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Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
–

Térségi szerkezeti tervlap
Aggtelek-Égerszög,
Égerszög-Imola,
Égerszög-Teresztenye-Tornakápolna-Varbóc,
Szögliget-Szilice,
Hidvégardó-Tornahorváti,
Viszló-Pamlény,
Novajidrány-Méra,
Ináncs-Csobád-Kiskinizs,
Ócsalános-Ócsalánospart,
Boldogkőváralja-Baskó,
Makkoshotyka-Nagyhuta,
Szemere-Pusztaradvány-Hernádpetri-Hernádszurdok-Hidasnémeti,
Irota-Gadna tervezett egyéb úthálózati elemeket töröltük a térségi szerkezeti
tervlapról (rendelettervezet 1. számú melléklete) és a rendelettervezet 2. számú
mellékletét is ennek megfelelően korrigáltuk.
Büttös-Szemere út: A Büttös-Szemere közötti út feltüntetése feltétlenül indokolt,
mivel a Cserehát térsége közlekedési szempontból jobban feltárhatóvá válik, mind
gazdasági szempontból, mind a térségben élő emberek életkörülményeinek
javítását szolgálja a két település közötti út létesítése. Az útszakasz jelölésének
fontosságát az Állami Főépítész és a Magyar Közút Kht. szakemberei is
megerősítették, ezért az út feltüntetését a tervezők továbbra is indokoltnak tartják.
A problémát megvizsgáltuk a 38-as úttal kapcsolatban, a nyomvonalát, a javaslat
szerint Encstől és Gibárttól közvetlenül északra helyezzük (Encs térsége
megjelöléssel), a további szakaszát a Tállya, Rátka, Mád térségében a 2003-ban
elkészült engedélyezési tervdokumentáció nyomvonalát megvizsgáltuk. Ezzel
kapcsolatban megjegyezzük, hogy a 3713 j. ök. út Szerencs, Ond-Rátka és Mád
településeket elkerülő szakasz kiépítésének engedélyezési tervében szereplő
nyomvonal (Komplex Bt., 2003. június) a 37 sz. főúthoz Szerencs településhez
simulva, annak K-i részén csatlakozik.
A MTrT-ben az érintett települések
tekintetében nem az összekötő út korrekciójáról - gyakorlatilag nem a TállyaSzerencs közvetlen közúti kapcsolatának biztosításáról - van szó, hanem az OTrTben foglaltak alapján új főúti kapcsolat kialakításáról Tiszanagyfalu (38 sz. főút)Mád-Encs térsége (3 sz. főút) vonalon.
A hivatkozott engedélyezési terv
figyelembe vétele azt jelenti, hogy az új főúti kapcsolat Mezőzombor-Szerencs
szakaszon mintegy 5,2 km hosszban a 37. sz. főút nyomvonalát veszi igénybe.
A fent leírtak alapján a mellékút átkelési szakaszainak kiváltására készült
engedélyezési terv, és az OTrT-ben új főúti kapcsolatként szereplő tervezett
nyomvonal funkciójában nem azonos szerepű, ezért a MTrT az engedélyezési terv
nyomvonalának átvételét nem támogatja.
Az út Tiszán át vezető Tokaji elkerülő szakasza az OTrT alapján került jelölésre a
tervre, attól a tervezők és a megye (MTrT) – mivel törvény rögzíti – nem térhet el.
A Tokajtól dél felé vezető térségi jelentőségű mellékút létesítését az intenzív északdél irányú közlekedési kapcsolati igényre tekintettel továbbra is indokoltnak tartjuk.
Ez az út és a híd a Tokaji térség közvetlen kapcsolatát biztosítja az M3-as
gyorsforgalmi úthoz, e nélkül csak kerülő úton Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
településeken keresztül oldható meg az elérhetőség. A kapcsolódó térségi
jelentőségű híd létesítése továbbra is indokolt, a jelenlegi kompkapcsolat
helyzeténél fogva nem alkalmas a megfelelő térségi kapcsolatokat biztosítani.
Az összekötő utat a javaslat szerint korrigáljuk.
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Az erdőgazdasági térség irányelveiben a szurdokerdő, sziklaerdő példaként szerepel,
elhagyásukat nem javasoljuk.
A III.3.3. és III.3.4. ajánlást javítjuk magterületre és ökológiai folyosóra.
(A magterület a védett természeti területeket is magába foglalja.)
A IV.5.3. ajánlást töröljük.
A védett és védelemre tervezett természeti területeket a nemzeti park igazgatósága
adatszolgáltatása alapján jelöltük ki. Az új adatszolgáltatásuk alapján az övezeti tervlapot
módosítjuk.
A források, barlangok, kunhalmok, földvárak ábrázolására a területrendezési terv léptéke
nem alkalmas.
Az 1 millió köbmétert meghaladó térfogattal rendelkező tározási lehetőségeket a vízügyi
adatszolgáltatás alapján jelölte ki a terv. Mivel ezek csak a tározás műszaki lehetőségét
jelölik, és nagyobb záporok vizeinek visszatartása érdekében kerültek kijelölésre, ezért
továbbra is indokolt ezek feltüntetése a térségi szerkezeti tervlapon. Ennek megfelelően
2008. november 13-ai Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósággal történt egyeztetésen az
igazgatóság képviselői ezt az indokot elfogadták, azzal a kitétellel, hogy csak
záportározási célból létesíthetők. Ezért a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
egyetértésével az 1 millió m3-t meghaladó tározási lehetőséget, a térségi szerkezeti
tervlapon „1 millió m3-t meghaladó záportározási lehetőségként” jelöljük.
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