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1.Előzmények 

 

 

1.1 Bevezetés 

 

 
Zagyvarékas község jelenleg hatályos településrendezési tervét (teljes közigazgatási területre 

vonatkozó településrendezési terv) a Kiszelovics és Társa Településtervező  Kft. készítette, és 

2019.-ben került jóváhagyásra a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján .  

A településszerkezeti tervet 43/2019. (V.13.) számú határozattal, a helyi építési szabályzatot 

pedig a 5/2019. (V.14.) számú rendelettel hagyta jóvá Zagyvarékas község 

Önkormányzatának Képviselőtestülete.   

 

A Képviselő - testület településfejlesztési döntéssel  határozta el, hogy módosítja a 

településrendezési tervet a belterület lakóterületeire vonatkozóan, annak érdekében, hogy  a 

falusias lakóterületen  a mezőgazdasági tároláshoz kapcsoló épületek, építmények 

elhelyezhetők legyenek. 

 

 

A településrendezési terv módosításáról Képviselő – testületi határozattal döntött Zagyvarékas 

Község Önkormányzatának Képviselő – testülete. 

 

 

Az Önkormányzatot a Kézér – Agrártrans Kft. kereste meg azzal a kéréssel, hogy  a falusias 

lakóterületen mezőgazdasághoz kapcsolódó tároló funkciójú épületet szeretne megvalósítani, 

amely az építési övezetre vonatkozó előírások alapján elhelyezhető, azonban az általános 

előírások szerint  a lakófunkciójú épület alapterületét nem haladhatja meg az egyéb 

rendeltetésű épületek területe, így nem tudja megvalósítani  a tárolót, és kérte, hogy a 

Képviselő – testület járuljon hozzá a településrendezési eszközök módosíttatásához. 

 

A településrendezési eszköz módosítás a helyi építési szabályzat módosítására vonatkozik. 

 

A településrendezési eszközök módosíttatására településrendezési szerződés keretein belül 

kerül sor. 

 

A település a teljes lakóterületet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította Képviselő – testületi 

határozattal, így  a tervmódosítás eljárása, tárgyalásos eljárás. 
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A településrendezési eszköz módosításáról a 116/2022. (VI. 23.) Képviselő – testületi 

határozattal döntött Zagyvarékas Község Képviselő - testülete. 

 

 

 
116/2022. (VI. 23.) Képviselő – testületi határozat kivonata 
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A településrendezési terv módosítással érintett terület kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánításáról  a 117/2022. (VI. 23.) Képviselő – testületi határozattal döntött Zagyvarékas 

Község Képviselő - testülete. 

 

 
117/2022. (VI. 23.) Képviselő – testületi határozat kivonata 
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A készülő településrendezési eszköz módosítás tartalmában és egyeztetési eljárásában a 

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet előírását figyelembe véve készül. 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet alapján a településrendezési 

eszköz egyeztetési eljárása: tárgyalásos eljárás, tekintettel arra, hogy  a helyi építési 

szabályzat előírása változik, és a tervezéssel érintett területe a Képviselő – testület 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. 

 

A település rendelkezik jóváhagyott  partnerségi egyeztetésről szóló rendelettel, melyben a 

településrendezési eszköz egyeztetésében résztvevők tájékoztatásának módját, eszközeit, a 

javaslatok, vélemények dokumentálását, továbbá a nyilvánosság biztosítását szolgáló 

intézkedéseket határozta meg.  A hatályos jogszabályok alapján folytatja le a település a 

partnerségi egyeztetetést. 

A partnerségi egyeztetés lezárásáról a 128/2022. (VII.1.) sz. Képviselő – testületi 

határozatában döntött Zagyvarékas Község Képviselő – testülete. 
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A 2/2002 (I.11.) Korm. rendelet alapján lefolytatására került a környezeti értékelés 

elkészítésére vonatkozó eljárás, melyben a környezet védelméért felelős szervekkel 

egyetértésben a Képviselő – testület a 127/2022. (VIII.1.) Kt – határozatában úgy döntött, 

hogy nem készítteti el a környezeti értékelést  a tervmódosítás vonatkozásában. 
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A településrendezési eszköz módosítással érintett terület: 

 

A helyi építési szabályzat építés általános szabályaira  vonatkozó egyes rendelkezése 

módosítása a lakóterületekre (kisvárosias és falusias) egyetemlegesen vonatkoznak. 
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Zagyvarékas lakóterületei 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Szakági alátámasztó munkarészek: 

 
1. Tájrendezési Szaktervező bevonása nélkül készül, a  hatályos terv, 

valamint figyelembevételével. 

 

2. Környezetalakítási Szaktervező bevonása nélkül készült, a hatályos terv 

figyelembevételével. 

 

3. Közlekedési Szaktervező bevonása nélkül készült, a hatályos terv 

figyelembevételével. 

4. Közművesítési Szaktervező bevonása nélkül  készült, a hatályos terv 

figyelembevételével. 
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5. Elektromos energia 

közmű 

Szaktervező bevonása nélkül készült a hatályos terv 

figyelemvételével 

6. Hírközlési Szaktervező bevonása nélkül készült a jelenlegi és 

tervezett állapot figyelembevételével.  

 

 

A szakági alátámasztó munkarész a módosítás tartalmának megfelelően  szaktervezők 

bevonása nélkül  készült. 

 

Tervezési előzmények: 

 

Az Önkormányzatot a Kézér – Agrártrans Kft. kereste meg azzal a kéréssel, hogy  a falusias 

lakóterületen mezőgazdasághoz kapcsolódó tároló funkciójú épületet szeretne megvalósítani, 

amely az építési övezetre vonatkozó előírások alapján elhelyezhető, azonban az általános 

előírások szerint  a lakófunkciójú épület alapterületét nem haladhatja meg az egyéb 

rendeltetésű épületek területe, így nem tudja megvalósítani  a tárolót, és kérte, hogy a 

Képviselő – testület járuljon hozzá a településrendezési eszközök módosíttatásához. 

 
 

Tervezési feladat: 

 

 
A helyi építési szabályzatban az általános előírások pontosítása, és az egyéb rendeltetésű 

épületek területére vonatkozó előírás kisvárosias lakóterületre történő vonatkoztatása, míg a 

falusias lakóterületeknél alapterületi korlátozás feloldása az építési övezeti beépítési százalék 

megtartása mellett. 

A tervmódosítás során alátámasztó munkarész készül, mely a helyi építési szabályzat 

szabályozását alátámasztja. 

Zagyvarékas község örökségvédelmi hatástanulmány 10 évnél korábban készült, így annak 

kiegészítése nem szükséges. 

 
 

 

A terv feldolgozásának technikai részletei: 

 

Zagyvarékas Község településrendezési eszközök módosítása, a Kiszelovics és Társa 

Településtervező Kft. (vezető településrendező tervező: Kiszelovics Ildikó) által készített 

hatályos településrendezési eszközök felhasználásával, annak szöveges munkarészeinek 

módosításával történik.  
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A rendezési terv módosítása során a tervezés alapjául szolgáltak: 

 

- Országos Területrendezési Terv (MaTRT) (Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény) 

 

- A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 

szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 

 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Területrendezési Tervéről szóló 3/2020. (V.13.) önkormányzati rendelete 
 

- Jóváhagyott Településszerkezeti terv (jóváhagyva a 43/2019. (V.13.) Képviselő-

testületi határozattal) Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2019. 

(V.14. önkormányzati rendelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Településrendezési eszközök összhangjának vizsgálata 

 

A településrendezési eszköz módosítás a helyi építési szabályzat módosítására terjed ki, így 

nem érinti a szerkezeti tervet és annak leírását, valamint a szabályozási tervet sem. Nem 

történik területfelhasználási változás, új fejlesztési terület kijelölése így jelen 

településrendezési terv módosítás összhangban van Zagyvarékas Községi Önkormányzat 

Képviselő – testületének Zagyvarékas község településfejlesztési koncepciójáról szóló 

109/2018 (VIII.29.) Képviselő – testületi határozatban foglaltakkal. Területfelhasználási 

változás nem történik így a szerkezeti terv nem változik, annak leírása sem módosul, tehát 

megállapítható, hogy jelen településrendezési eszköz módosítás összhangban van 

Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő – testületének a településszerkezeti tervről 

szóló 43/2019. (V.13.) Képviselő-testületi határozatával. A főépítész nyilatkozata alapján nem 

olyan mértékű a változás, amely indokolná  a megalapozó vizsgálat módosítását, így, mivel az 

összhangban van fenti dokumentumokkal, az összhang ennek okán továbbra is biztosított. A 

településfejlesztési koncepció módosítására nem volt szükség, mert nem olyan jellegű a 

módosítás, mely  a fejlesztési elképzeléseket megváltoztatná.  

