
 

 

Szabados Ákos polgármester úr  
részére 

Budapest Főváros XX. Kerület  
Pesterzsébet Önkormányzata 
1201 Budapest,  
Kossuth Lajos tér 1. 

Iktatószám:  BP/1701/00236-2/2022 
Ügyintéző: Váncza Dominika Lívia 
Telefonszám: 06-1 /485-69-16 
E-mail: Vancza.Dominika.Livia@bfkh.gov.hu 
Tárgy:  Nyilatkozat Budapest XX. kerület, 170006 és 

170008 helyrajzi számú telkekre vonatkozóan 
(NIF, vasút) a KÉSZ módosításával 
összefüggésben a környezeti vizsgálat 
szükségességéről 

Hiv. szám:  KP/40-2/2022 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!  

 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Köszönettel vettem tárgyi településrendezési eszköz módosításához kapcsolódó - az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti (a továbbiakban: 
rendelet) - környezeti vizsgálati eljárásban a környezeti értékelés témájú megkeresését. 
 
Tájékoztatom, hogy a rendelet alapján a környezeti vizsgálati eljárásban a környezeti értékeléssel 
kapcsolatos véleményemet az épített környezet védelmére kiterjedően adom meg. Tekintettel arra, hogy 
a rendelet alapján a terv az épített környezet védett elemét nem érinti, ezért jelen eljárásban a környezeti 
értékelésről a környezetvédelemmel kapcsolatban illetékes szervek véleményét tartom mérvadónak.  

Kérem véleményem szíves figyelembe vételét. 

Dátum: az elektronikus aláírás szerint   
 

Tisztelettel: 
Dr. Sára Botond 

Kormánymegbízott megbízásából 
 
 
 

      Iványi Gyöngyvér 
                               állami főépítész 

 
Erről értesül:  

1.) Címzett 
2.) Budapest Főváros Kormányhivatala, Törvényességi Felügyeleti Főosztály 
3.) Irattár 



‚~ Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

~ 2509 Esztergom, Strázsa-hegy ~ 1525 Budapest, Pf. 86.
Úgyfélfogadás: 1121 Budapest, Költő utca 21.
Tel.: 1/391-4610 Fax: 1/200-1168

‚~ E-mail: dinpi@dinpi.hu www.dinpi.hu

199~1 Hivatal rövid neve: DINPI, KRI[): 711100335

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyiratszámunkra! Üi.sz.: DINPI/2 171-1/2022.
Ü.int.: Ronyecz Zsófia
Tárgy: Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébet Kerületi Epítési Szabályzatának
módosítása a 170006 és 170008 hrsz-ú
mgatlanokra környezeti vizsgálat
szükségessége
Hiv.sz.: KP/40-3/2022

Szabados Ákos,
polgármester

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Úr!

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Kerületi Építési Szabályzatának a 170006 és 170008 hrsz-ú
ingatlanokra vonatkozó módosításával kapcsolatban a környezeti vizsgálat szükségességéről
Igazgatóságunk az alábbi véleményt adja:

A módosítással érintett terület országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területnek,
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területnek (Natura 2000 terület), Országos
ökológiai hálózat övezetnek, tájképvédelmi terület övezetnek, illetve egyéb táj- és természetvédelmi
szempontból jelentős területnek nem része, így Igazgatóságunk környezeti vizsgálat elkészítését nem
tartja szükségesnek.

Állásfoglalásunkat az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet 4. ~ (2) - (4) bekezdése alapján adtuk ki.

Budapest, 2022. március 23.

