
Hét Államigazgatási szervtől érkezett vélemény, akik közül egy sem tartotta szükségesnek a környezeti vizsgálat 

elkészítését. 

 

P e s t e r z s é b e t ,  Z o d o n y  u .  m e n t i  g a z d a s á g i  t e r ü l e t  

Budapest XX. kerület Pesterzsébet Kerületi Építési Szabályzatának módosítása a 170187/96, 170187/95, 107187/87 helyrajzi számú területekre 
vonatkozóan 

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT KAPCSÁN BEÉRKEZETT SZAKVÉLEMÉNYEK 

Ssz. Államigazgatási szervek, érdekképviseletek Vélemények, hozzászólások Dátum 

1.  Budapest Főváros Kormányhivatala,  
Állami főépítész, Iványi Gyöngyvér 
1056 Budapest, Váci utca 62-64. fsz. 2. 
üi.: Sipos Katalin, 06-1/896-1501 

Az épített környezet védelmére 
kiterjedően környezeti vizsgálat készítését 
nem tartja szükségesnek. 

2022.05.30. 

2.  Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Füri András igazgató 
1525 Budapest, Pf.: 86. 
üi.: Ronyecz Zsófia, 06-1/391-4610 

Környezeti vizsgálat előkészítését nem 
tartja szükségesnek. 

2022.05.30. 

3.  Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 
Sajti Zsuzsanna osztályvezető 
1364 Budapest, Pf.: 234. 
üi.: Bozóki-Ernyey Katalin, 06-1/795-9032 

Az alábbi kikötéssel nem tartja 
szükségesnek a környezeti vizsgálat 
lefolyását: A további hatósági eljárások 
során biztosítani kell az örökségvédelmi 
szempontok érvényesülését és a kulturális 
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
törvény 62. § a) pontja szerinti 
állásfoglalását ki kell kérni. 

2022.06.03. 

4.  Pesterzsébet Főváros Kormányhivatala 
Földhivatali Főosztály, Cseri Zoltán osztályvezető 
1243 Budapest, Pf.: 719. 
ü.i.: Cseri Zoltán, 354-2979 

A településrendezési eszköz módosítására 
irányuló eljárásában a földvédelemre 
irányadó jogszabályok nem írják elő a 
környezeti vizsgálat lefolytatását és a 
környezeti értékelés elkészítését. 

2022.05.26. 

5.  Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztály, Galamb István osztályvezető 
1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12. 
ü.i.: Németh Orsolya, 06-1/478-4400 

A Kormányhivatal környezeti vizsgálat 
előkészítését nem tartja szükségesnek. 

2022.06.08. 

6.  Budapest Főváros Kormányhivatala, 
Népegészségügyi Főosztály, dr. Somogyi Rozália 
osztályvezető 
1550 Budapest, Pf.: 203. 
ü.i.: Tamási Krisztina, +36-1-4653866 

Az érintett területen természetes 
gyógytényező érintettsége nem áll fenn, 
ezért e szempontból a BFKH 
véleményezési lehetőséggel nem 
rendelkezik. 

 
2022.05.31. 

7.  Pest Megyei Kormányhivatal, Földművelésügyi és 
Erdészeti Főosztály, Dobay Péter osztályvezető 
2101 Gödöllő, Pf.: 431. 
ü.i.: Túri Zoltán, +36 28 532-330 

Az erdészeti hatóság kifogásolja a 
belterületi ingatlan tervezett erdőként 
erdőövezetbe való sorolását, 
feltüntetését, mert ezeken a területeken 
jogszabályi korlátai vannak az 
erdősítésnek, erdő nem hozható létre 
jogszerűen ezeken a területen. 

2022.06.01. 

3. számú melléklet





A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2022.06.03 09:46:37
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kissné Irtzl Henriette



 

 

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 részére 

 

Budapest Főváros XX. kerület 

Pesterzsébet Önkormányzata 

 

1201 Budapest 

Kossuth L. tér 1. 

Iktatószám: BP/2602/00417-2/2022.  

Ügyintézők: Bozóki-Ernyey Katalin   

Telefonszám: 1/795-9032   

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

Tárgy:  Budapest XX. kerület településrendezési 

eszközeinek részterületre vonatkozó 

felülvizsgálata (170187/95, 170187/96 és 

170187/87. hrsz.) – örökségvédelmi 

vélemény  

 

Hiv. szám: KP/1608-14/2022.  

Ügyintézőjük: Bognár Ildikó főépítészi szakreferens  

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

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  

 

az alábbi kikötéssel nem tartom szükségesnek 

a környezeti vizsgálat lefolytatását. 