Környezeti értékelés készítésére nem volt szükség,  a környezet védelemért felelős szervek 

nyilatkozatai és település döntése értelmében. 

Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő – testületének a helyi építési szabályzatról 

szóló 5/2019. (V.13.) önkormányzati rendelete módosításával pontosításra kerül az egyéb 

rendeltetésű épületek elhelyezésének feltétele. 

A településrendezési eszköz módosítását megelőzően Zagyvarékas Községi Önkormányzat 

Képviselő – testületének  Zagyvarékas Község településképének védelméről szóló 3/2018. 

(IV.1.) önkormányzati rendeletének módosításra került, mely módosítás a településképi 

szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények 

előírásai során a lakóépületekre vonatkozik. A településképi rendelet módosítása nem 



ZAGYVARÉKAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁS 
 

 

 

 

15 

indokolta  a településképi arculati kézikönyv módosítását, az továbbra is összhangban van 

egymással.  

A településképi rendelet ismételt módosítása a településképi szempontból meghatározó 

területeket szűkítette. A módosított településképi rendeletet Zagyvarékas Önkormányzatának 

Képviselő – testülete a 11/2022. (IX.29.) Önkormányzati rendeltével fogadott el, mely 

egységes szerkezetbe került a hatályos településképi rendelettel. 

A településképi szempontból meghatározó területek közül törlésre kerültek azok a nem 

történelmi településszerkezetet, telekstruktúrát és építészeti karaktert, utcaképet alkotó 

településrészek, melyek nem tekinthetők a településkép szempontjából meghatározó 

területnek. 

A településképi szempontból meghatározó területek közül törlésre került a Rákóczi utca két 

oldalán a Gyimesi utcáig valamint a Thököly utcáig tartó településrész. Ezen telkeken a 

beépítés vegyes, intézmények (polgármesteri hivatal, vízmű, Coop ABC, kereskedelmi 

egység, általános iskola, valamint gazdasági területbe  sorolt kisebb üzem is megtalálható) és 

lakóépületek vegyesen találhatók. A területen olyan épített érték és településszerkezet, 

utcakép, mely ennek  a területnek a településképi szempontból meghatározó területi jellegét 

erősítené nem található, így indokolt ezen terület településképi szempontból meghatározó 

területek közül való törlése. A Gyimesi úttól és Thököly úttól délre lévő terület 

telekstruktúrája is teljesen eltér a történelmi településrésztől így ez is alátámasztja ezen terület 

kivételét a településképi szempontból meghatározó területek közül. 

A módosított településképi szempontból meghatározó területeket a jóváhagyott településképi 

rendelet melléklete tartalmazza: 
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A településrendezési eszköz módosítása a módosított településképi rendelettel összhangban 

készült, annak előírásait figyelembe veszi. 

A fent felsorolt dokumentumok egymással tartalmi összefüggésben vannak, a módosítás 

eredményeként csak a helyi építési szabályzat módosul a lakóterületek lakó épület és egyéb 

rendeltetésű épület alapterületére vonatkozó általános előírások módosításával, pontosításával, 

így fenti dokumentumok továbbra is összhangban vannak egymással. 

 

 

 

 

2. Településrendezési javaslatok 

 

 

 

2.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 
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Jelen tervmódosítás a településszerkezet nem változtatja meg, nem kerül új területfelhasználás 

kijelölésre, így ebből a szempontból ez a fejezet jelen tervmódosításnál nem releváns. 

 

 

 

Fejlesztési terület 

 

 
A módosítással érintett terület a település falusias és kisvárosias lakóterülete. A hatályos 

településrendezési eszközök ezen területekre együttesen meghatározzák, hogy: a lakófunkció 

biztosítása és védelme érdekében az egyes lakótelkek beépítése esetén az egyéb rendeltetésű 

épületek területe nem haladhatja meg a lakófunkciójú épületek területét. Ezen előírás alapján 

azonban a falusias lakóterületen - mely jellemzően lakó és mezőgazdasághoz is kapcsolódó 

életvitelt együttesen szolgáló terület-  ellehetetlenítené a kisebb lakóépületek mellett  a 

tárolási, mezőgazdasághoz kapcsolódó egyéb épületek építését. Ezen mezőgazdasághoz 

kapcsolódó egyéb rendeltetésű épületek elhelyezésének lehetőségét teremtené meg a 

településrendezési terv módosítás, melyek az ott tárolt termények, mezőgazdasági gépek miatt 

a kisebb lakóépületeknél nagyobbak. A helyi építési szabályzatban a lakóterületekre 

általánosan ez az előírás vonatkozik, azonban a kisvárosias és falusias lakóterületek jellege, 

mérete, elhelyezkedése között nagy különbségek vannak, így szükségessé vált ezen előírás 

pontosítása, és  képviselő – testületi döntéssel megegyezően  a falusias lakóterületen a 

mezőgazdasághoz kapcsolódó egyéb épületek mérete nem kötődik a lakóépületek méretéhez 

az egyéb építési övezeti előírások betartása mellett.   

 

 

Normatív területfelhasználás és normatív szabályozás 

 

Jelen módosítás nem jelent területfelhasználási változást, valamint nem olyan jellegű a 

változás, mely a normatív területfelhasználást érintené. A szabályozási előírások változása 

révén az előírások az azonos területfelhasználási kategóriájú kisvárosias lakóterületek 

egyformán továbbra is tartalmazzák  a szigorító előírást, míg a falusias lakóterületen 

egyformán ezen egyéb épületek alapterületére vonatkozó előírást törlik, így a szabályozás 

során a normativitás biztosított.  

 

 

Új beépítésre szánt területek kijelölése 

 

Jelen tervmódosítás új, beépítésre szánt területet nem jelöl ki.  

 

 

Földminőség védelem 

 

Jelen településrendezési terv módosítás területfelhasználási változással nem jár, a termőföld 

minőségére nincs hatással, így a földminőség védelmet nem érinti. 

 

 

2.1.1. Beépítésre szánt területek 
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A tervmódosítás a beépítésre szánt területen lévő kisvárosias és falusias lakóterületre 

vonatkozik, azonban területfelhasználási változás nem következik be, így  a beépítésre szánt 

területek nem  változnak jelen településrendezési eszköz módosítás során.  

 

2.1.2. Beépítésre nem szánt területek 

 

A településrendezési eszköz módosítás a beépítésre nem szánt területeket nem érint, azokra 

nincs hatással. 

 

 

2.1.3. Szerkezetet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 

 

A településrendezési eszköz módosítás szerkezetet meghatározó nyomvonalas létesítményeket 

nem érint 

 

 

2.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 

 

A tervmódosítás a beépítésre szánt területen lévő kisvárosias és falusias lakóterületre 

vonatkozik, a védelmi és korlátozó elemeket nem érinti. 

 

 

3. VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 
 

 

3.1.Településszerkezeti változások bemutatása 

 

Jelen településrendezési terv módosítás nem érinti a hatályos településszerkezeti tervet. 
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A képviselő – testület 43/2019. (V.13.)    határozatával jóváhagyott településszerkezeti terv 

 

 
 
 
 

3.2. Településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 

bemutatása 

 

Zagyvarékas község településrendezési eszköz módosítása során a hatályos magasabbrendű 

terveket, így Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. 

évi CXXXIX. törvény és a hatályos Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlésének a Jász-

Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési Tervéről szóló 3/2020.(V.13.) önkormányzati 

rendeletét ( Továbbiakban: MTrT) figyelembe kell venni. 

Az országos tervet a megyei területrendezési terv pontosítja így az igazodás a megyei tervhez 

történik. 

Zagyvarékas tervezéssel érintett területe települési térség területfelhasználásba  sorolt. 

 

A módosítással érintett terület az alábbi térségi övezetekbe sorolt: 

 

- Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

- Térségi együttműködés övezete 

 

A térségi jelentőségű, meglévő energiahálózatokat a Településszerkezeti terv a MTrT – vel 

megegyező nyomvonalon és hosszon ábrázolja, eltérés nélkül, ezen jelen településrendezési 

terv módosítás nem változtat. 
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A tervezett műszaki infrastruktúra elemeket az MTrT-vel összhangban, annak megfelelő 

lehatárolással és funkcióval jelöli a településszerkezeti terv. 