Üdvözlettel:
Fürj András 1!

igazgató megbízás’
‚

~ ~P) ~
~L_—~___-’ ~..

dr. Kézdy Pál * q.
általános igazgatóhelyett .~

Kapják: 1. Címzett (HKP — ONKORM2O, Krid. azon.: 753095356)
2. Irattár



IGAZGATÓ 
 

 

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

 

 

 

Tárgy: Budapest XX. kerület KÉSZ módosítása - 170006 és 17008 hrsz.-ú 

ingatlanra vonatkozóan, válasz 

Melléklet: - 

 

 

Szabados Ákos úr részére 

polgármester 

 

 

Budapest Főváros XX. kerület 

Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 

KRID: 607035326 

 

 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tárgyi témában érkezett levelével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy környezeti 

vizsgálat lefolytatásának szükségességével, valamint annak tematikájának 

megállapításával kapcsolatban illetékességgel nem rendelkezünk, mivel az 

„egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról” szóló  

2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján igazgatóságunk nem 

szerepel a környezet védelméért felelős szervek felsorolásában. 

Tájékoztatjuk, hogy igazgatóságunk működési területéhez tartozó 

településrendezési szabályozások módosításával kapcsolatos 

szakvéleményünket az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) kijelölése és 

meghatalmazása alapján adjuk ki. Ennek megfelelően jelen levelünk mind 

igazgatóságunk, mind pedig az OVF tárgyi megkeresésre vonatkozó válaszát is 
tartalmazza. 

A településrendezési tervekkel kapcsolatos véleményezési eljárásokban továbbra 
is részt kívánunk venni. 

 

Üdvözlettel: 

Szilágyi Attila 

igazgató 

Dátum: 

Bélyegző szerint 

 

Ügyiratszám: 

00240-0024/2022 

 

Előadó: 

Virág Katinka 
 

Hivatkozási szám: 
KP/40-3/2022 



 

 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 

 

Szabados Ákos polgármester 

részére 

 

Budapest Főváros XX. kerület 

Pesterzsébet Önkormányzata 

 

Iktatószám:  BP/FNEF-TKI/1785-3/2022 

BP/FNEF-TKI/1785-4/2022 

Ügyintéző: Rácz Eszter 

Telefonszám: +36-1-4653866 

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

Tárgy:  Budapest XX. kerület Pesterzsébet 
Kerületi Építési Szabályzatának 
módosítása a 177646/4 hrsz.-ú 
(REDEL), 170006 és a 170008 
hrsz.-ú (NIF, vasút) ingatlanra 
vonatkozóan – egyszerűsített 
eljárásban 

Hivatkozási szám: KP/851-11/2022 
KP/40-3/2022 
 

 
Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 

A tárgyi ügyben megküldött dokumentumokat áttanulmányozva a népegészségügyi feladatkörében eljáró 

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a tervezetet közegészségügyi szempontból 

elfogadja és a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja szükségesnek. 

A BFKH nyilvántartása szerint Budapest XX. kerület közigazgatási területén belül az alábbi természetes 

gyógytényezők találhatóak: 

Gyógyvizes kút: 

 B-137 OKK számú kút (külső – fürdési célú – felhasználásra) engedély szám: KEF-8092-2/2016 

 B-180 OKK számú kút (külső – fürdési célú – felhasználásra) engedély szám: BP/FNEF-

TKI/01256-5/2019.  

Ásványvizes kút: 

 B-137 OKK számú kút (belső – ivási célú – felhasználásra) engedély szám: KEF-782-7/2016 
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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 

A BFKH a rendelkezésére álló, a természetes gyógytényezőkkel kapcsolatos törzskönyvi nyilvántartásában 

fellelhető, a kutakra vonatkozó, 2008-ban elkészített védettségvizsgálati dokumentáció áttanulmányozása 

alapján megállapította, hogy a B-137 OKK számú ásványvizes kút, valamint a B-137 és B-180 OKK számú 

gyógyvizes kutak védett vízadó réteget csapolnak meg, a mélységbeli védőidomoknak nincs felszíni 

metszete, azonban a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint az ásvány- és gyógyvizes kutak belső 

védőterületét, védőidomát a kerületi építési szabályzat készítése során figyelembe kell venni. 

A BFKH jelen véleményét az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.        

(I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében és 3. számú mellékletében; a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 9. számú 

mellékletében; továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel alakította ki. 

A BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg. 

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

(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958). 

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint  

 

Üdvözlettel:   

dr. Sára Botond  

kormánymegbízott megbízásából 

   
  
 

           Dr. Kelemen Erzsébet 

              helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos 

helyett 

 

 

Melléklet: – 

Kapja: 

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata – Hivatali Kapu 

2. Irattár 















FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
DÉL-PESTI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Tárgy: Tájékoztatás
Hiv. sz.: KP/40-3/2022
Ügyintézőjük: R. Takács Eszter főépítész
Ügyintéző: Kása Ádám tű. hdgy.
Telefon: 061/459-2306

Szabados Ákos
Polgármester

Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal

Budapest

Tisztelt Polgármester Úr!

Értesítem,  hogy  a  Budapest  XX.  kerületi  Kerületi  Építési  Szabályzat  170006  és  170008
helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó módosításával kapcsolatos levelét kézhez kaptam.

Tájékoztatom,  hogy a  tárgyi  helyrajzi  számú ingatlan  nem érinti  a  veszélyes  anyagokkal
kapcsolatos  súlyos  balesetek  elleni  védekezésről  szóló  219/2011.  (X.  20.)  Korm.  rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 29. § (1) bekezdés szerinti veszélyeztetett területet.

A fentiek alapján a környezeti vizsgálatot nem tartjuk szükségesnek.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel:

Dr. Bakos Gyula tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
kirendeltség-vezető

Melléklet: -
Terjedelem: 1 oldal
Kapják: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal (Hivatali Kapu)

Cím: 1191 Budapest, Üllői út 235.
Telefon: +36(1) 459-2306 Fax: +36(1) 459-2307

E-mail: fki.delpest@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: 716572342



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35140/658-1/2022.ált. 



Szabados Ákos polgármester úr
részére

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának
Polgármestere

Iktatószám: 500182/1/2022
Ügyintéző: Cseri Zoltán
Telefonszám: 354-2979
E-mail: cseri.zoltan@bfkh.gov.hu
Tárgy: Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet

Kerületi Építési Szabályzatának módosítása
a 170006 és a 170008 helyrajzi számú 
ingatlanra vonatkozóan

    KRID azonosító: 607035326

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 
 

Tisztelt Polgármester Úr!

2022.  március  18.  napján  érkeztetett  megkeresésében  arról  tájékoztatta Budapest  Főváros
Kormányhivatalát (a továbbiakban:  kormányhivatal), hogy  Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet
Önkormányzata megkezdte  a  Kerületi  Építési  Szabályzat  módosítását  egyidejűleg kérte  a
kormányhivataltól  a  földvédelem szakterületet  és  a  termőföld  mennyiségi  védelme  témakörét  érintő
szakmai vélemény megadását, ezen felül nyilatkozatát a környezeti vizsgálat szükségességéről.

Megkeresésére  a  kormányhivatal  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: Trk.),  továbbá a termőföld
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) és az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) figyelembe
vételével, a kormánymegbízott felhatalmazásával eljárva, az alábbi véleményt adja.

A Tfvt. 1. §. (1) bekezdése szerint „a törvény hatálya a termőföldre terjed ki”. 
A Tfvt.  6/B. § (1) bekezdése alapján:  „Ha az ingatlanügyi hatóság a településrendezési eszközök,  a
településfejlesztési  koncepció,  illetve  az  integrált  településfejlesztési  stratégia  elkészítése  vagy  azok
módosítása  tekintetében  az  egyeztetési  eljárásban  véleményező  hatóságként  működik  közre,  a
termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatnia, hogy a beépítésre szánt területek
kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld
igénybevételével történjen. (…)” 

Földügyi Osztály
1051 Budapest, Sas utca 19. – 1243 Budapest, Pf. 719 – Telefon: +36 (1) 354-2963– Fax: +36 (1) 354-2977  

