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Tisztelt Polgármester Úri

Köszönettel vettem Szigetszentmárton településrendezési eszközei - a H6 jelű (Ráckevei) 
HÉV-vonal korszerűsítése miatt szükségessé vált - tárgyalásos eljárás keretében történő 
módosítása előzetes véleményezésére felhívó megkeresését.

A H6 jelű (Ráckevei) HÉV-vonal korszerűsítése Szigetcsép közigazgatási területét is érinti, 
így községünk településrendezési eszközeinek módosítása is napirenden van. Tököl és 
Szigetcsép - mint szomszédos települések - településrendezési tervei a HÉV 
korszerűsítéséhez kapcsolódó egyidejű módosítása közötti összhang megteremtését egyrészt 
a közös telepítési terv, másrészt az a körülmény biztosítja, hogy mindkét település 
vonatkozásában a tárgyi módosítással megbízott településrendezö tervező a Bau-Urb Kft.

A településrendezési eszközök módosítása kapcsán - a véleményezési dokumentáció 
kidolgozása előtt - előzetesen nem kívánok élni a javaslattételi, véleményezési 
lehetőségemmel.

Nyilatkozom, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kívánok venni, továbbá arra kérem a 
Tisztelt Polgármester Urat, hogy a véleményezési dokumentációt csak elektronikus 
adathordozón szíveskedjenek megküldeni, a papír formátumtól eltekintek.

Szigetcsép, 2022. január 27.

Tisztelettel:

Erről értesül:
1. Címzett
2. Irattár
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PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Tárgy: Tököl településrendezése
Ügyintéző: dr. Kiss Ádám r. főhadnagy

Hivatkozás: 166-18/2022.
Telefon: 06 1 443 5119

Hoffman Pál
Tököl Város )
polgármestere u

Tököl

Tisztelt Polgármester Úr!

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

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
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.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) 1. § 17. és 17a. pontjai, valamint a 
9. §-a értelmében a jövőben a hasonló megkereséseit az E-ügyintézési törvényben 
meghatározott módon szíveskedjen benyújtani.

A Pest Megyei Rendőr-fökapitányság elektronikus elérhetősége:
KÉR azonosító: ORFK PEST, KRID: 105147968

Egyéb észrevételünk, javaslatunk nincs.

Budapest, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Dr. Nagy László r. dandártábornok 
rendőrségi főtanácsos 

megyei rendőrfőkapitány

Cím: 1139 Budapest XHI.ker. Postafiók: 123
Telefon: 06 1 237^4341;

e-mail: pmrfk@pest.police.hu



ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
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Tárgy: Előőrs tájékoztatás és adatszolgáltatás települési 

eszközök módosításához

Tisztelt Polgármester Úr!

A 166-12/2022 ügyiratszámú megkeresésére Tököl Város településrendezési eszközeinek 
módosítása tárgyában az alábbiakról tájékoztatom:

1. Az adott területre vonatkozólag különös követelményeket, a településrendezési eszközök 
tartalmi követelményeivel kapcsolatos különös elvárásokat és az adott területet érintő 
ágazati elhatározást nem fogalmazok meg.

2. A rendezési feladat ellátásához szükséges adatot nem tartok indokoltnak szolgáltatni.

3. Tököl Város az állami célú légiközlekedés tekintetében légiközlekedéssel közvetlenül nem 
érintett, tekintettel arra, hogy az adott terület az állami repülések céljára szolgáló 
repülőterek (beleértve a közös felhasználású repülőtereket is) vagy az állami célú repülés 
biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén kívül van, és hogy az adott 
terület az állami repülések céljára szolgáló repülőterek telekhatárától mért 15 kilométernél 
nagyobb távolságban van.

Az érintett terület ugyanakkor az állami célú légiközlekedés tekintetében 
légiközlekedéssel közvetve érintett, tekintettel arra, hogy egyes - így különösen a 
beépítésre szánt területen a 100 méternél, beépítésre nem szánt területen az 50 méternél 
magasabb - építmények az állami célú légiközlekedés biztonságát veszélyeztethetik. Az 
ilyen építmények állami célú légiközlekedésre gyakorolt hatását a katonai légügyi hatóság 
az építmények építésügyi hatósági eljárásaiban, jogszabályban meghatározott 
szakhatóságként vizsgálja.

4. Az eljárás további szakaszaiban nem kívánok részt venni.

Tájékoztatom Polgármester urat, hogy előzetes tájékoztatásomat és adatszolgáltatásomat 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. § (5) 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.

sz. példány

Tököl
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Tájékoztatom tisztelt Polgármester urat, hogy előzetes tájékoztatásom és 
adatszolgáltatásom nem minősül a Kormányrendelet 9. melléklete táblázatának 20. sorában 
meghatározott honvédelemért felelős miniszter, mint államigazgatási szerv előzetes 
tájékoztatásának vagy adatszolgáltatásának.

Budapest, időbélyeg szerint.

Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor 
honvédelmi miniszter 

nevében és megbízásából:

Lázár Béla ezredes
Repülésfelügyeleti Osztály 

osztályvezető (főov. h.)

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): Antal Krisztina százados (Tel.: +36 1 474 1218; E-mail: antal.krisztina@hm.gov.hu)
Kapják: 1. sz. pld.: Tököli Polgármesteri Hivatal (Hivatali Kapun továbbítva)

2. sz. pld.: Irattár
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Tisztelt Polgármester Úr!

Tököl településrendezési eszközeinek a H6 HÉV vonal korszerűsítése miatt szükséges 
módosítása tárgyában

a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
(a továbbiakban: Kormányhivatal) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált teiepuiesrejiesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §, valamint a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése c) pon^a alapján

az eljárás további szakaszaiban részt kíván venni.

A Kormányhivatal az alábbi előzetes véleményt adja:

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet [a 
továbbiakban: 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet] 1. § (3) a) pontja értelmében a település egy részére 
készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál a várható környezeti hatások 
jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

Az előzetes tájékoztatásban ismertetett módosítások egyedi jogszabály által kijelölt országos jelentőségű 
védett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi Lili, törvény (a továbbiakban: Tvt.) 
23. § (2) bekezdésében meghatározott ex lege védett természeti területet, illetve védett természeti 
értéket nem érintenek.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 4764520; KRID: 201436115
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivataf.hu/hu/pest



A módosítással érintett terület az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM 
rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része.

Tárgyi terület a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény lehatárolt ökológiai hálózat övezeteit (magterület, ökológiai folyosó, pufferterület) és a 
barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet által megállapított 
barlang felszíni védöövezetét sem érinti.

A BFK Budapesti Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. kérelmére indult, Ráckevei H6 HÉV-vonal 
korszerűsítése és meghosszabbítása a Kálvin térig a külső felszíni szakaszon [Szigetszentmiklós- 
Gyártelep (kiz.) - Ráckeve (bez.)] beruházás megvalósítására vonatkozó környezeti hatásvizsgálati 
eljárás lezárásaként a Kormányhivatal PE-06/KTF/21437-44/2021. számon környezetvédelmi engedélyt 
adott. Az eljárás során a beruházás környezetre gyakorolt hatásai részletesen megvizsgálásra kerültek.

A továbbtervezés során kérem a környezetvédelmi engedélyben foglalt további táj- és 
természetvédelmi szempontok maximális figyelem bevételét.

A Tvt. 1996. évi Lili, törvény 7. § (2) bekezdés c) pontja alapján „a település-, a területrendezés és 
fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet 
kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek 
megőrzésére”.

A fentiek alapján a Kormányhivatal tárgyi településrendezési eszközök módosítására irányuló 
eljárásban a környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek.

A tervek készítésénél tekintettel kell lenni arra, hogy a szabályozások, előírások nem veszélyeztethetik a 
település természeti és tájképi értékeit, a környezeti elemeket, az emberi egészséget, az életminőség 
környezeti feltételeit. Ennek érdekében a tervek tartalmát úgy kell meghatározni, hogy az a jelenleg 
érvényben lévő környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi jogszabályokkal összhangban legyen.

Jelen vélemény nem helyettesíti a tervezett fejlesztések megvalósításához szükséges engedélyek 
beszerzését, illetve a Kormányhivatal bevonását az egyes eljárásokba a hatáskörébe utalt 
szakkérdések vonatkozásában.

A tervek készítése során a környezetvédelmet, táj- és természetvédelmet érintő kérdésekkel 
kapcsolatban a Kormányhivatal egyeztetés céljából szívesen áll a tervezők rendelkezésére.

Budapest, 2022. január 27.
Dr. Tárnái Richárd Kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

osztályvezető
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Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520; KRID: 201436115

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



Kapják:

1. Tököl Város Polgármesteri Hivatal 
hivatal@tokol.hu

2. Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész - tájékoztatásul 
allamifoepitesz@pest.gov.hu

3. Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatóság - tájékoztatásul
4. Irattár

HK-TOKOLPMH 
e-mail 
e-mail

HK-DINPI
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Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520; KRID: 201436115

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



Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Tulkán Ágnes

Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges záradékolás 
megjelenítését szolgálja
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Tisztelt Címzett!

A község településrendezési eszközeinek módosításával 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 részünkre megküldött 166-13/2022. számú előzetes tájékoztatás alapján a tárgyi ügyben a 
továbbiakban az Útügyi Osztály részt kíván venni. A dokumentáció elektronikus formában történő 
megküldése elegendő az Útügyi Osztály részére.

Amennyiben az állami közúthálózatot is érintik a módosítások, kérem a tervezési folyamat során 
felvenni a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel. A buszmegálló érintettsége miatt a 
Volánbusz Zrt.-vel való egyeztetés is szükséges.

