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Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester részére 

Vác Város Önkormányzata 

Vác 

Március 15 tér 11. 

2600 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

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.) 40.§ (2) bekezdésében foglalt határidőn belül az alábbi záró szakmai 

véleményt adjuk Vác módosított településrendezési eszközeiről: 

A megküldött dokumentációval kapcsolatos észrevételeink: 
– A dokumentáció államigazgatási egyeztetési eljárása a R.-ben rögzítettek szerint megtörtént. A 

dokumentáció partnerségi egyeztetése, az osztályunknak megküldött tájékoztatás szerint 
lefolytatásra került, a partnerségi egyeztetést lezárták. 

Alátámasztó munkarészekkel kapcsolatos észrevételeink: 
– Az alátámasztó munkarészekkel kapcsolatban a jegyzőkönyvben rögzített észrevételeket kérjük 

figyelembe venni. 

A jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatos észrevételeink: 
– A jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatban, a jegyzőkönyvben rögzített észrevételeket kérjük 

figyelembe venni.  

 

Az egyeztetési eljárásra vonatkozó megjegyzéseink: 
– Kérjük, hogy a jóváhagyott településrendezési eszköz egy példányát a R. 43. § (2) bekezdés szerint 

irattári elhelyezésre hivatalunk részére eljuttatni szíveskedjen (nyomtatott, hitelesített, olvasható 
léptékű példány, valamint 1 digitális példány). Jelezzük, hogy a tervlapok hitelesítése és a 266/2013. 
(VII.11.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése alapján a tervezők általi aláírása is szükséges. 

– A R. 43. § (4) bekezdése értelmében a polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz Étv. 
8. § (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról. 

– Kérjük a R. 43. § (2) bekezdésében foglalt határidő betartását. 
– Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 4/A. §- ban foglaltak értelmében a jegyző feladata a helyi építési szabályzatról szóló 
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önkormányzati rendelet egységes szerkezetű szövegét – a helyi építési szabályzat mellékletét 
képező szabályozási tervvel együtt – a helyi építési szabályzatot módosító önkormányzati rendelet 
kihirdetését követő öt munkanapon belül a Nemzeti Jogszabálytárban közzétenni, valamint 
továbbítani a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren 
keresztül a megyei kormányhivatalnak, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős 
miniszternek és az igazságügyért felelős miniszternek. 

– Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2.§ (4) 
bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzati rendeletnek illeszkednie kell a jogrendszer 
egységébe, ennél fogva az, más jogszabállyal nem lehet ellentétes, ezért jogszabályon alapuló 
vélemény, észrevétel a jóváhagyáskor nem maradhat fenn. 

 

 

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és a véleményezési, egyeztetési eljárási rend maradéktalan 
betartását. 
 

Kelt: Budapest, az elektronikus aláírás időbélyegzése szerint 
 

 

 Dr. Tarnai Richárd főispán 

 nevében és megbízásából: 
 Váradi Tibor 
 állami főépítész 

Kapják:  
1. Címzett 
2. Irattár – helyben 

3. Törvényességi felügyelet - tájékoztatásul 
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JEGYZ KÖNYV 

 

PMKH Állami F építésze, Váradi Tibor: a Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész köszöntötte, 

majd tájékoztatta a megjelenteket, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R) 42. § szerinti 
tárgyalásos eljárást Vác Város Polgármestere kezdeményezte. 

PMKH Állami Főépítésze, Váradi Tibor elmondta, hogy az egyeztető tárgyalás Vác településrendezési 
eszközeinek módosítása érdekében, a R. 32. § (6) bekezdés szerint, – kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánított telkek területére vonatkozóan – beruházás megvalósításának érdekében kerül lefolytatásra. 

PMKH Állami Főépítésze, Váradi Tibor kérte az önkormányzat részéről és képviseletében megjelenteket, 
hogy röviden ismertessék a településrendezési eszközök tervezett módosítását. 

Vác Város Önkormányzat F építésze Taskovics Andrea: Röviden ismertette a tervezési feladatot, 
beszélt a területtel kapcsolatos előzményekről, valamint nagyvonalakban ismertette a településrendezési 
eszközök lényeges megállapításait. 

