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Tárgy: Leányvár Község településterv készítése – 
teljes eljárás, adatszolgáltatás

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 a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet, 
és 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

Agárdi Péter ezredes
osztályvezető (főov. h.)

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 

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”
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Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Útügyi Osztály 

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D. Tel.: +36 34 513-122; 513-123;  E-mail: utugy.meff@komarom.gov.hu 
Hivatali kapu KRID azonosító: 114556998, rövid megnevezés: KEMKHKF 

www.kormanyhivatal.hu 

Fári Csaba polgármester  
részére 
 
Leányvár Község Önkormányzata 
Hivatali kapu KRID: 605153129 (PHLEANYVAR) 
 Iktatószám: KE/044/00152-2/2022. 
 Tárgy: Leányvár község tele-

pülésrendezési eszkö-
zeinek készítése 

 Hivatkozási szám: Lv/121-25/2022. 
Ügyintéző: Szász Zoltán 
Telefonszám: 34/513-124 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Leányvár község településrendezési eszközeinek elkészítése ügyében küldött, hivat-

kozott iktatószámú levelét 2022. február 24-én köszönettel megkaptuk. 

 

A hatályos jogszabályok értelmében a gyorsforgalmi utat, közúti határátkelőhelyet 

és szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési eszköz esetében közleke-

dési hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala, Országos Közúti és Hajózási 

Hatósági Főosztály (1066 Budapest, Teréz krt. 62.) vonandó be; míg az ezeken kívüli 

közúti közlekedési ügyekben hatóságunk is részt vesz az eljárásban. 

Jelzem, hogy a vasúti pályahálózatot, vagy víziutat érintő település esetében a köz-

lekedésért felelős miniszter (Információs és Technológiai Minisztérium Közlekedés-

politikáért Felelős Államtitkárság – 1011 Budapest, Fő utca 44-50.) is bevonandó. 

 

Nyilatkozunk, hogy a véleményezési eljárásban továbbra is részt kívánunk venni.  

 

A közlekedési hatóságnak a véleményezési eljárások során nincs adatszolgáltatási 

témaköre (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési straté-

giáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. melléklete, illetve a 

településterv tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint az 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Kor-

mányrendelet 10. melléklete értelmében), míg az adott területet érintő ágazati elha-
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tározások az érintettségük esetén fentiek szerint bevonandó közlekedési hatóságok-

nál állnak rendelkezésre. 

Jelezzük azt is, hogy a közlekedési hatóság nem szerepel az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 3. sz. 

mellékletében, így a várható környezeti hatások jelentőségének eldöntéséhez nem 

kell kikérni véleményünket. 

 

 

Tatabánya, kelt az elektronikus bélyegző szerinti időpontban 
 
 

Dr. Kancz Csaba Kormánymegbízott nevében és megbízásából: 
 
 

 

     Szász Zoltán 
  osztályvezető 



Cím: 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2., Pf. 131 

Telefon: (06-34)517-706, 21/20-88 

email: rendig.komarommrfk@komarom.police.hu 

 

 
 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG 

 
Tárgy: Leányvár településterv készítés 

Hiv. szám: Lv/121-21/2022. 
Előadó: Borka László r. őrgy. 

Tel. szám: 06-34/517-761  mellék: 23-44 

 

 

Fári Csaba úrnak, 

polgármester 

 

2518 Leányvár, 

Erzsébet utca 88. 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

2022. február 22. napján kelt levelében 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: 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet) 42. § (4) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően arról értesítette hatóságomat, hogy Leányvár településterv elkészítésének 

tárgyában adatszolgáltatást kért. 

 

Az szükséges anyagot elektronikus úton elérhetővé tették, melynek áttanulmányozását 

követően az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. számú melléklete értelmében a megyei rendőr-

főkapitányság határrendészeti szakkérdésben illetékes az egyeztetési eljárásban részt venni. 

 

A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX.22.) BM rendelet (a továbbiakban: 

Szolgálati Szabályzat) 61-66. §-a határozza meg a rendőrség határrendészeti feladatai 

ellátásának szabályait. 

 

A határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő 

belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 1. számú 

melléklet 8. pontja alapján megállapítható, hogy Leányvár település közigazgatási területe 

nem határterület. 

 

Az érintetett település tekintetében a Szolgálati Szabályzat említett rendelkezései közül a 65. 

§-ban foglalt a releváns, melynek értelmében a rendőrség külső határon lévő határterületen 

kívül mélységi ellenőrzést végez, az ország területén jogellenesen tartózkodó személyek 

felderítése céljából. 
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A tárgyában kiadott véleményezési anyag áttanulmányozását követően megállapítottam, 

hogy a településrendezés eszközök módosítás nem befolyásolja a rendőrség mélységi 

ellenőrzési tevékenységét. 

 

Tekintettel arra, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányságnak e 

tárgykörben javaslatot, valamint észrevételt nem kíván tenni, ezáltal a fenti időpontban tartott 

egyeztető tárgyaláson hatóságom nyilatkozattételre jogosult képviselőjének részvételét 

nem tartom indokoltnak. 

 

 

 

Tatabánya, időbélyegző szerint 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Milus Gábor r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

   rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes 

 
 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

11000/2200-1/2022.ált. 
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Fári Csaba polgármester  

részére 

 

Leányvár Község Önkormányzata 

 

 

Iktatószám:  BP/FNEF-TKI/1329-2/2022. 

Ügyintéző: Rybicska Antalné 

Telefonszám: +36-1-4653866 

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

Tárgy:  Véleményezés természetes gyógytényező 

érintettsége szempontjából 

Hivatkozási szám: Lv/121-20/2022. 

 

 

 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Leányvár község településtervének készítése tárgyában, hivatkozott számú levelében történt 

megkeresésére a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a 

továbbiakban: BFKH) az alábbi tájékoztatást adja: 

A településen természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a BFKH 

véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

Érintettség esetén a BFKH, mint államigazgatási szerv feladatát 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: 

314/2012. Korm. rendelet) 9. számú mellékletének 25. pontja valamint a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. számú mellékletének 26. pontja állapítja 

meg.  

 

BFKH felhívja a figyelmet a 314/2012. Korm. rendelet 28/B. §-ára, mely szerint:  

 

„28/B. § Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre vonatkozó 

nyilvántartását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének vizsgálata 

céljából. Abban az esetben, ha a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, az egyeztetési 

eljárás során Budapest Főváros Kormányhivatalát nem szükséges megkeresni.” 
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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 

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.  

 

BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani 

(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód: 427094958).  

 

BFKH kéri a fentiek szíves elfogadását. 

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint  

Üdvözlettel: 

 dr. Sára Botond 

 kormánymegbízott megbízásából 

 

 

 Dr. Kelemen Erzsébet 

 helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos 

 

Melléklet: – 

 

 

Kapják: 

1. Leányvár Község Önkormányzata – Hivatali kapu  

2. Irattár 

 

 













 

 
 

Iktatószám: CS/4837-2/2022. 

Tárgy: tájékoztatás 

Ügyintéző: Horváth Tamara 

Hivatkozási szám: Lv/121-19/2022. 

Készült: 2022. március 04. 

Leányvár Község Önkormányzata 

Fári Csaba polgármester 

Leányvár 

Erzsébet utca 88. 

2518 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság), mint Leányvár község 

településrendezési eszközei módosításának előkészítésébe bevont államigazgatási szerv az alábbi 

tájékoztatást adja a rendezési feladat ellátásához szükséges – a Hatóság nyilvántartásának részét 

képező – elektronikus hírközlési szolgáltatókról, szolgáltatásokról, akik, amelyek a rendezés alá vont 

területtel érintettek, valamint a hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályokon alapuló 

követelményekről. 

A rendezés alá vont területen a hatósági nyilvántartásba bejegyzett elektronikus hírközlési 

szolgáltatókról és szolgáltatásokról a Hatóság internetes honlapján: www.nmhh.hu a teljes körű 

nyilvántartás megtalálható. 

Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. 

törvény 94. § (1) bekezdése szerint: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek 

építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál 

– a külön jogszabályban meghatározott módon – biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények 

elhelyezésének lehetőségét.” 

A postai létesítmények vonatkozásában a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 31. § 

(1) bekezdése alapján: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek építésénél, 

korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál biztosítani 

kell a postai szolgáltatóhelyek, felvételi pontok és kézbesítési pontok, valamint az egyetemes postai 

szolgáltatás teljesítését lehetővé tevő egyéb eszközök elhelyezésének lehetőségét.” 

Az elhelyezés területét a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szabályozza, további 

műszaki iránymutatást az MSZ 7487 számú szabvány ad, míg az elhelyezés engedélyezésének 

feltételeit az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési 

építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet), továbbá az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas 

http://www.nmhh.hu/
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építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH 

rendelet határozza meg. 

A Hatóság tevékenységének – jogszabályban meghatározott – célja az elektronikus hírközlési piac 

zavartalan, eredményes működésének és fejlődésének, az elektronikus hírközlési tevékenységet 

végzők és felhasználók érdekei védelmének, továbbá a tisztességes, hatékony verseny kialakulásának, 

illetve fenntartásának elősegítése az elektronikus hírközlési ágazatban. 

A távközlés, a távközlési infrastruktúra fejlődése településrendezési eszközökkel befolyásolható, 

támogatható vagy korlátozható, ezért a Hatóság indokoltnak tartja, hogy az érintett hírközlési 

szolgáltatók az előkészítésben részt vegyenek úgy, hogy ismertethessék a település fejlődése és építési 

rendje szempontjából terveiket, és ezek várható lefolyását. 

A Hatóság kéri, hogy az elektronikus hírközlési építmények elhelyezését taglaló munkarész elkészítése 

során vegyék figyelembe a Rendelet 18. § e), f) pontjában, 27. §-ában, valamint 4. mellékletében 

foglaltakat. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálatához kapcsolódóan még az alábbiakra hívnám fel a 

figyelmet: 

A Hatóság és a Magyar Mérnöki Kamara szakmai ajánlást készített a hírközlési szakági tervezők 

számára. „A Módszertani útmutató a településfejlesztési koncepció, az integrált 

településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével és módosításával 

összefüggő elektronikus hírközlési szakági munkarészek készítéséhez” című dokumentum a 

Hatóság és Magyar Mérnöki Kamara honlapján is hozzáférhető. 

A településrendezési eszközök készítéséhez, módosításához kapcsolódó elektronikus hírközlési 

fejezetet csak az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott településrendezési hírközlési tervező (betűjele: 

TH) jogosultsággal rendelkező és névjegyzékbe vett tervező készíthet. 

Folyamatban van a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósítása, melyhez kapcsolódó 

beruházások, fejlesztések megvalósításának biztosítása befolyásolhatja településrendezési eszközök 

készítését, módosításait is. 

A Hatóság továbbá megjegyzi, hogy az antennatartó szerkezetek, antennák és a szolgáltatásnyújtáshoz 

szükséges egyéb eszközök elhelyezésének szabályozása során figyelembe kell venni, hogy 

biztosítható legyen a településen a magasabb szolgáltatásminőségi szint elérését szolgáló 5G 

szolgáltatás igénybevétele. 

A terv elkészültét követően, szíveskedjék azt véleményezésre (elektronikus adathordozón vagy 

interneten elérhetővé téve) megküldeni, a Hatóság iktatószámának válaszlevelükön történő 

feltüntetésével és a hírközlési szakági munkarészek csatolásával. 

Elektronikusan aláírt dokumentum. 

Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti 

időpontban. 



 

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 9
00

 - 14
00

 Tel: 28/532-308 

 

 

 
PEST MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 
 

Ügyiratszám: PE/ERDŐ/2690-2/2022 

Ügyintéző: Markó Béla 

Telefon: +36 28 532-323 

Tárgy: Leányvár településfejlesztési stratégia 

(fejlesztési terv, Rendezési terv) készítése előzetes 

tájékoztatás 

Hiv. szám: Lv/121-26/2022. 

Melléklet: - 
Ügyintézőink kizárólag a láblécben feltüntetett hétfői ügyfélfogadási időben érhetők el! 