 

Jelen településrendezési terv módosítás a településszerkezeti tervet nem módosítja, így nem 

szükséges  a magasabbrendű tervekhez való igazodás módosítása. 

 

 

 

3.3. A változások a hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása 

 

A változások, a helyi építési szabályzat előírásainak pontosítását jelentik, így a 

településfejlesztési koncepcióval való összhang vizsgálata nem szükséges. 

 

 

 

 

4. SZAKÁGI JAVASLATOK 
 

 

4.1. Tájrendezési javaslat 

 

 

Zagyvarékas közigazgatási területe florisztikai alapon a Közép-Európai flóraterület Pannóniai 

flóratartományának Eupannonicum flóravidékében elhelyezkedő Crisicum (Tiszántúl), 

illetőleg a Duna–Tisza köze (Praematricum) flórajárásba sorolható (Pócs 1981). Az 

elsősorban a növényzet sajátosságai alapján kialakított vegetációs kistájak rendszere (Molnár 

et al. 2009) alapján a terület a Maros-ártér és a Tisza-völgy, illetőleg a Tápió-Sajó 

hordalékkúp-síkság kistájban helyezkedik el. Az ország klímazóna térképe alapján 

Zagyvarékas klimatikusan az erdőssztyeppek övébe esik (Borhidi 1960). Potenciális 

vegetációját az ártéri ligeterdők és mocsarak alkotnák (Zólyomi 1981). 

 

 

4.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 

 

A településrendezési eszköz módosítás a helyi építési szabályzat lakóterületet érintő beépítési 

előírás módosítására vonatkozik,  tájhasználatra, tájszerkezetre nézve olyan változást nem 

jelent, mely megváltoztatná a kialakult tájhasználatot, tájszerkezetet. 

 

 

4.1.2. Természetvédelmi javaslatok 

 

Zagyvarékas közigazgatási területét érinti az országos ökológiai hálózat, ökológiai folyosó 

része, a tájképvédelmi terület övezete, valamint természetvédelmi terület. 

A közigazgatási területet a Natura 2000 terület nem érinti. 

 

A településen külön jogszabállyal védett, országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt 

álló terület a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzethez tartózó Zagyva-folyó és ártere.(A Közép-
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Tiszai Tájvédelmi Körzeta 2/1978. OKTH határozattal jött létre. A védettség fenntartásáról az 

59/2007. (X.18.) KvVM rendelet rendelkezik.) Ez  a terület egybeesik az országos ökológiai 

hálózat területével. 

 

A településrendezési eszköz módosítás a helyi építési szabályzat belterületen a lakóterületet 

érintő beépítési előírás módosítására vonatkozik,  ezen módosítás a természetvédelemmel 

érintett területekre nincs hatással. 

 

 

4.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslat 

 

A településrendezési eszköz módosítás a helyi építési szabályzat a belterületen lévő 

lakóterületet érintő beépítési előírás módosítására vonatkozik,  ezen módosítás a 

tájképvédelemre nincs hatással. 

 

 

4.1.4. Biológiai aktivitásérték változása 

 

A biológiai aktivitásérték, tekintettel, hogy területfelhasználási változás és olyan szabályozási 

változás, mely új övezet létrehozását jelentené jelen tervmódosításban nincs, így az 

aktivitásérték változása nem releváns jelen módosítás szempontjából. 

 

 

4.2. Zöldfelületi rendszer fejlesztése 

 

 

4.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslata 

 

A belterületi zöldfelületi rendszert jelen tervmódosítás nem érinti, tekintettel arra, hogy  a 

belterületen az egyes lakótelkek beépítésére vonatkozik. 

 

 

4.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 

 

Jelen településrendezési eszköz módosítás nem érinti a belterületi zöldfelületi rendszert. 

 

4.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 

 

Jelen településrendezési eszköz módosítás nem érinti a belterületi zöldfelületi rendszert.  

 

 

5. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
 

 

5.1. Közúti hálózat kapcsolatok 
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Zagyvarékas község Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a megyeszékhely észak-nyugati 

szomszédságában, Szolnoktól mintegy 16 km-re található. A település közúti hálózati 

kapcsolatát a 32. számú Hatvan – Szolnok másodrendű főút dél-kelet – észak-nyugat 

irányban, a 32135. jelű Zagyvarékas bekötőút és a 31331. jelű Zagyvarékas állomáshoz 

vezető út képezi. Az összekötő út és a vasútállomáshoz vezető út a 32. sz. másodrendű 

főúthoz csatlakozik, amely Zagyvarékas országos közúthálózatba való csatlakozását 

biztosítja. 

 

Zagyvarékas és környezete 

 
Forrás: Google Maps 

 
 

 
Közúti közlekedés: 

 

Az országos közutak hálózata: 

Az országos közúthálózat részeként az alábbi utak érintik a települést: 

A 32. számú Hatvan – Szolnok másodrendű főút biztosítja a település közúti hálózatba való 

becsatlakozását. Zagyvarékas az országos főutat a 60+830 km szelvény és a 65+520 km 

szelvény között érinti. A 32. számú másodrendű főút ezen szakaszán észak-nyugat – dél-kelet 

irányú tájolású, nyomvonala jellemzően egyenes, Zagyvarékas külterületi részén halad. A 32. 

számú másodrendű főút burkolatának szélessége: 7,00 méter. 

A 32135. jelű Zagyvarékas bekötő út Újszász város közigazgatási területén a 32. számú 

másodrendű főút 58+290 km szelvényéből ágazik ki és az 1+600 km szelvényben éri el 

Zagyvarékas határát. A 2+840 km szelvény és a 4+865 km szelvények között a település 

belterületén halad, majd a 6+509 km végszelvényben csatlakozik a 32. számú másodrendű 

főút 63+160 km szelvényében lévő körforgalomhoz. A bekötőút belterületi szakaszán a 
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beépítés jellemzően 18,00 m és 22,50 m között változik. A 32135. jelű bekötőút burkolatának 

szélessége 6,00 méter. 

A 31331. jelű Zagyvarékas állomáshoz vezető út a 32. számú másodrendű főút 63+160 km 

szelvényében lévő körfogalomból csatlakozik ki és a 0+911 km szelvényben lévő 

buszfordulóban ér véget. A vasútállomáshoz vezető út végig belterületen halad jellemzően 

30,50 m beépítési szélességgel. A 31331. jelű bekötőút burkolatának szélessége 6,00 méter. 
 

Jelen tervmódosítás nem érinti a meglévő úthálózatot. 

 

 

 

5.3. Belső úthálózat 

 

A község belterületén a Fekete Lajos utca és a Rákóczi Ferenc utca, mint gyűjtő út hivatott a 

lakó utak közúti forgalmát az országos úthálózatba bevezetni. Szabályozás szélességük szerint 

az Akácfa utca, Nagyváradi utca, Petőfi Sándor utca, Kossuth Lajos utca, Damjanich János 

utca, Egység utca, Alkotmány utca és Pozsonyi utca tartoznak még a gyűjtőutak közé, viszont 

ezen utcák kiépítettségük és forgalmuk tekintetében nem szükségszerűen gyűjtőúti feladatot 

látnak el. A gyűjtőutak beépítési szélességük 16,00 m – 22,00 m között változik. A többi, 

helyi Önkormányzat kezelésében lévő utak lakó utak kategóriájába sorolhatóak, jellemzően 

12,00 m – 16,00 m beépítési szélességgel. 

A település belterületének további útjai kiszolgáló út kategóriába tartoznak.  

Jelen tervmódosítás nem érinti a belső úthálózatot. 

 

5.4. Közösségi közlekedés 

 

Jelen településrendezési eszköz módosítás nem érinti a közösségi közlekedést. 

 

 

5.5. Kerékpáros közlekedés 

 

Jelen településrendezési eszköz módosítás nem érinti a kerékpáros közlekedést. 

 

 

 

5.6. Főbb gyalogos közlekedés 

 

Jelen településrendezési eszköz módosítás nem érinti a gyalogos közlekedést. 

 

 

5.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás 

 

Jelen településrendezési eszköz módosítás nem érinti a gépjármű elhelyezést, parkolást. 