PMKH Állami F építésze, Váradi Tibor: az eljárásban érintett államigazgatási szervek megkeresésre 
kerültek. Azon szerveket, melyek nem adtak véleményt, illetve a tárgyaláson nem jelentek meg, 
egyetértő félnek kell tekinteni. 
A tárgyalás megkezdéséig a következő államigazgatási szervek jelezték távolmaradásukat, véleményük 
megküldése mellett: 
 

BFKH Népegészségügyi F osztály iktatószám: BP/PNEF-TKI/2077-3/2022. 

 BP/PNEF-TKI/2077-4/2022. 

Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
BFKH Országos Közúti és Hajózási Hatósági 
F osztály 

iktatószám: BP/0801/00367-7/2022. 

Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság iktatószám: DINPI/4107-2/2022. 

Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
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Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi 
F osztály 

iktatószám: 4502-4/2021/h. 

Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
Honvédelmi Minisztérium Hatósági F osztály iktatószám: 16131-2/2022/h. 

Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság iktatószám: 00236-0055/2022. 

Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság iktatószám: EE/24247-2/2022. 

Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
PMKh Földhivatali F osztály iktatószám: 10.175-6/2022. 

Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
PMKh Építésügyi és Örökségvédelmi F osztály 

Örökségvédelmi Osztály 

iktatószám: nyilatkozat 

Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
PMKh Közlekedésfelügyeleti F osztály iktatószám: PE/UT/0909-8/2022. 

Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iktatószám: 36300/4048-1/2022.ált. 
Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
Pest Megyei Rend r-f kapitányság iktatószám: 13000/14643-1/2022.ált. 
Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága iktatószám: SZTFH-BANYASZ/11454-2/2022. 

Kifogást nem emelt.                                                          (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
Technológiai és Ipari Minisztérium Hajózási 
Hatósági F osztály 

iktatószám: HHF/36917/1/2022-TIM. 

Kifogást nem emelt.                                                          (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
Pócsmegyer Község Önkormányzata iktatószám: PM/236-7/2022. 

Észrevételt nem tett.                                                          (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
Nógrád Megye Önkormányzata iktatószám: 655-2/2022. 

Észrevételt nem tett.                                                          (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 

A tárgyaláson megjelent Pest Megyei Önkormányzat F építésze Pányi Zsuzsanna, aki a 478-9/2022. 

számú véleményben foglaltakat fenntartotta. (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) A 
módosítás jóváhagyása ellen kifogást nem emel. 

PMKH Állami F építésze, Váradi Tibor: 
A jóváhagyandó határozat és rendelet tervezettel kapcsolatban településrendezési szakmai kifogás nem 
merült fel. 
Településszerkezeti Terv 

- Kérjük ne cseréljenek le teljes településszerkezeti tervlapot, a határozat tartalmát javasolt úgy 

megfogalmazni, hogy a módosítás a tervezési terület határára terjedjen ki. 

- Kérjük az új védőterületet a meglévő jelmagyarázati elem szerint jelölni, továbbá javasoljuk, hogy a 

szerkezeti terv ne tartalmazza a védőterület jelöléseket. 
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Helyi építési szabályzat és Szabályozási Terv 

- Kérjük az új védőterületet a meglévő jelmagyarázati elem szerint jelölni. 

Vác Város Önkormányzat F építésze Taskovics Andrea: A észrevételeket elfogadja, a tervezet a 
fentieknek megfelelően módosításra, kiegészítésre kerül. 

A tárgyalás és jegyzőkönyv lezárásra került. 
 

 

Kelt: Budapest, az elektronikus aláírás időbélyegzése szerint 
 

 Váradi Tibor 
 állami főépítész 
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Váradi Tibor állami főépítész 

részére 

 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítészi Iroda 

 

 

 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 
 

Tisztelt Állami Főépítész Úr! 

A tárgyi üggyel kapcsolatban – 2022. november 02-án tartandó egyeztető tárgyalás – megküldött 
tervezetet áttanulmányozva a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a dokumentációban foglaltak alapján a tervezett módosítás 

ellen közegészségügyi szempontból kifogást nem emel. 

Vác város – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21) Korm. rendelet 2. számú melléklete, 
valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról 
szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján – felszín alatti víz szempontjából fokozottan 
érzékeny, ezen belül is kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekvő település. 