A település rendezési tervének közlekedési munkarészeinek összeállításakor kérjük a 253/1997. (XII.20.) 
Korm. rendelet [OTÉK], valamint az e-ÚT 02.01.41 jelű műszaki előírásban foglaltak szerint 
összeállítani.

Az úthálózat kialakítására vonatkozó megjegyzéseim:

Új úthálózati elem létesítésének szükségessége vagy egy út jelenlegi státusának változása esetén az 
eljárásba az Útügyi Osztályt be kell vonni az 1988. évi I. törvény [Kkt.]. 29. § (7), (9), valamint 32.§ (3) 
alapján. A 29. § (16) rendelkezik a bejelentésköteles tevékenységekről.

Az utakkal kapcsolatban alapvető feltételként kívánjuk rögzíteni, hogy az ÚT 2-1.201 sz. (e-UT 03.01.11) 
Közutak tervezése (KTSZ) útügyi műszaki előírásban foglaltak alkalmazási területe az országos közutak, 
a helyi közutak és közforgalom számára megnyitott magánutak. Ezen felül a közforgalom elöl elzárt 
magánutak tekintetében ajánlott és indokolt.

A megállók esetében meg kell vizsgálni, hogy az utcák kiépítése megfelelö-e a tervezett forgalom 
elvezetésére minőségi és mennyiségi szempontból (parkolás, útterhelhetöség, van-e megfelelő redundancia 
a hálózatban).

/ 
/

Az utcák kialakítására vonatkozó megjegyzéseim:

Az utak kialakítása során az ÚT 2-1.201 sz. (e-UT 03.01.11) Közutak tervezése (KTSZ) útügyi műszaki 
előírásban foglaltak szerint szükséges eljárni. Az utak keresztszelvényeinek tartalmaznia kell:

• telekhatár és járda között 0,5 méter biztonsági sáv
• n*0,75 méter, de legalább 1,5 méter széles járda minimum egy oldalon, de ajánlott mindkét oldalon, 

a terület gyüjtöútján mindkét oldalon szükséges
• berendezési sáv közmüvek és közvilágítás elhelyezésére
• zöldsáv növényzet telepítésére, mellyel az aszfaltutak és járdák hösziget-hatását lehet mérsékelni

Közlekedésfelügyeleti Főosztály
Útügyi Osztály

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

E-mail: utugy@pest.gcv hu Web- http /áwamkormai lyhwatalhu/hu/pes:



• vízelvezetés - árok vagy zárt vízelvetö csatorna - a csapadék-elvezetéshez, a gyűjtőút esetében 
ajánlott a fedett vízelvezetés

• árok esetében padka, kiemelt útszegély esetében ismételten biztonsági sáv kialakítása szükséges
• út rendeltetésének megfelelő útszélesség

Amennyiben közműépítés során az útburkolat alá közművek kerülnek elhelyezésre, javasolt a 
tisztítóaknák, illetve a szerelvények elhelyezését lehetőleg a forgalmi sáv közepére tervezni (nem az út 
tengelyébe), illetve a mértékadó keréknyomokat (pld: kapu bejáratok, parkolók, buszmegállók) szükséges 
figyelembe venni. Útkereszteződésben, amennyiben ez megoldható, kerüljenek a kereszteződés területén 
kívülre.

A gyalogos úthálózat fejlesztése fontos, mivel ennek - és a kerékpáros infrastruktúra - segítségével 
csökkenteni lehet a személygépjármű-forgalmat. A járdafelújítások és szélesítések mellett ez kiterjed új utak 
építésére, például hosszú, kereszteződés nélküli utca esetében annak középrészén keresztirányban, 
zsákutca esetében annak folytatásaként gyalogos-kerékpáros szakaszok építése ajánlott a közlekedési 
útvonalak rövidítésére.

Közlekedési szempontból a legkedvezőbb, ha a sarokingatlan kapubejárata az alárendelt úton az 
útcsatlakozástól a lehető legtávolabbra kerül.

Az utakat egyik legnagyobb mértékben a nem, vagy rosszul elvezetett csapadék rombolja.

Parkolásra vonatkozó megjegyzéseim:

A megállók ügyelni kell a megfelelő mennyiségű és minőségű parkolóhely kialakítására, mely nem 
csak a személygépjármüvekre, hanem kerékpárokra is kiterjed (OTÉK 7. melléklet). Ezen felül ajánlott K+R 
parkolók kialakítása is. A gyűjtőútak esetében ajánlott útmenti parkolók kialakítása.

Az elektromobilitás terjedésének elősegítéséről a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 8. melléklete 
rendelkezik. A rendelet melléklete magában foglalja az új építésű, vagy jelentős felújítás alá vont, tíznél több 
parkolóhellyel rendelkező épületek esetében a kialakítandó töltöpontok és az elektromos csatlakozást 
biztosító létesítmények mennyiségéről. Emellett rendelkezik a 2025. január 1-jétöl életbe lévő előírásokról.

A Pest Megyei Kormányhivatal (1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.) útügyi közlekedési hatósági hatáskörét 
és Pest megye területére kiterjedő 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. január 31.

Címzettek:
1. Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fö utca 117.) - HKP: 603068756 (TOKOLPMH)
2. Irattár
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ÜGYINTÉZŐ Jy Százhalombatta Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL

2441 Százhalombatta, Szent István tér 3. Pf. 14.
Tel.: (06-23) 542-111 Fax: (06-23) 542-113

e-mail: polghiv@mail.battanet.hu )
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Tököl Város Önkormányzat

Hoffman Pál
Polgármester Úr részére

Szám: 4/15/2022

Ügyintéző: dr. Oláh M. Zoltán
Hivatkozási szám: 166-29/2022.

Tárgy: Tököl város településrendezési eszközök módosításának előzetes véleményezése

Tököl
Fő ú.117.
2316

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönöm a tervezett településrendezési eszközök módosítása és a környezeti vizsgálat 
szükségessége tárgyában Százhalombatta Város Önkormányzatához intézett megkeresést és 
tájékoztatást a településük fejlesztését elősegítő HÉV beruházásról.

Tájékoztatom, hogy Százhalombatta városának nincs olyan településfejlesztési elképzelése, 
amely Tököl településrendezési eszközeinek készítését befolyásolná. A véleményezési 
eljárásban részt kívánunk venni, ezzel is segítve munkájukat. A véleményezési eljárás 
dokumentumait elektronikus formátumban megküldve elegendőnek tartjuk.

Egyetértünk Tököl Város Önkormányzata álláspontjával, miszerint a tervezett fejlesztés az 
önálló eljárásban lefolytatandó környezeti vizsgálatot nem teszi szükségessé.

Százhalombatta, 2022-02-01.

További munkájukhoz sok sikert kívánva:
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iktatószám: 17379-2/2022.
ügyintéző: Karaba Tamás főépítész

Tárgy: Tököl településrendezési eszközeinek módosítása

Hoffman Pál Úr

Tököl Város Polgármestere

Tököl
2316 Fő u. 117.

Tisztelt Polgármester Úr!

Fenti tárgyú megkeresésével kapcsolatban észrevételt nem teszek, a településrendezési eszközök mó
dosításával kapcsolatban kifogást nem emelek.

Az eljárás további szakaszában nem kívánok részt venni.

Ráckeve, 2022. január 31.

Üdvözlettel
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Tárgy: Tököl Településszerkezeti és
Szabályozási Terv, valamint Helyi 
Építési Szabályzat módosításának

véleményezése 
Hív. szám: 166-15/2022. 
Melléklet: -

Hoffman Pál polgármester úr 
Tököl Polgármesteri Hivatala 
Tököl
Fő u. 117.
2316

Tisztelt Polgármester Úr!

Tárgyi ügyben tett megkeresésére a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv ), az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997.(XII. 20.) Korm. sz. rendelet (a továbbiakban; OTÉK), valamint 
az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 
vonatkozó rendelkezései alapján biztosított jogkörömben az alábbi véleményt adom:

A dokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy a módosítás a H6 HÉV 
vonalának korszerűsítése miatt vált szükségessé. Tekintettel arra, hogy - az egyes közlekedésfejlesztési 
projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. 
rendelet 3.1.5 pontja alapján - a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt, a termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény rendelkezései alapján nem emelek kifogást a 
dokumentációban foglaltak ellen. Környezeti vizsgálat és értékelés készítését termőföldvédelmi 
szempontból nem látom szükségesnek.

Tököl Város területe összesen 3848,78 hektár, amelynek 58,5 %-a termőterület. Ebből a 
mezőgazdaságilag hasznosított terület 1784,83 hektár (ez a teljes terület 46,4 %-a). Az alábbi táblázat a 
település viszonylatában meglévő átlagosnál jobb minőségű termőföldterületek művelési ágát, minőségi 
osztályát és területnagyságát mutatja az adott művelési ágban átlagos aranykorona érték 
megjelölésével.

Földhivatali Főosztály 
Földügyi Osztály

1135 Budapest, Lehel út 43-47..
Telefon: (06 1) 269 4550 Fax: (06 1) 269 4564 KRID: 516558998

E-maíl: foldhivatali.foosztalY@pest.qov.hu Web: www.pest.foldhivatal.hu,http://www.korrnanyhivatal.hu/hu/pest 
Az ügyfélfogadás időpontja:

szerda: 8.00-16.30

Művelési ág Minőségi osztály AK érték Területnagyság (ha) Átlagos AK érték
kert 3 31,30 0,3120

28,52

szántó

1 38,20 11,6982

15,64

2 31,30 55,0440
3 24,30 108,5344
4 19,10 493,8092



szőlő t: •' J - 3 | 31,30 14,3268
31,24

gyep (legelő)
2 11,10 9,8469

6,76
3 8,00 106,5435

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) tartalmazza a termőföldről szóló 
1994. évi LV. törvényből kiemelt, a termőföld hasznosításával, a földvédelemmel, a talaj védelmével, és 
a gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezésével, nyilvántartásával kapcsolatos új rendelkezéseket.