 

Előírások a tervezéssel érintett területekre vonatkozóan: 

 

 

Új építmények környezetének tervezésekor a tűzoltógépjárművek nem rendszeres 

közlekedésére és üzemeltetésére a területet és az utat biztosítani kell. 
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A közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény 

42/A§-a értelmében 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. 

 

A településrendezési terv módosítás megvalósításakor a munkálatok során az érintett 

építményekhez vezető utakat szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a 

tűzoltógépjárművek közlekedésére és működtetésére, valamint a közterületi tűzcsapokat 

állandóan hozzáférhetően kell tartani , azokat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem 

szabad az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM. rendelet 72.§ (8) 

bekezdése alapján. 

 

 

 

6. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 
 

 

6. 1. Víziközművek 

 

Jelen településrendezési terv módosítás a lakóterületek beépítési előírásaira vonatkozik, így 

víziközmű szempontjából nem releváns. 

A tervmódosítás nem érinti  a közüzemi közművesítettséget, a belterületi csapadékvíz 

csatornahálózatot és az árvízvédelmet.  

 

 

6.2. Energiaellátás 

 

Zagyvarékas villamos energiaellátását az Opus TITÁSZ Zrt biztosítja a saját tulajdonában 

lévő elosztó hálózaton keresztül. A terület két   22kV-os gerinchálózatról illetve egy cél 

22kV-os hálózatról kapja a villamos energiaellátást. A közigazgatási területet érinti egy 

220kV-os és a 750kV-os vezeték is.  

A belterületen az elektromos energiaellátás megoldott. 

Jelen településrendezési terv módosítás a lakóterületek beépítési előírásaira vonatkozik, így 

energia ellátás  szempontjából nem releváns. 

 

A település rendezési tervének megvalósításakor a meglévő vezetékekre, 

transzformátorállomásokra  a villamosművek biztonsági övezetéről szóló hatályos 

rendelet előírásai betartandók! 

 

 

Gázellátás 

 

Jelen településrendezési terv módosítás a lakóterületek beépítési előírásaira vonatkozik, így 

gázellátás  szempontjából nem releváns. 
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6.3. Hírközlés 

 

 

a./ Helyközi hálózat: 

 

Zagyvarékas távbeszélő központ távközlési ellátását a Magyar Telekom NyRt a 

Jászberény – Szolnok országos gerinc optikai hálózati kapcsolat révén biztosítja. 

 

 

b./ Helyi hálózat : 

 

A Zagyvarékasi helyi hálózat központja az Magyar Telekom Nyrt telefonközpontja 

melyen keresztül földalatti hálózaton keresztül üzemel a helyi hálózat. A telefonközpont a 

helyi igényeket kielégíti és a bővíthető. A hálózat jelenlegi tulajdonosa a Magyar Telekom 

Nyrt. 

 

c./ Kábel nélküli telefonellátás : 

 

Zagyvarékas bel és külterületén a kábel nélküli telefonellátás a mobil adótornyokról 

biztosított. 

 

Jelen településrendezési terv módosítás a lakóterületek beépítési előírásaira vonatkozik, 

így hírközlés  szempontjából nem releváns. 

 
 

d./ Mikrohullámú rendszer : 

 

A településen mikrohullámú rendszer következtében az építési szabályozását 

megkövetelő védősáv nem található. 

 

Kábeltelevízió ellátás: 

 

a./ Ktv Helyközi hálózat: 

 

Zagyvarékasi ktv központ nincs. Az üzemeltetést az PR-Telecom Zrt végzi az gerinc 

optikai hálózatból közvetlen csatlakozáson keresztül. A település hálózata két irányból, 

Szolnok és Jászberény irányából csatlakozik.  

A Zagyvarékasi önkormányzat által építtetett és a PR-Telecom Zrt üzemeltetésében 

lévő térfigyelő rendszer optikai kábele közterületen az elektromos szolgáltató oszlopain épült 

ki.  

 

b./ Helyi hálózat : 

 

A Zagyvarékasi ktv helyi hálózatnak nincs központja a településen. A PR-Telecom Zrt 

az áramszolgáltató oszlopain földfeletti hálózaton keresztül üzemelteti a hálózatát. 

 

Védőtávolság: 
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Telefon, ktv földkábel társszolgáltató földkábeltől 0,5 m 

Telefon, ktv földkábel minden más létesítménytől általánosan 1,50 m 

 

 

 

Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában a 2003. évi C. törvény 94.§. (1) 

alapján: „a településtervezésénél, 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 pedig a 2003. évi CI. törvény 40.§. (1) alapján: 

„a településtervezésénél, rendezésénél utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb 

építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál – a külön jogszabályban 

meghatározott módon – biztosítani kell a postai létesítmények elhelyezésének lehetőségét. 

 

 

 

 

 

Védőtávolság: 

 

Telefon földkábel kábeltelevízió földkábeltől 0,5 m 

Telefon földkábel minden más létesítménytől általánosan 1,50 m 

 

Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában a 2003. évi C. törvény 94.§. (1) 

alapján: „a településtervezésénél, 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 pedig a 2003. évi CI. törvény 40.§. (1) alapján: „a 

településtervezésénél, rendezésénél utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb 

építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál – a külön jogszabályban 

meghatározott módon – biztosítani kell a postai létesítmények 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 a 29 / 1999. (X. 6.) KHVM rendelet határozza meg. 

 

 

 

 

6.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energia gazdálkodás, egyedi 

közműpótlók 

 

 

   Jelen tervmódosítás szempontjából nem releváns. 
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7. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
 

 

Jelen településrendezési terv módosítás a lakóterületek beépítési előírásaira vonatkozik. 
 

 

Jellemző talajvízszint 

A térségben a talajvízszint 130 és 420 m között ingadozik.  

 

 

1. FÖLDMINŐSÉG-VÉDELEM 

 

A termőréteg megmentése érdekében a kiadásra kerülő építési engedélyekben elő kell írni az 

építési területekről elszállított humuszos termőréteg termőföldön történő elhelyezését. 

 

A termőföld védelmének érdekében a felső humusztakaró réteget a letermelés során külön 

talajdepóniákba kell tárolni. A depóniák gondozása, elsősorban az allergizáló gyomnövények 

irtása mindenképpen szükséges. 

A kivitelezés során a deponált talajok kiporzás elleni védelmét folyamatosan biztosítani kell. 

 

 

A létesítés során meg kell akadályozni, hogy víz- és talajszennyezés következzen be. Az 

esetlegesen fellépő rendkívüli szennyezést azonnal el kell hárítani, és a bekövetkezett 

káreseményt, valamint a megtett intézkedéseket jelenteni kell az illetékes környezetvédelmi és 

természetvédelmi  szervnek. 

 

 

2.TERMÉSZETVÉDELEM 

 

Jelen településrendezési terv módosítás a lakóterületek beépítési előírásaira vonatkozik, így a 

természetvédelemre nincs hatással. 

 

 

3. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

 

 

A hulladékgazdálkodás körébe tartozik a települési szilárd kommunális hulladék 

 gyűjtése és elszállítása. 

 

Hulladékgazdálkodási szempontból az alábbi jogszabályok figyelembevétele kötelező: 

 

- a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi LIII. törvény 

- a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  

 

Az építés során keletkező hulladékok elszállítása a kivitelező feladata. A keletkező 

hulladékokat engedéllyel rendelkező lerakóba kell szállítani. 
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Az építés közben keletkező kommunális hulladékok elszállításáról  a kivitelezőnek a helyi 

kommunális közszolgáltatás igénybevételével kell gondoskodni. 

 

 

 

4.  LEVEGŐ TISZTASÁG VÉDELEM: 

 

 

A vizsgált térség a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 

7.) KvVM rendelet szerint a „10. Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat” 

zónacsoportba tartozik. 

Jelen településrendezési terv módosítás a lakóterületek beépítési előírásaira vonatkozik, így 

levegő tisztaság védelem  szempontjából nem releváns. 

 

Zóna besorolás 

A tervezési terület a következő légszennyezettségi zónába 

sorolható: 10. Az ország többi területe 

Légszennyezettségi zónabesorolás  

Zónacsoport a vizsgált 

szennyező anyagok szerint 
Kéndioxid 

Nitrogén-

dioxid 

Szén-

monoxid 

Szálló 

por 

(PM10) 

Benzol 

10. Az ország többi 

területe 

F F F E F 

 

 

A településen imisszió (légszennyezettség) mérő állomás nem működik.  