A módosítás során a felszín alatti vizek, a földtani közeg védelmére fokozott figyelmet kell fordítani. 

A település közigazgatási területén természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért e 
szempontból a BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 
 

A BFKH jelen véleményét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 9. számú mellékletében; a településtervek tartalmáról, elkészítésének 
és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről  szóló 
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. számú mellékletében, továbbá a fővárosi és megyei 
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, 
továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § 
(1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel alakította ki.  
 

 

Iktatószám:  BP/PNEF-TKI/2077-3/2022. 

BP/PNEF-TKI/2077-4/2022. 

Ügyintéző: Konkoly Szilvia 

Telefonszám: 06 (1) 465-3866 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu 

Tárgy:  Vác város településrendezési eszközeinek 
módosítása szennyvíztelep területének 
vonatkozásában – tárgyalásos eljárás 
keretében írásos vélemény megküldése 

Hiv. szám:                PE/AF/00270-6/2022 



 

 

2 

 

Közegészségügyi Osztály 1. 
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203  – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853   

 Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

A BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg. 
 

A BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani 
(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958). 
 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 
Üdvözlettel: 

                                                                  

dr. Sára Botond 

főispán megbízásából 
 

                            dr. Somogyi Rozália 

                                                                                                                        osztályvezető 

Melléklet: –                                                                                                                           

Kapják: 

1. Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda – Hivatali Kapu 

2. Irattár 
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Váradi Tibor állami főépítész úr 
részére 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítészi Iroda 

 

Budapest 

Városház utca 7. 
1052 

 

 

 

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre! KRID: 216397999 

 

Tisztelt Állami Főépítész Úr! 

Vác város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos PE/AF/00270-6/2022. számú, 
2022. október 18-án kelt megkeresésére a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján az alábbiakról 
tájékoztatom. 
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. melléklet 13. 
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. A 2022. november 2-án tartandó egyeztető tárgyaláson nem veszek részt. 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

dr. Sára Botond főispán megbízásából: 
 

 

Bognár Géza 

osztályvezető  

 

 

 

Iktatószám:  BP/0801/00367-7/2022 

Ügyintéző: Bánhidi Viktória 

Telefonszám: +36 1 815 9633 

Tárgy:  Vác város településrendezési 
eszközeinek módosítása 
(Szennyvíztelep területe) – 

tárgyalásos eljárás  



‚~ NE~ DunaIpoly Nemzeti Park Igazgatóság
2509 Esztergom, Strázsahegy ~ 1525 Budapest, Pf. 86.
Úgyfélfogadás: 1121 Budapest, Költő utca 21.

.. Tel.: 1/3914610 Fax: 1/2001168
. Email: dinpi@dinpi.hu www.dunaipoly.hu

Hivatal rövid neve: DINPI, KRID: 711100335

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyiratszámunkra! Üi.sz.: DINPI/41075/2022.
U.int.: Mike Eszter
Tárgy: Vác Város településrendezési
eszközeinek módosítása a 4555 és a 0503 hrszú
ingatlanok vonatkozásában
Hiv.sz.: PE/ÁF/002706/2022

Váradi Tibor,
állami főépítész

Pest Megyei Kormányhivatal
Allami Főépítészi Iroda

Budai,est
Sas u. 25. 4. em.
1051

Tisztelt Állami Főépítész Úr!

Vác Város településrendezési eszközeinek a 4555 és 0503 brszú ingatlanok területére vonatkozó
tárgyalásos eljárás keretében történő módosításával kapcsolatban Igazgatóságunk az alábbi táj és
természetvédelmi szempontú véleményt adja:

A módosítás tárgyát képző ingatlanokat az alábbi táj és természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló
területek érintik:

 4555 brsz:
o Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi

CXXXIX. törvényben (MaTrT) megjelent ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete (kis
mértékben érinti);

 0503 brsz:
O Országos jelentőségű védett természeti terület, a DunaIpoly Nemzeti Park;
o európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület (Natura 2000 terület):

a Duna és ártere elnevezésű , HUDI 20034 jelű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
terület;

° az MaTrTben megjelent ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete;
° az MaTrTben és a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő

szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendeletben megjelent tájképvédelmi terület
övezete (a teljes módosítási terület és környezete, a mellékelt térképen így nem kerül
ábrázolásra).

