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Matkovich Ilona Zsuzsanna asszony 

részére 

 

Vác Város Polgármestere 

 

Vác 

Március 15. tér 11. 
2600 

Iktatószám: 
Ügyintéző: 
Telefonszám: 
Tárgy: 
 

BP/0801/00351-14/2022. 

Bánhidi Viktória 

+36 1 815 9633 

Vác város településrendezési 
eszközeinek módosítása (4 

területre – Amur u. – Avar u. 

– Széchenyi u. – Csendesrét 
lakópark) – egyszerűsített 
eljárás/véleménykérés 

 

 

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre (KRID: 144841774)! 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

Vác város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos 9/42-11/2021. iktatószámú,  
2021. május 11-én kelt – Főosztályomra 2021. május 20-án beérkezett – megkeresésére a közlekedési 
igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 
2.) Korm. rendelet alapján az alábbi tájékoztatást adom. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 9. melléklet 12. pontja szerint Budapest Főváros Kormányhivatala gyorsforgalmi utat, közúti 
határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési eszköz esetében vesz részt a 
véleményezési eljárásban. 

Fentiekre tekintettel, a területrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban, hatáskör hiányában 
észrevételt nem teszek. Az eljárás további szakaszában nem kívánok részt venni.  

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 

Tisztelettel: 

 

dr. Sára Botond  

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

Bognár Géza 

osztályvezető 
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Nyt. szám: 7025-3/2021/h
Hiv. szám: 9/42-11/2021

Matkovich Ilona polgármester
Vác Város Polgármesteri Hivatala

2600 Vác
Március 15. tér 11.

Tárgy: Vác város településrendezési eszközeinek 4 részterületre vonatkozó 
módosítása - egyszerűsített eljárás, véleményezési szakasz

Tisztelt Polgármester Asszony!

Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal 
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:

A véleményezésre megküldött dokumentáció figyelembe veszi az előzetes egyeztetés 
keretében (5483-4/2021/h nyt. szám) leírt adatszolgáltatásomat, ezért a tervezett módosítás 
ellen kifogással nem élek. 

A véleményezésre megküldött dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit 
hátrányosan nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai 
végrehajtása biztosított, ezért a tárgyi módosítással kapcsolatban észrevételt nem teszek.

Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. 
mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.

Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.

Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi 
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 36. § 
(11) bekezdése alapján adtam ki.

Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere

nevében és megbízásából

Agárdi Péter ezredes
osztályvezető (főov. h.)

Készült:  2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Bucsánszky Zoltán alezredes (tel.:+36 (1) 474-1316; HM 022-22-036; fax: +36 (1) 237-5557)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett 

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”
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Matkovich Ilona Zsuzsanna
Vác Város Polgármestere részére

Vác

Tárgy: Vác Város településrendezési eszközeinek módosítása

Tisztelt Polgármester Asszony!

A fenti hivatkozási számú megkeresésére Vác Város településrendezési eszközeinek 
módosítása tárgyában a katonai légügyi hatóságként eljáró HM Állami Légügyi Főosztály észrevételt 
nem tesz, kifogást nem emel, az adott területre vonatkozólag különös követelményeket, a 
településrendezési eszköz tartalmi követelményeivel kapcsolatos különös elvárásokat nem 
fogalmaz meg.

Tájékoztatom Polgármester asszonyt, hogy véleményemet a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 38. § (4) bekezdés a) pontjára és 9. melléklete táblázata 
14. sorának b) pontjára figyelemmel, a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) 

Korm. rendelet 1. §-ban kijelölt illetékességi területemen eljárva adtam meg.

Tájékoztatom tisztelt Polgármester asszonyt, hogy véleményem nem minősül a 
Kormányrendelet 9. melléklete táblázatának 20. sorában meghatározott honvédelemért felelős 
miniszter, mint államigazgatási szerv véleményének.

 Budapest, időbélyeg szerint.