Felhívom figyelmét, hogy a hivatkozott törvény rendelkezései szigorúan védik az átlagosnál 
jobb minőségű termőföldterületeket, melyek igénybevételére kizárólag időlegesen, valamint helyhez 
kötött beruházás esetén kerülhet sor. Helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni a meglévő 
létesítmények bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését, valamint a bányaüzemet és az 
egyéb természeti kincsek kitermeléséhez szükséges létesítményt.

Kérem, hogy tervezésük során legyenek figyelemmel a termőföld védelméről szóló törvény 
átlagosnál jobb minőségű termőföldterületekre vonatkozó rendelkezéseire, hiszen a későbbi más 
célú hasznosítás engedélyezésére irányuló kérelem földhivatali elbírálása során az illetékes járási 
földhivatal is - széleskörű mérlegelési jogköre mellett -e törvényi előírások alapján fog dönteni az 
engedély megadásáról, vagy megtagadásáról. Az említett széleskörű mérlegelés egyik szempontja a 
termőföld mennyiségi védelme tekintetében az is, hogy a település belterületén található-e az adott cél 
megvalósítására alkalmas, azonban még fel nem használt terület.

A Tájékoztatóban részletezett jogszabályi előírásokból fontosnak tartom kiemelni a földvédelmi 
eljárásra, valamint az Önkormányzatokra vonatkozó előírásokat.

A Tfvt. 2013. november 1-ével hatályba lépett módosítása külön jogszabályi rendelkezéseket 
tartalmaz a településrendezési tervek véleményezési eljárására vonatkozólag. Ennek megfelelően 
a földhivatalnak, mint véleményező hatóságnak véleményével érvényt kell szerezni annak, hogy a 
beépítésre szánt területek kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető 
legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. A vélemény kiadása során figyelemmel kell 
lenni továbbá arra is, hogy az egyeztetési eljárás részét képező földrészletekkel szomszédos 
termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását az övezeti átsorolás szerinti terület-felhasználás ne 
akadályozza. Az egyeztetési eljárás során a földhivatalnak kifogást kell emelnie az övezeti átsorolás 
ellen abban az esetben, ha a településrendezési eszköz készítése, vagy módosítása alapján kijelölt 
beépítésre szánt területek többségében átlagosnál jobb minőségű termőföldeket érintenek, és a 
beépítésre szánt terület övezeti besorolásának megfelelő, terület-felhasználásra hasonló körülmények és 
feltételek esetén átlagosnál gyengébb, vagy átlagos minőségű termőföldeken is sor kerülhet. Kifogást 
kell emelni továbbá abban az esetben is, ha az övezeti besorolásnak megfelelő terület-felhasználásra 
kellő nagyságú térmértékben lehetőség van a település már beépítésre kijelölt, de még fel nem használt 
területén is.

A földvédelmi eljárás a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatásával, valamint a 
termőföld más célú hasznosításának engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárás, melynek 
alkalmával a földhivatal minden esetben helyszíni szemlét tart.

Földvédelmi eljárásnak minősül a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításának, a 
belterületbe vonásának engedélyezése, valamint az engedély nélkül más célra hasznosított 
termőföldterületekre vonatkozó hatósági eljárás, melynek során a földhivatal az e törvény által 
megszabott követelmények alapján kérelemre dönt a más célú hasznosítás továbbfolytatásának 
engedélyezéséről, vagy az eredeti állapot helyreállításának elrendeléséről. A fent felsorolt kérelemre 
induló eljárásokért a kérelmezőnek a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 
mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 05.) FM rendelet alapján 
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie. A hivatalból indult eljárásnál (engedély nélküli más célú 
hasznosítás) a földhivatal egyéb eljárási költséget számít fel.



, Az Önkormányzatok vonatkozásában a termőföld védelméről szóié 2Óu7. évi ;CAXIX. törvény 
az alábbi rendelkezéseket hozta: Külterületi termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az 
Önkormányzatok terjeszthetnek elő. A kérelem megalapozottságát az alább részletezett módon 
igazolnia kell. A kérelem elbírálásánál elutasítási ok lehet, ha a kérelemmel érintett termőföldterület 
nem szomszédos a belterülettel, valamit, ha a földrészlet(ek) átlagosnál jobb minőségűek és a 
belterülettel átlagosnál gyengébb területek is határosak. Mindezen túl a belterületbe vonási kérelmet 
el kell utasítani, ha az nem olyan földrészletekre vonatkozik, amelyeket az önkormányzat a 
településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervez.

Budapest, 2022. január 21.

Üdvözlettel:

Dr. Tárnái Richárd kormánymegbízott 
nevében és megbízásából:

Tájékoztatásul kapja:
PMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 10. (Ráckeve)
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MEGYEI KATASZTRÓFA  VÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Tököl Város településrendezési 
eszközeinek módosítása, környezeti értékelés 
készítése
Ügyintéző: Kátai-Urbán Maxim tü. százados
Telefon: 06-20-8200-923
e-mail: pest.mki@katved.gov.hu

Hoffman Pál 
polgármester

Tököl Város Polgármestere

Tököl
Főu. 117.
2316

Tisztelt Polgármester Úr!

A Tököl Város Önkormányzata által meghatározott Környezeti Értékelési eljárás 
lefolytatására vonatkozó megkeresését megvizsgáltam, az abban foglaltakkal kapcsolatban az 
alábbi tájékoztatást adom.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm.) előírásait figyelembe véve, a Korm. 3. számú mellékletének 
II. k) pontjában meghatározott súlyos ipari balesetek megelőzésére kiterjedően Tököl Város 
területén rendezés alá vont területre vonatkozóan jelentős környezeti hatás nem található.

A környezeti vizsgálat elkészítésének megállapításához adott vélemény kialakítása során a 
Korm. 4. § (2) bekezdésében foglaltakat és a Korm. 2. számú mellékletében felsorolt 
szempontokat vettem figyelembe.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Üdvözlettel:
Branyiczky Márk tű. dandártábornok 

tűzoltósági főtanácsos 
igazgató

nevében és megbízásából:

Péter András tű. alezredes 
hatósági osztályvezető

Készült: 1 példányban
Egy példány: 1 old.
Kapja: 1. sz. pld..: Irattár

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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PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Tököl Város településrendezési
eszközeinek felülvizsgálata 
tájékoztatási szakasz

előzetes

Ügyintéző: Kátai-Urbán Maxim tü. százados
Telefon: 06-20-8200-923

Hoffman Pál 
polgármester

Tököl Város Önkormányzat Polgármestere

Tököl
Főu. 117.
2316

Tisztelt Polgármester Úr!

Értesítem, hogy Tököl Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával kapcsolatban 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 37. §-a 
szerint tűz- és polgári védelmi, valamint iparbiztonsági szempontból az alábbi előzetes 
véleményt adom:

A tűzoltó gépjármüvek vonulása és működése céljára az építményekhez, azok 
megközelítésére szolgáló meglévő utat, illetőleg területet biztosítani kell. A tűzoltási 
felvonulási területek és utak elhelyezkedésével kapcsolatosan a területileg illetékes 
Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel kell egyeztetni.

A tervmódosításokkal kapcsolatban az adott környezetben található, oltóvizet biztosító 
tűzcsapok számát csökkenteni nem lehet. A korábban létesült, meglévő földalatti tűzcsapokat 
átépítésükkor, föld feletti típusúra kell kicserélni. Ha az útszabályozás, közműkiváltás a 
vezetékes vízellátás kiépítését is érinti, a szükséges oltóvizet föld feletti tűzcsapokkal kell 
biztosítani.

Az útszabályozási tervek biztosítsák, - ide értve az útépítési, közúti forgalmi és parkolási 
rendet - a középmagas és magas épületek legalább egyik oldalán a tűzoltási felvonulási 
területet.

A tervmódosítás által érintett területen, továbbá a közműhálózat a vezetékes vízhálózat 
nyomvonalának megváltoztatásakor vagy új nyomvonal létesítésekor az új tűzcsapok 
telepítési helyét, illetve a meglévők áthelyezését a területileg illetékes Katasztrófavédelmi 
Kirendeltséggel kell egyeztetni.

A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállítási helyet biztosítani, hogy azok 
mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon.
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Amennyiben az iparbiztonsági hatóság korábbi határozatával kijelölt veszélyességi övezetet is 
érinti a szabályozandó terület, a veszélyességi övezet határán belül történő fejlesztésekre a 
2011. évi CXXVIII. törvény és a 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet vonatkozó 
rendelkezéseit is figyelembe kell venni.

A 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet 29. §-ában foglaltak szerint a polgármesternek a 
következők szerint kell biztosítania, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos döntés meghozatalakor a 
veszélyességi övezet határait figyelembe vegyék:

■ a polgármester a veszélyességi övezet határán belüli területen történő esetleges 
fejlesztések során figyelembe veszi a veszélyességi övezet határait, és a fejlesztésekről 
a fejlesztés engedélyezése előtt bizottság létrehozását kezdeményezi az iparbiztonsági 
hatóságnál;

■ a polgármesternek biztosítania kell, hogy a bizottsági állásfoglalást követően a 
tervezett fejlesztésről az érintett nyilvánosság véleményt nyilváníthasson. Ennek 
érdekében a polgármesternek a fejlesztéshez kapcsolódó dokumentációkat, terveket 
hirdetményi közzététel útján 21 napig hozzáférhetővé kell tenni és ezen idő alatt 
azokra az érintett nyilvánosság észrevételeket tehet;

■ a polgármester biztosítja, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos döntés meghozatalakor a 
bizottsági állásfoglalást és az érintett nyilvánosság észrevételeit a tervezett fejlesztés 
kialakításakor kellő mértékben figyelembe vegyék.