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!  

 

Leányvár Község Polgármesteri Hivatal 

 

Leányvár 

Erzsébet u. 88. 

2518  

 

Fári Csaba részére 

polgármester 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Köszönettel megkaptam Leányvár Község Polgármesterének levelét, melyben a készítendő 

településrendezési eszközök módosításához a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend 37.§ (4) bekezdés 

alapján az erdészeti hatóság tájékoztatását kéri. 

 

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

 

1. Az erdőről és erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII törvény 

(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. A tervezési területen található 

erdők határa a tájékoztatásom végén megadott helyen elérhető, az erdők 

rendeltetését tartalmazó adatállományból kinyerhető.  
2. Szintén előforduló probléma, hogy a tervkészítés során a tervezők egyes erdőterületek 

rendeltetését önkényesen megváltoztatják. A rendeltetését az Evt. 23.§ (1) bekezdése 
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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.  

3. 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.  

4. 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. 

5. 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.  

6. 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. 

7. 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. 

8. Felhívom figyelmét, hogy a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. tv. 39.§ (1) bekezdése értelmében a természetközeli 

területként és erdőterületként kijelölt területfelhasználási egységek nagysága a település 

közigazgatási területére vonatkozóan összességében nem csökkenhet. Amennyiben 

erdőterület igénybevételét tervezik, úgy az annak ellentételezéseként létrehozandó 

erdőterületet is meg kell jeleníteni a rendezési tervben.  

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 erdőtelepítésre javasolt terület övezetbe sorolnak olyan 

területet, melyen a kialakult használat, a beépítettség, meglévő vonalas létesítmény a talaj 

korábbi mesterséges megváltoztatása, vagy az eredeti talajviszonyok ellentétben állnak a 

2018. évi CXXXIX. tv. 4.§ 9. pontjában megállapított „amelyeknek erdőgazdálkodásra 

való alkalmassága termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés 

környezetvédelmi szempontból szükséges vagy indokolt;” feltétellel. Ezekben az esetekben 

a csak statisztikailag felmutatható, látszat biológiai aktivitást produkáló területek 

erdő/erdőtelepítésre javasolt övezetben való feltüntetését az erdészeti hatóság nem 

támogatja. 

 

A fenti jogszabályi követelmények a jogszabályi hierarchiában a helyi rendeletnél magasabb 

szintű jogszabályokból következnek, mellyel az alacsonyabb szintű jogszabály nem lehet 

ellentétes. Ezért kérjük ezek figyelembe vételét, ellenkező esetben olyan helyzet állna elő, 
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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. 

 

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rend 9. sz. melléklet 19. pont szerinti adatszolgáltatási kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges dokumentumok az alábbi helyen érhetők el: 

 

erdőterület rendeltetése (shp, dxf): 

 
https://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/rendeltetes/2021/erdo_rendeltetes_szre_2021_komarom_eszterg

om_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. 

 

 

Tájékoztatásomat 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. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából: 

 

Kapják: 

1. Leányvár Polgármesteri Hivatal 2518 Leányvár, Erzsébet u. 88. HK 

2. Irattár 

https://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/rendeltetes/2021/erdo_rendeltetes_szre_2021_komarom_esztergom_megye.zip
https://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/rendeltetes/2021/erdo_rendeltetes_szre_2021_komarom_esztergom_megye.zip


GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET

VÍZÜGYI HATÓSÁG

Iktatószám: 35800/4249-1/2021.ált Tárgy:  Leányvár  község  településrendezési  eszközök
felülvizsgálata teljes eljárás
- előzetes tájékoztatási szakasz
Hiv. szám: Lv/121-11/2022.
Ügyintéző: Gottwald Erzsébet
Telefon: +36-96-518-297

Leányvár Község Polgármestere

Leányvár
Erzsébet u. 88.
2518

Tisztelt Fári Csaba Polgármester Úr!

Leányvár  Község  Polgármestere  által  megküldött,  Lv/121-11/2022.  számú  megkeresésére
Leányvár község településrendezési eszközök felülvizsgálatára vonatkozóan a Győr-Moson-
Sopron  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  (a  továbbiakban:  Igazgatóság)
vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontokból alábbi előzetes tájékoztatást adja:

Az  egyes  tervek,  illetve  programok  környezeti  vizsgálatáról  szóló  2/2005  (I.  11.)  Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés a) pontja alapján a környezeti
vizsgálata  lefolytatása  kötelező  a  település  teljes  közigazgatási  területére  készülő
településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv készítése esetén. 

A  tervezés  során  vízgazdálkodási  és  vízminőség-védelmi  szempontból  az  alábbiakat
szükséges figyelembe venni:

1. A tervezés során figyelembe kell venni a nagyvízi meder, 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  előírásait.  A
vízfolyások parti sávját a szabályozási tervlapokon fel kell tüntetni.

2. Minden esetben meg kell oldani az útépítéssel érintett területeken az útfelületre hulló
csapadékvizek elvezetését. Figyelemmel kell lenni arra, hogy az utak ne képezzenek
akadályt a vízelvezetésben.

3. A  vizek  és  vízi  létesítmények  más,  nyomvonal  jellegű  létesítménnyel  történő
keresztezésére és megközelítésére vonatkozó előírások betartása kötelező.

4. Az  érintett  vízfolyások  tulajdonosaitól  /  kezelőitől  az  általuk  kezelt  vízfolyásokat
érintő meder korrekciókra, csapadékvíz bevezetésekre és keresztezésekre vonatkozó
tulajdonosi  /  kezelői  nyilatkozatokat,  továbbá  közműérintettség  esetén  a  közmű
kezelőjének  (üzemeltetőjének)  nyilatkozatát  (illetőleg  hozzájárulását)  az
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engedélyezési eljárásokba be kell csatolni.
5. A tevékenység a közeli vízfolyások, vízelvezető árkok, csatornák, tavak vízkészletére

és a térség vízháztartására káros hatást nem gyakorolhat.
6. A lakóterület kialakítása során tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének

veszélyeztetése.
7. A kivitelezés során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be

kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – az Igazgatóságnak.
8. Az  elszikkasztásra  kerülő  csapadékvíz  nem  okozhatja  a  talajvíznek  és  a  földtani

közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
9. Minden  esetben  gondoskodni  kell  az  újonnan  beépítésre  szánt  területek

előközművesítéséről, meg kell oldani a vízellátást, szennyvízelvezetést és csapadékvíz
elvezetést. Az előközművesítés, víziközmű kiváltás (vízellátó hálózat, tűzivíz ellátás,
szennyvízcsatornázás  és  bizonyos  esetekben  a  csapadékvíz  elvezetés  megoldása)  a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28. §-a, a
törvény  értelmező  rendelkezései,  valamint  a  vízgazdálkodási  hatósági  jogkör
gyakorlásáról  szóló  72/1996.  (V.22.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  72/1996.
(V.22.)  Korm.  rendelet) szerint  vízjogi  engedély  köteles  tevékenység.  A  vízjogi
engedélyes terv-és adatszolgáltatást a  72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában
foglalt  tartalmi követelményeknek megfelelően kell  benyújtani az Igazgatósághoz a
vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017.
(XII.  29.)  BM  rendelet  (a  továbbiakban:  BM  rendelet) alapján  összeállított
tervdokumentációval.

10. Közműfejlesztés  során  a  vízellátásra,  szennyvíz-elvezetésre  vonatkozóan
a  megvalósítás  előtt  vízjogi  létesítési,  majd  a  megvalósítást  követően  a  meglévő
rendszer módosításaként vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges terv-
és  adatszolgáltatást  kell  benyújtani  az  Igazgatósághoz  a  72/1996.  (V.  22.)  Korm.
rendelet 1/B.  §  szerinti  tartalommal  és  a  BM  rendelet  alapján  összeállított
tervdokumentációval.

11. Amennyiben  új  ivóvíz,  szennyvíz-elvezető,  csapadékvíz-elvezető  gerincvezeték,
csapadékvíz szikkasztókút, -medence vagy -akna létesítése és üzemeltetése tervezett,a
tevékenység vízjogi engedély kötelesnek minősül.

12. A csapadékvíz elvezető hálózatba szennyvíz nem vezethető.
13. Olyan kút létesítéséhez,  használatbavételéhez és megszüntetéséhez,  amely a létesítő

vízigényének 500 m3/év mennyiség felett terjedő kielégítését szolgálja, parti szűrésű,
talaj-,  karszt-  vagy  rétegvízkészlet  igénybevételével  történik,  a  Vgtv.  28.  §-a,  a
törvény értelmező rendelkezései, valamint a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet szerint
vízjogi engedély köteles tevékenység. A vízjogi engedélyes terv-és adatszolgáltatást a
72/1996.  (V.  22.)  Korm.  rendelet  1/B.  §-ában  foglalt  tartalmi  követelményeknek
megfelelően  kell  benyújtani  az  Igazgatósághoz a  BM rendelet  alapján  összeállított
tervdokumentációval. 

14. Olyan  kút  létesítéséhez,  üzemeltetéséhez  és  megszüntetéséhez,  amely  a  létesítő
vízigényének  500  m3/év  mennyiség  alatt  terjedő,  háztartási  igény  kielégítését
szolgálja, valamint talajvízkészlet igénybevételével történik, a 72/1996. (V.22.) Korm.
rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat jegyzőjének
hatósági engedélye szükséges.
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15. Az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását
(CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kivételével) és
a  tisztított  szennyvíz  elszikkasztását  szolgáló  vízilétesítmény  létesítéséhez,
üzemeltetéséhez,  fennmaradásához  és  megszüntetéséhez  a  72/1996.  (V.22.)  Korm.
rendelet 24. § (1) bekezdés c) pontja alapján a települési önkormányzat jegyzőjének
hatósági engedélye szükséges.

Az Igazgatóság a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet 6. és 7. pontja alapján
a következő adatszolgáltatást adja:

1. Leányvár Község területe nem minősül érzékeny felszíni vízként kijelölt vizek vízgyűjtő
területének  a  települési  szennyvíztisztítás  szempontjából  érzékeny  felszíni  vizek  és
vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján.

2. Leányvár Község területe kiemelten és fokozottan érzékeny felszín alatti  vízminőség
védelmi területen lévő településnek minősül a felszín alatti víz állapota szempontjából
érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet alapján.

3. Leányvár  közigazgatási  területét  nem  érinti  sem  üzemelő,  sem  távlati  vízbázis
védőövezete.

Az  Igazgatóság  az  eljárás  további  szakaszaiban  részt  kíván  venni,  a  véleményezési
dokumentációt elektronikusan (vagy az önkormányzat, tervező cég honlapján) kéri.

Az  Igazgatóság  az  előzetes  tájékoztatását  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált
településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §
szerinti eljáráshoz adta meg.
A  Hatóság  hatáskörét  a  vízügyi  igazgatási  és  a  vízügyi,  valamint  a  vízvédelmi  hatósági
feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló  223/2014.  (IX.  4.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban:  Korm.  rendelet) 10.  §  (1)  bekezdés  1.  pontja  és  10.  §  (3a)  bekezdése,
illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja
meg.

Kelt, Győr, az elektronikus dátumbélyegző szerint

  Tisztelettel:
                                                                               Sallai Péter tű. dandártábornok

      tűzoltósági főtanácsos
                                                                                                   igazgató

                           nevében és megbízásából:         
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Sipos Bernadett
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Készült: 1 példány
Terjedelem: 4 oldal
Továbbítva: Hivatali Kapu
Melléklet: -
Kapja: 1. Leányvár Község Polgármestere (2882 Leányvár, Fő u. 21.) 

2. Irattár

____________________________________________________________________________________________

Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.
Telefon: +36(96) 518-297 

E-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: GYMSMKI



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35800/1812-1/2022.ált. 





 
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

 __________________________________________________________________________________________  

Cím: 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 16. 

Telefon: +36(34) 512-070 

E-mail: komarom.titkarsag@katved.gov.hu 

Hivatali kapu azonosító: 515531100 

 

 

 

Tárgy: Leányvár Község településterv 

készítése – előzetes adatszolgáltatás 

 Hiv. szám: Lv/121-7/2022. 