Tisztelettel:
Dr. Benkő Tibor

honvédelmi miniszter
nevében és megbízásából:

Halászné dr. Tóth Alexandra ezredes
főosztályvezető



Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): Csáder Zsuzsanna főhadnagy (Tel.: +36 1 474 1218; E-mail: zsuzsanna.csader@hm.gov.hu) 
Kapják: 1. sz. pld.: Vác Polgármesteri Hivatal (Hivatali Kapun továbbítva)

2. sz. pld.: Irattár 
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PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Vác Város településrendezési tervének
felülvizsgálata - véleményezési szakasz
Ügyintéző: Kátai-Urbán Maxim tű. százados
Telefon: 06-20-8200-923
e-mail: pest.mki@katved.gov.hu

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

Vác Város Önkormányzata

Vác
Március 15. tér 11.
2600

Tisztelt Polgármester Asszony!

Értesítem,  hogy  Vác  Város  közigazgatási  területére  vonatkozó  településszerkezeti
eszközeinek  terv  módosításával  kapcsolatban  küldött  levelét  megkaptam,  a  csatolt
dokumentáció áttanulmányozását követően az alábbiakról tájékoztatom.

Vác  Város  településszerkezeti  tervének,  helyi  építési  szabályzatának  módosításáról,  a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény  24.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §-a
szerint az alábbi véleményt adom:

tűz- és polgári védelmi, valamint iparbiztonsági szempontból kifogást nem emelek.

Tájékoztatom továbbá, hogy a véleményezési eljárás további szakaszában is részt kívánunk
venni.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:
Branyiczky Márk tű. dandártábornok

tűzoltósági főtanácsos
igazgató

nevében és megbízásából:

Péter András tű. alezredes
hatósági osztályvezető

Egy példány: 1 old.
Kapja: 1. sz. pld..: Irattár
címzett HIVATALI KAPU elektronikusan

____________________________________________________________________________________________
Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 1903 Bp. Pf.: 314

Telefon: +36(1) 469-4105 Fax: +36(1) 469-4353
E-mail: pest.mki@katved.gov.hu
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Ügyiratszám: PE/AF/00175-3/2021. 

Ügyintéző: Kimmer Dávid Kálmán 

Telefon:(06 1) 485 6990 

Tárgy: Vác – településrendezési eszközök módosítására 
vonatkozó egyszerűsített eljárás, véleményezési 
szakasz – 4 területre vonatkozóan 

Hivatkozási szám: 9/42-11/2021. 

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra! 

Állami Főépítészi Iroda 
Budapest V. kerület, Városház u. 7. Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 270 

Telefon: (06 1) 485 6990 
E-mail: allamifoepitesz@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 

 

 

Vác Város Önkormányzata 

Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester részére 

 

Vác 

Március 15. tér 11. 
2 6 0 0 

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

 

Köszönettel vettük Vác Város településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó dokumentációját, 

amellyel kapcsolatosan a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 41. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi 
véleményt adjuk. 
 

A vizsgálati és alátámasztó munkarészekkel kapcsolatosan észrevételeink: 

1. Kérjük, hogy a megalapozó vizsgálat munkarészt és az alátámasztó javaslat munkarészt 
különítsék el egymástól, mert azok nem vonhatók össze az R. 3. §-a alapján. Jelenlegi formájában 
nehezen vizsgálható az egyes munkarészek tartalma. 
Ezzel összefüggésben, amennyiben az alátámasztó javaslat munkarész az R. 3. melléklete szerint 
hiányos, kérjük kiegészíteni. Kötelező tartalmi elemeket csak akkor lehet elhagyni, ha a települési 
főépítész írásban erről rendelkezik. Az R. 3/C. §-a alapján az erre vonatkozó feljegyzés a 
dokumentáció mellékletét képezi. 

 

A jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatos megjegyzéseink: 
2. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Szerkezeti Terv leírásának tartalmaznia kell az R. 4. melléklet 

szerinti elemeket. A határozat-tervezet több kötelező tartalmi elemet hiányosan tartalmaz (pl.: 
területrendezési tervvel való összefüggés igazolása), ezért kérjük a kiegészítését. 

3. Felhívjuk a figyelmet, hogy településképi követelményt a HÉSZ-ben nem lehet meghatározni a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 14. § (3) bekezdése, és az R. 11. § (1) 
bekezdése alapján. Kérjük a rendelet-tervezet 2. §-ból a HÉSZ 40. § (1) bekezdés módosításánál 



 

 

Pest Megyei Kormányhivatal 2. oldal PE/AF/00175-3/2021. 