A véleményezési eljárás további szakaszában is részt kívánunk venni, a véleményezési 
dokumentációt elektronikus adathordozón szíveskedjék megküldeni.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:

Branyiczky Márk tű. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos 

igazgató
nevében és megbízásából:

Péter András tű. alezredes
hatósági osztályvezető

Készült: 1 példányban
Egy példány: 2 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



ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 

36300/321-1/2022.ált.
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,Elektronikusan továbbítandó!’

Hoffman Pál
Tököl Város Polgármestere

2316 Tököl
Fő u. 117.

Tárgy: Tököl város településrendezési eszközeinek módosítása - 
tárgyalásos eljárás, előzetes tájékoztatási szakasz, adatszolgáltatás és 
környezeti értékelés

Tisztelt Polgármester 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 az abban foglaltakkal kapcsolatban külön 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 42. § 
(10)-( 11)-(12) bekezdése alapján adtam ki.

Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere 

nevében és megbízásából

Bucsánszky Zoltán alezredes 
településrendezési hatósági osztályvezető

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Jakabné Papp Anita alezredes (tel.:+36 (1) 414-1100/22-679; HM 022-22-679; fax: +36 (1) 474-1467)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett

adatkezelési tájékoztató:
https://hm.hatosagihivatal.kormanv.huüownload/c/3b/c2000/Te)ep%C3%BCI%C3%A9srendez%C3%A9si%20hat%C3%B3s%C3%Algi%20aktusok.pdf
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A dokumentum elektronikus aláírással lútelesített
Aláíró: Klemencács András István főosztályvezető (2022.01.25. 09:19:24)

Pest Megyei 
Kormányhivatal

TÖKÖLI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÉRKEZETT: ® JAN 2 5. ,
ÜGYIRATSZÁM' /^7

ÜGYINTÉZŐ '

Ügyiratszám: PE/ERDÖ/924-2/2022
Ügyintéző: Szekeres Szilárd 
Telefon: +36 28/532-323

Tárgy: Tököl településrendezési tervem 
módosítása - adatkérés - véleménykérés környezeti 
értékelés készítésének szükségességéről (H6 HÉV 
nyomvonal korszerűsítése)

Hivatkozási szám: 166-16/2022.

__________________________ Ügyintéző: Verbovszky Gyula
Ügyintézőink kizárólag a láblécben feltüntetett hétfői ügyfélfogadási időben érhetők el!

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Tököl Város Polgármestere
2316 Tököl Főút 17.

Hoffman Pál
polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel megkaptam levelét, melyben Tököl Város Polgármestere új településfejlesztési 
tervének készítésére vonatkozóan előzetes tájékoztatást nyújt a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) alapján.

I. Az erdészeti hatóság hatáskörébe tartozó, jogszabályokon alapuló követelményei a 
következők:

1. Az erdőről és erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII törvény 
(továbbiakban: Evt.) 5-6., 11. és 13. §-aiban, meghatározza az erdőterület és az 
erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület fogalmát. Felhívom a figyelmet 
arra, hogy a törvény bizonyos, az Evt. 6.§-ában meghatározott nyilvántartási állapothoz köti az 
erdő fogalmát, nem pedig az ingatlan-nyilvántartásban szereplő erdő művelési ághoz. Ez sok 
félreértésre ad okot, hiszen az ingatlan-nyilvántartási állapotból kiinduló tervező gyakran az 
Evt.-vel ellentétes övezeti besorolást tervez meg.

2. A tervezési területen található erdők határa a tájékoztatásom végén megadott helyen 
elérhető, az erdők rendeltetését tartalmazó adatállományból kinyerhető.

Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály
Erdőfelügyeleti Osztály

2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1. Levelezési cím: 2101 Gödöllő. Pf.:431.
Telefon: 28/532-301; Fax: 28/532-302;

Hivatali Kapu KRID:200822776 (PMKHEI) e-mail: erdeszeti.hatosag@pest.gov.hu, 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest; szakmai nyomtatványok: http://www.nfk.gov.hu/ 

Az ügyfélfogadás időpontja: hétfő 900 - 1400 Tel: 28/532-308

Naxflrveli hón



3. Szintén előforduló probléma, hogy a tervkészítés során a tervezők egyes erdőterületek 
rendeltetését önkényesen megváltoztatják. A rendeltetést az Evt. 23.§ (1) bekezdése alapján az 
erdészeti hatóság az erdőgazdálkodó, illetőleg a használatra jogosult kérelmére állapítja meg. Új 
erdő telepítésekor mindez az erdőtelepítési tervdokumentációban foglaltak alapján történik. A 
helyi rendelet tehát a fennálló jogi szabályozás értelmében nem változtathatja meg az 
erdőterületek rendeltetését.

4. Az Evt. 78.§ (1) bekezdés szerint erdőterületet termelésből kivonni kivételes esetben 
lehet. Ezért kérem, hogy erdőt érintő igénybevételeket ne, vagy csak valóban kivételesen 
indokolt esetben tervezzenek.

5. Erdők védelem alá helyezését (országos és helyi védettség) külön eljárás keretében lehet 
engedélyezni, így a szerkezeti tervben való esetleges feltüntetés nem jelenti a hozzájárulás 
megadását.

6. A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. (OTÉK) 28.§ alapján a tervezők gyakran az 
erdőterületek bizonyos fokú beépíthetőségét határozzák meg. Az OTÉK azonban ezen a ponton 
részben ellentétes az Evt. 77-83.§-aiban foglaltakkal, melyek alapján erdőterületen építmény 
csak kivételesen indokolt esetben, az erdőterület igénybevétele mellett helyezhető el. Ennek 
indokoltsága viszont csak egyes erdőgazdálkodást szolgáló létesítmények elhelyezése esetében 
jöhet szóba.

7. Az esetlegesen tervezendő erdőtelepítésekkel kapcsolatban az erdészeti hatóság felhívja 
a figyelmet, hogy az erdőtelepítést az Evt. 44.§-a alapján az erdészeti hatósággal engedélyeztetni 
kell. Az engedély csak az érintett szakhatóságok hozzájárulása alapján adható meg. A telepítés 
lehetőségét azonban alapvetően a termőhelyi viszonyok befolyásolják.

8. Gyakran előfordul rendezési tervekben olyan kitétel, mely kimondja, hogy az adott 
település területén az erdőterület nagysága összességében nem csökkenhet. E szabályozás nem 
ütközik sem az Evt. sem pedig a Vhr. előírásaival, ezért hatóságunk az ilyen kezdeményezést 
támogatja.

9. Erdő és erdőterületként besorolt terület beépítése esetében figyelemmel kell lenni az 
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 7.§ (3) bekezdés b) pontja szerint arra, hogy a beépítésre 

szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás 
értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.

10. Előfordul olyan eset, hogy erdőövezetbe sorolnak olyan területet, melyen a kialakult 
használat, a beépítettség, meglévő vonalas létesítmény a talaj korábbi mesterséges 
megváltoztatása, vagy az eredeti talaj viszonyok kizárják a jövőben az erdő telepítésének 
lehetőségét. Ezekben az esetekben a csak statisztikailag felmutatható, látszat biológiai aktivitást 
produkáló területek erdő övezetben való feltüntetését az erdészeti hatóság azért nem támogatja, 
mert ezen területek Evt. 6.§ (2) szerinti erdőként történő nyilvántartásba vétele kizárt.

A fenti jogszabályi követelmények a jogszabályi hierarchiában a helyi rendeletnél magasabb 
szintű jogszabályokból következnek, mellyel az alacsonyabb szintű jogszabály nem lehet 
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ellentétes. Ezért kérjük ezek figyelembe vételét, ellenkező esetben olyan helyzet állna elő, 
amelyet az erdészeti hatóság későbbi véleményében nem tudna támogatni.

Az erdészeti hatóság a véleményezési eljárásban részt kíván venni. A dokumentációt 
elektronikus adathordozón vagy a tartalmazó tárhely elérési útjának megadásával kérem.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges dokumentumok az alábbi helyen 
érhetők el:

kiváló termőhelyi adottságú erdőterület (shape, dxf):

http://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/kiverdo/2017/kivalo erdő 2017 BUDAPEST FQVARO 
S.zip

http://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/kiverdo/2017/kivalo erdo 2017 PEST MEGYE.zip

erdőterület rendeltetése (shape, dxf):

http.7/erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/rendeltetes/2017/rendeltetes 2017 BUDAPEST FOVA 
ROS.zip

http://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/rendeltetes/2017/rendeltetes 2017 PEST MEGYE.zip

Felhívom figyelmüket, hogy a fentiek figyelembe vételével olyan szabályozást tervezzenek, 
amely a további infrastruktúrális létesítmények (út, víz, gáz, elektromos áram, csatorna, kábel 
TV, stb) elhelyezésére az erdő igénybevétele nélkül biztosít lehetőséget. Javasolt olyan 
szabályozás, mely az épületek elhelyezésénél a meglévő erdőt figyelembe veszi és nem generál 
a jövőben a már meglévő erdő mellé kerülő építmények védelme érdekében fakivágást, az erdő 
megszüntetését. Ez az erdő mellett 1 fahossznyi sáv beépítetlenül hagyásával biztosítható.