E-mail: foldhivatal.budapest@bfkh.gov.hu - Honlap: www.foldhivatal.hu, www.kormanyhivatal.hu

http://www.kormanyhivatal.hu/
http://www.foldhivatal.hu/
mailto:foldhivatal.budapest@bfkh.gov.hu
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A településrendezési eszköz által érintett  területre vonatkozó ingatlan-nyilvántartási adatok vizsgálata
alapján megállapítható, hogy a módosítással érintett Budapest XX. kerület, belterület 170006 és a
170008  helyrajzi  számú  ingatlanok  kivett  megnevezéssel  szerepelnek  az  ingatlan-
nyilvántartásban,  mely  ingatlanok  nem  tartoznak  a  Tfvt. hatálya  alá,  azok  nem  minősülnek
termőföldnek.

Fentiek  alapján  a  településrendezési  eszköz  módosítására  irányuló  eljárásában  a  termőföld
mennyiségi  védelmére  vonatkozó  követelmények  nem  merülnek  fel,  ezért  a  kormányhivatal
termőföld érintettség hiányában földvédelmi véleményt nem tesz.

Egyidejűleg a kormányhivatal  a  Korm.rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja és a 4.  § (2) bekezdése
alapján  az alábbi nyilatkozatot adja. A településrendezési eszköz módosítására irányuló eljárásában a
földvédelemre  irányadó  jogszabályok  nem  írják  elő  a  környezeti  vizsgálat  lefolytatását  és  a
környezeti értékelés elkészítését.

A földvédelmi vélemény a  Trk.,  valamint  a  Tfvt. földvédelmi rendelkezésein alapul.  A kormányhivatal
termőföld mennyiségi  védelmére kiterjedő hatáskörét  a  Trk. 41. § (2)  bekezdés b) pontja,  a  Trk.  9.
számú mellékletének 18.  pontja, illetékességét  a földművelésügyi  hatósági  és igazgatási  feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm.rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja, 36. § b)
pontja, valamint  a fővárosi  és  megyei  kormányhivatalokról,  valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)
hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapozza meg.

A  földvédelmi  vélemény  kiadmányozására Budapest  Főváros  Kormányhivatalát  vezető
kormánymegbízott  48/2020.  (X.20.)  utasítása  Budapest  Főváros  Kormányhivatalának  kiadmányozási
rendjéről szóló 218.1. pontja alapján került sor.

Budapest, dátum a digitális aláírás szerint

Tisztelettel: 

Dr. Sára Botond kormánymegbízott megbízásából:

Cseri Zoltán
osztályvezető

Melléklet: ---

Földügyi Osztály
1051 Budapest, Sas utca 19. – 1243 Budapest, Pf. 719 – Telefon: +36 (1) 354-2963– Fax: +36 (1) 354-2977  

E-mail: foldhivatal.budapest@bfkh.gov.hu - Honlap: www.foldhivatal.hu, www.kormanyhivatal.hu

http://www.kormanyhivatal.hu/
http://www.foldhivatal.hu/
mailto:foldhivatal.budapest@bfkh.gov.hu


 
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI F SZTÁLY 

 

Örökségvédelmi Osztály 

Cím: 1056 Budapest, Váci u. 62–64.  

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

KRID: 422374158 
E-mail: oroksegmasodfok@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

Szabados Ákos polgármester 

 

Budapest Főváros XX. kerület 

Pesterzsébet Önkormányzata 

 

1201 Budapest 

Kossuth L. tér 1. 

Iktatószám: BP/2602/00255-2/2022 

Ügyintézők: Bozóki-Ernyey Katalin  

Telefonszám: 1/795-9032 

E-mail: bozoki-ernyey.katalin@bfkh.gov.hu 

Tárgy:  Budapest XX. ker. 170006 és 170008 hrsz.-ú 

ingatlanokra vonatkozó KÉSZ módosítás 

(NIF, vasút) – örökségvédelmi vélemény 

környezeti vizsgálat szükségességének meg-

határozásáról 

Hiv. szám: KP/40-3/2022. 

