Térségi tervekkel való összhang igazolása
A többször módosított 2003. évi XXVI. törvény az Országos
Területrendezési Tervről az alábbiakat tartalmazza Nyékládháza igazgatási területére:
2. sz. melléklet – Az Ország Szerkezeti Terve

Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban
erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni → az OTRT nem jelölt ki erdőgazdálkodási
térséget, ugyanakkor az erdőterületek a hatályos
erdőtervek (adatszolgáltató Erdészeti Igazgatóság)
alapján kerültek ábrázolásra.
A mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe
kell sorolni → 909,29 ha x 0,85 = 772,89 ha

OTRT vonatkozásai számszakilag:

Erdőgazdálkodási térség
Mezőgazdasági térség
Vegyes TFH térség
Vízgazdálkodási térség
Települési térség
Főút hossza
Vasúti pálya hossza

0 ha
909,29 ha
844,85 ha
309,44 ha
403,33 ha
8,00 km
6,10 km

A szerkezeti terv ugyan 1297,58 ha-t sorol mezőgazdasági (általános, kertes) területhasználatba, de ezek
egy jelentős része az OTrT által vegyes területfelhasználású térséggel fedett területen vannak. Az OTrT
nem veszi figyelembe a város igazgatási területének jelentős részét fedő és művelésben lévő bányatelkeket {az igazgatási területen a bányaterületek területe összesen 249,71 ha}. Mivel az országos nyilvántartásban lévő bányatelkeket különleges bányaterületként kell ábrázolni az illetékes kormányhivatal adatszolgáltatása alapján, – még akkor is ha a jelenlegi állapot szerint mezőgazdasági művelésben lévő földrészletek – a magasabb szintű előírások közötti ellentmondás az OTrT és a TrT közötti eltéréshez vezet:
E 0ha + M 772,89 ha + V 718,12 ha {Σ1491,01 ha} ≰ E 34,41 ha + M 1297,58 ha {Σ1331,99 ha}

Mezőgazdasági térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki → A szerkezeti terv egyáltalán nem jelöl Ln-t, valamint Vt csak települési térséggel fedett területen van.
A vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület vagy természet-közeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető →844,85 ha x 0,85 = 718,12 ha.

A vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli
területfelhasználási egységbe kell sorolni → 309,44 ha x 0,85 = 263,02 ha; a szerkezeti terv 290,13 ha-t sorol vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe.

Az építmények által igénybevett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási
egységbe kell sorolni. Az OTrT szerinti települési térség 403,33 ha-t fed, a szerkezeti terv 406,19 ha-t irányoz elő beépítésre szánt területként.
Az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a tervezési területre vetített hossza legfeljebb ±10%-kal térhet el az ország szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól:
− Főút: 8 km → min. 7,2 km; max. 8,8 km ⧆ a főút területén változtatás nem tervezett
− Vasút: 6,1 km → min. 5,49 km; max. 6,71 km ⧆ a NIF Zrt. által kezdeményezett nyomvonal korrekció a vasútvonal hosszán nem változtat

A várost érintő főutak nyomvonalában változás nem lett előirányozva. A vasúti fővonal nyomvonalában
kisebb mértékű korrekció tervezett a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. által tervezett vasúti pályarekonstrukció miatt, ennek mértéke azonban nem éri el a ±10%-ot.

3.1. sz. melléklet – Országos ökológiai hálózat övezete
A Hejő-patak mentén, illetve a külterületen foltokban került kijelölésre.

Az ökológiai hálózat várost érintő pontos területei a Bükki
Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján kerültek átvezetésre a
Településszerkezeti Terven és a Szabályozási Terveken. A város
igazgatási területén ökológiai folyosó került kijelölése (magterület és puffer terület nem), az I-263/3/2015. ügyiratszámon
átadott területhatár változtatás nélkül került átvezetésre.
3.2. sz. melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezete

A város igazgatási területét nem érinti kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete.

3.3. sz. melléklet – Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezet
Az igazgatási területet foltokban érinti a jó minőségű szántóterület övezete, a belterület keleti és déli határában, továbbá a
bányatavaktól dél-nyugatra.