II, Kérte továbbá, hogy a 2/2005 (1,11) szerint az erdészeti hatóság adja meg előzetes 
véleményét, hogy szükségesnek tartja e környezet hatásvizsgálat lefolytatását a 
részleges módosításokhoz:

A megküldött dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett módosítás - mely a H6 
HÉV nyomvonalának korszerűsítése miatt a nyomvonal mentén található ingatlanokat érinti -_az 
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
(továbbiakban Evt.) 6. §-a szerinti erdőt érintenek. Tájékoztatom, hogy hatóságunk a 
PE/ERDŐ/7289-4/2021. számú határozatában ALBA GEOTRADE Zrt. (8000 Székesfehérvár 
Óvoda u. 2.) kérelmező részére erdő elvi igénybevételi engedélyt adott a Tököl 0102 és 0132 
hrsz-ú ingatlanokon található erdők esetében a H6 HÉV nyomvonalámak korszerűsítése miatt. 
Az erdészeti hatóság felhívta ALBA GEOTRADE Zrt. figyelmét, hogy az Evt. 80. § (3) bekezdés 
alapján az elvi engedély négy évre érvényes és az erdő területén a munkavégzést csak az erdő 
igénybevételére vonatkozó végleges engedély birtokában lehet megkezdeni. Az elvi igénybevételi 
engedély nem mentesít egyéb, a munka megkezdéséhez szükséges engedélyek megszerzésének 
kötelezettsége alól.

3



A településrendezési terv módosítási eljárásában erdők esetében a fenntartható erdőgazdálkodást 
és az erdők közérdekű szolgáltatásainak biztosítását nem látom veszélyeztetve, érintve, ezért a 
tervezettel, véleményezési dokumentációval kapcsolatban kifogást nem emelek.

Környezeti hatás vizsgálattal kapcsolatos eljárást az erdészeti hatóság nem tartja szükségesnek.

A véleményt a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörben eljárva, 
a rendelet 2. számú melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével adtam meg.

Gödöllő, digitális aláírás szerinti dátummal

Dr. Tárnái Richárd kormánymegbízott 
nevében és megbízásából:

Kapják:

1. Tököl Város Polgármestere (2316 Tököl Fő út 117.)
2. Irattár

HK 156563741
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Tisztelt Polgármester Úr!

Az Országos Atomenergia Hivatalnál (OAH) 2022. január 20-án érkeztetett, fenti 
számú levelével előzetes tájékoztatást adott részünkre Tököl Város 
településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárás keretében történő 
módosításáról a H6 Budapest - Ráckeve, és a H7 Boráros tér - Csepel vonalak 
elővárosi gyorsvasúti üzemű átalakítása érdekében. Levelében kérte kapcsolódó 
adatszolgáltatásunk, valamint nyilatkozatunk jogszabályi előírások szerinti 
megadását.

Az OAH alapvető és más további feladatkörét az atomenergiáról szóló 1996. évi 
CXVI. törvény 17. §-a, a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 
követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. 
(VII.11.) Korm. rendelet előírásai, valamint további jogszabályok és más rendeletek 
határozzák meg.

Az OAH részére a megkereséssel összefüggő véleményezői jogkört a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: EljR.) 37. 
§ (4) bekezdés b) pontja, továbbá a 9. melléklete biztosítja.

Az EljR. 9. mellékletének „Adatszolgáltatás témaköre" című rovata az OAH részére 
előírási szempontokat nem tartalmaz.

A küldött megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy tárgyi tervezési terület 30 
kilométeres körzetében az OAH hatáskörébe tartozó létesítményként az 



Energiatudományi Kutatóközpont kutatóreaktora, és a Budapesti Műszaki 
Egyetem oktatóreaktora üzemel.

Felhívom figyelmét, hogy a nukleáris létesítmények 30 km-es körzete felügyelt 
terület, amelyen az egyes feladatokat a nukleáris létesítmény és a 
radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24.) Korm. 
rendelet előírásai szabályozzák.

Fentieken túl, figyelemmel az EljR. 37. § (4) bekezdés b) pontjába foglaltakra, a 
küldött értesítés alapján az OAH egyedi követelményeket és elvárásokat nem 
állapít meg, vonatkozó atomenergetikai ágazati elhatározásokat - azok hiányában 
- nem ismertet.

Tájékoztatom továbbá, hogy az egyeztetési eljárás következő szakaszaiban részt 
kívánunk venni, a véleményezési dokumentációt elektronikus formában kérjük 
megküldeni!

Budapest, 2022. február 3.

Üdvözlettel:

Mészáros István 
főosztályvezető

Kapják:
1. TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2. Irattár
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Tisztelt Polgármester Úr!

Tárgyi témában érkezett levelével kapcsolatban igazgatóságunk a következő 
előzetes tájékoztatást és adatszolgáltatást nyújtja:

Felszíni vízkészlet-gazdálkodási szempontból szakvéleményünk a következő:

Tájékoztatjuk, hogy „a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának 
kiegészítő szabályozásáról" szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4. 
melléklete alapján Tököl teljes közigazgatási területe az Országos vízminőség
védelmi terület övezetébe esik. A lehatárolást tartalmazó térképet levelünk 
mellékleteként csatoljuk. (1. sz. melléklet)

A tervezés során „a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól" szóló 
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.

Felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási szempontból kifogást nem emelünk, de a 
következőkre hívjuk fel a figyelmet:

Tököl „a felszín alatti vizek védelméről" alkotott 219/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet, valamint „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
területeken levő települések besorolásáról" szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM 
rendelet szerint fokozottan érzékeny, azon belül kiemelten érzékeny besorolású 
település.

központi telefonszám: +36 1 477 3500 e 1088 Budapest, Rákóczi út 41. 
titkarsag@kdvvizig.hu c www.kdvvizig.hu



A megküldött véleményezési anyagban szereplő térképek alapján tárgyi módosítással 
érintett terület az FKI-KHO:745-2/2017. számon előzetesen lehatárolt Tököl-Szigetújfalu 
Vízbázis Hidrogeológiai „B" védőterületén található. Ebből az okból kifolyólag a tervezett 
módosítások során fokozott figyelemmel kell eljárni és „a vízbázisok, a távlati vízbázisok 
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről" szóló 123/1997. (VII. 
18.) Korm. rendelet, valamint a fent hivatkozott kijelölő határozatok vonatkozó előírásait 
be kell tartani. Mindezeken túl javasoljuk a vízbázis üzemeltetőjével és a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófa védelmi 
Hatósági Osztályával való egyeztetést.

Tököl település területét érintő felszín alatti víztestek lehatárolása, a víztestek állapotának 
besorolása, valamint a víztestek jó állapotba hozásával és jó állapotban tartásával 
kapcsolatos intézkedések megtalálhatók a „Magyarország felülvizsgált, 2015. évi 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről" szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban és 
mellékleteiben.
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a víztestekre meghatározott környezeti célkitűzés a jó 
állapot elérése és fenntartása.

A hivatkozott 219/2004. (VII. 21.) számú Korm. rendelet 4. §-a szerint:

„(1) Alapvető célkitűzésként legkésőbb a Kvt.-ben meghatározott időpontig el kell érni, 
hogy a felszín alatti víztestek állapota feleljen meg a jó állapot, azaz a jó mennyiségi és 
minőségi állapot követelményeinek.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti 
vizek, illetve víztestek esetében:
a) azok állapota ne romoljon;
b) a tevékenység következtében kialakult jelentős és tartósan kedvezőtlen irányú 
állapotváltozás megforduljon;
d ) a gyenge állapotú és a külön jogszabály szerinti kritériumok alapján veszélyeztetett 
helyzetűnek jellemzett víztestek állapota fokozatosan javuljon."

Fenti jogszabályi előírások teljesülésének a szennyezőanyagok talajba és felszín alatti 
vizekbe való bejutásának megakadályozása, a keletkező szennyvizek és tisztított 
szennyvizek ártalommentes, nem szikkasztással történő elhelyezésének megoldása.

Gondoskodni kell továbbá a keletkező csapadékvizek ártalommentes elhelyezéséről is.

Víziközművek vonatkozásában az alábbi szempontokat kérjük figyelembe venni:

A fejlesztéssel érintett területeken a fejlesztéseket úgy kell megtervezni, hogy valamennyi 
ingatlant illetően a teljes közműellátását szolgáló közhálózati csatlakozási lehetőség 
biztosítható legyen.

Tájékoztatjuk, hogy a tervezett fejlesztések közműigényeinek kielégítésére és a már 
meglévő rendszerekre kiterjedő változásokhoz - a meglévő kapacitások megfelelősége, 
csatlakozási pontok és befogadók rendelkezésre állása - kapcsolódóan a 
közműkontingenseket (vízvezeték- és közcsatorna-hálózatot) érintő módosításokhoz 
szükséges a közmű-üzemeltetők hozzájárulási nyilatkozatainak beszerzése.

Felhívjuk a figyelmet a csapadékvízzel való tervszerű gazdálkodás jelentőségére 
(csapadékvíz elvezetésének és helyben tartásának kombinálása), amely az egyre 
szélsőségesebb csapadékjárás miatt a jövőben még fontosabbá válik. A csapadékvizek 
kezelésének, a helyben tartás feltételeinek megteremtése és szabályozása korszerű 
települési csapadékvíz-gazdálkodást tesz lehetővé, melynek eredményeként mérséklődhet 
a hálózati vízfogyasztás, a csapadékvíz-elevezető rendszerek hidraulikai terhelése 
csökkenhet.
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A területen keletkezett, burkolt felületekről elfolyó olajjal szennyeződő csapadékvizek 
előtisztítást követően vezethetők a befogadóba. Az olajfogóban kiszűrt olaj veszélyes 
hulladéknak minősül. Az üzemeltetés során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésénél, 
ártalmatlanításánál „a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 
szabályairól" szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásaiban foglaltakat be kell 
tartani.

