.
b) Az övezettel érintett területeket a településrendezési eszközökben – a vízvédelmi szempontokat
figyelembe véve – szükséges beépítésre szánt, vagy beépítésre nem szánt területekké sorolni, és a rá
vonatkozó előírásokat megállapítani.
c) A belvízkárok elkerülését és a védekezés hatékonyságát a terület-felhasználás kijelölésével is szükséges
elősegíteni
2.16. FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS TERÜLET ÖVEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) Az érintett települések esetében a földtani veszélyforrás övezetét a településrendezési eszközökben a
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, illetve a bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal adatszolgáltatása alapján szükséges pontosítani.
b) Az övezet területén a meglévő fás szárú növények védelméről és fenntartásáról, továbbá talajvédő
fásítások létesítéséről kívánatos gondoskodni.
c) A potenciálisan veszélyeztetett területeken a földtani veszélyt kiváltó tényezők és a tervezett
fejlesztések kapcsolatát javasolt vizsgálni. Ennek függvényében szükséges a településrendezési
eszközökben a területhasználatot korlátozó előírásokat meghatározni, illetve a létesítmények alapozását a
csúszást kiváltó tényezők figyelembevételével előírni.
d) A településrendezési eszközökben a felszíni vizek (belvizek) szakszerű elvezetésére szolgáló
létesítmények elhelyezhetőségét biztosítani szükséges, az elvezetés megoldására javaslatot kívánatos
megfogalmazni.
e) A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, illetve a bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal adatszolgáltatásán alapuló alábányászott területeken és azok környezetében hangsúlyt
szükséges helyezni a területhasználat szabályozására. Ennek során nemcsak az alábányászottság
mértékére, hanem a felszín alatt lévő műtárgyak számára és helyzetére is figyelmet szükséges fordítani.
f) Külön jogszabály szerinti barlangok felszíni védőövezetében a beépítés feltételeit a településrendezési
eszközökben a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság véleménye alapján javasolt
meghatározni.
g) A nem megfelelően tömedékelt, felhagyott bányavágatok okozta felszínmozgások, roskadások,
beszakadások elkerülésére, építési beruházást megelőzően javasolt az érintett terület lokális vizsgálata
például sekélyfúrásokkal, illetve sekélygeofizikai szelvényezéssel.
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2.17. KIEMELT JELENTŐSÉGŰ GAZDASÁGI ÖVEZETRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) Jelentős szállítási, illetve munkaerő-igénnyel fellépő tevékenységek elhelyezése – a közlekedési
infrastruktúra meglétére tekintettel – a kiemelt jelentőségű gazdasági övezetbe tartozó települések
területén javasolt.
b) Lehetőleg kerülni kell a zöldmezős beépítéseket, és helyette a település barnamezős területeit célszerű
felhasználni. Hangsúlyossá szükséges tenni a takarékos, összehangolt területhasználat érvényesítését, a
barnamezős területek újrahasznosítását és a települések belterületein a beépítési intenzitás növelését,
illetve a településközpontok, történeti beépítésű területek revitalizációját.
2.18. KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TURISZTIKAI ÖVEZETRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) A turisztikai fejlesztéseknél az egymásra épülő, az egymást nem kioltó javaslatok élvezzenek prioritást.
b) Az övezettel érintett településeken belül – a táj- és természetvédelmi célokkal és szempontokkal is
összhangban – az ökoturizmust szolgáló fejlesztések (különösen kerékpáros útvonal, gyalogos útvonal,
lovas útvonal) kijelölése javasolt, hogy hangsúlyt kapjon.
2.19. MEGYEHATÁRON, TELEPÜLÉSHATÁRON ÁTNYÚLÓ, EGYÜTT TERVEZENDŐ TÉRSÉG
ÖVEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) Az övezet egészére Stratégiát szükséges kidolgozni, illetve a meglévő elhatározásokat legalább 5 évente
javasolt felülvizsgálni.
2.20. KÖZIGAZGATÁSI HATÁRON
ÖVEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS

ÁTNYÚLÓ,

EGYÜTT

TERVEZENDŐ

LÉTESÍTMÉNYEK

a) A közigazgatási határokat átmetsző létesítmények területét egységes elvek alapján szükséges kezelni,
ajánlott eltekinteni a különböző közigazgatási területekhez való tartozásuktól.
b) Az egységként kezelt létesítményi területet minden érintett település településfejlesztési és -rendezési
dokumentumaiban ajánlott megjeleníteni.
2.21. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
TÁRSULÁSBAN TÖRTÉNŐ KÉSZÍTÉSÉNEK ÖVEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) A társulásban történő településfejlesztési dokumentumok, illetve településrendezési eszközök készítése
során az infrastruktúra hálózatok több települést érintő nyomvonalas elemeit, a településhatárok menti 200
méteres sávon belüli terület-felhasználásokat, övezeti besorolásokat, valamint a településhatáron átterjedő
hatású létesítményeket az érintett települések közös, konszenzuson alapuló állásfoglalása alapján javasolt
kijelölni.
2.22. ZÁRTKERTI ÖVEZETRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) A zártkerti övezet lehatárolásánál azon önkormányzati szándékot kívánatos érvényesíteni, amely
kimondja, hogy melyek azok a területek, ahol a fejlesztéseknek a mezőgazdasági hagyományok
megtartását, egyben a kiskertes használat hosszú távú fenntartását javasolt megőrizni.
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b) A mezőgazdasági művelés hosszú távú megőrzése javasolt mind a rövid ellátási lánc fenntartása, mind
a rekreációs célú kiskertes használat megőrzése okán.
c) A területek közművesítettségi szintjét elsődlegesen a környezetvédelmi szempontok szükséges, hogy
meghatározzák.
d) Az övezetek kijelölt területén a lakás célú használat kerülendő, a területek jelentős
intenzitásnövekedése nem támogatott.
2.23. LAKÓTELEPI ÖVEZETRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) A lakótelep definícióját ajánlott megfogalmazni.
b) Kívánatos beazonosítani az övezetbe tartozó egyes településeken a lakótelepnek tekintett
területrészeket.
c) A lakótelepek tömbtelkeinek közterületként való megtartása, zöldfelületi állományának megőrzése
szükséges.
d) A tömbtelkek területének építési joggal való csökkentése nem kívánatos.
3. MEGYEI ÖVEZETNEK NEM MINŐSÜLŐ TERÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
3.1. BARNAMEZŐS TERÜLETEK
a) Az iparfejlesztési és a környezetvédelmi támogatások összekapcsolásával javasolt a barnamezős
területre irányítani az új ipartelepítést.
b) A terület szennyezettsége gazdaságos keretek közti felszámolásának hiányában a szennyezés
továbbterjedését megakadályozó utóhasznosítás javasolt.
3.2. TERMÉSZETES FOGYÁSSAL, MAGAS ELVÁNDORLÁSSAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK
a) Az érintett településeken az elvándorlást mérséklő stratégiák kidolgozása, a népességszám stabilizálását
elősegítő intézkedések meghozatala kívánatos.
3.3. KAPUSZEREPET BETÖLTŐ TELEPÜLÉSEK
a) Az érintett települések településfejlesztési dokumentumai, településrendezési eszközei, valamint
településképi rendelete készítése, felülvizsgálata, valamint módosítása során a feltárulási látványpontok,
látványvonalak védelmére javaslatokat, előírásokat kívánatos megfogalmazni
b) A kapuszerepet betöltő települések települési szövetbe történő belépési pontjain kapumotívum
kialakítása javasolt, a táj- és településkép védelmi szempontok figyelembevétele mellett.
3.4. VÖLGYI JELLEGŰ TELEPÜLÉSEK
a) Az övezettel érintett települések településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési
stratégiája, valamint településrendezési eszközei készítése, felülvizsgálata, valamint módosítása során az
átszellőzés szerepét hangsúlyosan szükséges kezelni.
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b) Szakmai vizsgálatokra (szimuláció, szélcsatorna vizsgálat stb.) alapozva javasolt kijelölni az
átszellőzési sávokat, melyek megőrzése kiemelt közérdeknek minősül.
c) A településrendezési eszközökben az átszellőzést akadályozó, elzáró építési lehetőségek megteremtését
javasolt megakadályozni.
d) Levegőminőség-védelmi akciótervet szükséges kidolgozni, a füstköd-riadótervek aktualizálásáról
gondoskodni szükséges.
e) A hulladék-tüzelőanyagok jelentette szennyezéseket ajánlott elkerülni.
f) A kerti hulladékok égetésének tilalmát kívánatos bevezetni.
3.5. KLÍMAVÁLTOZÁSRA KÜLÖNÖSEN ÉRZÉKENY TERÜLETEK
a) Az érintett települések településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája,
valamint településrendezési eszközei készítése, felülvizsgálata, valamint módosítása során a vizek helyben
tartására és helyben történő felhasználására, a település zöldfelületeinek bővítésére, a lombkoronaarány,
egyben az árnyékolt felületek növelésére szolgáló előírásokat ajánlott megfogalmazni.
3.6. DEFLÁCIÓVAL ÉS ERÓZIÓVAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK
a) Az érintett területeken a mezővédő erdősávokkal körülvett mezőgazdasági művelés alatt álló
legnagyobb táblaméreteket a klímakiegyenlítési, a mechanikai védelmi, valamint a benapozottsági
szempontok együttes mérlegelése alapján javasolt meghatározni.
b) A deflációval érintett települések településfejlesztési dokumentumaiban, valamint településrendezési
eszközeiben a kijelölt legnagyobb táblaméretet meghaladó szántóterületekre mezővédő erdősávok
telepítését szükséges előírni.
c) Az erózióval érintett területeket – ettől eltérő természetvédelmi szempont fennállásának hiányában –
erdőterületbe szükséges besorolni.
3.7. KISERŐMŰNEK MINŐSÜLŐ NAPELEMPARK ELHELYEZÉSÉRE VIZSGÁLAT ALÁ VONHATÓ
TERÜLETEK
a) A természetvédelmi, a tájképvédelmi, az erdőterületi, az átlag feletti termőföldi, a művi értékvédelmi,
valamint a nagyvízi érintettséggel bíró területeken kiserőműnek minősülő napelempark elhelyezése nem
kívánatos.
b) A vizsgálat alá vonható területen belül napelempark telepítése csak további szempontok együttes
mérlegelését követően javasolt.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörében eljáró
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének
25/2020. (V. 29.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó intézkedési javaslatok
elfogadása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökeként – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva – az alábbi határozatot hozom:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervéhez készült – e határozat mellékletét képező –, a
megyei területrendezési tervben foglaltak érvényre jutását elősegítő intézkedési javaslatokat elfogadom.
Felelős:
Határidő:

Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
azonnal
Dr. Lupkovics Beáta s. k.
jegyző

Bánné dr. Gál Boglárka s. k.
a közgyűlés elnöke

INTÉZKEDÉSI JAVASLAT
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területrendezési tervének módosításához
1.

A megyei önkormányzat a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 12.
§ (1) bekezdés a) és c) pontja alapján a megye területére vagy térségére – a megyei jogú városok
önkormányzata kötelező bevonásával, észrevételeik figyelembevételével – a 6. § d) pontjával
meghatározott tervvel [Trtv.-vel] összhangban területrendezési tervet készít. E feladata ellátásának
érdekében a következő intézkedéseket kell tenni:
(1) A települések településrendezési eszközeinek felmérése a megyében. Teljes körű adatbázis
létrehozása.
Felelős:
megyei főépítész
Határidő: 2021. december 31.
(2) Felhívás az érvényben lévő településrendezési eszközök felülvizsgálatára és a megyei
területrendezési terv alapján szükséges tervmódosítások végrehajtására.
Felelős:

Előkészítésért: megyei főépítész
Felhívásért: a Közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2020. szeptember 30.
(3) A településrendezési eszközök megyei területrendezési tervvel való összhangjának megteremtése
érdekében történő véleményezése során szorgalmaznia kell, hogy a megyében minden települési
önkormányzat a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi elvárásait teljesítő, térinformatikai
rendszerben kidolgozott településrendezési eszközökkel rendelkezzen.
Felelős:

a Közgyűlés elnöke
Végrehajtásért: megyei főépítész
Határidő: folyamatos
(4) Az elfogadott megyei területrendezési terv térképi és táblázatos információ-tartalmának feltöltése
a megyei önkormányzat honlapjára, valamint megküldése a Dokumentációs Központ számára.
Felelős:

jegyző
Végrehajtásért: megyei főépítész
Határidő: folyamatos
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(5) Adatszolgáltatás a településrendezési tervek készítői, illetve az önkormányzatok számára a
jogszabályi előírások szerint:
- a jóváhagyott Térségi Szerkezeti Terv területfelhasználási egységeiről,
- a térségi szabályozási övezetekről, valamint
- a területrendezési szabályzatról (előírásokról).
Felelős:
megyei főépítész
Határidő: folyamatos
2.

A megyehatáron átnyúló területrendezési koordináció feltételeinek biztosítása.
Felelős:
a Közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

3.

Monitoring-rendszer létrehozása a területrendezési terv érvényesülésének, folyamatos
karbantartásának és a módosítások átvezetésének érdekében, a területfejlesztési dokumentumok
változásainak követésére, valamint a terv megvalósítása társadalmi, gazdasági és környezeti
hatásainak értékelésére.
Felelős:
a Közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

4.

A megyei területrendezési terv Trtv. következő felülvizsgálatához illeszkedő, teljes körű
felülvizsgálata.
Felelős:

a Közgyűlés elnöke
Előkészítésért: megyei főépítész
Határidő: értelemszerűen

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörében eljáró
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének
26/2020. (VI. 8.) határozata
Tárgy: Pályázat benyújtása megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökeként – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III.11.) Korm rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva – az alábbi határozatot hozom:
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 6. pontja, valamint az ennek alapján a belügyminiszter és
a pénzügyminiszter által közzétett „Pályázati Kiírás” figyelembe vételével pályázatot nyújt be a
„Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása” előirányzatra
20.000.000 Ft, azaz Húszmillió forint
vissza nem térítendő támogatás
elnyerése érdekében.
2. A pályázat (támogatás iránti kérelem) benyújtásával összefüggésben az 1. pontban megjelölt törvény és
Pályázati Kiírás által előírt intézkedések és jognyilatkozatok megtételére és a szükséges
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dokumentumok benyújtására, az esetleges hiánypótlás teljesítésre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke jogosult.
Felelős:
Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: 2020. június 30.
Dr. Lupkovics Beáta s. k.
jegyző

Bánné dr. Gál Boglárka s. k.
a közgyűlés elnöke
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