A lakóterületeken egyéb épületek megvalósítása, kivitelezése során  légszennyezés 
(elsősorban porszennyezéssel) csekély, mely nem igényel beavatkozást. 

 

 

5.    ZAJVÉDELEM 

 

Települési zajforrások: 

− Közlekedés, 

− Ipar, 

− Kereskedelem, 

− Szórakozás, 

− Építkezés, 

− Háztartási tevékenység. 

 

A zajhatástól védendők az emberi tartózkodásra szolgáló épületek, közterületek.  

 

 

Zajvédelmével összefüggő jogszabályok: 
 



Szabályozott Tevékenységek  

Felügyeleti Hatósága 

Bányászati és Gázipari Főosztály 

Szolnoki Bányafelügyeleti Osztály 

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Telefon: +36 (1) 550 2500 Email: sztfh@sztfh.hu  Hivatali kapu: SZTFH 
Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf. 547. Fax: +36 (1) 550 2495 Honlap: www.sztfh.hu KRID: 469506375  

 

 

Dusa Zsuzsanna 

állami főépítész 

részére 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Iroda 

 

KRID: 513145796 

A levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre. 

 

Tisztelt Főépítész Asszony! 

 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (továbbiakban: Bányafelügyelet) a 2022. au-

gusztus 12-én érkeztette 2022. augusztus 22-én (hétfő) 14
00

 órára összehívott tárgyi egyeztetésre szóló 

meghívót. A Bányafelügyelet az egyeztetésről (videokonferencia) kimentését kéri és a Településren-

dezési Eszközök (TRE) módosítás eredményes lefolytatásához az alábbi véleménnyel szeretne hozzá-

járulni. 

 

A Bányafelügyelet áttekintette a megkereséshez mellékelt (ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜ-

LÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Zagyvarékas belterületén az építés általános sza-

bályaira vonatkozó (lakóterület) helyi építési szabályzat módosítás) ALÁTÁMASZTÓ MUNKA-

RÉSZ) dokumentációt, amely tartalmával egyetért, javaslatot nem tesz, kifogást nem emel. 

 

A Bányafelügyelet jelen véleményét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejleszté-

si stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-

ményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet 22. sora alapján adta meg. 

 

A Bányafelügyelet hatáskörét és illetékességét a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény Bt. 44. 

§ (1) bekezdése és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. 

törvény 1. § (1a) bekezdés, 3. § (1) bekezdés e) pontja határozzák meg. 

 

Szolnok, „időbélyegző szerint” 

 

 

 

 

Iktatószám: SZTFH-BANYASZ/9329-3/2022 Azonosító szám: - 

Tárgy: Tájékoztatás – Zagyvarékas Község 

településrendezési eszközeinek módo-

sítása - tárgyalásos eljárás 

Hivatkozási szám: JN/40/00487-2/2022. 

Ügyintéző: Földi Zoltán 

Telefon: +36-56-512-331 

E-mail: zoltan.foldi@sztfh.hu 

Mellékletek: - 

mailto:sztfh@sztfh.hu
http://www.sztfh.hu/
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 Dr. Biró Marcell 

 elnök 

 (hatáskör gyakorlója megbízásából) 

 Farkas Emese 

 osztályvezető 

 (kiadmányozásra jogosult helyett) 

 Dr. Barabás András 

 főosztályvezető 

 (kiadmányozó) 

 
Erről értesülnek: 

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Állami Főépítészeti Iroda, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. (KRID szám: 

513145796 és   e-mailben is: kh.allami.foepitesz@jasz.gov.hu) 

2. Irattár 
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 Ügyiratszám: CD/18638-2/2022. 

 Tárgy: Zagyvarékas Község településren-

dezési eszközeinek módosítása – 

tárgyalásos eljárás - meghívó 

 Elektronikus levélcím: info@nmhh.hu 

 Iktatószámuk: 

Ügyintézőjük: 

JN/40/00487-2/2022. 

Pallagi Linda 

                           Készült: 2022. augusztus 16. 

   

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Iroda 

Dusa Zsuzsanna Állami Főépítész részére 
 

NYÍREGYHÁZA 
Hősök tere 5. 

 

4 4 0 0  

 
T i s z t e l t  Á l l a m i  F ő é p í t é s z  A s s z o n y !  

 

A tárgyi ügyben összehívott egyeztető eljáráson - egyéb elfoglaltságom miatt - nem tudok részt 

venni, állásfoglalásom a következő: 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a tárgy szerinti tele-

pülésrendezési eszközök módosítására vonatkozó véleményezési dokumentációban foglaltakat 

megvizsgálta. 

A Hatóság megállapította, hogy a véleményezési dokumentáció alátámasztó munkarészének hír-

közlési szempontú értékelése tartalmazza, hogy „A fent felsorolt dokumentumok egymással tar-

talmi összefüggésben vannak, a módosítás eredményként csak a helyi építési szabályzat hírköz-

lőtorony elhelyezésére vonatkozó előírásainak pontosítására kerül sor, így a fenti dokumentumok 

továbbra is összhangban vannak egymással.”. Ennek ellenére a véleményezési dokumentáció 

szakági alátámasztó munkarészének hírközlésre vonatkozó része tartalmazza, hogy „Szaktervező 

bevonása nélkül készült, a hatályos terv figyelembevételével.”. 

A megalapozó vizsgálat elektronikus hírközlési fejezetét csak az építésügyi és az építés-üggyel 

összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mel-

léklet I. fejezet 1. rész 7. pontjában meghatározott jogosultsággal (betűje-le: TH) rendelkező és 

névjegyzékbe vett tervező készítheti. A Hatóság megállapította, hogy a véleményezési dokumen-

tációt nem a fentebb hivatkozott jogosultsággal rendelkező és névjegyzékbe vett tervező készítet-

te. 



 

2 

 

 

 

Fenti véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményről 

szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdése alapján adta a Hatóság. 

 
Elektronikusan aláírt dokumentum. 
Kiadmányozta: Makszin István hatósági irodavezető-helyettes Debrecenben, 

az elektronikus aláírás szerinti időpontban. 











 

 
 
 
 
 
 

 

Agrárügyi Főosztály 

 Erdőfelügyeleti Osztály 
4024 Debrecen, Kossuth utca 12-14. II. em.  

Telefon: (36 52) 521 020, E-mail: hajdu-erdeszet@hajdu.gov.hu  
Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: HBMKHEI 114037375 

Ügyiratszám: HB/15-ERD/15980-2/2022. 
 
Ügyintéző: Takács Róbert András/Vágó Gergő 
 
Telefon: +36 52/521-020 

Tárgy: vélemény Zagyvarékas Község 
településrendezési terv módosítása vonatkozásában  
Iktatószám: JN/40/00487-2/2022. 
Ügyintéző: Pallagi Linda 
Telefon: +36 56/523-916 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal erdészeti feladatkörében eljáró Agrárügyi Főosztály 
Erdőfelügyeleti Osztálya (a továbbiakban: erdészeti hatóság) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) 2022. augusztus 15-én 
érkezett megkeresésére indult eljárásban kiadja az alábbi: 

VÉLEMÉNY-t 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda megkereste az erdészeti 
hatóságot, hogy Zagyvarékas Község településrendezési eszközeinek módosítását a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) 
bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos eljárás keretében folytatják le. A településrendezési eszközök 
módosításáról Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2022. (VI.23.) sz. 
határozatában döntött, majd a 117/2022. (VI.23.) határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a 
teljes lakóterületet Zagyvarékas Község belterületén.  

Az erdészeti hatóság nem emel kifogást a településrendezési terv módosításával szemben. 

Az erdészeti hatóság a véleményezésre megküldött dokumentáció vizsgálata során megállapította, hogy 
a településrendezési eszközök tervezett módosítása Zagyvarékas Község olyan ingatlanjait érintik, 
amely ingatlanokon nem található az Országos Erdőállomány Adattár nyilvántartásában szereplő 
erdőnek vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek minősülő terület. 