Állami Főépítészi Iroda 
Budapest V. kerület, Városház u. 7.  Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 270 

Telefon: (06 1) 485 6990 
E-mail: allamifoepitesz@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 

az a) pontban a „de a közterülettel határolt földszinten lakó funkció nem helyezhető el” szövegrész 
és a b) pont törlését, mert ezek a szabályok az utcakép védelme érdekében kerülnének a HÉSZ-

be, ami településképi követelménynek minősül. 
4. Felhívjuk a figyelmet, hogy az OTÉK 7. § (2) bekezdése szerint az építési övezeteket, övezeteket 

a meglévő vagy tervezett rendeltetésük, beépítettségük és karakterbeli különbségeik alapján úgy 
kell besorolni, hogy az egy övezetbe tartozó, azonos adottságú telkeket azonos értékű építési 
jogok és kötelezettségek illessék meg. A rendelet-tervezet 5. §-ban a „Vt-13” jelű építési övezeten 
belül a rendeltetési egységek számát nem lehet területenként eltérően szabályozni, ezért kérjük az 
5. § törlését. 

5. Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelet-tervezet 7. §-ban a HÉSZ 72. § (10) bekezdésének 
módosítása magasabb rendű jogszabállyal ellentétes, ezért törölni kell. A HÉSZ az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdése alapján 
az építés helyi rendjének biztosítása érdekében tartalmazhat előírásokat, de az építési 
engedélyezési eljárásokra vonatkozó eljárási szabályokra vonatkozóan nem tartalmazhat előírást, 
mert az ellentétes az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelettel. 

6. Kérjük, hogy a rendelet-tervezet 8. §-ban a Szabályozási Terv szelvényeire ne hivatkozzanak, 
mert a szelvényezés nem része a mellékletnek. 

 

Az egyeztetési eljárásra vonatkozó megjegyzéseink: 
 A településrendezési tervek egyeztetési eljárásának további rendjével kapcsolatban jelezzük, 

hogy az esetlegesen eltérő vélemények tisztázása az R. 39. § (1) bekezdése alapján történhet. 
 Az R. 39.§ (2) bekezdése előírja, hogy a véleményezést követően a beérkezett véleményeket – 

egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek 
elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem 
fogadása esetén a döntést indokolnia kell. 

 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az R. 28. § (4) bekezdése szerint településrendezési eszköz, 
vagy azok módosítása, véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve a 
magasabb szintű jogszabály rendelkezésének változása miatti ellentétes előírás hatályon kívül 
helyezése esetén. 

 Kérem, hogy a dokumentáció végleges elkészítésekor külön figyelmet fordítsanak a 
dokumentáció felülvizsgálatára és szükséges esetben megfelelő módosítására a Magyarország 
és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben, az 

Étv.-ben, és az OTÉK-ban foglaltaknak való teljes mértékű megfelelés érdekében. 
 Előzetesen jelzem, hogy az R. 28. fejezetében meghatározott végső szakmai véleményezési 

szakaszban az R. 40. § (1) bekezdésében rögzített összes dokumentum megküldése szükséges 
a Pest Megyei Kormányhivatal részére papír, és elektronikus formátumban. Ezen 

dokumentumokhoz csatolni kell a polgármester nyilatkozatát, melyben rögzítésre kerül, hogy az 

R. 29.§-ában rögzített partnerségi egyeztetés a helyi rendeletben megállapított eljárásrend 

szerint megfelelően lefolytatásra került és a partnerségi egyeztetés eredménye a 
településrendezési eszközökben megfelelő módon figyelembevételre került. 

 Felhívom szíves figyelmét, az R. 28. § (4) bekezdése szerint településrendezési eszköz, vagy 
azok módosítása, véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve, ha a 



 

 

Pest Megyei Kormányhivatal 3. oldal PE/AF/00175-3/2021. 

Állami Főépítészi Iroda 
Budapest V. kerület, Városház u. 7.  Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 270 

Telefon: (06 1) 485 6990 
E-mail: allamifoepitesz@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 

módosításra a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes helyi önkormányzati előírás hatályon 
kívül helyezése miatt van szükség. 