 Ügyintéző: Auerbach Bianka tű. szds. 

 Telefon: 06 34 512 070 

 

 

 

FÁRI CSABA Úr 

polgármester  

 

Leányvár Község Önkormányzata 

 

Leányvár  

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Leányvár Község Önkormányzata részére a fenti hivatkozási számú Leányvár Község településterv 

készítésével kapcsolatban az alábbi katasztrófavédelmi szakvéleményt teszem:  

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Ttv.) 29. § (1) alapján, „a településen az oltóvíz szerzési lehetőségek biztosítása az 

önkormányzat feladata.” 

 

A tervezési területeken a megvalósuló építményekhez, „az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról” szóló 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 193. § (2) bekezdés alapján:  

„A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint oltóanyagszerzési 

helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárási 

viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.” 

 

Tűzoltás céljára a településen, az OTSZ 8. sz. mellékletében szereplő táblázat szerinti „oltóvíz-

intenzitást” kell biztosítani, a 73. § (1) bekezdése értelmében. 

 

Az oltóvíz ellátást az OTSZ 73. § figyelembe vételével kell kialakítani: 

„ (1) A mértékadó tűzszakasz területére meghatározott vízmennyiséget vízvezetékről vagy – ha az más 

módon nem oldható meg – oltóvíztározóból kell biztosítani. 

(2) Oltóvízként számításba vehetők – a tűzvédelmi hatóság engedélyével – azok a nem időszakos 

természetes felszíni vizek is, amelyek a védendő szabadtéri tárolóterülettől, építménytől 200 méternél 

nincsenek nagyobb távolságra. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni. 

(3) Település, valamint létesítmény létesítése vagy bővítése esetén az oltóvizet az egyes szakaszok 

használatbavételével egyidejűleg kell biztosítani. 

(4) Az oltóvíz szomszédos létesítményeknél – a tűzvédelmi hatóság engedélyével – közösen is biztosítható. 

(5) A vízszerzési helyet úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető, az 

oltóvíz akadálytalanul kivehető legyen.  
(6) A kábel- és közműalagútnál, valamint a közműfolyosóknál tűzszakaszonként két helyen kell biztosítani az 

oltóanyagok bejuttatásának lehetőségét. 
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Oltóvíz hálózat kialakítása esetén, az OTSZ. 74. § (1) bekezdését kell figyelembe venni, miszerint: 

„Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat belső átmérőjét az oltóvíz-intenzitás és a kifolyási nyomásigény 

alapján, valamint a közműrendszer kialakítását figyelembe véve kell méretezni. Egyirányú táplálás esetén 

a vezeték legalább NA 100, körvezeték esetén pedig legalább NA 80. 

(2) A tűzvédelmi hatóság engedélyével az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat az (1) bekezdéstől eltérően 

méretezhető azon az 1000 főnél kevesebb állandó lakosú településen, 

a) amelyben vagy azon kívül, de annak minden védendő építményétől, valamint szabadterétől 200 méteres 

távolságon belül oltóvízellátásra figyelembe vehető – a mértékadó tűzszakasz területének megfelelő 

mennyiségű vizet biztosító – természetes vagy mesterséges víznyerő helyre épített vízkivételi mű található 

vagy 

b) amelyben a mértékadó tűzszakasz területének megfelelő oltóvíz-intenzitást más műszaki megoldásokkal 

biztosítják.” 

 

Tűzcsapokat az OTSZ 75. §-t figyelembe vételével kell kialakítani, ami alapján:  

„(1) Vezetékes vízellátás létesítése esetén az oltóvizet föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani. 

(2) Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat felújítása, átalakítása során érintett meglévő föld alatti 

tűzcsapokat föld feletti tűzcsapokra kell kicserélni. 

(3) Az oltóvizet szállító vízvezeték-hálózatban a vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb tűzcsapnál – 

közterületi tűzcsapok kivételével –, fali tűzcsapnál 200 mm
2
-es kiáramlási keresztmetszetnél legalább 200 

kPa (2 bar) kifolyási nyomást kell biztosítani. 

(4) A (3) bekezdéstől eltérően a 30 méter szintmagasság feletti legfelső építményszintű épületek esetén a 

vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb fali tűzcsapnál 200 mm
2
-es kiáramlási keresztmetszetnél 600 

kPa (6 bar) kifolyási nyomást kell biztosítani. Ezen épületek minden fali tűzcsapjánál a tűzoltó egységek 

számára biztosítani kell külön egy 52-C méretű csatlakozási lehetőséget. 

(5) A (3) bekezdéstől eltérően az éghető folyadékot feldolgozó létesítményeknél, valamint a fokozottan tűz- 

vagy robbanásveszélyes folyadékot 1000 m3-nél nagyobb tárolási egységekben tároló tartálytelepeken, 

valamint azon gáztároló esetében, ahol a nyomás alatti vagy mélyhűtött fokozottan tűz- vagy 

robbanásveszélyes osztályba tartozó gázt tároló tartály befogadóképessége meghaladja a 200 tonnát, 

olyan oltóvízvezeték-hálózatot kell létesíteni, amely a vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb 

tűzcsapnál 200 mm2-es kiáramlási keresztmetszetnél legalább 1200 kPa kifolyási nyomást biztosít. 

 

Az épületek közötti tűztávolság meghatározását az OTSZ. 18. § alapján kell figyelembe venni:  

„(1) A tűztávolságot 

a) a 3. mellékletben foglalt 1–3. táblázat szerint, 

b) speciális építmény esetén a XII. fejezet szerint vagy 

c) számítással kell megállapítani. 

(2) A tűztávolság 3. mellékletben foglalt 3. táblázat szerinti meghatározása esetén a szabadtéri 

tárolóterület szomszédos, eltérő tűzszakaszhoz tartozó tárolási egységei között az egyes tűzszakaszokhoz 

hozzárendelt tűztávolságok közül a nagyobbat kell biztosítani. 

(3) Az épülettől tartandó tűztávolságot 

a) az épület homlokzatának, továbbá bármely, a homlokzati síkból kiugró, a tűzterjedésben szerepet játszó 

épületrésznek alaprajzi vetületétől, 

b) az épületen kívüli, azzal összeköttetésben álló technológiai berendezés esetén annak alaprajzi 

vetületétől és 

c) az épülettel vagy annak részével közös tűzszakaszba tartozó szabadtéri tárolás esetén a tárolóterület 

oldalhatárától kell mérni. 

(4) A tárolási egységtől tartandó tűztávolságot a tárolásra szolgáló, e célra kijelölt terület oldalhatárától, 

a tárolt anyag legkisebb alaprajzi vetületétől kell mérni. 

(5) Az épületen kívüli, azzal összeköttetésben nem álló technológiai berendezés esetén a tűztávolság 

szükségességét, mértékét a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy határozza meg.” 

 

„az országos településrendezési és építési követelményekről” szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet: 

36. § (1) Szomszédos telkeken a meglévő épületektől a megengedett legkisebb távolság nem lehet kisebb: 

a) sem a (2) és (3) bekezdés szerinti telepítési távolságnál, 
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b) sem az országos tűzvédelmi szabályzat szerint meghatározott tűztávolságnál. 

(2) A legkisebb telepítési távolság az egymással szemben átfedésben lévő olyan épületek között, 

amelyeknek homlokzata huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség nyílását tartalmazza az építési 

telekre előírt (megengedett) legnagyobb beépítési magasság mértéke.  

 

A megyei területrendezési tervben a település felszínmozgással potenciálisan veszélyeztetett területként 

van megjelölve, melyet indokolt figyelembe venni az eljárás során. 
 

„A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról” szóló 18/2003. (XII. 9.) 

KvVM–BM együttes rendelet melléklete szerint a település közepesen veszélyeztetett „B” kategóriába 

tartozik. A veszélyeztetettséget a rendezési tervnél szükségesnek tartom figyelembe venni, különösen az 

épületek, és a lakosság ellátásához nélkülözhetetlen közművek rendezési tervben történő szabályozása 

esetén. 

 

Véleményemet „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §- 

13/A. § szakasza és „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 10. sora alapján adtam. 

 

Kelt, Tatabánya, az időbélyegző szerinti napon.  

 

 

Tisztelettel: 
SZUNYOG ZOLTÁN tűzoltó ezredes 

tűzoltósági főtanácsos 

megyei igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Egy példány: 2 lap (3 oldal) 

Kapják: 1. Leányvár Község Polgármestere – Hivatali kapun keresztül  

2. Irattár – elektronikus  

   
 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

36100/426-1/2022.ált. 



HONVÉDELMI  M IN ISZTÉRIUM
ÁLLAMI  LÉGÜGYI  FŐOSZTÁLY

m i n t  k a t o n a i  l é g ü g y i  h a t ó s á g
1055 Budapest, Balaton utca 7-11. • Postacím: 1885 Budapest Pf. 25

Telefon: +36 (1) 474-1469 • HM 21-670 • Fax: +36 (1) 474-1404 • HM 21-685
E-mail: klh@hm.gov.hu • Hivatali Kapu: Honvédelmi Minisztérium – EIR

Nyt. szám: 3246-2/2022/h sz. példány
Hiv. szám: Lv/121-17/2022

Fári Csaba
Leányvár Község Polgármestere részére

Leányvár

Tárgy: Előzetes tájékoztatás és adatszolgáltatás településtervének készítése

Tisztelt Polgármester Úr!

A Lv/121-17/2022 ügyiratszámú megkeresésére Leányvár Község településtervének 
készítése tárgyában az alábbiakról tájékoztatom:

1. Az adott területre vonatkozólag különös követelményeket, a településfejlesztési 
koncepció vagy 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. Leányvár Község 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) 30. § (3) bekezdésére, 37. § 
(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 Polgármester urat, hogy előzetes tájékoztatásom és 
adatszolgáltatásom nem minősül a Kormányrendelet 9. melléklete táblázatának 20. sorában 
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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.): Csáder Zsuzsanna főhadnagy (Tel.: +36 1 474 1218; E-mail: zsuzsanna.csader@hm.gov.hu)
Kapják: 1. sz. pld.: Leányvár Község Önkormányzata (Hivatali Kapun továbbítva)

2. sz. pld.: Irattár



3

HONVÉDELMI  M IN ISZTÉRIUM
ÁLLAMI  LÉGÜGYI  FŐOSZTÁLY

m i n t  k a t o n a i  l é g ü g y i  h a t ó s á g

E-ALÁÍRÓÍV







KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Fári Csaba
Polgármester Úr

Leányvár Község Önkormányzata 
Hivatali kapu

Ügyiratszám: KE/028/00145-2/2022.
Tárgy: Leányvár Község teljes közigazgatási területé-

re  vonatkozóan Településterv  készítése előzetes
adatkérés kapcsán

- adatszolgáltatás
Hiv.szám: B/111/2022
Ügyintéző: Papp Judit Katalin 
Kapcsolat:34/795-679;papp.judit@komarom.gov.hu  
Mellékletek  :   műemléki, lelőhely adatszolgáltatás

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük a Leányvár Község teljes közigazgatási területére vonatkozóan Településterv
készítésére vonatkozóan megküldött adatszolgáltatás kérése kapcsán megkeresését.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 7. § (2) bekez-
dés h) pontját is figyelembe véve, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: 314.Kr.) 37. § (4)
pontja alapján az alábbiakat közlöm:

A Miniszterelnökség által vezetett  közhiteles örökségvédelmi nyilvántartás adatai szerint
Leányváron található örökségvédelmi (műemléki, régészeti) érintettségeket a mellékelt do-
kumentációk tartalmazzák.

Az eljárás további szakaszában részt kívánunk venni. 

A véleményezési dokumentációt elektronikus formában kérjük.

Tájékoztatom,  hogy  Az  egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.
(I.11.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint: a kulturális örökség (műemlékvédelem, régé-
szet) védelmére kiterjedően: Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel fennállása ese-
tén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, mint a környezet védelméért felelős szervet
jelöli ki.
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Fentiek alapján megállapítottam,  hogy a tárgyi ügyben a  Budapest Főváros Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya, mint a környezet védelméért felelős szerv rendelkezik
hatáskörrel.

Felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
(továbbiakban: Kötv) 85/A. § -a alapján:

„(1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési tervének kidolgozása
során. Ha a településfejlesztési terv készítésekor nem készült, vagy a  rendezés alá vont területre nincs
örökségvédelmi  hatástanulmány,  vagy  van,  de  az  tíz  évnél  régebbi,  akkor  azt  a  rendezés  alá  vont
területre  el  kell  készíteni.  Nem kell  örökségvédelmi  hatástanulmányt  készíteni,  ha  az  Étv.  8.  §  (2)
bekezdése  szerinti  véleményezési  eljárásban  az  illetékes  államigazgatási  szerv  véleménye  szerint  a
rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.

(2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell meghatározni
az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és településrendezési eszközöket

(3)  A  hatóság  örökségvédelmi  hatástanulmány  készítését  írhatja  elő  jogszabályban  meghatározott
esetekben.”

A kulturális  örökség védelmével  kapcsolatos  szabályokról szóló  68/2018.  (IV.9.)  Korm.
rendelet (továbbiakban: Övr.) alapján: 
„83. § (1) Az örökségvédelmi hatástanulmányt

a) a Kötv. 85/A. §-ában meghatározott esetekben a településfejlesztési terv vagy a településrendezési terv
megalapozó  vizsgálata  keretében,  települési  örökségvédelmi  hatástanulmányként  (a  továbbiakban:
települési  örökségvédelmi hatástanulmány) a 14.  melléklet  szerinti  tartalommal  a (2)  bekezdés a)–c)
pontja alapján,

b) a 87. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben az engedély iránti kérelmet benyújtónak döntés elő -
készítő örökségvédelmi hatástanulmányként a 15. melléklet szerinti tartalommal a (2) bekezdés d) pontja
alapján kell elkészíttetni.

(2) Az örökségvédelmi hatástanulmány kidolgozása során

a) a településfejlesztési tervhez  a 14. melléklet 1. pont 1.1. és 1.3. alpontja szerinti tartalmat teljes körű-
en,

b) a helyi építési szabályzat kidolgozásához – ha az nem áll rendelkezésre –, a 14. melléklet 1. pont 1.1–
1.3. alpontjában meghatározott vizsgálatot, továbbá 1. pont 1.4. alpontjában meghatározott értékleltárt,
valamint 2. pontja szerinti hatáselemzést a településrendezési terv meghatározásához szükséges részlete-
zettséggel;

c) településképi rendelet helyi védelmi előírásainak meghatározásához a 14. melléklet 1. pont 1.4. al -
pontjában meghatározott értékleltárt teljes körűen;

d) az 53. § (3) bekezdésben és a 87. § (4) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetekben

da) régészeti örökség felmérése esetén a 15. melléklet 1–3. pontja alatti vizsgálatokat és elemzéseket,

db) műemléki érték felmérése esetén a 15. melléklet 1–3. pontja alatti vizsgálatokat és elemzéseket, to-
vábbá a 15. melléklet 4. pontjában meghatározott értékleltárt és a 15. melléklet 5. pontjában meghatáro-
zott értékvédelmi tervet teljeskörűen a tervezés alá vont terület és a tervezett rendezési cél által megköve-
telt mértékben kell elkészíteni.

(3) Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze a 14. és 15. mellékletben meg-
határozott tartalmi elemek közül a régészeti örökség tárgykörével foglalkozó tartalmi elemek összessége.
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(4)  Az  örökségvédelmi  hatástanulmány  műemléki  szakterületi  munkarésze  a  14.  és  15.  mellékletben
meghatározott  tartalmi  elemek  közül  a  műemlékvédelem  tárgykörével  foglalkozó  tartalmi  elemek
összessége.

84. § (1) A települési örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséről a településfejlesztési terv vagy a te-
lepülésrendezési terv és a településképi rendelet készíttetője köteles gondoskodni.

(2) Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére jogosult

a)  az  örökségvédelmi  hatástanulmány  régészeti  szakterületi  munkarésze  vonatkozásában  a  régészeti
örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet szerint
régészeti területen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő,

b) a helyi építési szabályzat kidolgozása során a gyűjtőterületén érintett régészeti gyűjtőkörrel rendelke-
ző múzeum, amely az újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület terepbejárását térítésmentesen,
60 feltárásra alkalmas nap alatt végzi el,

c) az örökségvédelmi hatástanulmány műemléki szakterületi munkarésze vonatkozásában – kivéve a (3)
bekezdésben foglaltakat – a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékeny-
ségről szóló kormányrendelet szerint műemléki terület műemléki érték dokumentálása szakterületen szak-
értői tevékenység végzésére jogosult szakértő vagy az, aki a hatástanulmány alapjául szolgáló tervfajta
elkészítésére egyébként jogosultsággal bír.

(3) A településképi rendelet alátámasztásául szolgáló települési értékleltárt az önkormányzati főépítész is
elkészítheti.

(4) A településrendezési terv kidolgozása során további beépítés céljára szolgáló beépítésre szánt terü-
letnek kijelölt területen az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészét régészeti terepbejárás
alkalmazásával kell elkészíteni, amennyiben a terület alkalmas terepbejárással történő kutatásra.

(5)  Az  örökségvédelmi  hatástanulmány  elkészítése  céljából  végzett  régészeti  terepbejárásról,  illetve
műszeres lelőhely- és leletfelderítésről a 26. § és 27. §-ban meghatározott tartalmú jelentést és feltárási
dokumentációt kell készíteni, amit el kell küldeni a 26. § (4) bekezdésében és a 27. § (4) bekezdésében

meghatározott hatóságoknak és intézményeknek.”.

A településfejlesztési terv és a településrendezési terv egyeztetési eljárásában adott szakmai véle-
mény örökségvédelmi szempontjait az Övr. 91. §-a alapján vizsgáltam.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét az Övr. 3. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A  kiadmányozási  jogom  a  Komárom-Esztergom  Megyei  Kormányhivatal
Kormánymegbízottjának  a  Komárom-Esztergom  Megyei  Kormányhivatal  kiadmányozási
rendjéről szóló 9/KMB/2020.(IV.01.) számú utasításán alapul. 

Tatabánya, az elektronikus aláírás szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Magyar-Nagy Mariann
osztályvezető
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Erről értesül:
1. Leányvár Község Önkormányzata, Fári Csaba polgármester részére – hivatali kapun (KRID: 605153129 )

2. Irattár
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Fári Csaba polgármester úr 

részére 

Leányvár Község Önkormányzata 

 

Leányvár 

Erzsébet utca 88. 

2518 

 

Iktatószám: 

Ügyintéző: 

Telefonszám: 

Tárgy: 

 

BP/0801/00321-4/2022 

Bánhidi Viktória 

+36 1 815 9633 

Leányvár község településterv 

készítése – véleményezési 

szakasz 

 

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre! KRID: 605153129 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Leányvár község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos Lv/121-8/2022. számú,  

2022. február 22-én kelt megkeresésére a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: 382/2016. 

(XII. 2.) Korm. rendelet) alapján az alábbi véleményt adom. 

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 1. melléklete alapján: 

– Az M100 autóút, Esztergom és M1 autópálya közötti szakasz megvalósítása, 

– A 2. számú vasútvonal, Rákosrendező – Óbuda – Esztergom szakasz rekonstrukciója és 

villamosítása  

érinti a település közigazgatási területét. 

Az M100 autóút M1 autópálya – Esztergom közötti szakasz (0+400 – 32+333,29 km sz. között) és 

kapcsolódó közlekedési építményei építését Főosztályom a BP/0801/00862-61/2020. iktatószámú, 2020. 

december 16-án kelt határozatában engedélyezte, mely határozat BP/0801/00001-9/2021. iktatószámon, 

2021. január 14-én kiegészítésre került. 

Az útépítési engedélytől való eltérést Főosztályom a BP/0801/00538-24/2021. iktatószámú, 2021. június 

3-án kelt határozatában engedélyezte. 

A Magyar Közút NZrt. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága KEM-290/2/2022. számú 

2022. március 3-án kelt tájékoztatása: 

„Hivatkozással a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságához megküldött 

megkeresésére vonatkozóan, a Leányvár Község Önkormányzata, a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 

szerint indított településterv készítése, általános egyeztetési eljáráshoz az alábbi tájékoztatást adjuk – 

mint a 10. sz. Budapest – Dorog – Almásfüzitő elsőrendű főút és a Leányvár bekötő út kezelője:  

A készítésre kerülő településterv készítésének folyamatában részt kívánunk venni, a kidolgozásra kerülő 

új tervek esetében az alábbiak figyelembevételét kérjük az Önkormányzat részére előírni.  
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1) Védőtávolságok 

Az országos közutak külterületi jellegét továbbra is meg kívánjuk őrizni. 

Az 1988. évi 1. törvény 42/A. § értelmében a védőtávolság lakott területen kívül autóutak és 

főutak esetében az út tengelyétől mért 100-100 m, mellékutak esetében 50-50 m. Ezt kérjük a 

tervezés során figyelembe venni, és a jövőben a Településszerkezeti és a Szabályozási tervek 

módosításakor a terveken feltüntetni és pontosítani. 

Az országos közutak külterületi jellegének biztosítása érdekében, a Pest Megyei Kormányhivatal 

Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályával 

egyetértésben kialakított gyakorlat szerint 100 méteres védőtávolság esetén az út tengelyétől 

számított 50-50 méteren belül építményt, 30-30 méteren belül kerítést elhelyezni nem lehet; 50 

méteres védősáv esetén az építési határ az út tengelyétől mért 30-30 illetve 20-20 méter. 

Az 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.  

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 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 

szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, 

valamint a helyi építési szabályzatban, valamint a szabályozási tervben szereplő közlekedési 

és közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez,bővítéséhez, továbbá a 

közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéshez, vagy 

kivágásához.” 

Az országos közutak mellett kötelező fásítás csak akkor megengedett, ha a keresztszelvényben 

elég hely biztosítható (illetve azt követően, hogy az út önkormányzati kezelésbe került át).  

2) Országos közutak környezetében történő területrendezések 

Az országos közutak környezetében elhelyezkedő földrészeket 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 telekhatár-rendezés útján történő, országos közutak alatti ingatlanokba történő 

egyesítést nem támogatjuk.  

Kérjük, amennyiben az országos közúthálózatot is érintő tulajdonjog változással kapcsolatos 

tervük van (pl.: a földrészlet határokkal kapcsolatos megszüntető jelek), azt a térképes 

dokumentumok jelmagyarázatán kívül, a megkeresésük szöveges részében is körülírni 

szíveskedjenek.  
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3) Tervezett útépítések 

Az autóutak, autópályák és országos közutak fejlesztésével a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 

Zrt. foglalkozik. A tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban szükséges a velük történő egyeztetés, 

valamint a tőlük kapott információ beépítése a tervezési anyagba.  

Előzetesen jelezzük, hogy a tervezett M100 gyorsforgalmi út tervezett helyét és annak 

védőtávolságot is kérjük feltüntetni. Az úttengelyhez tartozó védőtávolságok pontos helyét a NIF 

Zrt. tájékoztatása alapján kell majd meghatározni.  

4) Belterületi közlekedési csomópontok 

Belterületi közutak csomóponti kialakításának feltételeit az e-Út 03.01.011. számú „Közutak 

tervezése” című Útügyi Műszaki Előírás szabályozza. Ennek értelmében a szintbeli csomópontok 

tervezésekor (elsőbbséggel rendelkező és elsőbbségadásra kötelezett utak kereszteződése, mint 

leggyakrabban előforduló országos közúti és önkormányzati kezelésben lévő útszakasz kapcsolata), 

a megengedett legkisebb csomóponti távolság 300 m. Tervezéskor kérjük figyelembe venni ezeket a 

szempontokat, illetve a településszerkezeti terveken és a jelmagyarázaton kérjük külön 

megkülönböztetni és feltüntetni a meglévő és a tervezett útcsatlakozásokat, csomópontokat, 

körforgalmakat.  