3.4. sz. melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete
A kiváló termőhelyi adottságú terület az igazgatási terület nyugati részét minimális mértékben érinti.
Az Erdészeti Hatóság adatszolgáltatásában {BOG/01/20132/2015 ügyiratszám} megadta az erdőtervezett erdők területének határát, illetve az elsődleges rendeltetést, ezek a Településszerkezeti Terven és a Szabályozási Terveken átvezetésre kerülnek.
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3.5. sz. melléklet – Országos jelentőségű tájképvédelmi terület
övezete

OTRT 21.§ (2) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan
területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá a helyi építési
szabályzatban és szabályozási tervben csak olyan építési övezet
és övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául szolgáló tájképi
értékek fennmaradását nem veszélyezteti. Az építési övezetnek
vagy övezetnek az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni.
A város igazgatási területének nyugati, domboldalra felkúszó részét (Pingyom, zártkertek) érinti az országos tájképvédelmi terület övezete. A terület lehatárolására a Bükki Nemzeti Park digitális adatszolgáltatást (I-263/3/2015. ügyiratszám) adott, amely kis mértékben korrigálásra került, a meglévő út és hatályos
tervben is gazdasági területhasználatú ingatlan-együttes felé került a terület határa. A korrigált határú tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület határán belül új beépítésre szánt terület nem került
kijelölésre; a tájképvédelemre vonatkozó szabályokat a helyi építési szabályzat rögzíti.
3.6. sz. melléklet – Világörökségi és világörökség várományos terület övezete

A város igazgatási területét nem érinti világörökségi, illetve várományos terület. A védett elemekre vonatkozóan a Forster
Központ megküldte közhiteles adatszolgáltatását, az abban foglaltak (műemlék és műemléki környezet, régészeti terület határa) átvezetésre kerültek.
3.7. sz. melléklet – Országos vízminőség-védelmi terület övezet

Az országos vízminőség-védelmi terület övezete nem érinti az
igazgatási területet.

3.8. sz. melléklet – Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése kertében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete
Nagyvízi meder nem érinti a város igazgatási területét.
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3.9. sz. melléklet – Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete
⇨ nem érinti
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület nem érinti a város igazgatási területét.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve
10/2009. (V.5.) önkormányzati rendelettel elfogadva
2. sz. melléklet - Társági Szerkezeti Terv

A térszerkezeti terv a város beépített területeit városias települési térségbe sorolta, a külterület keleti részét mezőgazdasági térségbe, a nyugati részét vegyes, illetve erdőgazdálkodási térségbe. Az OTrT-től eltér
az MTrT, mivel az OTrT erdőgazdálkodási térséget nem jelöl Nyékládháza város igazgatási területén, ehhez a meglévő állapotok is igazodnak (igen csekély az erdőterületek nagysága; az erdőtervezett erdők területe is minimálisnak mondható). A kavicsbánya tevékenység során keletkező vízfelületek vízgazdálkodási térségbe vannak sorolva; ebben is van eltérés az OTrT és MTrT között, mivel az OTrT az „Ónodi” bányatelek területét a tényleges állapotokhoz igazodva vízgazdálkodási térségként jelölte, míg az MTrT mezőgazdasági térségként.

Az MTrT és OTrT szerint sem tartalmaz új nyomvonalas létesítmény a város igazgatási területére. Ugyanakkor a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRt. a 80. sz. vasúti fővonal nyomvonal-korrekcióját irányozta
elő, amely fejlesztési szándék Nyékládházát is érinti, továbbá a meglévő közút-vasút kapcsolatok felülvizsgálata is esedékessé vált. A nyomvonalas létesítményekre vonatkozó fejlesztési elképzeléseket a településszerkezeti terv tartalmazza a területbiztosítás érdekében.
3/1. sz. melléklet
Országos ökológiai hálózat övezete

Az ökológiai hálózat övezete nem egyezik meg az MTrT és OTrT
tematikus terveken, az MTrT nagyobb területre vonatkozóan
határolta le az ökológiai hálózat területét, az illetékes Bükki
Nemzeti Park digitális adatszolgáltatás alapján került lehatárolásra a terület; az adatszolgáltatáshoz képest változtatás, korrekció nem tervezett.
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3/2. sz. melléklet
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek, kiváló termőhelyi
adottságú erdőterületek, erdőtelepítésre alkalmas terület övezetei

A város igazgatási területét csekély mértékben érinti kiváló
termőhelyi adottságú erdőterület. Az erdőterületek az illetékes
erdészet erdőtervei alapján kerültek lehatárolásra.
3/3. sz. melléklet
Országos és komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete

A város igazgatási területén meglévő bányatelkek területén
térségi komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete került kijelölésre.
3/4. sz. melléklet
Országos jelentőségű és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete

A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület a város nyugati részén került kijelölésre, az OTrT tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területként határolta le a területet.
3/5. sz. melléklet
Világörökség és világörökség várományos terület övezete, történeti települési terület övezete

A város igazgatási területét nem érinti sem világörökségi, sem
várományos, sem történeti települési terület övezete.
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3/6. sz. melléklet
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület
övezete
A város igazgatási területét a kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőség-védelmi terület övezet nem érinti.
3/7. sz. melléklet
Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete
A város igazgatási területét nem érinti a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete.
3/8. sz. melléklet
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási területek övezete
A város területét fedi az ásványi nyersanyag-gazdálkodási területek övezete. A bányatelkek ábrázolása a Bányászati Osztály
adatszolgáltatása alapján kerül ábrázolásra.
3/9. sz. melléklet
Együtt tervezhető térségek övezete

Nyékládházát nem érinti az együtt tervezhető térségek övezete.

3/10. sz. melléklet
Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete

A város igazgatási területét nem érinti a kiemelt fontosságú
meglévő honvédelmi terület övezete.
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3/11. sz. melléklet
Rendszeresen belvízjárta terület
A város igazgatási területét nem érinti a rendszeresen belvízjárta terület.

3/12. sz. melléklet
Nagyvízi meder övezete

Az MTrT a belterülettől észak-keletre a külterület jelentős részét nagyvízi meder övezetével fedettként jelölte, az OTrT szerint azonban a város igazgatási területét nem érinti a nagyvízi
meder övezete.
3/13. sz. melléklet
Földtani veszélyforrás területe

A várost nem érinti a földtani veszélyforrás területe.

3/14. sz. melléklet
Vízeróziónak kitett terület övezetével érintett települések
A várost fedi a vízeróziónak kitett terület övezet.
3/15. sz. melléklet
Széleróziónak kitett területek által érintett települések övezete
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Összefoglalva:
OTrT
Országos ökológiai hálózat
Kiváló
termőhelyi
adottságú szántó
Jó termőhelyi adottságú szántó
Kiváló
termőhelyi
adottságú erdő
Tájképvédelem

Világörökség
Országos
védelem

vízminőség

Nagyvízi meder

Kiemelt
fontosságú
honvédelmi terület

érinti
-

érinti
érinti
érinti

-

-

MTrT
Országos ökológiai hálózat

érinti

Komplex táj-rehabilitáció

érinti

Kiváló termőhelyi adottságú
erdő, szántó

Világörökség, történeti település
Kiemelten érzékeny felszín
alatti vízminőség védelem
Felszíni vizek vízminőség
védelme
Ásványi
nyersanyaggazdálkodás

Együtt tervezhető térségek
Nagyvízi meder

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület
Rendszeresen belvízjárta terület
Földtani veszélyforrás területe
Vízeróziónak kitett terület
Széleróziónak kitett terület

érinti

TrT
BNPI adatszolgáltatás alapján
jelölve, eltérés nélkül.
Az erdőterület a hatályos erdőterv alapján került jelölésre.

-

A tájképvédelemmel fedett terület a BNPI adatszolgáltatásának kisebb mértékű korrigálásával került jelölésre, új beépítésre szánt terület nem kerület kijelölésre.
-

-

-

érinti

érinti
-

érinti
érinti

-

Bányászati Osztály adatszolgáltatása alapján kerültek jelölésre a bányatelkek; különleges beépítésre szánt, illetve
beépítésre nem szánt kategóriákba az ott folytatott tevékenység és telepítendő funkciók szerint.
Az OTrT övezeti tervét vettük
figyelembe.
-

Vízerózió mértékét csökkentő
előírások meghatározása vált
szükségessé.
Szélerózió mértékét csökkentő előírások meghatározása
vált szükségessé.
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