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2.
NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM – ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI
TANÁCS
1. A térségi szerkezeti tervlap kategóriáit, megnevezéseit illetve a rendelet 2. számú mellékletének
megnevezéseit és elemeit összehangoltuk.
2. A megyei térségi szerkezeti terv kategóriáit, megnevezéseit a 2008. évi L. törvénnyel módosított
Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. XXVI. törvénnyel összhangban javítottuk.
3. Az OTrT által meghatározott szerkezeti elemeket átnéztük, és a törvény szerint javítottuk.
4. Közlekedés
– Tekintettel arra, hogy az M30 autópálya városközponti kapcsolatának kialakítása a
3 sz. főút átkelési szakaszának forgalomcsillapítása szempontjából fontos szerkezeti
elem (Miskolc MJV Település-szerkezeti Tervében a városközponti kapcsolat
gyorsforgalmi útként szerepel), ezért a MTrT-ben a nyomvonal szerepeltetése
feltétlenül indokolt. Jellegét tekintve azonban a MTrT-ben nem gyorsforgalmi
kapcsolatként, hanem az OTrT-vel térségi jelentőségű mellékútként javasoljuk
szerepeltetni.
– A 26 sz. főút Kazincbarcika-Putnok közötti szakaszán a meglévő főúttól É-ra
önállóan vezetett új nyomvonalat töröltük, a MTrT-ben az OTrT-nek megfelelően
Vadna és Dubicsány elkerülése szerepel.
– A Miskolc-Kassa között távlatban közúti kapcsolatot biztosító M30-3 sz. főút
párhuzamosan vezetett nyomvonalak közül az M30 gyorsforgalmi út jelentős
hosszban új nyomvonalon vezetve szakaszaiban felhasználja a 3 sz. főút elkerülő
szakaszaiként megvalósult új nyomvonalakat, a 3 sz. főút ezzel párhuzamosan
visszakerül régi, eredeti nyomvonalára, a településeken átvezetve távlatban
elsősorban azok egymás közötti kapcsolatát biztosítja.
– A 38 sz. főút megyét érintő Bodrogkeresztúr-Tokaj közötti szakasza nehézgépjárműforgalommal erősen terhelt, ami a települési átkelési szakaszok kiváltását indokolja.
Az OTrT ennek megfelelően tartalmazza Bodrogkisfalud és Bodrogkeresztúr elkerülő
szakaszainak megvalósítását.
A 38 sz. főút térségében az OTrT új főúti nyomvonalat tartalmaz Tiszanagyfalu (38 sz.
főút)-Mád-Encs térsége (3 sz. főút) nyomvonalon. Ez a nyomvonal ÉNY-DK-i irányú
regionális forgalom levezetésére hivatott, valamint ez a nyomvonal biztosítja Tokaj
átkelési szakaszának tehermentesítését.
A MTrT egyeztetési anyaga a 38 sz. főút Bodrogkisfalud - Tisznagyfalu közötti
szakaszán a főúti nyomvonal visszaminősítését javasolta. Koncepcionálisan a főúti
szerepkör, ezáltal az ÉK-D-i irányú tranzit nehézgépjármű-forgalom levezetése az
újonnan megvalósuló, előbbiekben tárgyalt főút Mezőzombor-Tiszanagyfalu
szakaszon bonyolódhat le. Ez a kapcsolat mind Bodrogkisfalud, Bodrogkeresztúr,
illetve Tokaj átkelési szakaszait teljes mértékben tehermentesíteni tudja a
nehézgépjármű-forgalom
alól,
ezen
települések
elkerülő
szakaszainak
megvalósítása aktualitását veszti. Tervezői álláspontunk alapján a térségben két,
jelentős hosszban párhuzamosan vezetett főúthálózati elem szerepeltetése nem
indokolható.
Az egyeztetési anyagra érkezett észrevételeknek megfelelően azonban a MTrT-t a
38 sz. főút tekintetében az OTrT-ben foglaltaknak megfelelően korrigáljuk.
–

A kerékpárút törzshálózat elemeit az OTrT alapján megvizsgáltuk, és a térségi
szerkezeti tervlapot, valamint az alátámasztó közlekedési munkarészt ennek
megfelelően javítottuk.