Egyes vonatkozó hatályos jogszabályok, műszaki alapdokumentumok jelen közútkezelői 

állásfoglalásunkban meg nem történt felsorolása nem mentesít azok betartása alól.” 

A módosításokkal kapcsolatos egyéb észrevételek. 

A tervezés során figyelembe kell venni Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény előírásait, valamint összhangban kell lenni az elfogadott 

Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervvel. 

A településrendezési tervek kötelező, alátámasztó közúti közlekedési munkarészeinek tartalmi 

követelményeit az e-UT 02.01.41 számú Útügyi Műszaki Előírás határozza meg. A közlekedési javaslat 

készítése során a közutak tervezésére vonatkozó e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírást is be 

kell tartani. 

A közlekedési javaslat célja az, hogy a közlekedési létesítményekre vonatkozó tervezett műszaki 

paraméterek (pl. a közutak, vasutak elhelyezésére biztosítandó építési terület szélessége) beépítésre 

kerüljenek a szerkezeti tervbe, a szabályozási tervbe és a helyi építési szabályzatba. 

A rendezési tervben a közúthálózati elemeket, azok tervezési osztályba sorolását úgy kell meghatározni, 

hogy azok megfeleljenek a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletben és a 

„Közutak tervezése” e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltaknak, valamint 

összhangban legyenek a kiszolgálandó területi igényekkel, a védett vagy védelemre javasolt területekre 

vonatkozó szabályozásokkal, a térségre vonatkoztatott környezetvédelmi előírásokkal. 

A tervezés során az utak és csomópontok helyigényét a távlati forgalmi igények alapján kell 

meghatározni. Figyelembe kell venni a szükséges keresztmetszeti elemeket (forgalmi sávok, 

parkolósávok, járdák, gyalogút, padkák, rézsűk, kerékpársávok, kerékpárút, elválasztó sáv, zöldsáv, 

forgalom elöl elzárt terület stb.), a közművek elhelyezését, valamint a vízelvezetés és az esetlegesen 

szükséges környezetvédelmi berendezések helyigényét is. 

A keresztmetszeti méretezést azon meglévő utak esetében is el kell végezni, melyeket magasabb 

kategóriába sorolnak, vagy új funkciókat terveznek (új kerékpárút vagy kerékpársávok, várakozósáv, 

párhuzamos szervizút kialakítása, zöldsávok vagy fasorok telepítése stb.). 

Az országos közutakat érintő új csomópontok vagy útcsatlakozások tervezésekor figyelembe kell venni a 

„Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése” e-UT 03.03.21 számú és a „Közutak melletti 

ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása” e-UT 03.02.21 számú Útügyi Műszaki Előírásban 

foglaltakat. 

A közúti közlekedésről szóló, 1988. évi I. törvény (Kkt.) 42/A. § (1) bekezdése szerint: 

„A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges 
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a) külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút, gyorsút 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 szolgáltatási célú 

építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési 

szabályzatban, vagy a szabályozási 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, 

c) amennyiben az elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi.” 

A Kkt. 12. § (3) bekezdés szerint:  

„A gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területén, a felett és mellett – a közúti jelzőtáblák 

megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott területen belül – nem lehet olyan jel, jelzés, egyéb tárgy és berendezés, amely a közúti 

jelzések-kel – azok alakjával, színével – összetéveszthető, a láthatóságot akadályozza, alkalmas arra, 

hogy a közlekedők figyelmét elterelje, vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti. 

(3a) Nem lehet továbbá reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés, valamint a 

tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz lakott területen 

a) a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területén, a közút úttesten kívüli burkolatlan területe 

kivételével, 

b) a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút felett, annak műtárgyán, tartozékán, a járda, a gyalogút, 

valamint a kerékpárút kivételével. 

(3b) Reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés közvilágítási-, villany-, és telefon-

oszlopon az adott ellátási területen működő áram-, illetve telefonszolgáltató engedélyével helyezhető el. 

Reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés közvilágítási-, villany-, és telefonoszlopon 

történő elhelyezése esetén az elhelyező köteles a közterület-használati díjak megfizetésére. 

(3c) Tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz a közvilágítási-, villany- és 

telefonoszlopon az áram-, telefonszolgáltató vagy áramhálózati engedélyes, valamint az oszlop 

tulajdonosának a hozzájárulásával helyezhető el; az elhelyezést az eszközzel érintett oszlop alatti 

földterület tulajdonosa és az eszközzel érintett oszlop alatti földterülettel szomszédos ingatlan 

tulajdonosa tűrni köteles. 

(3d) A tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz (3c) bekezdés szerinti elhelyezése 

esetén 

a) nem kell alkalmazni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti település-

képi bejelentési eljárásra vonatkozó szabályokat, 

b) a közterület igénybevétele rendeltetésszerű igénybevételnek, a tájékozódást segítő jelzést 

megjelenítő reklámcélú eszköz pedig a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait 

szolgáló berendezésnek minősül, 

c) a közterület b) pont szerinti rendeltetésszerű igénybe vétele közterület használati díjfizetési 

kötelezettséggel nem jár, a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz elhelyezéséért az 

elhelyezőnek a közút kezelője részére elhelyezési díjat kell fizetnie, 

d) az elhelyezéshez a közterület használatra vonatkozó jogszabályok szerinti hatósági engedély, illetve 

polgári jogi jogviszony nem szükséges. 

(3e) A gépjárművek közlekedésére szolgáló közút lakott területen kívüli szakasza mellett nem lehet 

reklámtábla, reklámhordozó vagy egyéb reklámcélú berendezés, valamint a tájékozódást segítő jelzést 

megjelenítő reklámcélú eszköz. A tilalom nem vonatkozik a 2010. december 31-éig a nem gyorsforgalmi 

utak mentén kihelyezett 12A/0-ás ív méretű reklámfelülettel rendelkező reklámtáblákra, az üzemanyag-

töltő állomások területén elhelyezett cégjelzésre, és üzemanyagárakat tartalmazó táblákra, az 
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építményeken, az építmények telkén elhelyezett olyan feliratra, amelyek az építményben működő cég 

nevét, jelét (piktogramját), vagy tevékenységét jelzik, továbbá azokra a – közvetlenül a közút mellett 

elhelyezett – berendezésekre, amelyek közlekedés biztonságát elősegítő közérdekű tájékoztató táblák 

szakmai tartalmát, valamint engedélyezésüket meghatározó testület által engedélyezett a közlekedés 

biztonságát elősegítő közérdekű tájékoztatást tartalmaznak.” 

A tervezés során a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 38. §-ában rögzített védősávot 

(biztonsági övezetet) biztosítani kell. 

Tájékoztatom, hogy a vasúti átjáró – az ideiglenesen létesített vasúti átjáró kivételével – létesítése, 

áthelyezése és megszüntetése, valamint a létesítés és az áthelyezés során a vasúti átjáró biztosítási 

módjának és forgalmi rendjének kialakítása engedély köteles. A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § 

(2) bekezdés 10. pontja első fokon országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki 

útügyi hatóságként. 

A vasúti átjáró létesítési eljárást Hivatalom az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet alapján folytatja le a szintbeni közúti-vasúti átjárók 

kialakításáról szóló e-UT 03.06.11 számú Útügyi Műszaki Előírás (UME) figyelembevételével. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a közlekedésbiztonsági szempontokra, a fejlesztések tervezésénél, 

megvalósításánál elsőbbséget kell, hogy élvezzenek azok a beruházások, amelyekkel a 

személysérüléses balesetek, balesetveszélyes helyzetek előzhetőek meg. 

Az eljárás további szakaszában részt kívánok venni. 

Érintett államigazgatási szervként fenti véleményemet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdése alapján, a 

rendelet 9. melléklet 12. pontja valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 

rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021 (VII. 15.) Korm. 

rendelet 11. melléklet 13. pontja szerinti véleményezési jogkörömben adtam. 

Fenti véleményem kialakítása során a hivatkozott Korm. rendelet 37. § (5) bekezdése szerinti ágazati 

elhatározással és adatokkal rendelkező államigazgatási- és kezelő szerveket – NIF Zrt., Magyar Közút 

NZrt. – megkerestem, a Magyar Közút NZrt. részéről érkezett véleményt levelembe foglaltam, a NIF Zrt. 

részéről észrevétel határidőn belül nem érkezett. 

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 

Tisztelettel: 

dr. Sára Botond 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

Bognár Géza 

osztályvezető 
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Leányvár Község Önkormányzata 

 

Leányvár  

Erzsébet utca 88. 

2518 

 

 

 

 

 

Tisztelt Cím! 

 

Leányvár közigazgatási területén Igazgatóságunk vagyonkezelésében lévő 

patak, vízfolyás, tó, vagy egyéb vízgazdálkodási létesítmény nem található. 

A területen lévő egyéb vízfolyásokat (Kenyérmezei-patak, Leányvári-patak 

és mellékágai) érintő beavatkozások során a 83/2014 (III.14.) 

Korm.rendelet előírásai alapján kell eljárni. 

 

A község kül- és belterülete a dr. Pálfai Imre által készített belvíz-

veszélyeztetettségi térkép szerint belvízzel nem érintett. 

 

A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében a területen nem terveznek 

szükségtározó építését. 

 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 

települések besorolásáról szóló 7/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján 

Leányvár település a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, 

valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területen 

lévő települések közé tartozik. 

 

Leányvár közigazgatási területét vízügyi hatóság által kijelölt vízbézis 

hidrogeológiai védőterülete nem érinti. 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a táji, természeti és 

ökológiai adottságok fenntartható hasznosításával kapcsolatosan 2015-ben 

elkészült Magyarország felülvizsgált EU Víz Keretirányelv (VKI) szerinti 

Vízgyűjtő Gazdálkodási Terve (VGT2), valamint az Alegység tervek is 

kidolgozásra kerültek. Az országos VGT2-t a Magyarország felülvizsgált, 

2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1155/2016. (III.31.) 

Kormányhatározat hirdette ki.  

 

 

Dátum: 

2022. 03. 02. 

 

Címzett 

hivatkozási 

száma: 

LV/121-10/2022 

 

Címzett 

ügyintézője: 

 

 

Iktatószám: 

30602-0001/2022 

 

Előadó: 

Tardos András 
 

IGAZGATÓ 
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A felülvizsgált országos vízgyűjtő-gazdálkodási kikerült a www.vizeink.hu honlapra 

(Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata – Elfogadott link), ahol az Országos 

Vízgyűjtőgazdálkodási terv és az egyes Alegységtervek is egyaránt elérhetőek a 

mellékleteikkel.   

 

A tervezés során kérjük figyelembe venni az országos tervben megfogalmazott 

célkitűzéseket és intézkedési terveket! Az 1-7 Gerecse tervezési alegység területére 

vonatkozó részletes célkitűzések és intézkedések részleteiben a 7. és a 8. mellékletben 

találhatóak.  

 

Kérjük a tervezés során a felülvizsgált tervben foglaltak figyelembevételét! A vízgyűjtő-

gazdálkodási tervvel ellentétes szabályozás nem alkotható. 

 

 

Egyéb, előzetes megállapításunk nincs, az elkészült anyag függvényében tudunk 

konkrétan nyilatkozni.  A további eljárásokban ia részt kívánunk venni. 

 

 

             Tisztelettel: 

 

           Németh József 

                      igazgató 

 

 

http://www.vizeink.hu/
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Fári Csaba polgármester  

részére 

 

Leányvár Község Önkormányzata 

 

 

Iktatószám:  BP/FNEF-TKI/1329-2/2022. 

Ügyintéző: Rybicska Antalné 

Telefonszám: +36-1-4653866 

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

Tárgy:  Véleményezés természetes gyógytényező 

érintettsége szempontjából 

Hivatkozási szám: Lv/121-20/2022. 