Ügyintéző: R. Takács Eszter főépítész 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

A fent megjelölt hivatkozási számon és tárgyban küldött megkeresésükre az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésében, 

továbbá a 3. számú melléklet II. 2. h) pontjában foglaltak alapján nyilatkozom, hogy a rendelkezésre álló 

szakanyagok alapján műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi szempontból  

 

nem tartom szükségesnek 

a környezeti vizsgálat lefolytatását. 

 

Megállapítottam, hogy a módosítással érintett ingatlanokon a Miniszterelnökség által vezetett közhiteles 

nyilvántartás aktuális adatai alapján régészeti lelőhelyek találhatóak, mely tényt a véleményezési 

dokumentáció is tartalmazza, kérem a további eljárások során a régészeti érintettséget figyelembe venni.  

 

 

Tájékoztatom, hogy ún. nagyberuházás esetén, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 

törvény 23/C. § (1) bekezdése szerint, előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni. Fenti 

jogszabály 7. § 20. pontja alapján nagyberuházásnak minősül a földmunkával járó c) a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás. Fenti jogszabály 7. § 3. pontja szerint az előzetes 

régészeti dokumentáció valamely terület régészeti érintettségének tisztázására, a régészeti örökség 

elemeire vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és 

intenzitásának) megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő 

régészeti feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az 

ismert adatok és források feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó 
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műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült 

dokumentum. 

 

 

 

Budapest, dátum: digitális aláírás szerint 

 

Tisztelettel: 

Dr. Sára Botond kormánymegbízott megbízásából: 

 

 

 

 

Sajti Zsuzsanna 

osztályvezető 

 

 

Erről értesül: 

1. Címzett 

 



 

Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 
1138 Budapest, Váci út 188. – 1387 Budapest Pf.: 1007 – Telefon: +36 (1) 474-1770 – Fax: +36 (1) 331-9917 

KRID: 645240704 – E-mail: uto@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

Szabados Ákos polgármester úr 

részére 

 

Budapest Főváros XX. Kerület  

Pesterzsébet Önkormányzata 

 

Budapest 

Kossuth Lajos tér 1. 

1201 

 

Iktatószám: 

Ügyintéző: 

Telefonszám: 

Tárgy: 

 

BP/0801/00025-8/2022 

Koszéj Adél 

+36 1 474 1749 

Budapest Főváros XX. kerület 

KÉSZ módosítása (170006 és 

170008 hrsz. ingatlanok – 

Gubacsi vasúti híd – valamint 

a 177646/4 hrsz. ingatlan – 

Redel Elektronika)  

 

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre! (KRID: 753095356)! 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Budapest Főváros XX. kerület településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos KP/40-3/2022 

és KP/851-11/2022 iktatószámú, 2022. március 17-én kelt megkereséseire a közlekedési igazgatási 

feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján az alábbiakról tájékoztatom. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 9. melléklet 12. pontja szerint Budapest Főváros Kormányhivatala gyorsforgalmi utat, közúti 

határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési eszköz esetében vesz részt a 

véleményezési eljárásban. 

Fentiekre tekintettel a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban, hatáskör hiányában 

észrevételt nem teszek. 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

Tisztelettel: 

dr. Sára Botond 
kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 Bognár Géza 
osztályvezető 

 



HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

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

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

 

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

Nyt. szám: 4157-3/2022/h
Hiv. szám: KP/40-3/2022

Szabados Ákos
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának

Polgármestere

1201 Budapest
Kossuth L. tér 1.

Tárgy: Budapest XX. kerület, Pesterzsébet Kerületi Építési Szabályzatának módosítása a 
170006 és 170008 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában - tárgyalásos eljárás, 
véleményezési szakasz

Tisztelt Polgármester Úr!

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

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

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

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

Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 42. § (10)-(11)-(12) bekezdése alapján adtam ki.