Vízrajzi és vízrendezési szempontból az alábbi tájékoztatást adjuk:

Tárgyi témakör vízrajzi létesítményt nem érint.

Tököl közigazgatási területén KDWIZIG kezelésű vízgazdálkodási művek nem találhatók.

A síkvidéki vízjárta területek un. Pálfai féle belvíz veszélyeztetettségi, illetve belvíz 
gyakorisági térképe alapján Tököl város közigazgatási területe belvízzel gyengén 
veszélyeztetett terület. (2. sz. melléklet)

A településrendezési eszközök készítésénél kérjük figyelembe venni az alábbi általános 
előírásokat:

- A belterületről érkező csapadék-és csurgalékvizeket lehetőség szerint a főbefogadóig el 
kell vezetni, mely esetén annak kapacitását ellenőrizni kell, és amennyiben nem 
megfelelő, annak rendezését is be kell tervezni.

- Amennyiben a befogadó vízfolyás nincs vagy beépítésből származó többletvizek 
befogadására nem képes, a beépítésre kerülő területen belül meg kell oldani a többlet 
csapadékvíz időszakos tározását, helyben tartását (időszakos, vagy lokalizációs 
tározók).

- A mély fekvésű, lefolyástalan területek, valamint belvízzel veszélyeztetett területek 
beépítése nem javasolt.

- Új utcák, telkek kialakításánál közterületen kell helyet biztosítani a vízelvezető árkoknak 
vagy zárt csatornáknak.

A tervezés során az alábbi jogszabályok előírásainak betartására hívjuk fel a figyelmet:

- „a vízgazdálkodásról" szóló 1995. évi LVII. törvény;
- „a környezet védelmének általános szabályairól" szóló 1995. évi Lili. Törvény;
- „a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról" szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. 

rendelet;
- „a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk 

egyes szabályairól" szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet;
- „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre 

és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról" szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM 
rendelet;

- „a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 
határértékekről és a szennyezések méréséről" szóló 6/2009 (IV. 14.) KvVM-EüM- 
FVM együttes rendelet;

- „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre 
és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról" szóló 147/2010. (IV. 29.) 
Korm. rendelet;

- „a Viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról" szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet;

- „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. (III. 
14.) Korm. rendelet;
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- „a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról" szóló 
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet.

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.

Tájékoztatjuk, hogy környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességével, valamint 
annak tematikájának megállapításával kapcsolatban illetékességgel nem rendelkezünk, 
mivel az „egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról" szóló 2/2005. (I. 11.) 
Korm. rendelet 3. melléklete alapján igazgatóságunk nem szerepel a környezet 
védelméért felelős szervek felsorolásában.

Az eljárásban továbbra is részt kívánunk venni.

Üdvözlettel:
Szilágyi Attila 

igazgató
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Tisztelt Polgármester Úr!

A fent megjelölt hivatkozási számon és tárgyban küldött megkeresésükre az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1.11.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésében, 
továbbá a 3. számú melléklet II. 2. h) pontjában foglaltak alapján nyilatkozom, hogy a rendelkezésre álló 
szakanyagok alapján műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi szempontból

az alábbi megjegyzésekkel nem tartom szükségesnek

a környezeti vizsgálat lefolytatását.

A tervezett módosítás a Miniszterelnökség által vezetett közhiteles nyilvántartás aktuális adatai alapján 
örökségi érdeket nem sért.

Tájékoztatom, hogy mivel a tervezett beruházás ún. nagyberuházás a kulturális örökség védelméről 
szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (1) bekezdése szerint, úgy nagyberuházás esetén előzetes 
régészeti dokumentációt kell készíteni. Fenti jogszabály 7. § 20. pontja alapján nagyberuházásnak 
minősül a földmunkával járó a) bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű 
beruházás, c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás, e) azon közérdekű célú 
beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló törvény szerint kisajátítást 
végeztek. Fenti jogszabály 7. § 3. pontja szerint az előzetes régészeti dokumentáció valamely terület 
régészeti érintettségének tisztázására, a régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek (különösen a 
lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosítására 
szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- és 
költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források feldolgozásával, a 
lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés, 
terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum.

Örökségvédelmi Osztály
Cím: 1056 Budapest, Váci u. 62-64.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 234. - Telefon: +36 (1) 79-59050
KRID: 422374158

E-mail: orokseqmasodfok@bfkh.qov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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Ezúton tájékoztatom, hogy a további hatósági eljárások során a területileg illetékes megyei 
örökségvédelmi hatóság, a Pest Megyei Kormányhivatal (Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 
Örökségvédelmi Osztály, 1052 Budapest, Városház u. 7.) jogosult eljárni.

Egyidejűleg tájékoztatom, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás alapján Osztályunk megnevezése 2022. január 1-től 
megváltozott: BFKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály. Elérhetőségünk 
továbbra is változatlan maradt: 1056 Budapest, Váci u. 62-64. Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 234., 
KRID: 422374158.

Budapest, dátum: digitális aláírás szerint

Tisztelettel:
Dr. Sára Botond kormánymegbízott megbízásából:

c 2022.01.31Sajti Zsuzsanna 16:29:33+O1W Sajti Zsuzsanna 
osztályvezető

Erről értesül:
1. Címzett



POLGÁRMESÍcFő HIVATAt
ÉRKEZETT: ® JAN ól 
ÜGYIRATSZÁM

Gyetvayné 
dr. Kelemen 
Erzsébet

Digitálisan aláírta: 
Gyetvayné dr.
Kelemen Erzsébet
Dátum:
2022.01.31
13:53:33 +01'00’

BUDAPEST FŐVÁROS 
Kormányhivatala

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Hoffman Pál polgármester 
részére

Tököl Város Önkormányzata

Iktatószám: BP/PNEF-TKI/0235-3/2022
BP/PNEF-TKI/0235-4/2022

Ügyintéző: Rácz Eszter
Telefonszám: +36-1-4653866
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Tárgy: Tököl településrendezési eszközeinek 

módosítása - előzetes adatszolgáltatás és 
környezeti vizsgálat lefolytatásának és 
környezeti értékelés készítésének
szükségességének eldöntése

Hív. szám: 166-8/2022.

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!

Tisztelt Polgármester Úr!

A tárgyi üggyel kapcsolatos eljárásban a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) részt kíván venni, és a teljes dokumentációt elektronikus úton 
kéri megküldeni, továbbá az alábbi tájékoztatást adja.

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

Tököl - 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 város.

A fentiek miatt a módosítások során a felszín alatti vizek, a földtani közeg védelmére fokozott figyelmet 
kell fordítani.

A megküldött megkeresésben foglaltak alapján a BFKH közegészségügyi szempontból a 
környezeti értékelés elvégzését nem tartja szükségesnek.

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
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A BFKH jelen véleményét az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. 
(I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében és 3. számú mellékletében; 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; 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.

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 
kormánymegbízott megbízásából

Dr. Kelemen Erzsébet 
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos

Melléklet: -

Kapják:

1. Tököl Város Önkormányzata - Hivatali Kapu
2. Irattár

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



hivatal@tokol.hu

Feladó: 
Küldve: 
Címzett: 
Tárgy:

Ügyfélszolgálat (NFK) <ugyfelszolgalat@nfk.gov.hu>
csütörtök 2022. január 27 11:02
hivatal@tokol.hu
Re: Tököl település településrendezési eszközöknek módosításához

Tisztelt Verbovszky Gyula Úr!

Az alábbi megkeresését az illetékes szakmai osztályunk részére továbbítottuk, a válaszadásig megértő szíves 
türelmét kérjük.

Üdvözlettel:

Schusztné Papp Éva
Ügyfélszolgálati Referens
Ügyfélszolgálati és Iratkezelési Osztály

MKÉr nemzeti
FÖLDÜGYI KÖZPONT

Nemzeti Földügyi Központ 
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
telefon: 06 1/467 67 00

Feladó: Polgármesteri Hivatal Tököl <hivatal@tokol.hu>
Elküldve: 2022. január 27., csütörtök 10:45
Címzett: NFK-NFK
Tárgy: Tököl település településrendezési eszközöknek módosításához

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm a 166-23/2022 számú ügyiratot.

Tisztelettel:

Hoffman Pál
Polgármester megbízásából

Verbovszky Gyula 
műszaki ügyintéző
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POLCÁRMES TER. HIVATAL 
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Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyiratszám^n^ra!

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
2509 Esztergom, Strázsa-hegy El 1525 Budapest, Pf. 86. 
Ügyfélfogadás: 1121 Budapest, Költő utca 21.

Tel.: 1/391-4610 Fax: 1/200-1168

E-mail: dinpi@dinpi.hu www.dinpi.hu
Hivatal rövid neve: DINPI, KRID: 711100335

Üi.sz.: DINPI/720^2022.
Ü.int.: Pétsch Nóra
Tárgy: Tököl településrendezési eszközeinek 
módosítása - környezeti vizsgálat 
szükségessége /
Hiv.sz.: 166-3/2022. /

r

Hoffman Pál 
polgármester

Tököl Város Önkormányzata

Tököl

Tisztelt Polgármester Úr!

Tököl Város településrendezési eszközeinek a H6 jelű HÉV vonal korszerűsítése érdekében történő 
módosításával kapcsolatban, a környezeti vizsgálat szükségességéről Igazgatóságunk az alábbi véleményt 
adja:

A H6 HÉV nyomvonala és annak környezete Tököl területén országos jelentőségű védett, vagy védelemre 
tervezett természeti területnek, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területnek 
(Natura 2000 terület), országos ökológiai hálózat övezetnek, tájképvédelmi terület övezetnek, illetve egyéb 
táj- és természetvédelmi szempontból jelentős területnek nem része. A tervezett korszerűsítéssel 
kapcsolatosan környezeti hatásvizsgálati eljárás került lefolytatásra. A fentiek alapján Igazgatóságunk táj- 
és természetvédelmi szempontból környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek.