Megállapítottam, hogy a módosítással érintett ingatlanok – 170187/95, 170187/96 és 170187/87. 

hrsz. – a Miniszterelnökség által vezetett közhiteles nyilvántartás (továbbiakban: Nyilvántartás) 

aktuális adatai alapján régészeti lelőhely területén találhatóak, amelyeknek azonosító számai: 

15709, 71255. A régészeti érintettséget a Szakmai tájékoztató tartalmazza.  

A további hatósági eljárások során biztosítani kell az örökségvédelmi szempontok 

érvényesülését és hatóságom a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 62. § 

a) pontja szerinti állásfoglalását ki kell kérni. 

 

Budapest, dátum: digitális aláírás szerint 

 

Tisztelettel: 

Dr. Sára Botond kormánymegbízott megbízásából: 

 

 

Sajti Zsuzsanna 

osztályvezető 

Erről értesül: 

1. Címzett 

Sajti Zsuzsanna 2022.06.03 
10:53:13 +02'00'

mailto:oroksegmasodfok@bfkh.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/
mailto:bozoki-ernyey.katalin@bfkh.gov.hu


 

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

 
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 
Polgármestere 
 

Iktatószám:  500309/1/2022 
Ügyintéző: Cseri Zoltán földügyi osztályvezető 
Telefonszám: 354-2979 
E-mail: cseri.zoltan@bfkh.gov.hu 
Tárgy:  Budapest Főváros XX. Kerület, 

Pesterzsébet Kerületi Építési 
Szabályzatának módosítása a Zodony utca 
menti gazdasági területre vonatkozóan – 
környezeti hatásvizsgálatra földvédelmi 
vélemény 

    KRID azonosító: 607035326 

 
Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!  
  

Tisztelt Polgármester Úr! 

KP/1608-14/2022. számú, 2022. május 20-án kelt, 2022. május 25-én érkeztetett megkeresésében arról 
tájékoztatta Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: kormányhivatal), hogy Budapest 
Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata megkezdte a Kerületi Építési Szabályzatának 
módosítását a Zodony utca menti gazdasági területre vonatkozóan, egyidejűleg kérte a kormányhivatal 
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, nyilatkozatot 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 
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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 

kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld 
igénybevételével történjen. (…)”  
 
A településrendezési eszköz által érintett területre vonatkozó ingatlan-nyilvántartási adatok vizsgálata 
alapján megállapítható, hogy a módosítással érintett Budapest XX. kerület belterület 170187/87, 
170187/95, 170187/96 helyrajzi számú ingatlanok kivett (beépítetlen terület) 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 3/2022. (III.23.) utasítása Budapest Főváros Kormányhivatalának kiadmányozási 
rendjéről szóló 217.1. pontja alapján került sor. 
 
Budapest, dátum a digitális aláírás szerint 

Tisztelettel:  

A kormánymegbízott helyett eljáró dr. Mészár Erika főigazgató nevében és megbízásából: 

 

 Cseri Zoltán 
 osztályvezető 

Melléklet: --- 

Cseri 
Zoltán

Digitálisan aláírta:  
Cseri Zoltán 
Dátum: 2022.05.26 
08:52:02 +02'00'



Bélyegz
ő PMKH

Digitálisan aláírta: 
Bélyegző PMKH 
Dátum: 
2022.06.10 
10:16:58 +02'00'









 

 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 Önkormányzatának 

Polgármestere 

 

 
Iktatószám:  BP/FNEF-TKI/3146-3/2022 

BP/FNEF-TKI/3146-4/2022 

Ügyintéző: Tamási Krisztina 

Telefonszám: +36-1-4653866 

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

Tárgy:  Budapest XX. kerület, Pesterzsébet Kerületi 
Építési Szabályzatának módosítása a Zodony 

utca menti gazdasági területre vonatkozóan  
környezeti hatásvizsgálat (tárgyalásos eljárás) 

Hiv. szám: KP/1608-14/2022 

 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

 

Tisztelt Szabados Ákos Polgármester Úr! 

 

A tárgyi ügyben megküldött dokumentációban foglaltak alapján a népegészségügyi feladatkörében eljáró 

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

vizsgálat elvégzését nem tartja szükségesnek. 