 

 

 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Leányvár község településtervének készítése tárgyában, hivatkozott számú levelében történt 

megkeresésére a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a 

továbbiakban: BFKH) az alábbi tájékoztatást adja: 

A településen természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a BFKH 

véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

Érintettség esetén a BFKH, mint államigazgatási szerv feladatát 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: 

314/2012. Korm. rendelet) 9. számú mellékletének 25. pontja valamint a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. számú mellékletének 26. pontja állapítja 

meg.  

 

BFKH felhívja a figyelmet a 314/2012. Korm. rendelet 28/B. §-ára, mely szerint:  

 

„28/B. § Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre vonatkozó 

nyilvántartását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének vizsgálata 

céljából. Abban az esetben, ha a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, az egyeztetési 

eljárás során Budapest Főváros Kormányhivatalát nem szükséges megkeresni.” 
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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.  
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Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint  

Üdvözlettel: 

 dr. Sára Botond 

 kormánymegbízott megbízásából 

 

 

 Dr. Kelemen Erzsébet 

 helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos 

 

Melléklet: – 

 

 

Kapják: 

1. Leányvár Község Önkormányzata – Hivatali kapu  

2. Irattár 

 

 



 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

 

Állami Főépítészi Iroda - KRID: 222328198 
Címe: 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. 

Tel.; (34) 515-158; fax: 515-109; e-mail: foepitesz@komarom.gov.hu 

www.kormanyhivatal.hu 

Ügyszám: KE/8/185-2/2022. 
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Tárgy: Leányvár község új 

településtervének elkészítése (teljes 
eljárás) – előzetes tájékoztatási 

szakasz 

Fári Csaba  
polgármester 

Leányvár Község Önkormányzata 

 

Hivatali kapun 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Leányvár község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával, új 
településtervének (településfejlesztési terv és településrendezési terv) 

elkészítésével kapcsolatos előzetes tájékoztatást - amely 2022. február 24.-én 
érkezett a Hivatalba – áttekintettem. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi. LXXVIII. 

törvény (továbbiakban: Étv.) változása új fogalmakat, és terveket vezetett be 
a településrendezésbe, a benyújtott tájékoztatáskérés ennek megfelelően az 

új jogszabályokra hivatkozik.  

Az Étv. 60. § (11) bekezdése szerint a településtervek 2021. július 1-jétől 

történő készítése, majd az elkészült tervek módosítása során a 
településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. 

(VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Új Eljr.) rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 2021. július 1-jétől csak a település egészére készülhet 
településfejlesztési terv, valamint - a megyei jogú város és a fővárosi kerület 

kivételével - csak a település teljes közigazgatási területére készülhet 
településrendezési terv.  

Az Új Eljr. 78. § (1) bekezdés a) pontja szerint a településtervek legkésőbb 
2022. június 30-ig megkezdett készítése során még az Eljr. VI. Fejezetének 
eljárási rendelkezéseit kell alkalmazni.  

Az Étv. 8. §-a, az Új Eljr. 78.§ (1) bekezdés a) pontja és 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. §-a alapján az alábbi véleményt adom: 

Tervezési feladat:  

Leányvár község településtervének (településfejlesztési terv és 
településrendezési terv) elkészítése. 

A fejlesztési terv és a rendezési terv, valamint ezek módosítása együtt készül.  
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 A hét éven belül készült korábbi megalapozó vizsgálat és alátámasztó 
javaslat - ideértve a nem e rendelet szerinti tartalommal elkészített 

megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot is - a szerzői jogi szabályok 
betartása mellett, és a településterv módosításához, településtervezői 
jogosultsággal rendelkező tervező és szükség esetén településtervezői szakági 

tervező által készített telepítési tanulmányterv felhasználható a településterv 
készítésénél és módosításánál, azonban azokat a tervezési cél megvalósulása 
érdekében - figyelemmel az érintett tervezési területre, tervezési feladatra és 

annak települési összefüggéseire - aktualizálni kell. 

A fejlesztési terv és rendezési terv készítése vagy ezek módosítása során 

közös megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat készül, a fejlesztési terv 
és a rendezési terv megalapozását és alátámasztását maradéktalanul 
biztosító tartalommal és részletezettséggel. 

A benyújtott tájékoztatáskérés a tervezési feladatot semmilyen szinten 
nem részletezi, csak a településterv elkészítésének szándékát közli. Az 
új településterv koncepcionális változtatási szándékaival kapcsolatban 

csak a konkrét dokumentáció birtokában tudok érdemi véleményt adni. 

Leányvár község településtervének készítése kapcsán környezeti 

vizsgálat készítendő.  

Az Új Eljr.7.§ (4) szerint a 2. melléklet 2. pontja szerinti települési 
környezeti értékelés tartalma nem csoportosítható át, nem vonható 

össze és nem hagyható el. 

Tájékoztatásként az alábbiakra hívom fel a figyelmet: 

- A településterv tartalmának és formájának maradéktalanul meg kell 
felelnie az Étv., az Új. Eljr. és az OTÉK követelményeinek. 

- Az Új. Eljr. 3. § (1) bekezdése értelmében a fejlesztési terv és a 

rendezési terv (a továbbiakban együtt: településterv), a kézikönyv, 
valamint a településképi rendelet az országos, a kiemelt térségi és a 
megyei területrendezési tervek, valamint a területfejlesztési 

koncepciók és programok alapján kerülnek kidolgozásra. Ennek 
megfelelően a településterv készítése során a Magyarország és egyes 

kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (MoTrT) hatályos előírásait – különös tekintettel a 91. §-ában 
foglaltakra –, valamint Komárom-Esztergom Megye Területrendezési 

Szabályzatáról szóló Komárom-Esztergom Megye Önkormányzat 6/2020. 
(VI. 25.) önkormányzati rendelet előírásait kötelezően érvényesíteni kell.  

- Az Étv. 16. §-a rendelkezik a településtervezésre vonatkozóan. 
Településtervezési tevékenységnek minősül a településterv elkészítése. A 
településtervet – az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. 
rendeletben (továbbiakban: Kr.) foglaltaknak megfelelően – arra jogosult 

településtervező készítheti. Felhívom figyelmét, hogy a Kr. 14. § (5) 
bekezdése szerint a településrendezési tervezési tevékenység során 
létrejött dokumentáció aláíró lapja tartalmazza a feladat elvégzésében 

rész vett összes tervező nevét, szakképzettségét, szakmai címét, 
névjegyzéki jelölését és – legalább egy eredeti példányon – a tervező saját 

kezű aláírását. A településterv tervlapja tartalmazza a településtervező és 
a szakági településtervezők nevét és névjegyzéki jelölését. 
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 - Az Új. Eljr. 4. § (1) A településterv a jogfolytonosság biztosításával, a 
korábbi településfejlesztési koncepcióra, integrált településfejlesztési 

stratégiára és településrendezési eszközre, valamint a korábbi 
településtervre alapozva, a település földrajzi adottságainak és 
lakosságszámának, egyedi történeti sajátosságainak és a 

településhálózatban betöltött szerepének figyelembevételével készül. 

- A megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot az Új Eljr. 1. és 2. 
mellékletében foglalt tartalommal kell elkészíteni. Az 1. és a 2. 

mellékletben meghatározott tartalmi elemek – a 2. melléklet 2. pontja 
szerinti települési környezeti értékelés tartalma kivételével - 

összevonhatók, fejezeten belül átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes 
részelemei a településrendezési feladatnak megfelelően a település 
adottságainak, valamint a település településhálózatban elfoglalt 

helyének figyelembevételével indokolt esetben elhagyhatók. A 
megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmát, ide nem 
értve a települési környezeti értékelést - a település önkormányzati 

főépítésze vagy a települési önkormányzati főépítész egyetértésével 
a településtervezés felelős tervezője vagy az önkormányzat által a 

településtervezéssel megbízott településtervező (a továbbiakban 
együtt: tervező) határozza meg a képviselő-testületnek címzett 
feljegyzésben. A feljegyzést a képviselő-testületnek jóvá kell 

hagynia, és az a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat 
mellékletének részét képezi. A feljegyzésben szereplő tartalom a 

tervezés során csak a tervezési feladat változása vagy a tervezési 
terület csökkenése miatt csökkenthető, ugyanakkor az Új Eljr. 7.§ 
(2) bekezdésben foglalt követelmények teljesülése érdekében, a 

tervező által a feljegyzés módosítása nélkül kiegészíthető. 

- Az Új Eljr. 5. § szerint: A településterv, a megalapozó vizsgálat és az 
alátámasztó javaslat a VII. Fejezetben meghatározott adatszolgáltatás 

szerinti állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználásával, 
digitális és papíralapú dokumentálásra is alkalmas módon készül. 

- Az Új Eljr. 3. és 4. melléklet szerinti tartalommal kell a 
településfejlesztési tervet és a helyi építési szabályzatot elkészíteni, 
továbbá a szabályozási tervet a 6. mellékletben meghatározott 

tartalommal kell kidolgozni. 

- Az Étv. 7. § (2) bekezdés értelmében a településfejlesztés és a 

településrendezés során, valamint a településrendezési sajátos 
jogintézmények alkalmazásával biztosítani kell a területek közérdeknek 
megfelelő felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel. Ennek 

során figyelembe kell venni 
a) a népesség demográfiai változását, lakásszükségletét, 
b) a népesség fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a 

családok, a fiatalok, az idősek, a fogyatékos személyek igényeire, az 
oktatás, a kultúra, a sport, a szabadidő és az üdülés, valamint a civil 

szervezetek, az egyházi jogi személyek működési feltételeinek 
lehetőségeire, 
c) a helyi népesség identitásának erősítését, kulturális örökségük 

sokféleségének és gazdagságának megőrzését, 
d) a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekeket, a 

munkahelyek megőrzésének és új munkahelyek teremtésének 
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 érdekeit, a mező- és erdőgazdaság, a közlekedés, a posta és a 
hírközlés, a közüzemi ellátás, különösképpen az energia- és vízellátás, 

a hulladékkezelés, a szennyvízelhelyezés és -kezelés, valamint a 
nyersanyaglelőhelyek biztosítását, 
e) a helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek 

csökkentését, az integráció elmélyítését, 
f) a közlekedési kényszer csökkentését és a megfelelő színvonalú 
közlekedés kialakítását, 

g) az egészséges lakó- és munkakörülmények, a népesség 
biztonságának általános követelményeit, 

h) a megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű 
településrészek és az építészeti és régészeti örökség védelmét, 
felújítását és továbbfejlesztését, valamint az értékes építmény és 

tájrészlet látványát (rálátás), továbbá az ingatlanról feltáruló kilátás 
védelmét, annak mértékéig, hogy az az érintett telkek szabályos 
beépítését ne akadályozza, 

i) a környezet-, a természet- és a tájvédelem szempontjait, 
j) a tájhasználat, a tájszerkezet és a tájkép formálásának összehangolt 

érdekeit, különös tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az 
élővilág védelmére, 
k) a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást, 

l) az arra alkalmas természeti adottságok gyógyászati hasznosításának 
elősegítését és védelmét, 

m) a honvédelem, a nemzetbiztonság és a katasztrófavédelem érdekeit, 
n) az ásványvagyon-gazdálkodás érdekeit, 
o) az infrastrukturális erőforrások optimális kihasználását, valamint 

p) a zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések 
támogatását.  

- Az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontja szerint új beépítésre szánt terület 

kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai 
aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e 

törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint 
nem csökkenhet.  

- Az Étv. 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján a települések beépítésre 

szánt területeinek összességét - ott, ahol az fizikailag lehetséges - 
beépítésre nem szánt területekből álló gyűrűvel kell körülvenni, a 

települések összenövésének elkerülése érdekében. 

- Az Étv. 7. § (3) bekezdés d) pontja alapján a termőföld igénybevételével 
járó, új beépítésre szánt területek kijelölésénél elsősorban a termőföld 

védelméről szóló törvényben meghatározott átlagosnál gyengébb 
minőségű termőföld-területek jelölhetők ki, 

- Az Étv. 7. § (3) bekezdés e) pontja alapján a település beépítésre 

szánt területe csak olyan használati célra növelhető, amilyen célra a 
település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő 

terület, és ezt a települési önkormányzat képviselő-testülete külön 
döntéssel igazolja.  

