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Magyar Építész Kamara
A tervezők szakterületét az aláírólapon feltüntettük.
1. A jelenleg készítendő terv a 2002-ben határozattal elfogadott terv felülvizsgálatának tekinthető a
következők miatt:
– A terv elkészült, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kidolgozásra került, az érintett véleményező
szervek véleményezték, a vélemények figyelembe vételével a terv véglegesítésre került 2002-ben. A
2007-ben megindult tevékenység nem a 2002-ben lezárult tervezés folytatása, hanem az akkori
jogszabályi környezet és igények szerint elkészült, véglegesített terv 2008-ban hatályos jogszabályok és
igények szerinti felülvizsgálatának véghezvitele.
– A véleményező hatóságok, minisztériumok felülvizsgálatként kezelik a tervet, melyek közül kiemelendő
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztályának
véleménye. A Főosztály álláspontja szerint „ a megyei területrendezési terv előkészítő fázisa lezártnak
tekinthető, mivel annak teljes körű egyeztetése a területfejlesztési koncepciók, programok, és a
területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről szóló 184/1996 (XII.11)
kormányrendelet alapján 2002-ben megtörtént. A 2007-ben megindított felülvizsgálat (…) a
javaslattevő fázis elkészítésére irányul, melyet a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi
XXI. törvény 23/C. § alapján lesz szükséges a fenti kormányrendelet szerinti szervekkel és szervezetekkel
teljes körűen leegyeztetni.”
Megjegyezzük, hogy tudomásunk szerint ezt a metódust követték más meglévő tervek esetén is
(felülvizsgált OTrT, felülvizsgált Fejér megyei Területrendezési Terv, felülvizsgált Balaton Tv), így
egyértelmű, hogy felülvizsgálatnak tekinthető a jelen Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területrendezési
terv is.
2. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 23/B § (1) bekezdése egyértelműen
fogalmaz: „A kiemelt térség és megye területrendezési terve a térség területi határát, térségi szerkezeti
tervét, térségi övezeteit és területrendezési szabályzatát foglalja magában, továbbá tartalmazhat
ajánlásokat és intézkedéseket.”
Tehát az intézkedések és ajánlások a területrendezési terv részét képezik, más kérdés, hogy jogilag ezek
nem rendelettel, hanem csak határozattal fogadhatók el.
3. A hibákat az újbóli átvizsgálás, valamint más véleményezők által megküldött észrevételek alapján
javítottuk. (Lásd a többi véleményt és tervezői válaszokat)
4. Egyetértünk a véleményezővel abban, hogy ma sajnálatos módon nincs komplex eszközrendszere a
megyéknek (területi elven szerveződő egységeknek), így a rendezés és fejlesztés erőteljesen szétválik.
Köszönjük, azt a határozott állásfoglalást, hogy megerősíti a megyei területrendezési terv és a
területfejlesztési koncepció tervezésének, ezen belül e dokumentumok felülvizsgálatának is, a
részleteiben is összehangolt végzésére vonatkozó szabályozás és gyakorlatát.
5. A 2007. decemberében lezárult helyzetelemzés munkarészbe a 2000-ben készült és ma is aktuális
vizsgálatok jelentős része is kellőképpen beépült. További észrevételek tervezői választ nem igényelnek.

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