Állásfoglalásunkat az egyes tervek, illetve prograínok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1.11.) Korm. 
rendelet 4. § (2) - (4) bekezdése alapján adtuk ki.

Budapest, 2022. február 1.

Üdvözlettel:
Füri András 

igazgató megbízásából

dr. Kézdy Pál ‘ 
általános igazgatóhelyettes

Kapják: 1. Címzett (Krid. azon.: 156563741)
2. Irattár
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Polgármestere
ID Szigetszentmiklós, 
lossuth Lajos utca 2.

Száma: SZSZMPH 09/212-3 /2O22
Ügyintéző: Kiss Róza
kiss.rozafaszigetszentrniklos.hu
24/505-655

E Cím 

fi Telefon 

bs Fax

B E-mail

iU- ’

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS J íi 

ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL: « g I

ASP20_PROUDJRAT_MEB .
2 l -i .i

36 (24) 505-504

36 (24) 505-500

varoshaza@szigetszentmildos.hu

Tárgy: Tököl település településrendezési eszközök
módosítása

Hiv.szám: 166-25/2022

Tököl Város Polgármestere

Hoffman Pál 
polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A H6 jelű (Ráckevei) HÉV-vonal korszerűsítése érdekében szükségessé vált Tököl hatályos Településrende
zési eszközeinek módosításával kapcsolatos anyagot köszönettel vettük. A tárgyi megkeresésre válaszolva:

A Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrende
zési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet 37. §. (4) bekezdésével összhangban nyilatkozom, hogy tájékoztatóban foglalt el
határozással, és a rendezés alá vont területtel kapcsolatban észrevételt, javaslatot nem kívánok tenni. 
A dokumentáció áttanulmányozása alapján megállapítható, hogy a tervezett módosítás nem ellentéte
sek településünk érdekeivel, azokat nem sértik.
Nyilatkozom, hogy az egyeztetés további szakaszában részt kívánok venni.

Kérem, hogy a véleményezési dokumentációt elektronikus formában részünkre megküldeni szíveskedjen.

A további eredményes munkájukhoz sok sikert kívánunk.

Szigetszentmiklós, 2022. január 27.

Nagy János

Tisztelettel:

polgármester

Az ügyfélfogadás általános rendje Hétfőn:
Szerdán 
Pénteken

13.00-tól 18.00-ig
8.OO-tól 16.00-ig 
8 OO-tól 12 00-ig
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Ügyiratszám: PE-06/KTF/04392-6/2022. 
Ügyintéző: Kamarásné Buchberger Edit

Tárgy: A „H6 HÉV vonal korszerűsítése és 
meghosszabbítása a Kálvin térig a külső felszíni 
szakaszon [Szigetszentmiklós-Gyártelep (kiz.) - 
Ráckeve (bez.)]” beruházás megvalósítására 
vonatkozó PE-06/KTF/21437-44/2021. számú 
környezetvédelmi engedély módosítási eljárása

Telefon: (06-1)478-4400 ügyében közlemény kifüggesztéséről
tájékoztatás kérése
Melléklet: 1 pld. közlemény

Tisztelt Címzett!

A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (1027 Budapest, Horvát u. 14-26.) és a MÁV- 
HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) által alkotott konzorcium 
meghatalmazásából a FÖMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövöház u. 37.) 
meghatalmazásából a Kontúr Csoport Kft. (2336 Dunavarsány, Gyóni Géza u. 4.) meghatalmazása 
alapján a Vibrocomp Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) benyújtotta a Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (a továbbiakban: 
Környezetvédelmi Hatóság) a „H6 HÉV vonal korszerűsítése és meghosszabbítása a Kálvin térig a 
külső felszíni szakaszon [Szigetszentmiklós-Gyártelep (kiz.) - Ráckeve (bez.)]” beruházás 
megvalósítására kiadott PE-06/KTF/21437-44/2021. számú környezetvédelmi engedély módosítására 
vonatkozó dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A kérelem alapján a Környezetvédelmi Hatóság a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a 
továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárást 2022. 
január 28. napján megindította.

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségűvé nyilvánította a tárgyi környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésére figyelemmel tájékoztatom, hogy az 
elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenvek/pest-meqvei-kormanvhivatal- 
kornyezetvedelmí-termeszetvedelmi-es-hulladekqazdalkodasi-foosztalv-pe-ktf-04392-1-2022

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest



Kérem, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése és 25/B. § (1) bekezdésének a) 
pontja értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül gondoskodjon a közlemény 
közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről, valamint a mellékelt 
közleményt egészítse ki abban a tekintetben, hogy hogyan lehet helyben betekinteni a kérelembe és a 
Dokumentációba.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján kérem továbbá, hogy 
a közlemény közhírré tételét követő 3 napon belül tájékoztassa a Környezetvédelmi Hatóságot a 
közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelembe és mellékleteibe való betekintési lehetőség 
módjáról.

Budapest, 2022. február 16.

dr. Tárnái Richárd kormánymegbízott 
nevében és megbízásából:

Jánoska-Orbán Hajnalka * ' 
ny^zetvédelmi engedélyezési szakügyintéző

Kapják:

1. Tököl Város Önkormányzat Jegyzője
2. Ráckeve Város Önkormányzat Jegyzője
3. Irattár

HK: TÖKÖLÜNK
HK: RACKEVEONK

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

2



Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Kerékjártóné Polonkai Mária

Pest Megyei kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges záradékolás 
megjelenítését szolgálja



magyar!KÖZÚT

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Pest Megyei Igazgatóság
1183 Budapest, Gyomról út 93-95.
■ Telefon: +36 (1) 819-9042, Fax; +36 (1) 336-8379

TÖKÖLI
POLGÁRMESTL ft i HIVAl A
ÉRKEZETT: 2022 6 1

ÜGYIRAT
■ Web: www.kozut.hu, E-mail: info@pest.kozut.hu, MKNZRT (KRID; 153207128( l^pu í p

Budapest Főváros Kormányhivatala Iktatószám: PES-518/2/2022.
Országos Közúti és
Hajózási Hatósági Főosztály 
Bognár Géza 
osztályvezető

1387 Budapest
Pf.: 1007

Tárgy: Tájékoztatás,
Tököl város Településrendezési 
eszközök, H6 jelű HÉV vonalán történő 
módosításához - előzetes tájékoztatási 
szakaszban

Hivatkozási szám: BP/0801/00160-2/2022
Ügyintéző: Nagy-Pusztai Tünde

Tisztelt Osztályvezető Úr!

Hivatkozással Igazgatóságunkhoz küldött megkeresésre, a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
szerint indított, településrendezési eszközök készítésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást 
adjuk, a tárgyi eljárási szakaszban:

A módosítással érintett terület (H6 jelű HÉV vonal), több a kezelésünkben álló országos köz
utat érint (51303. j. út 1+297 - 1+469 kmsz. környezetében; és az 51107 j. út 1+550 km szel
vényben a közutat keresztezve, lakott területen), ezért tárgyi ügy véleményezési eljárásában 
részt kívánunk venni.
Az egyeztetésre szánt tervdokumentációt, digitális (CD) formában, kérjük az Önkor
mányzat által Igazgatóságunkhoz benyújtani, valamint előzetesen az alábbi észrevételeket 
tesszük:

Az Igazgatóságunk kezelésében lévő közúthálózat nyomvonalainak pontos meghatározásához 
segítséget nyújt a http://kira.gov.hu/ weboldalon keresztül elérhető adatbázis (regisztráció 
után), illetve az www.utadat.hu oldal is. Az országos közutak 2020. évi forgalmi adatai, 
igazgatóságunk honlapján megtekinthetőek
(http://intemet.kozut.hu/Lapok/forgalomszamlalas.aspx).

A megkeresés mellé csatolt „Hatályos Településszerkezeti terv”-el kapcsolatban jeleznénk, 
hogy az országos közutakat illetően, minden esetben feltüntetésre kell kerüljenek az országos 
közutak külterületi szakaszain a közúti védőtávolságok (az út tengelytől mérten, az út mindkét 
oldalán). Mivel most a szerkezeti terv is módosításra kerül, kérjük ezek pontosítását és a 
terveken való feltüntetését.

Tájékoztatjuk, hogy az országos közutak külterületi jellegét továbbra is meg kívánjuk 
őrizni.
Az országos közutak külterületi jellegének biztosítása érdekében, a területileg illetékes 
kormányhivatal útügyi osztályával egyetértésben kialakított gyakorlat szerint 50 méteres 
védőtávolság esetén az út tengelyétől számított 30-30 méteren belül építményt, 20-20 
méteren belül kerítést elhelyezni nem lehet.
A 1988. évi 1. törvény 42/A. § (4) értelmében: A fent jelzett védőtávolságon belül, a közút 
forgalomba helyezését követően létesített építményekben a közút közelségéből eredő és a 
jogszabályban meghatározott környezeti hatásokból eredő károkért a közút kezelője és 
vagyonkezelője felelősséggel nem tartozik.

A Magyar Közűt Nonprofit Zrt. MS2 EN ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerét az EMT Zrt.- NQA Hungary tanúsítja 



Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha a meglévő és tervezett külterületi országos közúthoz 
túl közel megtervezett beépítési határvonal okozta épületlehelyezést, aminek eredményeként a 
közúti forgalom káros hatása (beleértve a távlati forgalomnövekedést) semlegesítésére 
speciális környezetvédelmi eszközök létesítése válik szükségessé, Társaságunkat - és 
esetleges jogutódunkat - semmilyen reklamáció nem érheti, valamint anyagilag sem 
terhelheti.
Fentiek értelmében a közúti közlekedésből eredő negatív környezeti hatások elleni 
védelemről, minden esetben az építtetőknek kell gondoskodni, saját ingatlanán belül.