Budapest, „időbélyegző szerint”

Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere

nevében és megbízásából

Bucsánszky Zoltán alezredes
településrendezési hatósági osztályvezető

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Karl Mihály (tel.:+36 (1) 474-1649; HM 022-21-139; 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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Építményengedélyezési Osztály 
 Iktatószám: EE/7066-2/2022. 

 Tárgy: Budapest XX. kerület 
Pesterzsébet Kerületi Építési 
Szabályzatának módosítása (170006 és 
170008 hrsz-ú ingatlanok) – környezeti 
vizsgálat 

 Ügyintéző: Dr. Lakatos István Antal 
 Tel.: 1 457 7168 
 E-mail: lakatos.istvan.antal@nmhh.hu 

Hiv. szám: KP/40-3/2022 

 
Budapest Főváros XX. kerület 
Pesterzsébet Önkormányzatának 
Polgármestere 
Szabados Ákos polgármester részére 

 
Budapest 
Kossuth Lajos tér 1. 

 

1201 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a tárgyi 
véleményezéssel kapcsolatban a jogszabályokon alapuló előírások alapján az alábbi 
tájékoztatást adja.  

Az egyes tervek, illetve környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) 
bekezdése szerint: „A döntéshez a kidolgozó kikéri a 3. számú mellékletben meghatározott 
környezet védelméért felelős közigazgatási szervek (a továbbiakban: környezet védelméért 
felelős szervek) véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy 
természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás. E szervek 
véleményük kialakításában a 2. számú mellékletben foglaltak közül a hatáskörükbe tartozó és 
a szóban forgó terv, illetve program jellege alapján a tervre, illetve a programra 
vonatkoztatható szempontokat veszik figyelembe.” 

A Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint a Hatóság nem tartozik a környezet védelméért 
felelős közigazgatási szervek közé, ezért hatáskör hiányában nyilatkozni nincs lehetőségünk. 

 

Elektronikusan aláírt dokumentum. 

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

és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az 

elektronikus aláírás szerinti időpontban. 
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BÁNYÁSZATI ÉS GÁZIPARI FŐOSZTÁLY 
Budapesti Bányafelügyeleti Osztály 

Székhely: 1051 Budapest, Sas utca 20-22. Hivatali Kapu: SZTFH Budapesti Bányafelügyeleti Osztály: 

Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 431. KRID: 469506375 1145 Budapest, Columbus utca 17-23. 

 

 

Iktatószám: SZTFH-BANYASZ/2492-2/2022 Ügyintéző: Kovácsné Szatmári Tünde 

 

Tárgy: 

 

 

 

 

 

Budapest XX. kerület, 

Pesterzsébet Kerületi Építési 

Szabályzatának módosítása a 

170006 és 170008 helyrajzi számú 

ingatlanokra vonatkozóan (NIF, 

vasút)  ̶  környezeti vizsgálat 

szükségességének kérdése 

 

Telefon: 

 

Ügyiratszámuk: 

Ügyintézőjük: 

 

+36-1-373-1812 

 

KP/40-3/2022 

R. Takács Eszter főépítész 

Budapest Főváros XX. kerület, 

Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármestere 

 

foepitesz@pesterzsebet.hu 

 

 

Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármestere megküldte a 

tárgyi megkeresést a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, 

Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály Bányafelügyeleti Osztálynak. Ezen 

szervezetnek - 2022. január 1-től – jogutódja a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 

Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Budapesti Bányafelügyeleti Osztálya (a 

továbbiakban: Bányafelügyelet).  

A Bányafelügyelet véleménye: 

Szakterületét érintően nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását és 

környezeti értékelés készítését. 

A Bányafelügyelet véleményét az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 

szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendeletben biztosított jogkörében eljárva adja ki. 

Budapest, „időbélyegző szerint” 

 Dr. Biró Marcell 

elnök 

 (hatáskör gyakorlója nevében és 

megbízásából) 

 

 

 

 Pályi György 

osztályvezető 

(kiadmányozó) 
 

 

 

 

 

Dr. Biró Marcell 

elnök 
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