Az érintett területen természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért e szempontból a 

BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

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. 
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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 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:   

 A kormánymegbízott helyett eljáró  

      dr. Mészár Erika főigazgató  

       nevében és megbízásából:  

     

   

         dr. Somogyi Rozália 

                    osztályvezető 

 

Melléklet: -  

 

Kapja: 

1. Budapest Főváros XX. Kerület, Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármestere – Hivatali Kapu 

2. Irattár 
 



 

Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály 

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://portal.nebih.gov.hu  

Az ügyfélfogadás időpontja: hétfő 9
00

 - 14
00

 Tel: 28/532-308 

 

 
 

 
PEST MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 
 

Ügyiratszám: PE/ERDŐ/04694-2/2022 

Ügyintéző:  Túri Zoltán 

Telefon: +36 28 532-330 

Tárgy: Budapest XX. Pesterzsébet Kerületi Építési 

Szabályzatának módosítása a Bp. XX. Zodony utca 

menti gazdasági terület környezeti 

hatásvizsgálatára vonatkozóan 

Hiv. szám:KP/1608-14/2022 

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

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!  

 

 

Budapest Főváros XX. Kerület 

Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 

Főépítészi Iroda 

 

Budapest, 

Kossuth Lajos tér 1. 

1201  

 

R. Takács Eszter részére 

főépítész 

 

Tisztelt Főépítész Úrhölgy! 

 

Köszönettel megkaptam Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 

levelét, melyben a Kerületi Építési Szabályzat módosításához a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend 

42.§ bekezdés szerinti tárgyalásos eljárásban alapján az erdészeti hatóság véleményét kéri. 

 

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

A tervezési területen az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület nem 

található.  

 

Az erdészeti hatóság a tervezési területet ismeretében az alábbi megállapításokat teszi:  

A tervezet erdővel nem borított, az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilván nem 

tartott belterületi ingatlant tüntet fel tervezett erdőként erdő övezetben.  

A belterületi ingatlanok tervezett erdő övezetben való feltüntetése két okból is jogszerűtlen. 

Egyrészt az Evt. 4. § (2) bekezdés i) pontja alapján a törvény hatálya a már nyilvántartott erdők 

kivételével ezen területekre nem terjed ki. Ebből kifolyólag erdőtelepítési tervdokumentáció 



nem hagyható jóvá ilyen területekre, és így jogszerű erdősítés nem végezhető. A törvény szintű 

jogi szabályozás itt ellentétben van tervezett önkormányzati rendelettel jóváhagyni kívánt helyi 

jogszabállyal. 

További ellentmondás, hogy a területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. 

rendelet értelmezése szerint a belterület „a település közigazgatási területének – jellemzően a 

település történetileg kialakult, összefüggő, beépített, vagy beépítésre szánt területeket 

tartalmazó – a helyi építési szabályzatban kijelölt része”. Tehát céljának és funkciójának 

megfelelően fogalmilag kizárt, hogy azon hosszú távon erdősítés történjen, hiszen éppen a 

terület beépítése a cél. 

 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 53/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet (OTÉK) 28. § (1) szerint Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület. Ez a 

megfogalmazás antagonisztikus ellentétben van az Evt. 4. (2) bekezdésben meghatározott 

hatállyal és a 321/2012. (XI. 16. Korm rendelet a belterület beépítésre szánt létével. 

Fentiek értelmében az erdészeti hatóság kifogásolja a belterületi ingatlan tervezett erdőként erdő 

övezetbe való sorolását, feltüntetését, mert ezeken a területeken jogszabályi korlátai vannak az 

erdősítésnek, erdő nem hozható létre jogszerűen ezeken a területen.  

A 2016. 12. 30-i Google Earth űrfelvételen további erdősítést kizáró okot mutat, mely ok 

megegyezik a dokumentáció 1.2.2 pontjában dokumentált feltöltéssel, tereprendezéssel. A több 

éve folyamatos feltöltéssel érintett területen kialakított, több méter vastag, ismeretlen eredetű és 

összetételű anyaggal végzett feltöltés és rézsűkialakítás után bokrosodási folyamat nem indult 

meg, így valószínű a fás növényzet megmaradását lehetővé nem tevő talajképződmény jelenléte. 

Ezért sem támogatja az erdészeti hatóság az erdő övezetbe sorolást. 

 

A tervezet kimutatása szerint a biológiai aktivitás érték egyenleg ugyan nem változik, azonban 

mindkét terület esetében ez az aktivitás érték csupán látszólagos szám: egyik esetében sem 

lehetséges a terület erdővé válása és biológiailag valóban aktív terület kialakulása. A jogi és 

talajtani okok miatt erdővé, fás növényzetté soha nem váló területek esetében mindegy, milyen 

virtuális biológiai aktivitás értéket mozgatunk egyikről a másikra, ha az a terület valós biológiai 

aktivitását nem tükrözi. 

A területen több éves kitartó munkával kialakított erdősíthetetlen területből csak az odaszállított 

ismeretlen feltöltő anyagok elszállítása és a terület külterületté minősítése után alakítható ki 

jogszerűen valódi erdőtelepítés.  

 

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 
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