 Emlékeztetőként meg kell jegyeznem, hogy az polgármesternek az elkészült településrendezési 
eszközt véleményeztetésre meg kell küldenie az eljárásban érintett partnereknek, az R. 9. 

mellékletében meghatározott összes államigazgatási szervnek, a településükkel közvetlenül 
szomszédos települési önkormányzatoknak, és az érintett területi önkormányzatnak. 
Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet 
kell készíteni. 
A véleményezést követően a beérkezett véleményeket – egyeztetés(ek) esetén a 
jegyzőkönyve(ke)t is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem 
fogadásáról a képviselő-testület dönt. Vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést 
indokolni kell. 

A véleményezési szakasz lezárását követően a településfejlesztési koncepció és a 
településrendezési eszközök tervezeteit a megalapozó és alátámasztó munkarészekkel együtt 
kell megküldeni végső szakmai véleményezésre. 
Kérem, hogy az elfogadott észrevételek esetén eszközölt javításokat jól érzékelhetően jelöljék a 
dokumentációban! 
Szintén meg kell küldeni az eljárás során beérkezett összes véleményt – a partnerekét is – és a 
véleményezési szakaszban keletkezett valamennyi egyéb dokumentumot (jegyzőkönyvek, 
emlékeztetők, tértivevények, stb.). Felhívom a figyelmét, hogy e-mailen a megkereséseket nem 
tudjuk elfogadni, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény 58-59. §-a alapján. 

Felhívom a figyelmet, hogy záró szakmai vélemény akkor adható, ha az R. 40.§ (1) bekezdés 
szerinti valamennyi dokumentum hiánytalanul megküldésre került. 

 

Kelt: Budapest, az elektronikus aláírás időbélyegzése szerint 
 

 Tisztelettel: 

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából: 
 

 

 Váradi Tibor 
 állami főépítész 

 

 

 

 

 

 

Erről értesül: 
1. Címzett – hivatali kapun 

2. Irattár 
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PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

VÁC RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

Ügyszám: 13100/1795/2021. ált. 
      Tárgy: településrendezési eszköz módosításának véleményezése a 

                     -Derecske, Amúr utca (7001/70-71, 73-74 hrsz.), 

                     -Alsóváros, Avar utca (4530/10, 4530/424 hrsz.), 
                     -Belváros, Dr. Csányi László krt.-Posta park-Görgey u.- 
                      Széchenyi utca által határolt tömb, 
                     -Csendesrét, Kukorica utca - Gabona utca - Árpa utca - 
                                                                                                               Kender utca által 
határolt tömb 

                                                                                            területeken.    

      Hiv.sz.: 9/42-11/2021. 

      Előadó: Del Medico Mihály Imre c. r. alezredes 

      Elérh: 06-27/505-600, hivatal.vacrk@pest.police.hu 

Vác Város Polgármestere 

Matkovich Ilona Zsuzsanna részére 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 
 

A 9/42-11/2021. iktatószámú, a Vác,  

   -Derecske, Amúr utca (7001/70-71, 73-74 hrsz.);                  

   -Alsóváros, Avar utca (4530/10, 4530/424 hrsz.), 

   -Belváros, Dr. Csányi László krt. - Posta park - Görgey u. - Széchenyi utca által határolt tömb, 
   -Csendesrét, Kukorica utca - Gabona utca - Árpa utca - Kender utca által határolt tömb 

területek településrendezési eszközeinek -egyszerűsített eljárásban történő módosítására- vonatkozó 
megkeresésére, -a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 38.§ (3). bekezdése alapján az alábbi véleményt adja:  

 

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Vác Rendőrkapitánysága a módosítási-tervezet ellen kifogást 
nem emel, az abban foglaltakat feltétel nélkül- elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy   környezeti 
hatás vizsgálatában, illetve a környezeti hatások tekintetében környezeti vizsgálatok 
szükségességének megállapításában hatóságunk nem illetékes.  
 
 
Vác, időbélyegző szerint 

 

     Tisztelettel: 

 

         Révész Ákos József r. ezredes 

                 rendőrségi tanácsos 

                  kapitányságvezető 

 

 