Az erdőként nyilvántartott területek elhelyezkedése a http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ weblapon 
megtekinthető. Jelen levél mellékleteként megküldésre kerül Zagyvarékas közigazgatási területén az 
Adattárban nyilvántartott erdőterületek övezeti besorolásának megfelelő digitális térképi állománya. Az 
időközi változást a fedvény nem tartalmazza. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. § (4a) bekezdése értelmében  
„Az erdészeti hatóság jogosult annak megállapítására, és igazolására, hogy mely terület minősül  
az Evt.-ben meghatározott erdőnek.” 

A véleményezést a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 12. § (5) bekezdés által biztosított hatáskörében, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet 42. § (4) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény 55. §-ában foglaltak alapján adta meg az erdészeti hatóság. 

Debrecen, időbélyegző szerint 

 
 
 

 

 Gábor Edit Melinda  
osztályvezető helyett 

  
 ……………………………….. 
 Takács Róbert András 
 kormánytisztviselő 
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Kapják: 

1. JNSZMKH Állami Főépítészi Iroda hivatali kapun keresztül (KÉR) 

2. Irattár: V:\!Kéziratok2022\Vélemény TRT-hez\15980-2-2022 Zagyvarékas TRT módosítás - tárgyalásos eljárás.doc 

 











JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Szám: 36600/783-17/2022.ált.
Tárgy: Zagyvarékas  község  módo-

sított  településrendezési
eszközök véleményezése.

Hiv. szám: JN/40/00487-2/2022.  Pallagi
Linda

Ügyintéző: Tukarcs Zsolt tű. őrgy.
Telefonszám: 56/516-224

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítész Iroda

Szolnok
Kossuth Lajos út 2.
5000

Tisztelt Főépítész Asszony!

Hivatkozott  számú  megkeresésére  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: Rendelet) alapján  katasztrófavédelmi szempontból az alábbi írásos véleményt
adom:

A  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  hatás-,  illetve
illetékességi  körébe  tartozó  szakmai,  ágazati,  jogszabályi  és  egyéb  követelmények  az
alábbiak (tűzvédelem):

1. A meglévő és újonnan épülő épületek között az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014 (XII.5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) előírásai szerinti tűztávolságot kell
tartani.

2. Amennyiben  valamely  út  megszüntetése  tűzcsapot  érint,  a  tűzcsapnál  a  tűzoltó
gépjárművek részére a felállási helyet biztosítani kell. A megszüntetésre, átépítésre kerülő
tűzcsapoknál  az illetékes  elsőfokú hatóság  (katasztrófavédelmi  kirendeltség)  engedélye
szükséges.

3. Amennyiben  az  átalakítás  tűzcsapot  érint,  a  tervezési  területen  a  meglévő  föld  alatti
tűzcsapokat föld felettire kell cserélni az OTSZ 75. § (2) bekezdése alapján.

4. Új  építmények  környezetének  tervezésekor  a  tűzoltógépjárművek  nem  rendszeres
közlekedésére és üzemeltetésére a területet és az utat biztosítani kell.

5. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény  (a  továbbiakban:  Ttv.)  29.  §  (1)  bekezdése  az  önkormányzat  feladataként
határozza meg a településen az oltóvíz nyerési lehetőségek biztosítását, ezért a vízhálózat
átalakítása, korszerűsítése esetén az OTSZ előírásai alapján kell az oltóvizet biztosítani.

6. A munkálatok során az érintett építményekhez vezető utakat szabadon és olyan állapotban
kell  tartani,  amely  alkalmas  a  tűzoltógépjárművek  közlekedésére  és  működtetésére,
valamint  a  közterületi  tűzcsapokat  állandóan  hozzáférhetően  kell  tartani,  azokat
eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad az OTSZ 72. § (9) bekezdése alapján.
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7. Az építéssel  járó útlezárásokat  és vízelzárásokat  a munka megkezdése előtt  48 órával,
valamint  az elzárások befejezését  a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság  Megyei  Műveletirányítási  Ügyelet  részére,  szóban  a  06-56-510-045-ös
telefonszámon azonnal, azt követően pedig írásban be kell jelenteni, mivel a Ttv. 6. § (2)
bekezdése alapján szükséges, hogy a Megyei Műveletirányítási Ügyelet az útlezárásokról
és a vízelzárásokról pontos információkkal rendelkezzen.

8. A  katasztrófaveszély  elkerülése  érdekében  a  településrendezési  terv  eszközeinek
módosítása  során  figyelembe  kell  venni  az  ár-  és/vagy  belvíz  által  veszélyeztetett
területeket.

Az integrált  településfejlesztési  stratégia  és  a  településrendezési  eszközök  elkészítése
során érvényesítendő iparbiztonsági követelmények:
Zagyvarékas település módosítással érintett földrészleteket, veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzem körüli kijelölt veszélyességi övezet nem érinti.

A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) – a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről – a SEVESO III. Irányelv beültetésre került a
Magyar jogrendbe. A Rendelet  meghatározza a veszélyes üzemekkel kapcsolatos hatósági-
engedélyezési  eljárásokat,  valamint  a  hozzájuk  kapcsolódó  egyéb  jogi  aktusokat.  A
jogszabály  III.  fejezetének  11  alpontja  foglalkozik  a  településrendezési  tervezéssel,  mely
során az iparbiztonsági hatóság:
28. § (1) A hatóság a biztonsági jelentés vagy a biztonsági elemzés alapján - annak feltételek
nélküli elfogadását követően - külön döntésben jelöli ki a veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzem körüli veszélyességi övezet határait.
(2) A hatóság a veszélyességi övezet határairól tájékoztatja az érintett polgármestert, és
kezdeményezi  a  veszélyességi  övezet  településrendezési  tervben  való  feltüntetését.  A
hatóság a  veszélyességi  övezet  kijelöléséről  tájékoztatja  a  megyei  területfejlesztési  tanács
tagjaként  eljáró  megyei  közgyűlés  elnökét.  A  polgármester  a  tájékoztatást  követően
haladéktalanul értesíti a hatóságot a veszélyességi övezet településrendezési tervben történő
feltüntetésének várható időpontjáról.
(3) A polgármester a veszélyességi övezet 28. § (1) bekezdése szerinti kijelölését követően,
függetlenül  annak településrendezési  tervben történő feltüntetésétől  a veszélyességi  övezet
határán belüli területen történő esetleges fejlesztések során figyelembe veszi a veszélyességi
övezet határait, és a fejlesztésekről a fejlesztés engedélyezése előtt kezdeményezi a 29. § (1)
bekezdése szerinti bizottság létrehozását.
(4) A veszélyes  anyagokkal  foglalkozó üzem veszélyességi  övezete  határainak kijelölését,
vagy azok módosítását, törlését követően a hatóság megvizsgálja a veszélyeztetett települések
településrendezési  tervét.  Amennyiben  a  településrendezési  tervben  nem  vették  kellő
mértékben figyelembe a veszélyességi övezetben lehetségesen fellépő károsító hatásokat, úgy
a  hatóság  erre  felhívja  a  polgármester  figyelmét,  és  javasolja  a  szükséges  intézkedések
megtételét.
29. § (1) A veszélyességi övezetben a 7. melléklet 2.2. pontjához tartozó táblázatban szereplő
fejlesztések  esetében  az  engedélyezési  eljárás  során  az  állásfoglalás  kialakítására  a
polgármester  kezdeményezésére  a  hatóság  bizottságot  hoz  létre  a  környezetvédelmi,
természetvédelmi,  népegészségügyi,  valamint  bányászati  hatáskörében  eljáró  fővárosi  és
megyei kormányhivatal, vízvédelmi hatóság, vízügyi hatóság, továbbá a fejlesztéssel érintett
települési  önkormányzat  képviselőiből.  A  veszélyes  anyagokkal  foglalkozó  üzem  és  a
fejlesztő képviselője a bizottság ülésén részt vehet.
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(3) A bizottság a 7. melléklet  2. pontjában meghatározott  szempontok figyelembevételével
hozza meg állásfoglalását a veszélyességi övezetben tervezett fejlesztésekről.
(4) A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyességi övezetének határán belül történő
fejlesztések  során az  illetékes  polgármesternek biztosítania  kell,  hogy az  (1)  bekezdésben
meghatározott  bizottsági  állásfoglalást  követően  a  tervezett  fejlesztésről  az  érintett
nyilvánosság véleményt nyilváníthasson. Ennek érdekében a polgármesternek a fejlesztéshez
kapcsolódó  dokumentációkat,  terveket  a  10.  melléklet  6.  pontjában  felsoroltaknak
megfelelően hirdetményi közzététel útján 21 napig hozzáférhetővé kell tenni és ezen idő alatt
azokra az érintett nyilvánosság észrevételeket tehet.
(5)  A  polgármester  biztosítja,  hogy  a  fejlesztéssel  kapcsolatos  döntés  meghozatalakor  a
bizottsági  állásfoglalást  és  az  érintett  nyilvánosság  észrevételeit  a  tervezett  fejlesztés
kialakításakor kellő mértékben figyelembe vegyék. A polgármester a fejlesztéssel kapcsolatos
döntésről tájékoztatja a hatóságot.

