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1. melléklet: A módosított településszerkezeti terv a tervezési területeken („TSZT-m” 

tervlap):  
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2. melléklet: Településszerkezeti terv módosításának leírása 

a) Településszerkezeti változások 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI MÓDOSÍTÁSOK: 
Változás 

s.sz.: 
HRSZ/HRSZ részlet: 

Meglévő 
ter. felh. 

► Új ter. felh.  
Területnagyság 

(ha): 
1a. 4530/10, 4530/424 

egy r. 
KÖu ► Vt 0,23 

1b. 4530/424 egy r. Vt ► Z 0,12 
2. 3287-3297 Vi ► Vt 0,84 
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d) A területrendezési tervvel való összhang igazolása 

 

A tervezési területek az MaTrT tv. /2018. évi CXXXIX tv./ szerinti települési térségben 
találhatók, a TRE-módosítás során a települési térség mérete nem nő, a tv. 8. 
melléklete szerinti területi mérleg nem módosul. 

 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 

2018.évi CXXXIX. tv (MATrT), Budapesti Agglomeráció Szerkezeti tervén a 

tervezési területek Települési térségbe tartoznak. (lásd: kivágat)  

A területre hatályos ezen kívül a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a 

területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 

szabályozásáról. 

Az MaTrT-vel és MvM rendelettel való összhang igazolása: 

  

Kivonat a 2018.évi CXXXIX. tv Budapesti Agglomeráció szerkezeti tervéből – Vác 

A tervezett módosítások egy része településszerkezeti változással jár, de a 

változások a települési térségen belül vannak, ezen belül egy helyen – 

Alsóváros: Avar utca – kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület. 

A település érintett: 

• országos ökológiai hálózat  

• honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település 
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13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó 

földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető 

beépítésre szánt területté. 

►Az előírás a területet nem érinti. 

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó 

földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető 

beépítésre szánt területté. 
►Az előírás a területet nem érinti. 

 

 
14. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében - kivéve, ahol az Ország 

Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg - csak olyan megyei 

területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben 

olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az 

ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok 

kapcsolatait nem veszélyezteti. 
►Az övezet az Alsóváros: Avar utca tervezési terület egy részét érinti, azonban a terület 

települési térségként jelölt.  

 
(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem 

jelölhető ki, kivéve, ha 

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat 

magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

 (3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 

terület csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 

területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján 

jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és 

az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek 

fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 
►A tervezési terület övezetre eső részén új beépítésre szánt területet nem jelöltünk ki, sőt a 

korábbi településközpont vegyes (Vt) övezetet zöldterületre (Z) módosítottuk. 
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1. Melléklet a …/2021. (…………….) sz. rendelethez:  
 
1. A HÉSZ 1. melléklete módosul a tervezési terület vonatkozásában az alábbiak 
szerint: 
 

 

 

…………………………….  ph.  ……………………………. 

       Polgármester      Jegyző
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1. Melléklet a …/2021. (…………….) sz. rendelethez: 
 
2. 
A HÉSZ 1. melléklete módosul a tervezési terület vonatkozásában az alábbiak szerint: 
 

 

 

 

 

 

…………………………….  ph.  ……………………………. 

      Polgármester      Jegyző 
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1. Melléklet a …/2021. (…………….) sz. rendelethez: 

3. 
A HÉSZ 1. melléklete módosul a tervezési terület vonatkozásában az alábbiak szerint: 

 

 

 

 

 

…………………………….  ph.  ……………………………. 

      Polgármester      Jegyző 
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1. Melléklet a …/2021. (…………….) sz. rendelethez: 

4. 
A HÉSZ 1. melléklete módosul a tervezési terület vonatkozásában az alábbiak szerint: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….  ph.  ……………………………. 

      Polgármester      Jegyző 
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TERVEZŐI VÁLASZOK 
VÁC VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ:  

DERECSKE, ALSÓVÁROS, BELVÁROS, CSENDESRÉT 
  ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK: TERVEZŐ:  

  vélemények rövid összefoglalása: tervezői-önkormányzati válasz: 

1./ PMKH Állami Főépítész (Iktsz.: PE/ÁF/00175-3/2021, Dátum: 2021.05.31.)  

1.1. 
Vizsgálati és altámasztó munkarészek: 1. A megalapozó és 

alátámasztó munkarészek nem vonhatók össze, el kell különíteni 
egymástól. 

A munkarészek külön fejezetben vannak 
kidolgozva, egymástól elkülönítve. 

1.2. 
Kötelező tartalmi elmeket csak akkor lehet elhagyni, ha a települési 

főépítész erről írásban rendelkezik. 

A főépítész feljegyzésben leírta a 
megalapozó és alátámasztó tartalmi 

követelményeket, melyet a 
záróvéleményezési dokumentációval 

megküldünk. 

1.3. 
Jóváhagyandó munkarészek: 2. A TSZT határozat-tervezetben 

nem szerepel a területrendezési tervekkel való összhang vizsglata, 
kéri pótolni. 

Köszönjük, pótoltuk. 

1.4. 
3. Kéri a rendelet-tervezet 2.§-ból a „de a közterülettel határolt 

földszinten lakó funkció nem helyezhető el” szövegrész törlését, 
mert az a településképi rendeletbe való. 

Töröltük. 