A tervezett módosítás a 4555 brszú ingatlantól északra, a 4552/9 brszú ingatlanon fekvő szennyvíztisztító
telep bővítésére irányul, ami a 4555 brszú ingatlanon valósulna meg. A 4555 brszú ingatlant Vác hatályos
településrendezési eszközei Gipszvt jelű gazdasági terület — szennyvíztisztító építési övezetbe sorolják,
jelen módosítás során e besorolás és az építési paraméterek módosítása nem tervezett, tekintettel arra, hogy
a jelenlegi építési paraméterek is megfelelő kereteket biztosítanak a tervezett beruházásnak.

A tervezett módosítás során a 4555 hrszú ingatlanon a hatályos szabályozási terven jelölt „rehabilitálandó
tó” törlésre kerül, és áthelyezik a 0503 brszú ingatlanra. A tó áthelyezésének tervét Igazgatóságunkkal
előzetesen egyeztették, azt Igazgatóságunk továbbra is támogatja, tekintettel arra, hogy a 0503 brszú
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ingatlanon jelenleg is észlelhető feltörő víz. A tó későbbi tényleges kialakításának tervezése soráii kérjük,
keressék fel Igazgatóságunkat!

A szennyvíztisztító tervezett bővítése olyan ingatlanon Valósulna meg, amely táj és természetvédelmi
szempontból jelentős értéket nem képvisel. A tervezett tó kialakítását a táj és természetvédelmi szempontú
kijelöléssel érintett 0503 brszú ingatlanon támogatjuk. Igy a tervdokumentáció szerinti módosítások táj
és természetvédelmi szempontból elfogadhatóak, azok ellen Igazgatóságunk kifogást nem emel.

Állásfoglalásunkat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési Sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. ~ (4) bekezdése, továbbá a környezetvédelmi és természetvédelmi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 37.*
d) pontja alapján adtuk ki.

Budapest, 2022. október 27.

Üdvözlettel:

Kapják: 1. Címzett (HKP — PMKHEPITES, Krid. azon.: 216397999)
2. Börzsöny és Gödöllőidombság TE (tájékoztatásul)
3. Irattár

Fürj András
igazgató megbízásából

általános

2

A dokumentum elektronikusan hitelesített.

Dá tum: 2022.10.28 11:51:48

DunaIpoly Nemzeti Park Igazgató sá g

Kissné  Irtzl Henriette
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Nyt. szám: 4502-4/2022/h sz. példány
Hiv. szám: PE/AF/00270-6/2022

Váradi Tibor
Pest Megyei Kormányhivatal

állami főépítész részére

Budapest

Tárgy: Vác Város településrendezési eszközeinek módosítása 
tárgyalásos eljárás keretében

Tisztelt Állami Főépítész Úr!

A fenti hivatkozási számú megkeresésére tájékoztatom, hogy a Vác Város 
településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában tartandó egyeztető tárgyaláson a katonai 
légügyi hatóságként eljáró HM Állami Légügyi Főosztály nem vesz részt, és a tárgy szerinti 
módosítással kapcsolatban kifogást nem emel.

Tájékoztatom Állami Főépítész urat, 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) 42. § (4) bekezdésére 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 Állami Főépítész urat, hogy véleményem nem minősül a 
Kormányrendelet 9. melléklete táblázatának 20. sorában meghatározott honvédelemért felelős 
miniszter, mint államigazgatási szerv véleményének.

A kiadmányozási jog a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás 6. függelékén alapul.

Budapest, időbélyeg szerint.

Tisztelettel:

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
honvédelmi miniszter

nevében és megbízásából:

Halászné dr. Tóth Alexandra ezredes
főosztályvezető



HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

m i n t  h o n v é d e l m i  s z a k h a t ó s á g
1055 Budapest, Balaton u. 7-11. � Postacím: 1555 Budapest  Pf.: 70.