A Rendeletben megfogalmazott eljárási renden kívül a település egyes területei használati
jellegének jövőbeni kialakítása, módosítása során figyelemmel kell lenni:

a) a már működő küszöbérték alatti vagy veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek
elhelyezkedésére, veszélyeztető hatásaira;

b) az a) pont szerinti  üzemekbe és  onnan kifelé  történő veszélyes  áruk szállítása
során jelentkező veszélyeztető hatásokra;

c) a  tervezett  küszöbérték  alatti  vagy  veszélyes  anyagokkal  foglalkozó  üzemek
várható veszélyeztető hatásaira.

A  lakóterületek  terjeszkedése,  közösségi  létesítmények,  tömegtartózkodásra  szolgáló
építmények  létesítése,  tervezése  során  –  a  már  működő,  vagy  tervezett  veszélyes
anyagokkal  foglalkozó  üzemek  környezetében  –  figyelembe  kell  venni  a  terület
mikrometeorológiai,  urbanisztikai  és  infrastrukturális  sajátosságait.  Ezen  jellemzők
alapján a fejlesztések a veszélyes üzemek irányába csak ésszerű távolságig történhet.

A  megküldött  kérelem  és  dokumentáció  alapján  az  alábbiakban  alakítom  ki
véleményem polgári védelmi szempontból:
Zagyvarékas község településrendezési eszközeinek módosítása dokumentum (JN/40/00487-
2/2022.)  kapcsán  az  alábbi,  általánosságban  sorolt  katasztrófavédelmi  szempontokat
figyelembe kell venni:

Katasztrófavédelmi  szempontból  elsődleges  a  település  besorolása,  amelynek
figyelembevételével készül el a település veszélyelhárítási terve (továbbiakban: Terv). Ennek
készítését  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról
szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  végrehajtásáról  234/2011.  (XI.  10.)  Korm.  rendelet
(továbbiakban:  rendelet)  írja  elő  a  polgármester  részére.  A  Terv  alapdokumentumból  és
kapcsolódó  mellékletekből  áll.  A  Terv  tartalmát  befolyásolja  a  településen  azonosított
kockázati helyszínek típusa és nagyságrendje. Ezeket a  kockázati helyszíneket a területileg
illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség (Szolnok KVK) nyilván tartja, amelyeket évente
ellenőriz,  valamint  figyelembe  veszi  a  Terv  éves  felülvizsgálata  során.  A nyilvántartások
alapján az érintett nem tart nyilván kockázati helyszínt a tárgyi megkeresés helyszínén.
A rendelet  26. §  (3) alapján a Tervet a településfejlesztési és településrendezési eszközök
módosítása  tervezés,  valamint  a  települési  környezetvédelmi  program  kialakítása  és
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módosítása során  figyelembe kell venni. Zagyvarékas település esetében az érvényben lévő
besorolási  kategória  (II.).  Jellemzően  az  ár-  és  belvízi-,  valamint  rendkívüli  időjárási
veszélyeztetettség azonosítható. A besorolást jelentős mértékben befolyásoló veszélyes üzem
jelenleg nem működik a településen.  Amennyiben ez változna,  akkor a működő veszélyes
üzem(ek)  valamint  azok  veszélyességi  övezetei  a  Külső  Védelmi  Tervben  kerülnének
rögzítésre. A veszélyességi övezetekkel összefüggésben a települési tervezésről a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendelet 28-29. § rendelkezik.

 Az ár- és belvízi veszélyeztetettséggel összefüggő, valamint az érintett területtel kapcsolatos
információk a vízkárelhárítási tervben találhatók (a Terv melléklete). 

A települési  feladatok  között  szerepelnek  a  lakosságriasztó,  riasztó-tájékoztató  végpontok,
működtetése  és  üzemben  tartása.  A  nyilvántartások  alapján  az  érintett  településrészen
jelenleg  nincs  kiépített  lakosságriasztó  eszköz.  Amennyiben  ez  változna,  úgy  a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 39. § szerint a
polgármester a riasztási és veszélyhelyzeti tájékoztatási feladatainak végrehajtása érdekében
gondoskodik:

a) a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő saját, illetve rendelkezésre
bocsátott  lakossági  riasztó-tájékoztató  végpont  működtetéséről,  üzemképességéről,
folyamatos karbantartásáról.

Ezen  végpontok  működőképességét  befolyásoló  változtatások,  –  többek  között  a
településfejlesztéssel  összefüggésben  –  (berendezés  felújítása,  áthelyezése,  megszűntetése,
működésének  ideiglenes  szüneteltetése,  új  berendezés  telepítése)  bejelentési  és  további
kötelezettségekkel járnak.

A  megküldött  kérelem  és  dokumentáció  alapján  az  alábbiakban  alakítom  ki
véleményem vízügyi szempontból:

A tervezett módosítást nem kifogásoljuk, egyéb előírást nem teszünk.

Hatásköröm  és  illetékességem  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 24. § (1) bekezdésén, a 234/2011.
(XI. 10.) Korm. rendelet  3. § (3) bekezdésén és az 1. melléklet  a) pontján,  a Rendelet  9.
számú melléklet 7. pontján alapul.

Szolnok, elektronikus időbélyegző szerinti napon

Tisztelettel:
Matuska Zoltán tű. ezredes

                    tűzoltósági tanácsos
igazgató

Készült: 1 példányban (elektronikus)
Terjedelme:  4 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapja:

1) JNSZ MKI Irattár
2) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda (NOVA Szeüsz)
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 ____________________________________________ ____________________________________________  
Cím: 5000 Szolnok, József Attila út 14.. ✉: 5001 Szolnok Pf.: 110 

Telefon: +36(56) 510-040 Fax: +36(56) 420-114 
E-mail: jasz.titkarsag@katved.gov.hu,  
Hivatali kapu azonosító: 106226155 

 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

36600/783-17/2022.ált. 















 

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 

Dusa Zsuzsanna állami főépítész asszony 

részére 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Iroda 

 

Szolnok 

Kossuth Lajos út 6-8. 

5000 

 

 

 

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre! KRID: 513145796 

 

Tisztelt Állami Főépítész Asszony! 

Zagyvarékas község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos JN/40/00487-2/2022. 

számú, 2022. augusztus 12-én kelt megkeresésére 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 területrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban, hatáskör hiányában 

észrevételt nem teszek. A 2022. augusztus 22-én tartandó egyeztető tárgyaláson nem veszek részt. 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

Tisztelettel: 

dr. Sára Botond főispán megbízásából: 

 

 

Bognár Géza 

osztályvezető 

 
 

Iktatószám:  BP/0801/00310-8/2022 

Ügyintéző: Bánhidi Viktória 

Telefonszám: +36 1 815 9633 

Tárgy:  Zagyvarékas község település-

rendezési eszközeinek 

módosítása – tárgyalásos 

eljárás  



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: 13044-4/2022/h sz. példány
Hiv. szám: JN/40/00487-2/2022

Dusa Zsuzsanna
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

állami főépítész részére

Szolnok

Tárgy: Zagyvarékas Község településrendezési eszközeinek 
módosítása tárgyalásos eljárás keretében

Tisztelt Állami Főépítész Asszony!

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

Tájékoztatom Állami Főépítész asszonyt, hogy véleményemet a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 42. § (4) bekezdésére és 9. melléklete táblázata 14. 
sorának b) pontjára figyelemmel, a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) 
Korm. rendelet 1. §-ban kijelölt illetékességi területemen eljárva adtam meg.

Tájékoztatom tisztelt Állami Főépítész asszonyt, hogy véleményem nem minősül a 
Kormányrendelet 9. melléklete táblázatának 20. sorában meghatározott honvédelemért felelős 
miniszter, mint államigazgatási szerv véleményének.

A kiadmányozási jog a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás 6. függelékén alapul.

