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118.
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
1. Szakmai szempontból elhibázott döntésnek tartjuk a Tokaji Borvidék – Világörökségi terület
közvetlen környezetében erőmű létesítését. A területrendezési tervben ábrázolását nem
javasoljuk, mivel ez jogalapot teremthet a borvidék más térségeiben is erőművek létesítésére, ami
nem lenne szerencsés.
2. Az Encs-Tokaj új főúttal kapcsolatban: A 2008. évi L. törvénnyel módosított országos
területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) meghatározta az új főútvonal
nyomvonalát, attól eltérni a megyei tervben nem lehet.
3. Éppen a szerencsi erőmű helykiválasztása hívta fel a figyelmet arra, hogy erre az előírásra szükség
van. Az ökológiai hálózat területén, tájképvédelmi övezetben, borvidéki – világörökségi területen
nem egy-egy erőmű fogja fellendíteni a gazdaságot, a foglalkoztatást. A szőlészet-borászat és a
turizmus nagyobb fejlesztési és gazdasági lehetőséget jelenthet az érintett térségben.
4. A vélemény alapján az elkészült világörökségi kezelési terv helyett a jóváhagyott világörökségi
kezelési terv megfogalmazást szerepeltetjük a III.5.1. pontban.
5. A III.5.7. pontban a Tokaji Világörökség Egyesület helyébe a „világörökségi terület kezelő
szervezetét” írjuk.
6. A makroteraszok kialakításával továbbra sem értünk egyet. Az utóbbi évek szőlőtelepítései
igazolják, hogy makroteraszok nélkül is lehet korszerű szőlőgazdálkodást folytatni.
7. Általános véleménnyel kapcsolatban:
A bányaterületek bővíthetőségével kapcsolatban megjegyezzük, hogy a világörökségi
területeket az OTrT valamint a nemzetközi egyezmények együttesen jelölték ki. A jelzett
korlátozásokat az OTrT határozta meg és nem az MTrT: az OTrT szerint világörökségi területen
meglévő külszíni bányatelek területe nem bővíthető, új külszíni művelésű bányatelek nem nyitható.
Itt aláhúzzuk, hogy a korlátozás a bányatelekre és nem a bányákra vonatkozik. Amellett a
meglévő bányák zavartalanul tovább működhetnek.
Az ipari területekkel kapcsolatban: A megyét az ipari területek tekintetében túlzott területkínálat
jellemzi, melyek kihasználtsága legtöbb esetben nagyon alacsony, betelepítésük lassú a
mértéktelen területkijelölésekhez képest. Ennek visszafogása érdekében indokolt a hivatkozott
II.1.5 szövegrész további alkalmazása (gazdasági területek túlzott kínálatának kialakításának
korlátozása), még ha a megyei szintű tervezésből adódóan a különböző adottságokkal
rendelkező iparterületek miatt ezt a tág meghatározást konkretizálni nem lehet. A „túlzott kínálat”
megállapítását a településrendezési tervezés során kell megállapítani kellő mélységű
vizsgálatokra alapozva és indokolva (mint ahogy az ajánlás további része is fogalmaz), és az
érintett igazgatási szervekkel egyeztetni. Tehát az ajánlás két szövegrésze szorosan összefügg
egymással, ezért ezt nem töröljük.
Azonban a helyi szintű, különböző védettséget (tájképi, természetvédelmi, világörökségi stb.) nem
zavaró, kis léptékű üzemi létesítmények elhelyezésére valóban meg kell adni a lehetőséget. Ebből
következően a hivatkozott pontokat megvizsgálva a IV. 13. 1. és 2. pontja egyes esetekben
valóban erősen korlátozza az ilyen jellegű létesítmények elhelyezését. A fokozottan érzékeny
települési területek bővíthetőségét az érzékeny települési területekhez hasonlóan 10%-ra emeljük,
így a IV. 13. 1 pontot javítjuk. Azonban az érzékeny és fokozottan érzékeny települési területek
bővíthetőségének 10%-ban való korlátozása továbbra is indokolt, hiszen tájképvédelmi, másrészt,
világörökségi területen fekszenek, ahol e szempontok érvényesülését fokozottan kell érvényesíteni.
A IV.2 pontot töröljük, helyette a következő ajánlást javasoljuk beépíteni a tervbe:
„Hagyományosan vidéki települési térségben lévő fokozottan érzékeny település területén a
meglévő, beépítésre szánt területek 5%-nál nagyobb kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató terület
kialakítása nem javasolt.”
Az említett két sajátos megyei térséghez kapcsolódó további ajánlások véleményünk szerint nem
korlátozzák üzemi terület kialakítását.

Rövidítések:
OTrT = Országos Területrendezésről szóló 2003. évi XXVI. törvény (módosította: 2008. évi L. tv.)
MTrT = Megyei Területrendezési Terv

BAZ MTrT

TERVEZŐI VÁLASZ

Ennek alapján már kialakíthatók olyan a település léptékével és a környező értékekkel való összhangban
lévő a környezetét nem zavaró üzemi létesítmény, amely biztosítja a kistérségben jelentkező igények
kielégítését.
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