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Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
1. Általános észrevételek
1.1 A területrendezési terv a teljes megyére készült, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996.
évi XXI. törvényben, a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi
követelményeiről szóló 18/1998. (VI. 25.) rendeletben meghatározottak alapján. Emiatt az egyes
szakágak vizsgálata, a területrendezési terv felépítése csak megyei szinten értelmezhető, ezért ettől
eltérni nem célszerű (jogilag nem is lehet), így a területrendezési terv „térségi” szintű lebontására nincsen
mód.
1.2 Az észrevétel nem vonatkozik konkrétumokra, nem emel ki egyes táblázatokat, azonban úgy
gondoljuk, hogy a tervanyag minden táblázata az 1.1-ben meghatározott tartalomra tekintettel kellően
megvilágítja az adott szakágak jellemzőit, folyamatait, problémáit.
1.3-1.4 A terv műfajából adódóan a MTrT sajnos nem fejlesztési típusú terv, célja a megyei elképzelések,
igények alapján az infrastrukturális elemek és a települési területek helybiztosítása helybiztosítása, és
ágazati korlátokkal, törvényi szabályozásokkal való összehangolása megyei szinten. Így csupán az
infrastruktúra, és a települési fejlesztési igények konkrét helybiztosítását oldhatja meg, a kiutat a
zsákutcából nem. (Megjegyezzük: ez a megyei fejlesztési koncepció feladata lenne)
1.5 A megyei turizmus a MTrT léptékének megfelelő léptékben került kidolgozásra, nem sorolhatja fel a
megye összes településének kezdeményezését, csupán a térségi – több települést átfogó – adottságokat
vizsgálhatja, és adhat javaslatokat. (Megjegyezzük, hogy az MTrT az OTrT alapján országos jelentőségű
kerékpárutat javasol Miskolcról Lillafüred felé.)
1.6 Az észrevétel nem érinti a MTrT-t.
1.7 Az észrevétellel egyet értve MTrT az eszközeit teljes mértékben felhasználja a vízi turizmus és vízi
közlekedés fejlesztésének segítésére (pl. térségi jelentőségű kikötők), de mivel nem fejlesztési típusú terv
(lásd 1.3 és 1.4 válasz), ezért további eszközzel nem tud élni.
1.8 A bányatavakkal összefüggő véleménnyel teljes mértékben egyetértünk. A probléma súlyára való
tekintettel külön intézkedési javaslat foglalkozik a bányatavakkal halmozottan érintett térséggekkel.
1.9 A MTrT, mint kistérségi mellékút tartalmazza az Eger-Miskolc közötti összekötő utat, nyomvonalának
jelzésénél felhasználva a közútkezelő és a Mezőkövesdi Kistérség által szolgáltatott információkat,
adatokat, és figyelembe véve a helyi viszonyokat.
1.10 Nem a MTrT feladata (lásd 1.3 és 1.4)
1.11 Nem a MTrT feladata (lásd 1.3 és 1.4)
1.12 A fejlesztési típusú kérdések megoldása – különösen Miskolc esetében – nem a megyei
területrendezési terv feladata.
2. Az egyes tervfejezetekhez kapcsolódó konkrét észrevételek
2.1 Határozattervezet
– A MTrT műfajából adódóan a tervben ennél szigorúbb ajánlásokat – tekintetbe véve a felhagyott
iparterületek eltérő adottságait és körülményeit is – nem lehet megfogalmazni.
– Az ipari létesítményekkel kapcsolatos aggodalom érthető, azonban erre nincsen ráhatása a MTrT-nek,
ezt minden településnek magának kell elérni az elfogadott településfejlesztési koncepcióval
összhangban.
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– Az MTrT műfajánál fogva nem adhat választ a településeken belül zajló komplex szociális –
városszerkezeti – átalakulási folyamatok kezelésére.
– A városias települési térség és a hagyományos vidéki települési térség kijelölését a városok
figyelembevételén túl, a település adott kistérségben betöltött (várható) szerepe, földrajzi helyzete,
fejlesztési/fejlődési törekvései is meghatározták. E tekintetben azok a települések, ahol ezek a
feltételek intenzíven vannak jelen városias települési térségként került meghatározásra (így a
„nagyvárosok” körül, több csomópontban is), ahol lehetőség van nagyobb kereskedelmi egység
elhelyezésére is. A hagyományos vidéki települési térségben továbbra sem tartjuk indokoltnak az 1000
m2-nél nagyobb kereskedelmi egységek létrehozását, mivel előreláthatólag nem várható nagyobb
kereslet. Amúgy az 1000 m2 alatti kategóriába „beleférnek” az országban jelenleg erős ütemben
terjeszkedő nagyobb kereskedelmi egységek is.
2.2. Megalapozó munkarészek
– A 2.7 környezetvédelmi fejezet a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi övezettel
összefüggésben az OTrT szerinti bányászatra vonatkozó szabályt idézi. Nincs lehetőség ezen szabály
kiegészítésére az „ipartelep” telepítésével kapcsolatosan.
– A táblázatot a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Világörökség Nemzeti Bizottsága Titkárságának és az
Oktatási és Kulturális Minisztérium észrevétele alapján fogjuk átdolgozni, ahol az összes műemléki
védelem alatt álló megyei objektum felsorolásra kerül.
– Az 5.34. alfejezetben a „papírgyári” erdei vasutat Miskolc-Papírgyár-Mahóca viszonylatra módosítjuk.
– Miskolc térségi jelentőségű kerékpárút fejlesztését a településszerkezeti terve alapján ábrázolja a terv.
2.3 Helyzetelemzés

– Az észrevételek tervezői választ nem igényelnek.
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