- Az Étv. 8. § (7) bekezdés értelmében, ha a települési önkormányzat 

közigazgatási területén van barnamezős terület, az érintett települési 
önkormányzat a településrendezési tervében a barnamezős területeket 
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 lehatárolhatja, továbbá a településfejlesztési terv felülvizsgálata során a 
barnamezős területek fejlesztési és újrahasznosítási lehetőségeit 

meghatározhatja. 

- A településterv készítésénél figyelembe kell venni az elfogadott 
településképi rendeletben foglaltakat.  

- Felhívom a figyelmet, hogy az önkormányzati rendeletet a 
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben, illetve 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényben foglaltak szerint kell 
megalkotni.  

A véleményezési eljárás: 

A településterv jogszerűségét és szakmai megalapozottságát jogszabály által 
kötelezővé tett egyeztetési eljárás biztosítja.  

Az Étv. 60.§ (14) bekezdés szerint 2022. július 1-jétől a településfejlesztési 
tervek és településrendezési tervek készítésének és módosításának, valamint 
a korábbi településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési 

stratégiák településrendezési eszközök módosításának adatszolgáltatását és 
véleményezését az E-TÉR-ben kell lefolytatni. A településterv 

kormányrendeletben meghatározott, a településügyi műszaki 
követelményeknek megfelelő szerkeszthető állományainak az E-TÉR-be 
történő feltöltéséről az Étv. 8. § (4) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint a 

polgármester gondoskodik. A 2022. június 30-ig megindított eljárások esetén 
azonban a polgármester mentesül a 8. § (4) bekezdés d) pontjában foglaltak 
teljesítésének kötelezettsége alól. 

 Az Eljr. 28. § szerint a településtervet a polgármester egyezteti a 
partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel a helyi adottságoknak 

megfelelően, az államigazgatási szervekkel, az érintett területi és 
települési önkormányzatokkal. Településterv vagy azok módosítása 

véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve a 
magasabb szintű jogszabály rendelkezésének változása miatti ellentétes - 
helyi önkormányzati - előírás hatályon kívül helyezése esetén. 

 Az Eljr. 28. § (2) bekezdése szerint a lakossággal, érdekképviseleti, civil és 
gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetés 

a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének 
figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik. 

 Az Eljr. 29. §-a rendelkezik arról, hogy az önkormányzat - a teljes körű 
nyilvánosság biztosításával, a 29/A. § és az e fejezetben meghatározott 

határidők figyelembevételével – az egyeztetési eljárást megelőzően dönt a 
partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza: 

a) a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit, 

b) a partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módját 
és határidejét, továbbá nyilvántartásának módját, 

c) az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények 
indokolásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét, 

d) az elfogadott településterv, kézikönyv és településképi rendelet 
nyilvánosságát biztosító intézkedéseket. 

 A partnerségi egyeztetés szabályait az egyeztetési eljárást megelőzően kell 

megalkotni, mert az abban foglalt lakossággal, érdekképviseleti, civil és 
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 gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő 
véleményeztetést már az előzetes tájékoztatási szakaszban is el kell 

végezni. 

 Az Eljr. 33. § (1) bekezdése szerint településfejlesztési terv és a 

településrendezési terv egyszerre történő készítése vagy módosítása 
esetén egyeztetési eljárásuk történhet párhuzamosan, külön-külön vagy 
egy eljárásban, de a településfejlesztési terv elfogadásáról szóló döntés 

meg kell, hogy előzze a településrendezési terv elfogadását. 

 Az Eljr. 34. § (1) bekezdése rögzíti, hogy az államigazgatási szervet az 

eljárás során adott véleménye - a településterv szabályozási körében - 
köti. Azt az érdekeltet, aki az eljárás során az eljárási szabályokban 
meghatározott határidőn belül nem adott - államigazgatási szerv 

esetében jogszabályon alapuló - véleményt, az egyeztető tárgyaláson 
szabályos meghívás ellenére nem vett részt, vagy aki az egyeztető 

tárgyaláson nem képviselteti magát és levelében véleményének 
fenntartását jelzi, az adott eljárási szakaszban kifogást nem emelő 
véleményezőnek kell tekinteni. 

 Az Eljr. 37. § (3) bekezdése szerint az előzetes tájékoztatóban 
beazonosíthatóan meg kell határozni a rendezés alá vont területet, 

ismertetni kell a rendezés célját és várható hatását, olyan módon és 
részletezettséggel, hogy az egyeztetési eljárásba bevont érintettek azzal 

kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt 
nyilváníthassanak. 

Az egyeztetési eljárás következő szakasza: 

 Az Eljr. 38. § (1) bekezdése alapján a településterv elkészült 
tervezetét az elfogadás előtt véleményeztetni kell, melyet véleményezési 

szakasznak neveznek. 

 Eljr. 38. § (2)-(4) bekezdése szerint a véleményezési szakaszt a 

polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült – papír vagy pdf 
formátumú - tervezetet véleményezteti: 
 a partnerekkel, a 29/A. §-ban rögzítettek szerint, 

 az eljárásban való részvételi szándékáról nyilatkozó államigazgatási 
szervvel, 

 településrendezési terv esetén a tájékoztatást adó érintett területi 
(megyei) és települési önkormányzattal, továbbá 

A véleménynek tartalmaznia kell: 

 az államigazgatási szerv esetében a feladat- és hatáskörébe tartozó 
követelmények megállapítását, 

 a területi (megyei) önkormányzat esetében a megyei 
területrendezési terveknek való megfelelés megállapítását, továbbá 

 a települési önkormányzat esetében a közigazgatási területét érintő 

infrastrukturális kapcsolatokra, valamint egyéb környezteti 
hatásokra vonatkozó észrevételeket. 

 Az Eljr. 38.§ (5) bekezdése szerint a vélemény kifogást emelő 

megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai 
indokolással kell igazolni. 

 Az Eljr. 38/A. § (1)-(5) bekezdései értelmében: 
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 (1) Ha a polgármester az örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatal által megállapított követelményekkel nem ért 

egyet, vagy álláspontja szerint az nincs összhangban az előzetes 
adatszolgáltatás tartalmával, akkor a véleménynek a települési 
önkormányzattal történő közlését követő 15 napon belül a 

polgármester szakmai egyeztetést kezdeményezhet. Az egyeztetés 
eredménytelensége esetén a polgármester az egyeztetést követő 8 
napon belül a kulturális örökség védelméért felelős miniszternél a 

fővárosi és megyei kormányhivatal véleményének felülvizsgálatát 
kezdeményezheti. 

(2) A kulturális örökség védelméért felelős miniszter a beérkezett 
felülvizsgálati kérelem alapján 

a) 21 napon belül megküldi a polgármesternek a fővárosi és megyei 

kormányhivatal véleményét helybenhagyó vagy azt megváltoztató 
véleményét, vagy 
b) 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez, amelyre a hely és 

az időpont megjelölésével - a tárgyalás előtt legalább 8 nappal - 
elektronikus úton meghívja a polgármestert és a fővárosi és megyei 

kormányhivatalt. 

(3) A (2) bekezdés b) pontja esetén a kulturális örökség védelméért felelős 
miniszter a helybenhagyó vagy megváltoztató véleményét az egyeztető 

tárgyalást követő 8 napon belül küldi meg a polgármesternek. 

 Az Eljr. 39. § (1)-(3) bekezdése alapján véleményeltérés esetén a 

polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell 
készíteni. A véleményezést követően a beérkezett véleményeket - 

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

a döntést indokolnia kell. A véleményezési szakasz lezárul a 
képviselő-testületi döntés dokumentálásával és közzétételével. 

 Az Étv. 8. § (2a) bekezdése értelmében új beépítésre szánt terület 

kijelölésére irányuló településrendezési terv készítése vagy 

módosítása esetén – ide nem értve , ha a szabályozási vonalváltozása 
miatt keletkezik új beépítésre szánt terület az állami főépítész a záró 
szakmai véleményezés során a településrendezési terv tervezetét 

véleményezésre megküldi az országos főépítésznek. Az országos 
főépítész 15 napon belül adja ki a nyilatkozatát, a határidő 
jogvesztő. A záró szakmai vélemény kiadására meghatározott 

határidőbe nem számít bele az országos főépítész nyilatkozatának 
kiadására rendelkezésre álló 15 napos határidő.  

 Hivatalom felé – a kormányrendeletben előírt – a véleményezéshez az 
előírásoknak megfelelően hitelesített – szabályozási terv esetében a 

jellemző vízszintes, magassági és egyéb adatokat is tartalmazó – 
aktualizált alaptérképen kidolgozott, eredeti méretarányú terveket 
és dokumentációt (másolati technikával nem kicsinyített,) 

papíralapon és digitális adathordozón is (*.pdf formátumban) kérem 
benyújtani. 

 Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy az Eljr. 37. § (6) bekezdése 

alapján a (4) bekezdés b) és c) pontja szerinti érintett nyilatkozik 
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 arról, hogy a véleményezési dokumentációt elektronikus 
adathordozón vagy papír formátumban kéri. Annak az érintettnek, 

aki nem nyilatkozik arról, hogy papírdokumentációt kér, az eljárás 
további szakaszában a véleményeztetésre bocsátott dokumentáció 
elektronikus adathordozón megküldhető. 

Felhívom a figyelmet, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti 

szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény - mely a veszélyhelyzet ideje 

alatt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelettől eltérő szabályokat tesz lehetővé – 156.-157. § értelmében az 

eljárás során az egyeztetéseket (partnerségi, véleményezési) elektronikus 

úton is le lehet folytatni.  

Az elkészült tervek véleményezési eljárásában részt kívánok venni, 
igény esetén szakmai konzultációval is segítem munkájukat. 

A kiadmányozási jog a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló 9/KMB/2020. 
(IV.01.) számú utasításának a III.11.2. pontjában foglaltakon alapul. 

 

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban 

 
Tisztelettel: 
 

Dr. Kancz Csaba 
kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 
 

Faragóné Godó Mária 
               állami főépítész 
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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: 2975-2/2022/h
Hiv. szám: Lv/121-27/2022.

Fári Csaba
Leányvár Község Polgármesteri Hivatala

polgármester
2518 Leányvár
Erzsébet utca 88.

Tárgy: Leányvár Község településterv készítése – 
teljes eljárás, adatszolgáltatás

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 a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet, 
és 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

Agárdi Péter ezredes
osztályvezető (főov. h.)

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 

. 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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E-mail: komarom.titkarsag@katved.gov.hu 
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Tárgy: Leányvár Község településterv 

készítése – előzetes adatszolgáltatás 

 Hiv. szám: Lv/121-7/2022. 

 Ügyintéző: Auerbach Bianka tű. szds. 

 Telefon: 06 34 512 070 

 

 

 

FÁRI CSABA Úr 

polgármester  

 

Leányvár Község Önkormányzata 

 

Leányvár  

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Leányvár Község Önkormányzata részére a fenti hivatkozási számú Leányvár Község településterv 

készítésével kapcsolatban az alábbi katasztrófavédelmi szakvéleményt teszem:  

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Ttv.) 29. § (1) alapján, „a településen az oltóvíz szerzési lehetőségek biztosítása az 

önkormányzat feladata.” 

 

A tervezési területeken a megvalósuló építményekhez, „az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról” szóló 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 193. § (2) bekezdés alapján:  

„A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint oltóanyagszerzési 

helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárási 

viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.” 

 

Tűzoltás céljára a településen, az OTSZ 8. sz. mellékletében szereplő táblázat szerinti „oltóvíz-

intenzitást” kell biztosítani, a 73. § (1) bekezdése értelmében. 

 

Az oltóvíz ellátást az OTSZ 73. § figyelembe vételével kell kialakítani: 

„ (1) A mértékadó tűzszakasz területére meghatározott vízmennyiséget vízvezetékről vagy – ha az más 

módon nem oldható meg – oltóvíztározóból kell biztosítani. 