–

Az országos vasúti törzshálózat kategóriáit az OTrT nomenklatúrája alapján
javítottuk a térségi szerkezeti tervlapon és a rendelet 2. számú mellékletében.
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A jelzett vasútvonal nyomvonalleírását javítottuk az észrevétel szerint.
A hidak feltüntetését megvizsgáltuk: a térségi szerkezeti terven – az OTrT
mellékletének logikáját követve – csak a tervezett nagyhidakat, és a tervezett
térségi jelentőségű hidakat tüntetik fel a tervezők.
A hidak elhelyezésének meghatározását a kérés szerint korrigáljuk a 2. számú
mellékletben
A Térségi jelentőségű rév- és kompátkelő kategóriát pótoljuk a mellékletben
A térségi jelentőségű nyilvános kereskedelmi repülőterek tartalmát pótoljuk, a nem
nyilvános repülőterek kategóriáját töröljük.
A 25 sz főút ózdi átkelési szakaszának az OTrT-ben szereplő kiváltása kapacitásproblémákkal nem indokolható, annak a hivatkozott tv. szerinti kialakítása mind
műszaki-, mind gazdasági szempontból megkérdőjelezhető.
Megjegyezzük azonban, hogy az ózdi térség közúti megközelítése mind a
megyeszékhely, mind az autópálya-hálózat szempontjából kedvezőtlennek
mondható, mely közvetve a térség gazdasági fejlődését is befolyásolja. Tekintettel
arra, hogy az OTrT-ben Ózd térségében gyorsforgalmi kapcsolat kialakítása nem
tervezett, alapvetően a fő kapcsolati irányokban a főúthálózati elemek
korszerűsítése javasolt. Ezek közül Ózd és Miskolc közötti szakaszon a 26 sz. főúton az
OTrT –lényegében kivétel nélkül- rendelkezik a települési átkelési szakaszok
kiváltásáról. Az M3 autópálya, ill. a Főváros közúti elérhetőségének javítására a
megyét érintő szakaszon a borsodnádasdi hegyvidéki jellegű szakasz
kapacitásbővítése (reálisan 2+1 forgalmi sáv, a domborzati viszonyoknak
megfelelően kialakított váltott irányú kapaszkodó- ill. előző sávok) javasolt. A
Szentdomonkos-Borsodnádasdi szakasz kiváltására készültek előzménytervek,
melyek jelentős hosszban műtárgyépítést teszik szükségessé. Ennek megvalósítása
nem realizálható. A 25 sz. főúton a borsodnádasdi szerpentin kiváltása az OTrT
elhatározásai között nem szerepel.
A jelzett 39-es utat új főúti kapcsolatként ábrázoljuk, a főút számozását a térségi
szerkezeti tervlapon nem jelezzük.
A 38. számú főutat feltüntetjük a tervlapon.
A csomópontok rögzítését fontosnak tartjuk legalább a gyorsforgalmi utak
esetében. A csomópontoknak – főként a gyorsforgalmi út csomópontjainak –
jelentős fejlesztő hatásuk van környezetükre, és az érintett településekre. A
térszerkezetet térségi szinten jelentősen befolyásolja, így ezeknek a pontonkénti
fejlesztő hatásoknak a rendszerbe szervezését, valamint az adott terület (érintett
települések) fejlesztési irányait segíti elő a csomópontok rögzítése.

5. A szennyvíztisztító telepekkel kapcsolatos megjegyzések alapján a terv mellékleteit javítottuk.
Hernádkércs területén nincs tervezve térségi jelentőségű szennyvíztisztító telep, így azt a felsorolásból
töröltük.
6. Az energiahálózatok vezetékeit az OTrT-vel összevetve és a megállapítások szerint javítottuk, a jeleket
láthatóbbá tettük. A megyei közgyűlés nem támogatja a Tokaji Borvidék térségében erőművek
létesítését. A megyei közgyűlés döntésétől függ, hogy az erőmű ábrázolásra kerül vagy sem.
7. Az árvízvédelmi fővonalakat az észrevételek alapján kiegészítettük.
8. Fontosnak tartjuk az ipari parkok feltüntetését a térségi szerkezeti tervlapon, mint alaptérképi jel,
ugyanis az ipari parkoknak, térségi jelentőségű nagy ipari területeknek jelentős fejlesztési hatásuk van
nem csak az adott településre nézve, hanem a tágabb térségek szempontjából is. A megjelenítésükkel
érthetőbbé válik a térségi szerkezeti tervlapon kötelezően megjelenítendő folyamatos változásban lévő
települési területek növekedése, és az infrastruktúrahálózatok fejlesztése.
Övezetekkel kapcsolatos megjegyzések:
1. A térségi hulladéklerakó helyeket a szerkezeti tervlapon feltüntettük. A vélemény alapján a rendelet
mellékletében is felsoroljuk azokat:
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meglévő térségi hulladéklerakó hely: Sajókaza
Bodrogkeresztúr
Hejőpapi
tervezett térségi hulladéklerakó hely: Encs térsége
2. Az ökológiai hálózat területének pontosítása és azon belül a magterület, puffer terület, ökológiai
folyosó lehatárolása a pontosítási szabályok szerint az illetékes nemzeti park igazgatóságok
adatszolgáltatása alapján történt. A vonatkozó jogszabályok nem utalnak arra, hogy az ökológiai
hálózat területe nem pontosítható.
3. az országos tájképvédelmi terület övezetét pontosítottuk azzal, hogy a területből kivettük a települési
térségek területét. Mivel az OTrT összefüggő térségeket jelölt ki országos tájképvédelmi terület
övezeteként, így nem tartottuk indokoltnak az övezet településenkénti pontosítását a külterületek
vonatkozásában.
4. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 23/A § c) bekezdése kimondja, hogy
„az országos övezetek által érintett területeket az érdekelt államigazgatási szervek állásfoglalása alapján
kell lehatárolni” a megyék területrendezési terveinek készítése során. Az Aggteleki Karszt és Szlovák-karszt
barlangjai Világörökségi Terület pontos lehatárolása a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Világörökség
Magyar Nemzeti Bizottságának adatszolgáltatása alapján történt, melynek pontosságát véleményükben
is megerősítették. Sajnálatos módon a törvény nem határozza meg, hogy mennyiben lehet azokat az
övezeteket pontosítani, amelyeket az OTrT igazgatási területtel határozott meg. Az övezet területét az
OTrT szerint határozzuk meg.
5. Komlóska települést töröljük a történeti települések közül.
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