1.5. 
4. A rendelet-tervezet 5.§-t kéri törölni, mert építési övezeten belül 
nem lehet a rendeltetési egységek számát területenként eltérően 

szabályozni (a Vt-13 övezetet érintően).  
Töröltük. 

1.5. 
5. A rendelet-tervezet 7.§-t kéri törölni, mert az magasabb rendű 

jogszabállyal ellentétes. A HÉSZ az építési engedélyezési 
eljárásokra vonatkozóan nem tartalmazhat előírást. 

A honvédelmi védőtávolságokkal 
kapcsolatos előírások HÉSZ-ben való 
szerepeltetését a Honv. Min. Hatósági 
Főosztály kérte. A vonatkozó előírást 

módosítottuk. 

1.5. 
6. A rendelet-tervezet 8.§-ban a Szabályozási Terv szelvényeire ne 

hivatkozzunk, mert a szelvényezés nem része a mellékletnek. Köszönjük, javítottuk. 

1.5. Tájékoztat az egyeztetési eljárásról. Köszönjük, az eljárást az előírások 
szerint folytatjuk. 

2./ Pest Megyei Főépítész (Iktsz.: 8-17/2021, Dátum: 2021. május 25.) 

2.1. 
A tervben az Avar utcai területen új beépítésre szánt terület 

kijelölése történik, ezért egyszerűsített eljárásban nem 
véleményezhető. 

A szabályt előíró Kr. kivételként adja, 
hogy amennyiben a Kt. döntésében a 

módosítást gazdaságfejlesztő 
beruházás megvalósulása érdekében 
támogatja, egyszerűsített eljárásban is 

véleményeztethető. A Kt. döntést a 
záróvéleményezési anyaghoz csatoltuk. 

2.2. Kéri a területrendezési terveknek való megfeleltetés kiegészítését. Köszönjük, az anyagot kiegészítettük. 

2.3. 
A dokumentáció 81. oldalán a két TSZT-t érintő módosítás 
ábrájába tévesen ugyanazok a feliratok vannak bevágva. Köszönjük, javítottuk. 

3./ 
Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság Váci Rendőrkapitányság (Iktsz.: 13100/1795/2021.ált., Dátum: 
2021. 06. 01.) 

3.1. Kifogást nem emel. – 

4./ 
Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály (Iktsz.: PE/EPO/95-14/2021., 
Dátum: 2021. június 2.) 

4.1. A tervezett módosítások örökségvédelmi érdekeket nem érintenek. – 

5./ 
Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály (Iktsz.: 
BP/0801/00351-14/2021., Dátum: 2021. május 21.) 

5.1. Hatáskör hiányában észrevételt nem tesz. – 

6./ 
Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földügyi Osztály (Iktsz.: 10.049-9/2021., Dátum: 
2021.05.19.) 

6.1. 
Tekintettel arra, hogy a módosítással érintett ingatlanok külterületi 

mezőgazdasági hasznosítás alatt álló termőföldterületet nem 
érintenek, az anyaggal kapcsolatban kifogást nem emel. 

– 

7./ 
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és 
Bányafelügyeleti Főosztály (Iktsz.: PE-06/KTF/22334-3/2021., Dátum: 2021.06.01.) 
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7.1. 
Amennyiben az Avar utcai módosítás nem ellentétes az MaTrT 

előírásaival, és igazodik a DINPI adatszolgáltatásához, a tervezett 
módosításokat nem kifogásolja. 

A nevezett módosításról a DINPI-vel 
előzetes egyeztetés történt, melynek 

eredméyne alapján született a tervezett 
szabályozás. 

A módosítás az MaTrT előírásaival nem 
ellentétes. 

7.2. Környezeti vizsgálat késztését nem tartja szükségesnek. – 

8./ Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Iktsz.:36300/2143-1/2021.ált., Dátum: 2021. május 31.) 

8.1. 
Tűz- és polgárvédelmi, valamint iparbiztonsági szempontból 

kifogást nem emel. – 

9./ Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (Iktsz.: 7025-3/2021/h., Dátum: 2021.05.26.) 

9.1. 
A terv figyelembe veszi az előzetes egyeztetésben adott 

adatszolgáltatását, ezért ellene kifogással nem él, 
észrevételt nem tesz. 

– 

10./ Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály (Iktsz.: 7025-3/2021/h., Dátum: 2021.05.26.) 

10.1. Észrevételt nem tesz, kifogást nem emel. – 

11./ 
Innovációs és Technológiai Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály (Iktsz.: HHF/62124/1/2021-ITM., 
Dátum: 2021. május 25.)  

11.1. 
A terv a vízi közlekedéssel kapcsolatos érdekeket és biztonságát, 

továbbá a polgári célú hajózási létesítmények működését nem 
befolyásolják, ezért ellene kifogást nem emel, észrevételt nem tesz. 

– 

12./ Nógrád Megye Önkormányzata (Iktsz.: 410-3/2021., Dátum: 2020.05.26.)  

12.1. 
A terv a megyehatárt érintő településszerkezetet, infrastruktúra 

hálózatot nem érinti, a módosítás ellen kifogást nem emel.  

13./ Tahitótfalu Község Polgármestere (Iktsz.: 1/1221-2/2021., Dátum: 2021.05.31.)  

13.1. Észrevételt nem tesz, kifogást nem emel.  

 
 
Készült: Vác, 2021. június 12. 

 
 Összeállította:  Tölgyesi Diána 
  településtervező 

          TT13-1374  
               






