(2) Oltóvízként számításba vehetők – a tűzvédelmi hatóság engedélyével – azok a nem időszakos 

természetes felszíni vizek is, amelyek a védendő szabadtéri tárolóterülettől, építménytől 200 méternél 

nincsenek nagyobb távolságra. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni. 

(3) Település, valamint létesítmény létesítése vagy bővítése esetén az oltóvizet az egyes szakaszok 

használatbavételével egyidejűleg kell biztosítani. 

(4) Az oltóvíz szomszédos létesítményeknél – a tűzvédelmi hatóság engedélyével – közösen is biztosítható. 

(5) A vízszerzési helyet úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető, az 

oltóvíz akadálytalanul kivehető legyen.  
(6) A kábel- és közműalagútnál, valamint a közműfolyosóknál tűzszakaszonként két helyen kell biztosítani az 

oltóanyagok bejuttatásának lehetőségét. 
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Oltóvíz hálózat kialakítása esetén, az OTSZ. 74. § (1) bekezdését kell figyelembe venni, miszerint: 

„Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat belső átmérőjét az oltóvíz-intenzitás és a kifolyási nyomásigény 

alapján, valamint a közműrendszer kialakítását figyelembe véve kell méretezni. Egyirányú táplálás esetén 

a vezeték legalább NA 100, körvezeték esetén pedig legalább NA 80. 

(2) A tűzvédelmi hatóság engedélyével az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat az (1) bekezdéstől eltérően 

méretezhető azon az 1000 főnél kevesebb állandó lakosú településen, 

a) amelyben vagy azon kívül, de annak minden védendő építményétől, valamint szabadterétől 200 méteres 

távolságon belül oltóvízellátásra figyelembe vehető – a mértékadó tűzszakasz területének megfelelő 

mennyiségű vizet biztosító – természetes vagy mesterséges víznyerő helyre épített vízkivételi mű található 

vagy 

b) amelyben a mértékadó tűzszakasz területének megfelelő oltóvíz-intenzitást más műszaki megoldásokkal 

biztosítják.” 

 

Tűzcsapokat az OTSZ 75. §-t figyelembe vételével kell kialakítani, ami alapján:  

„(1) Vezetékes vízellátás létesítése esetén az oltóvizet föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani. 

(2) Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat felújítása, átalakítása során érintett meglévő föld alatti 

tűzcsapokat föld feletti tűzcsapokra kell kicserélni. 

(3) Az oltóvizet szállító vízvezeték-hálózatban a vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb tűzcsapnál – 

közterületi tűzcsapok kivételével –, fali tűzcsapnál 200 mm
2
-es kiáramlási keresztmetszetnél legalább 200 

kPa (2 bar) kifolyási nyomást kell biztosítani. 

(4) A (3) bekezdéstől eltérően a 30 méter szintmagasság feletti legfelső építményszintű épületek esetén a 

vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb fali tűzcsapnál 200 mm
2
-es kiáramlási keresztmetszetnél 600 

kPa (6 bar) kifolyási nyomást kell biztosítani. Ezen épületek minden fali tűzcsapjánál a tűzoltó egységek 

számára biztosítani kell külön egy 52-C méretű csatlakozási lehetőséget. 

(5) A (3) bekezdéstől eltérően az éghető folyadékot feldolgozó létesítményeknél, valamint a fokozottan tűz- 

vagy robbanásveszélyes folyadékot 1000 m3-nél nagyobb tárolási egységekben tároló tartálytelepeken, 

valamint azon gáztároló esetében, ahol a nyomás alatti vagy mélyhűtött fokozottan tűz- vagy 

robbanásveszélyes osztályba tartozó gázt tároló tartály befogadóképessége meghaladja a 200 tonnát, 

olyan oltóvízvezeték-hálózatot kell létesíteni, amely a vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb 

tűzcsapnál 200 mm2-es kiáramlási keresztmetszetnél legalább 1200 kPa kifolyási nyomást biztosít. 

 

Az épületek közötti tűztávolság meghatározását az OTSZ. 18. § alapján kell figyelembe venni:  

„(1) A tűztávolságot 

a) a 3. mellékletben foglalt 1–3. táblázat szerint, 

b) speciális építmény esetén a XII. fejezet szerint vagy 

c) számítással kell megállapítani. 

(2) A tűztávolság 3. mellékletben foglalt 3. táblázat szerinti meghatározása esetén a szabadtéri 

tárolóterület szomszédos, eltérő tűzszakaszhoz tartozó tárolási egységei között az egyes tűzszakaszokhoz 

hozzárendelt tűztávolságok közül a nagyobbat kell biztosítani. 

(3) Az épülettől tartandó tűztávolságot 

a) az épület homlokzatának, továbbá bármely, a homlokzati síkból kiugró, a tűzterjedésben szerepet játszó 

épületrésznek alaprajzi vetületétől, 

b) az épületen kívüli, azzal összeköttetésben álló technológiai berendezés esetén annak alaprajzi 

vetületétől és 

c) az épülettel vagy annak részével közös tűzszakaszba tartozó szabadtéri tárolás esetén a tárolóterület 

oldalhatárától kell mérni. 

(4) A tárolási egységtől tartandó tűztávolságot a tárolásra szolgáló, e célra kijelölt terület oldalhatárától, 

a tárolt anyag legkisebb alaprajzi vetületétől kell mérni. 

(5) Az épületen kívüli, azzal összeköttetésben nem álló technológiai berendezés esetén a tűztávolság 

szükségességét, mértékét a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy határozza meg.” 

 

„az országos településrendezési és építési követelményekről” szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet: 

36. § (1) Szomszédos telkeken a meglévő épületektől a megengedett legkisebb távolság nem lehet kisebb: 

a) sem a (2) és (3) bekezdés szerinti telepítési távolságnál, 
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b) sem az országos tűzvédelmi szabályzat szerint meghatározott tűztávolságnál. 

(2) A legkisebb telepítési távolság az egymással szemben átfedésben lévő olyan épületek között, 

amelyeknek homlokzata huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség nyílását tartalmazza az építési 

telekre előírt (megengedett) legnagyobb beépítési magasság mértéke.  

 

A megyei területrendezési tervben a település felszínmozgással potenciálisan veszélyeztetett területként 

van megjelölve, melyet indokolt figyelembe venni az eljárás során. 
 

„A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról” szóló 18/2003. (XII. 9.) 

KvVM–BM együttes rendelet melléklete szerint a település közepesen veszélyeztetett „B” kategóriába 

tartozik. A veszélyeztetettséget a rendezési tervnél szükségesnek tartom figyelembe venni, különösen az 

épületek, és a lakosság ellátásához nélkülözhetetlen közművek rendezési tervben történő szabályozása 

esetén. 

 

Véleményemet „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §- 

13/A. § szakasza és „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 10. sora alapján adtam. 

 

Kelt, Tatabánya, az időbélyegző szerinti napon.  

 

 

Tisztelettel: 
SZUNYOG ZOLTÁN tűzoltó ezredes 

tűzoltósági főtanácsos 

megyei igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Egy példány: 2 lap (3 oldal) 

Kapják: 1. Leányvár Község Polgármestere – Hivatali kapun keresztül  

2. Irattár – elektronikus  

   
 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

36100/426-1/2022.ált. 



 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
 

 

 

 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Útügyi Osztály 

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D. Tel.: +36 34 513-122; 513-123;  E-mail: utugy.meff@komarom.gov.hu 
Hivatali kapu KRID azonosító: 114556998, rövid megnevezés: KEMKHKF 

www.kormanyhivatal.hu 

Fári Csaba polgármester  
részére 
 
Leányvár Község Önkormányzata 
Hivatali kapu KRID: 605153129 (PHLEANYVAR) 
 Iktatószám: KE/044/00152-2/2022. 
 Tárgy: Leányvár község tele-

pülésrendezési eszkö-
zeinek készítése 

 Hivatkozási szám: Lv/121-25/2022. 
Ügyintéző: Szász Zoltán 
Telefonszám: 34/513-124 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Leányvár község településrendezési eszközeinek elkészítése ügyében küldött, hivat-

kozott iktatószámú levelét 2022. február 24-én köszönettel megkaptuk. 

 

A hatályos jogszabályok értelmében a gyorsforgalmi utat, közúti határátkelőhelyet 

és szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési eszköz esetében közleke-

dési hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala, Országos Közúti és Hajózási 

Hatósági Főosztály (1066 Budapest, Teréz krt. 62.) vonandó be; míg az ezeken kívüli 

közúti közlekedési ügyekben hatóságunk is részt vesz az eljárásban. 

Jelzem, hogy a vasúti pályahálózatot, vagy víziutat érintő település esetében a köz-

lekedésért felelős miniszter (Információs és Technológiai Minisztérium Közlekedés-

politikáért Felelős Államtitkárság – 1011 Budapest, Fő utca 44-50.) is bevonandó. 

 

Nyilatkozunk, hogy a véleményezési eljárásban továbbra is részt kívánunk venni.  

 

A közlekedési hatóságnak a véleményezési eljárások során nincs adatszolgáltatási 

témaköre (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési straté-

giáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. melléklete, illetve a 

településterv tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint az 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Kor-

mányrendelet 10. melléklete értelmében), míg az adott területet érintő ágazati elha-
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tározások az érintettségük esetén fentiek szerint bevonandó közlekedési hatóságok-

nál állnak rendelkezésre. 

Jelezzük azt is, hogy a közlekedési hatóság nem szerepel az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 3. sz. 

mellékletében, így a várható környezeti hatások jelentőségének eldöntéséhez nem 

kell kikérni véleményünket. 

 

 

Tatabánya, kelt az elektronikus bélyegző szerinti időpontban 
 
 

Dr. Kancz Csaba Kormánymegbízott nevében és megbízásából: 
 
 

 

     Szász Zoltán 
  osztályvezető 



Cím: 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2., Pf. 131 

Telefon: (06-34)517-706, 21/20-88 

email: rendig.komarommrfk@komarom.police.hu 

 

 
 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG 

 
Tárgy: Leányvár településterv készítés 

Hiv. szám: Lv/121-21/2022. 
Előadó: Borka László r. őrgy. 

Tel. szám: 06-34/517-761  mellék: 23-44 

 

 

Fári Csaba úrnak, 

polgármester 

 

2518 Leányvár, 

Erzsébet utca 88. 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

2022. február 22. napján kelt levelében 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: 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet) 42. § (4) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően arról értesítette hatóságomat, hogy Leányvár településterv elkészítésének 

tárgyában adatszolgáltatást kért. 

 

Az szükséges anyagot elektronikus úton elérhetővé tették, melynek áttanulmányozását 

követően az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. számú melléklete értelmében a megyei rendőr-

főkapitányság határrendészeti szakkérdésben illetékes az egyeztetési eljárásban részt venni. 

 

A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX.22.) BM rendelet (a továbbiakban: 

Szolgálati Szabályzat) 61-66. §-a határozza meg a rendőrség határrendészeti feladatai 

ellátásának szabályait. 

 

A határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő 

belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 1. számú 

melléklet 8. pontja alapján megállapítható, hogy Leányvár település közigazgatási területe 

nem határterület. 

 

Az érintetett település tekintetében a Szolgálati Szabályzat említett rendelkezései közül a 65. 

§-ban foglalt a releváns, melynek értelmében a rendőrség külső határon lévő határterületen 

kívül mélységi ellenőrzést végez, az ország területén jogellenesen tartózkodó személyek 

felderítése céljából. 
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A tárgyában kiadott véleményezési anyag áttanulmányozását követően megállapítottam, 

hogy a településrendezés eszközök módosítás nem befolyásolja a rendőrség mélységi 

ellenőrzési tevékenységét. 

 

Tekintettel arra, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányságnak e 

tárgykörben javaslatot, valamint észrevételt nem kíván tenni, ezáltal a fenti időpontban tartott 

egyeztető tárgyaláson hatóságom nyilatkozattételre jogosult képviselőjének részvételét 

nem tartom indokoltnak. 

 

 

 

Tatabánya, időbélyegző szerint 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Milus Gábor r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

   rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes 
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