A közutak külterületi jellegének megóvása érdekében kérjük szem előtt tartani a közút 
melletti beépíthetőség feltételeit és a fejlesztéssel érintett (pl. Gksz.) területek feltárásakor az 
e-UT 03.01.11. számú „Közutak tervezése” című Útügyi Műszaki Előírásban megengedett 
minimális csomóponti távolságokat.

A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. törvény 42/A. §-a (1) bekezdése 
szerint: „A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges:

a) külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal 
esetén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének 
megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, 
agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének 
határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, valamint

b) belterületen - a közút mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szol
gáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint 
a településrendezési tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal jellegű 
építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két 
méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához”.

A fentiek engedélyezési terv dokumentációját 3 példányban közútkezelői hozzájárulás kiadása 
érdekében Igazgatóságunkhoz be kell nyújtani (jelen egyeztetés keretein kívül).

Az autóutak, autópályák és országos közutak fejlesztésével a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. foglalkozik. A H6 jelű HÉV vonalát többször is keresztezi a tervezett Csepeli 
gerincűt, ezért szükséges a velük történő egyeztetés, valamint a tőlük kapott információ 
beépítése a tervezési anyagba.
Az úttengelyhez tartozó védőtávolságok pontos helyét, a NIF Zrt. tájékoztatása alapján kell 
majd meghatározni.

Országos közutak környezetében történő területrendezések:
Az országos közutak környezetében elhelyezkedő földrészleteket érintő, - az építési 
engedélyek feltételeként kötelezett - szabályozási vonalakkal elvágott területek kialakítását 
kizárólag önálló helyrajzi számú ingatlanokként támogatjuk. A földrészleteknek lehetőség 
szerint a valósággal megegyező művelési ággal vagy megnevezést célszerű kialakítani. A 
leválasztásra kerülő területek telekhatárrendezés útján történő, országos közutak alatti 
ingatlanokba történő egyesítését nem támogatjuk.
Kérjük, amennyiben az országos közúthálózatot is érintő tulajdonjog változással kapcsolatos 
tervük van (pl.: a földrészlethatárokkal kapcsolatos megszüntető jelek), azt a térképes 
dokumentumok jelmagyarázatán kívül, a megkeresésük szöveges részében is körülírni 
szíveskedjenek.



A tervezés során figyelembe kell venni, hogy az OTÉK 33. § (1) e). pontja szerint épület csak 
olyan telken helyezhető el, amelynek a rendeltetésszerű használatához szükséges gépkocsi 
elhelyezése az OTÉK 42.§-ban előírtak szerint telken belül biztosítható.

Egyes vonatkozó hatályos jogszabályok, műszaki alapdokumentumok jelen közútkezelői 
tájékoztatásunkban meg nem történt felsorolása nem mentesít azok betartása alól.

Kérjük, a fentiek szíves figyelembe vételét.

Budapest, 2022. január 26.

Üdvözlettel

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
f pest Megyei Igazgatóság
I 1 “183 Budapest, Gyömrö* út 93

l^íillián Anna
megyei osztályvezető

Rutkay László 
megyei osztályvezető

Kapják:
1. Címzett - e-mailben (  és  )uto@bfkh.gov.hu banhidi.viktoria@bfkh.gov.hu
2. NIF Zrt. - e-mailben (  )MajorEszter.Flora@nif.hu
3. Tököl város Ph., Verbovszky Gyula, Hiv. sz.: 166-9/2022 - e-mailben (  )hivatal@tokol.hu
4. Állami Főépítész Iroda - e-mailben (  )allamifoepitesz@pest.gov.hu
5. MFKO - Tamásiné Kapás Anna, Nagy-Pusztai Tünde - tájékoztatásul - e-mailben
6. Irattár
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Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Budapesti Bányafelügyeleti Osztály
Iktatószám: SZTFH-BANYASZ/155-2/2022 Ügyintéző:

Telefon:
Tárgy: Tököl, településrendezési 

eszközök módosításához előzetes 
tájékoztatás, környezeti értékelés

Iktatószámúk:
Ügyintézőjük:

Kovácsné Szatmári Tünde 
+36-1-373-1812

166-19/2022
Verbovszky Gyula

Tököl Város Polgármestere

hivatal@tokol.hu

Tököl Város Polgármestere megküldte a tárgyi megkeresést a Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály 
Bányafelügyeleti Osztályának vélemény kérése céljából. Ezen szervezetnek - 2022. január 1- 
től - jogutódja, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari 
Főosztály Budapesti Bányafelügyeleti Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet). A 
Bányafelügyelet, mint illetékes hatóság nyilvántartása alapján kiadja az alábbi előzetes 
véleményt és adatszolgáltatást:

• A településrendezési eszközöknek a H6 jelű (Ráckevei) HÉV-vonal korszerűsítésével 
kapcsolatos módosítási eljárásában nem kíván részt venni.

• A módosítással érintett területen sem megállapított bányatelek, sem nyilvántartott 
ásványvagyon nincs. Az Országos Felszínmozgás Kataszterben nem szerepel a város.

• Szakterületét érintően nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat készítését.

A Bányafelügyelet előzetes véleményét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben és 
az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1.11.) 
Kormányrendeletben biztosított jogkörében eljárva adja ki.

Budapest, időbélyegző szerint

Dr. Biró Marcell 
elnök 

(hatáskör gyakorlója megbízásából)

p. D < • Digitálisan aláírta: 
Ur. Caracas Dr. Barabás András
Anrlrác Dátum: 2022.02.10anaras 093451+oiw

Dr. Barabás András 
főosztályvezető 
(kiadmányozó)

Székhely: 1051 Budapest, Sas utca 20-22.
Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 431.

Hivatali Kapu: SZTFH 
KRID: 469506375

Budapesti Bányafelügyeleti Osztály: 
1145 Budapest, Columbus utca 17-23.



Innovációs és TechnológiaiMinisztérium
Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály

Iktatószám: LRHF/8608-1/2022-ITM

RKf 2022 IAN 1.5

Ügyintéző: Marton Sándor 
Telefon:+36-1-273-5514 
Hív. szám: 166-11/2022.

Hoffman Pál úr részére 
polgármester

Tököl Város Önkormányzat

Tököl
Fő utca 117.
2316

Tárgy: Vélemény - Tököl TRE módosítása

Tisztelt Polgármester Úr!

A légiközlekedési hatóságként eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterhez (1440 
Budapest, Pf. 1., a továbbiakban: Hatóság) 2022. január 20. napján „Tököl város 
településrendezési eszközeinek módosítása” tárgyban érkezett megkeresésével kapcsolatban 
tájékoztatom, hogy a Hatóság az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 8. §. (2) bekezdése alapján a településrendezési 
eszközök módosításához hozzájárul.

A Hatóság a megkeresés során az Étv. 8. §., valamint a településtervek tartalmának, 
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. sz. mellékletének 15. pontja 
alapján járt el.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Dr. Lovas 
Nikoletta

Digitálisan aláírta: Dr. 
Lovas Nikoletta 
Dátum: 2022.01.24 
11:26:19+01'00'

dr. Lovas Nikoletta 
főosztályvezető

Kapja:
1. Tököl Város Polgármestere - KRID: 603068756
2. irattár

1440 Budapest, Pf.: 1.; e-mail: caa@itm.gov.hu, tel.: +36 1 2735514



Aláíró: Váradi Tibor (2022.01.24. 13:11:30)

Pest Megyei 
Kormányhivatal

TÖKÖLI
POLGÁRMESTER, HÍVA 
ÉRKEZETT: 2022 JAN 2 5.
ÜGYIRATSZÁM -4
UGY'^ité7ö i

Ügyiratszám: PE/AF/00088-2/2022
Ügyintéző: Ferencz Dóra
Telefon: (06 1) 485 6990

Tárgy: Tököl - a H6 HÉV-vonal korszerűsítése ügyében - 
településrendezési eszközök módosításával 
kapcsolatban nyilatkozat környezeti vizsgálatról

Hiv.szám: 166-34/2022

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Tököl Város Önkormányzata 
Hoffman Pál polgármester részére 
2316 Tököl
Fő u. 117.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tököl Város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban - a H6 jelű (Ráckevei) HÉV- 
vonal korszerűsítése ügyében - környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességéről kérték a 
véleményünket.

A környezeti vizsgálat lefolytatásával kapcsolatban az alábbiakat jegyezzük meg:
A jelzett módosítási célokat figyelembe véve - az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet) 
előírt környezeti vizsgálat lefolytatásával kapcsolatban - az épített környezet védelmére irányulóan - 
környezeti vizsgálat elkészítését nem tartjuk szükségesnek.

Fentieken túl megjegyezzük, hogy a környezeti vizsgálat elkészítésének szükségessége 
vonatkozásában az érintett hatóságok álláspontját tarjuk irányadónak.

Tájékoztatjuk, hogy a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében meghatározott környezeti 
értékelés általános tartalmi követelményeit a tematika kidolgozásához elégségesnek tartjuk.

Kelt: Budapesten, az elektronikus aláírás időbélyegzése szerint

Tisztelettel:
Dr. Tárnái Richárd kormánymegbízott 

nevében és megbízásából:

Váradi Tibor 
állami főépítész

Erről értesül:
1. Címzett
2. Irattár

Állami Főépítészi Iroda
1052 Budapest, Városház u. 7. Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 270 

Telefon: (06 1) 485 6900
E-mail: allamifoepitesz@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest


