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24.
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal –
Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága
1. Sajnálatos módon a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium véleményében felhívta a figyelmet, hogy világörökségi területek lehatárolása nem
egyezik az OTrT-ben lehatárolt Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület
övezetével, illetve az övezet pontosítására az OTrT nem ad lehetőséget, melyet az erről tartott
2008. november 13-ai egyeztető tárgyaláson is megerősített. Így a területrendezési terv
mellékletében az Aggtelek Karszt világörökségi helyszín tekintetében Aggtelek, Jósvafő, Szalonna
és Szendrő települések területe kerülhet ebbe az övezetbe, az Aggteleki karszt világörökségi
területének 2008. júliusában elfogadott hivatalos (nagyobb) kiterjedését, teljes területét csak az
alátámasztó munkarészben tudjuk ábrázolni.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy több jelzés is érkezett a határozattervezet III.5 pontjára a Szerencsi
Kistérség települései felöl. A jelzéseket, észrevételeket megvizsgálva a III.5.1 és a III.5.6 ajánlásokat
pontosítottuk. (lásd a 370 Rátka, 238. Golop, 435. Tállya, 112. Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás,
420. Szerencs véleményét és a tervezői válaszokat)
A történeti településekkel kapcsolatosan a KÖH Észak-magyarországi Regionális Irodája is hasonló
véleményt fogalmazott meg, azonban a világörökségi helyszíneknél leírt okok miatt, a történeti
települések övezete sem bővíthető, csupán a határozattervezetben lévő Védendő szerkezetű
települések között szerepeltethető.
Az alátámasztó munkarészben lévő táblázatot a két OTrT szerinti övezet szerint és a
határozattervezet szerinti sajátos megyei kistérség alapján három részre bontjuk.
2. A határozattervezet 13. számú térképmelléklete szerint a Tokaji Történelmi Borvidék Kulturtáj
világörökségi terület által érintett települések közigazgatási területét szélerőmű elhelyezéséhez
vizsgálat alá nem vonható területként jelölte ki.
Az azon kívüli területeken erőmű (szélerőmű is) az állami főépítész térségi területfelhasználási
engedélye alapján létesíthető, amelyhez térségi, környezeti, társadalmi, gazdasági hatásvizsgálat
készítendő. A hatásvizsgálat része lehet a vizuális hatások értékelése és a látványvédelem
szabályozása.
3. A 38-as út Méra-Gibárt-Golop-Tállya-Mád szakaszának nyomvonalát az OTrT rögzítette, ettől
teljesen más nyomvonalat a megyei területrendezési terv nem ábrázolhat. A csomópont
áthelyezésével kapcsolatban megjegyezzük, hogy a megyei területrendezési terv léptékéből
adódóan nem tudja kezelni az 500/1000 m-es korrekciókat, ezt csak a településrendezési terv
készítése során lehet pontosítani.

Rövidítések:
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