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181.
Bükkszentkereszt
1. Köszönjük, hogy tájékoztattak a település turisztikai fejlesztési törekvéseiről, elképzeléseiről,
reméljük, hogy ennek megfelelően válik a térség turisztikai központjává a település. Ennek a
törekvésnek az ismeretében sorolta be a települést a határozattervezet 12. számú melléklete a
Szervezőközpont és turisztikai térségközpont kategóriába. Meg kell jegyeznünk, hogy a megyei
területrendezési tervezés léptéke miatt a tervezet nem emelheti ki az egyes települések fejlesztési
törekvéseit. Ennek megfelelően a helyzetelemzés 7. fejezete, valamint a megalapozó
munkarészek 9.2 fejezete részletesen foglalkozott a megye turisztikai adottságaival és a térségi
szintű fejlesztési irányokkal.
2. Az utak felújításának javaslata a terv műfajából és léptékéből adódóan nem az MTrT feladata. A
Hór-völgyi út kapcsolatban megjegyezzük, hogy a terv nem támogatja az út szélesítését, ezzel a
közforgalom erősítését, mivel az a természetvédelmi érdekek sérelmével járna. Azonban az
elfogadható - és persze a terv sem tiltja -, hogy a helyiek közlekedési lehetőségeinek megtartása,
a közforgalom tiltása mellett az utat megerősítsék. Mindezt a 2008. november 13-ai egyeztető
tárgyaláson a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága is jelezte.
3. A gyalogos és lovas túraútvonalak igényének jelzése, kijelölése meghaladja a MTrT
kompetenciáját, hivatkozva az OTrT-re valamint a területfejlesztési koncepciók, programok és
területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendeletre. Azonban
a térségi szerkezeti terv, mint a rendelet 1. számú melléklete több kerékpárút nyomvonalat is
javasolt, egyrészt a Miskolcon és a Bükkön Eger felé haladó, a településhez közel vezetett
országos jelentőségű kerékpárutat, valamint a települést is érintő Sály-Mezőkeresztes-MezőcsátTiszakeszi felé vezetett térségi jelentőségű kerékpárutat.
4. Az orientált, szervezett turizmusfejlesztés és kezelés igénye a MTrT-ben is megjelenik: a
határozattervezet 14. számú melléklete kiemelten foglalkozik a kiemelt térségek által érintett
területek övezetével, így a Mátra-Bükk üdülőkörzettel és a Bükki Nemzeti Park térségével. A
kapcsolódó V.17 intézkedés közös területfejlesztési koncepció és területrendezési terv
elkészítésének ösztönzését javasolja a térség szereplőinek bevonásával. Ez a koncepció és terv
oldhatja meg a szervezett turizmusfejlesztés és ennek szervezett kezelését is.
5. A terv az országos ökológiai hálózat, a tájképvédelmi területek, borvidékek, világörökségi
területek övezetében nem javasolja szélerőműpark létesítését. Ez érinti a bükki, bükkaljai
településeket is.
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