Telefon: 06 (1) 474-1680 � HM 215-12 � Fax: 06 (1) 474-1467 � HM 21-740  
Hivatali Kapu: HMHH (KRID: 210267399), e-mail: hm.hf@hm.gov.hu, web: http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu

 

adatkezelési tájékoztató: 
https://hm.hatosagihivatal.kormany.hu/download/c/3b/c2000/Telep%C3%BCl%C3%A9srendez%C3%A9si%20hat%C3%B3s%C3%A1gi%20aktusok.pdf

Nyt. szám: 16131-2/2022/h
Hiv. szám: PE/AF/00270-6/2022

Váradi Tibor állami főépítész
Pest Megyei Kormányhivatal

Állami Főépítészi Iroda

1051 Budapest
Sas u. 25.

Tárgy: Vác településrendezési eszközeinek módosítása a szennyvíztelep 
területének vonatkozásában - tárgyalásos eljárás - végső szakmai 
véleményezési szakasz

Tisztelt Főépítész Úr!

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

A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit 
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása 
biztosított, ezért a tárgyi módosítással kapcsolatban észrevételt nem teszek.

A tárgy szerinti témában meghirdetett 2022. november 2.-i egyeztető tárgyaláson más 
irányú elfoglaltság miatt nem áll módomban részt venni. 

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 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás 1. 
melléklet 6. függelék B) táblázat (55)-(56)-(57) pontja alapján adtam ki.

Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
honvédelemért felelős miniszter

nevében és megbízásából

Bucsánszky Zoltán alezredes
településrendezési hatósági osztályvezető

Készült:  2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Kiss István főhadnagy (tel.:+36 (1) 474-1661; HM 022-22-338; fax: +36 (1) 474-1467)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett 

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”

http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu
https://hm.hatosagihivatal.kormany.hu/download/c/3b/c2000/Telep%C3%BCl%C3%A9srendez%C3%A9si%20hat%C3%B3s%C3%A1gi%20aktusok.pdf
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Tisztelt Állami Főépítész Úr! 

A tárgyi témában küldött meghívót köszönettel megkaptuk, azonban más irányú 
elfoglaltságunk miatt a tárgyaláson részt venni nem tudunk. A véleményezésre 
küldött egyeztetési anyagban tervezett módosítások ellen kifogást nem emelünk, 
az alábbiak betartása mellett: 

Tájékoztatjuk, hogy tárgyi módosítás érinti a Duna Szob-Budapest között 
(AOC756) „Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről" szóló 
1242/2022. (IV.28.) Korm. határozat által elfogadott Vízgyűjtő-

gazdálkodási Tervben (VGT) kijelölt felszíni víztestet, ezért az itt tervezett 
beavatkozásoknak összhangban kell lenniük a VGT-ben szereplő, erre a víztestre 
vonatkozó intézkedési tervekkel, melyek az Európai Unió Víz Keretirányelvében 
(2000/60/EK) megfogalmazott célkitűzések elérését teszik lehetővé. 

A beérkezett tervdokumentáció tartalma alapján a fejlesztendő térségen belül a 
Vác 0503 helyrajzi számú ingatlan „a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a 
fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, 
valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére 
és tartalmára vonatkozó szabályokról” szóló 83/2014 Korm. rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) értelmében a Duna nagyvízi medrének, átmeneti 
levezetősávjának részét képezi. 

Az érintett területen a tervezés és kivitelezés során a Rendeletben foglaltak 
szerint kell eljárni. 

 

Dátum: 
Bélyegző szerint 
 

Ügyiratszám: 
00236-0055/2022. 

 

Előadó: 
Gergely Boróka-

Erzsébet 
 

Hivatkozási szám: 
PE/AF/00270-

6/2022 
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Fentieken kívül az alábbi jogszabályok betartására hívjuk fel a figyelmet: 

 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvényben foglaltakra. 

 A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. 

rendeletben foglaltakra. 

 A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) 

Korm. rendeletben foglaltakra. 

 A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és 
alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004.(XII. 25.) KvVM rendeletben 

foglaltakra. 

 A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltakra. 

 A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 
30/2008. (XII.31.) KvVM rendeletben foglaltakat be kell tartani. 

 A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez 
szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009 

(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet. 
 A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályiról 

szóló 225/2015. (VIII. 07.) Korm. rendelet előírásaiban foglaltakat be kell 
tartani. 

Igazgatóságunk működési területéhez tartozó településrendezési eszközök módosításával 
kapcsolatos eljárásokban szakvéleményünket az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) 

kijelölése és meghatalmazása alapján adjuk ki. Jelen levelünk tehát mind az OVF, mind 
pedig igazgatóságunk tárgyi témában kelt válaszát tartalmazza. 

Kérjük, hogy az egyeztetésről készült jegyzőkönyv egy példányát szíveskedjenek 
megküldeni részünkre! 

 

 

 

Üdvözlettel: 
Szilágyi Attila 

igazgató 



 

  

 Iktatószám: EE/24247-2/2022. 
 Tárgy: Vác településrendezési 

eszközeinek módosítása – tárgyalásos 
eljárás 

 Ügyintéző: Dr. Lakatos István Antal 
 Tel.: 1 429 8634 
 E-mail: lakatos.istvan.antal@nmhh.hu 

Hiv. szám: PE/AF/00270-6/2022. 

 

 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítészi Iroda 
Váradi Tibor állami főépítész részére 

 
Budapest 
Sas u. 25. 
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Tisztelt Főépítész Úr! 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) Vác 

településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó egyeztetési 
tervdokumentációt megvizsgálta.  

A módosítási anyag tartalma – szennyvíztelep területére vonatkozóan – hírközlési érdeket 
nem sért, az elfogadás ellen a Hatóság kifogást nem emel. 

Jelen véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljáráshoz 
adta ki a Hatóság. 

 

Elektronikusan aláírt dokumentum. 

Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- 

és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az 
elektronikus aláírás szerinti időpontban. 

 

 

mailto:lakatos.istvan.antal@nmhh.hu




Feladó: Novotnik Ádám
Címzett: allamifoepitesz@pest.gov.hu
Másolat: Tóth Olympia; Okrutay Miklós; Mógáné Aradi Csilla Ágnes
Dátum: 2022. 10. 20. 10:34
Tárgy: Vá: Vác Város településrendezési tervének módosítása - egyeztetés anyag - meghívó tárgyalás

Tisztelt Állami Főépítész Úr, kedves Tibor!

Ezúton jelezzük, hogy külön észrevételt nem kívánunk tenni, mivel a csatolt dokumentációnak van külön régészeti fejezete is,
hivatkozza és csatolja is a beruházást megelőzően készült előzetes régészeti dokumentációt (ERD), amely minden régészeti
örökségvédelemmel kapcsolatos információt és elvégzendő feladatot, betartandó jogszabályt tartalmaz. 
  

Üdvözlettel:

Novotnik Ádám 
régész, régészeti felügyelő 
Tel: +36 20 268 6154
Fax: +36 1 233 6911
novotnik.adam@pest.gov.hu

Pest Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Örökségvédelmi Osztály
Budapest III., Fő tér 1.
oroksegvedelem@pest.gov.hu

>>> Tóth Olympia 22. 10. 18. 13:06 >>> 
Tisztelt Címzett!

Vác Város Polgármestere 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.) 42.§ (2) bekezdése szerint tárgyalásos eljárás keretében kezdeményezte Vác
településrendezési eszközeinek módosítását.

A tervezett módosítás Vác területén

nemzetgazdasági szempontból kiemelt fejlesztési területen történő beruházás érdekében történik.

A R. 42.§ (4) bekezdés a) és b) pontja alapján ezúton meghívom az egyeztető tárgyalásra.

A tárgyalás helyszíne: Pest Megyei Kormányhivatal épülete
1051 Budapest, Sas u. 25. 4. emelet
Időpontja: 2022. november 02. (szerda) 09:30 óra

A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében az érintetteket elektronikus úton, a településrendezési eszköz
megküldésével hívom meg. A településrendezési eszköz módosítására irányuló kérelem  
tartalmaz/nem tartalmaz az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§(2a)
bekezdése szerinti új beépítésre szánt terület kijelölést.

Tájékoztatom, hogy a dokumentáció az alábbi helyen érhető el:
https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-

download/8a4880ee814901f90183e9f0c37e6382/132654/-4948154185727757323/Vac_270_2022_TRE_modositas_NG_targy.elj.zip

mailto:novotnik.adam@pest.gov.hu
mailto:oroksegvedelem@pest.gov.hu
https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee814901f90183e9f0c37e6382/132654/-4948154185727757323/Vac_270_2022_TRE_modositas_NG_targy.elj.zip


Kérem, hogy az egyeztető tárgyaláson nyilatkozattételre jogosult képviselője részvételét biztosítsa.
Amennyiben írásban kívánják megadni véleményüket, kérem azt az allamifoepitesz@pest.gov.hu e-mail címre vagy a
PMKHEPITES rövid nevű 216397999 KRID azonosítójú hivatali kapura szíveskedjenek küldeni.

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Váradi Tibor nevében és megbízásából
Üdvözlettel:

Tóth Olympia
Pest Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítészi Iroda
1052 Budapest, Sas u.25. 4.em
email:toth.olympia@pest.gov.hu

mailto:allamifoepitesz@pest.gov.hu
mailto:toth.olympia@pest.gov.hu


PEST MEGYEI

KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/UT/0909-8/2022.

Előzmény ügyiratszám: PE/UT/0364-1/2021.

Ügyintéző: Helméczy Károly

Telefon: 06-1/460-2274

Tárgy: Vác TRE módosítás – szennyvíztisztító 

telep bővítése a gödi Samsung SDI üzem 

növekvő igénye okán

Hiv. szám: PE/AF/00260-6/2022.

Melléklet: ---
Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Válaszát a PMKHKFUT (615366339) HKP vagy a „KHIV PEK KFF ÚO” KÉR kapura küldje!

Kérelmező ügyfél neve: Állami Főépítészi Iroda (1052 Budapest, Városház utca 7.)

Tisztelt Főépítészi Iroda!

A  településrendezési  eszközökkel  kapcsolatban  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. melléklet 15. pontja alapján a Pest 
Megyei  Kormányhivatal  Közlekedésfelügyeleti  Főosztály  Útügyi  Osztály  (továbbiakban:  Útügyi  Osztály) 
részéről az alábbi nyilatkozatot tettem:

A 2022.  november 2-án tartandó tárgyaláson az Útügyi Osztály  más irányú elfoglaltság miatt nem tud 
részt venni. A megküldött tárgyi tervek (Archi-Profil Építész, Tervező Bt. szám nélküli munkája, 2022. október 
12) áttanulmányozása alapján az egyeztetés alatt álló iratban foglaltakkal nincs elvi kifogásom. 

Kérem a jóváhagyott terv település honlapján való közzétételét.

A  Pest  Megyei  Kormányhivatal  (1141  Budapest,  Komócsy  u.  17-19.)  Pest  megye  területére  kiterjedő 
hatáskörét és illetékességét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó 
szervek  kijelöléséről  szóló  382/2016.  (XII.  2.)  Korm.  rendelet  2.§  (1)  b),  illetve  a  fővárosi  és  megyei  
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 
2.§ (1)-ben foglaltak, továbbá az 1988. évi I. tv. 11.§ határozza meg.

Budapest, 2022. elektronikus aláírás szerint

       dr. Tarnai Richárd főispán
        nevében és megbízásából:

                                                                           Varga János
osztályvezető

Címzettek:

1. Állami Főépítészi Iroda (1052 Budapest, Városház utca 7.) - allamifoepitesz@pest.gov.hu

2. Irattár

Közlekedésfelügyeleti Főosztály
Útügyi Osztály

1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
Telefon: (06-1) 460-2220 Fax: (06-1) 460-2285 KRID: PMKHKFUT (615366339)

E-mail: utugy@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest



PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy:  Vác  Város  településrendezési
eszközök  módosításának  ügyében  egyeztető
tárgyalás
Ügyintéző: Kátai-Urbán Maxim tű. százados
Telefon: 06-20-8200-923

Váradi Tibor
állami főépítész

Pest  Megyei  Kormányhivatal
Állami Főépítész

Budapest
Pf.: 557
1373

Tisztelt Állami Főépítész Úr!

Értesítem, hogy Vác Város területére vonatkozóan összehívott  egyeztető tárgyalásról szóló
levelét megkaptam. A kapcsolódó ügyiratok vizsgálatát követően az alábbiakról tájékoztatom:

A 2022. november 02. napon 0930 órakor megrendezésre kerülő egyeztető tárgyaláson a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni. 

Tájékoztatom,  hogy  Vác  Város  területén  a  településrendezési  eszközök  módosításával
kapcsolatosan 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 42. §-a szerint az alábbi véleményt adom:

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

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:
               Branyiczky Márk tű. dandártábornok

tűzoltósági főtanácsos
igazgató

nevében és megbízásából:

Bali Péter c. tű. őrnagy
mb. hatósági osztályvezető 

Készült:            1 példányban
Egy példány: 1 old.
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



 

PEST MEGYEI REND R-F KAPITÁNYSÁG 

Cím: 1139 Budapest XIII.ker. Postafiók:123 

Telefon: 06 1 237-4341; 

e-mail: pmrfk@pest.police.hu 

 
Tárgy:  Vác településrendezése 

Ügyintéz : dr. Kiss Ádám r. f hadnagy 

Hivatkozás: PE/AF/00270-6/2022.  

Telefon:       06 1 443 5119 

 

Dr. Tarnai Richárd 

Pest Megyei Kormányhivatal 
főispán 

 

 

Budapest 

 

 

Tisztelt Főispán Úr! 
 

Hatóságomhoz a fenti ügyiratszámon érkezett, Vác Város Településrendezési ezközei 
módosításával kapcsolatos átiratára válaszul, az alábbiakról tájékoztatom: 
 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökr l, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekr l 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §. (2). bek. b) pontjának, valamint annak 9. számú 
melléklete 21. sz. pontjának értelmében, a tervezett intézkedések kizárólag abban az esetben 

relevánsak számunkra és a további eljárásban akkor kívánunk részt venni, ha az 

határrendészeti szakterületet érint. 
 

Egyéb észrevételünk, javaslatunk nincs.  
 

Budapest, időbélyegző szerint  
  

                         Tisztelettel:  

 

                                                                                    Dr. Nagy László r. dandártábornok 

       rendőrségi főtanácsos 

      megyei rendőrfőkapitány 
 

 



Szabályozott Tevékenységek  
Felügyeleti Hatósága 

Bányászati és Gázipari Főosztály 

Budapesti Bányafelügyeleti Osztály 

 

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Telefon: +36 (1) 550 2500 Email: sztfh@sztfh.hu  Hivatali kapu: SZTFH 

Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf. 547. Fax: +36 (1) 550 2495 Honlap: www.sztfh.hu KRID: 469506375 v01 

 

 

 

SZAKVÉLEMÉNY  

Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze PE/AF/00270-6/2022 ügyiratszámú levelével 
megkereste a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát (továbbiakban: Bányafelügyelet) és 
meghívta a tárgyi ügyben 2022. november 2-án tartandó tárgyalásra. A Bányafelügyelet a tárgyaláson 
akadályoztatás miatt nem tud részt venni, ezért írásban adja meg szakvéleményét: 

Vác város településrendezési eszközeinek a Vác 4552/9, 4555 és 0503 helyrajzi számú ingatlanokra 
vonatkozó módosítása ellen kifogást nem emel. A módosítás nem érinti a Bányafelügyelet hatáskörét. 

A Bányafelügyelet szakvéleményét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében eljárva adja ki. 

Budapest, időbélyegző szerint 

 Dr. Biró Marcell 
 elnök 

 (hatáskör gyakorlója megbízásából) 

 Pályi György 

 osztályvezető 

 (kiadmányozó) 

Erről értesülnek: 

1. Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda, hivatali kapun 

2. Irattár 

Iktatószám: SZTFH-BANYASZ/12130-2/2022 Ügyiratszám: PE/AF/00270-6/2022 

Tárgy: Vác településrendezési eszközeinek 
módosítása szennyvíztelep területének 
vonatkozásában - tárgyalásos eljárás 
keretében  

  

Ügyintéző: Kovácsné Szatmári Tünde 

Telefon: +36 1 373 1812 

E-mail: tunde.szatmari.kovacsne@sztfh.hu 

  

Pályi 

György

Digitálisan 

aláírta:  Pályi 

György 

Dátum: 

2022.10.21 

10:32:27 +02'00'

mailto:sztfh@sztfh.hu
http://www.sztfh.hu/