Budapest, időbélyeg szerint.

Tisztelettel:

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
honvédelmi miniszter

nevében és megbízásából:

Lázár Béla ezredes
Repülésfelügyeleti Osztály

osztályvezető (főov. h.)



Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): Antal Krisztina százados (Tel.: +36 1 474 1218; E-mail: antal.krisztina@hm.gov.hu)
Kapják: 1. sz. pld.: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda

(Hivatali Kapun továbbítva)
2. sz. pld.: Irattár



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



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: 12939-2/2022/h
Hiv. szám: JN/40/00491-2/2022

Dusa Zsuzsanna 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Iroda
állami főépítész

5000 Szolnok
Kossuth L. út 2.

Tárgy: Kunszentmárton város településrendezési eszközeinek módosítása - 
tárgyalásos eljárás - meghívó

Tisztelt Főépítész Asszony!

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

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

A tárgy szerinti témában meghirdetett 2022. augusztus 22 -i egyeztető tárgyaláson más 
irányú elfoglaltság miatt nem áll módomban részt venni. 

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

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

Budapest, „időbélyegző szerint”

Tisztelettel:

A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29.) 

HM utasítás alapján a honvédelmi miniszter 
nevében eljárva:

Bucsánszky Zoltán alezredes
településrendezési hatósági osztályvezető

Készült:  2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Varga Violetta százados (tel.:+36 (1) 474-1676; HM 022-22-015; 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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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

E-ALÁÍRÓÍV



 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG  

Cím: 5000 Szolnok, Baross út 39. 5002 Szolnok, Pf. 97. 

Telefon: (06 56) 501-600, BM: (32) 10-52 

E-mail: gi.jaszmrfk@jasz.police.hu 

Tárgy: Zagyvarékas Község 

településrendezési eszközeinek 

módosítása – tárgyalásos eljárás 

meghívásra válasz 

Hiv. szám: JN/40/00487-2/2022. 

Ügyintéző: Magyar Tímea ra. 

Tel.: 32/15-04 

 

Dr. Berkó Attila főispán úrnak, 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Iroda 

 

Szolnok 

Kossuth Lajos út 2. 

5000 

Tisztelt Főispán Úr! 

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) bekezdésében foglaltak szerint az alábbiakról 

tájékoztatom. 

A fenti rendelet 9. mellékletében meghatározottak alapján a főkapitányságok egyeztetési 

szakterületüket érintően a határrendészet vonatkozásában nyilatkoznak. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén 

határvédelemmel érintett szakasz nincs, ezért a hatáskörébe tartozó kérdésekben a településre 

vonatkozó jogszabályon alapuló követelményeket és a koncepció tartalmi követelményeivel 

kapcsolatos elvárásokat, a települést érintő ágazati elhatározásokat megfogalmazni nem 

kívánok. 

Továbbá tájékoztatom, hogy az eljárás további szakaszaiban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Rendőr-főkapitányság nem kíván részt venni. 

Szolnok, időbélyegző szerint 

Tisztelettel 

Dr. Dorkó Zsolt r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 









 

 
 
 
 

 

Agrárügyi Főosztály 

 Erdőfelügyeleti Osztály 
4024 Debrecen, Kossuth utca 12-14. II. em.  

Telefon: (36 52) 521 020, E-mail: hajdu-erdeszet@hajdu.gov.hu  
Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: HBMKHEI 114037375  

 

Ügyiratszám: HB/15-ERD/13646-2/2022. 

 

Ügyintéző: Gábor Edit Melinda/Vágó Gergő 

 

Telefon: +36 52/521-020 

Tárgy: vélemény Zagyvarékas Község 
településrendezési terv módosításához-környezeti 
vizsgálat szükségessége 

Iktatószám: 1799-3/2022. 

Ügyintézőjük:Horváth Adriennem b. főépítész 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal erdészeti feladatkörében eljáró Agrárügyi Főosztály 
Erdőfelügyeleti Osztálya (a továbbiakban: erdészeti hatóság) Zagyvarékas Község Önkormányzat 
Polgármestere (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) 2022. június 27-én érkezett megkeresésére indult 
eljárásban kiadja az alábbi 

VÉLEMÉNY-t 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Polgármestere megkereste az erdészeti hatóságot, hogy 
Zagyvarékas Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet szerint módosítani kívánja településrendezési 
eszközeit. Kéri az erdészeti hatóságot, hogy a helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezett 
módosítása kapcsán adjon véleményt a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat 
elkészítésének szükségességéről, valamint a várható környezeti hatás jelentőségéről. 

Az erdészeti hatóság a véleményezésre megküldött dokumentáció vizsgálata során megállapította, hogy 
a településrendezési eszközök módosítása nem érint az Országos Erdőállomány Adattár 
nyilvántartásában szereplő erdőnek vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló 
földterületnek minősülő területet.              
Ennek megfelelően az erdészeti hatóság a környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja 
szükségesnek. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. § 4a) bekezdése szerint az erdészeti hatóság 
jogosult annak megállapítására és igazolására, hogy mely terület minősül az Evt.-ben meghatározott 
erdőnek. 

A véleményezést a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés által biztosított hatáskörében, a programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet és az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény 55. §-ában foglaltak szerint adta meg  
az erdészeti hatóság. 

Debrecen, időbélyegző szerint 
 …………………………….. 
 Gábor Edit Melinda 
 osztályvezető 
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Kapják: 
1. Zagyvarékas Község Önkormányzata  hivatali kapu (KÉR) 
2. Irattár: V:\!Kéziratok2022\Vélemény TRT-hez\13646-2-2022 Zagyvarékas  TRT módosítás - környezeti vizsgálat 

szükségessége.doc 

 







 

 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 

 

Polónyi László polgármester nevében és hatáskörében eljáró pénzügyi bizottság elnöke 

részére 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata 

 

 

Iktatószám:  BP/FNEF-TKI/3918-2/2022. 

Ügyintéző: Rybicska Antalné 

Telefonszám: +36-1-4653866 

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

Tárgy:  Véleményezés természetes gyógytényező 

érintettsége szempontjából 

Hivatkozási szám: 1799-3/2022. 

 

 

 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

 

Zagyvarékas község településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat 

szükségességének véleményezése 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 a környezet védelméért felelős szerv feladatát az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 2/2005. Korm. 

rendelet) 3. számú melléklete II.2. pontjának g) bekezdése állapítja meg.  

BFKH felhívja a figyelmet a 2/2005. Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésére, mely szerint:  

„4. § (2a) Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre vonatkozó 

nyilvántartását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének vizsgálata 

céljából. Ha a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, a döntéshez Budapest Főváros 

Kormányhivatalának véleményét nem szükséges kikérni.” 
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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. Somogyi Rozália 

 osztályvezető 

 

Melléklet: – 

 

 

Kapják: 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzata – Hivatali kapu  

2. Irattár 

 

 



 
FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 

(a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 11.§ (6) szerint) 

 

ZAGYVARÉKAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA  

LAKÓTELÉKEK BEÉPÍTÉSE ESETÉN AZ EGYÉB RENDELTETÉSŰ ÉPÜLETEK 

TERÜLETÉRE VONATKOZÓ HÉSZ ELŐÍRÁS PONTOSÍTÁSA, MÓDOSÍTÁSA 

 

 

Az Önkormányzatot a Kézér – Agrártrans Kft. kereste meg azzal a kéréssel, hogy  a falusias 

lakóterületen mezőgazdasághoz kapcsolódó tároló funkciójú épületet szeretne megvalósítani, 

amely az építési övezetre vonatkozó előírások alapján elhelyezhető, azonban az általános 

előírások szerint  a lakófunkciójú épület alapterületét nem haladhatja meg az egyéb rendeltetésű 

épületek területe, így nem tudja megvalósítani  a tárolót, és kérte, hogy a Képviselő – testület 

járuljon hozzá a településrendezési eszközök módosíttatásához. 

A településrendezési eszköz módosítás a helyi építési szabályzat módosítására vonatkozik, 

melyben a lakótelkek beépítése esetén az egyéb rendeltetésű épületek területére vonatkozó 

előírást kell pontosítani, szabályozni. 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet alapján a településrendezési eszköz egyeztetési eljárása: 

tárgyalásos eljárás, tekintettel arra, hogy a helyi építési szabályzat előírása változik, a 

tervmódosítás nem érinti a településszerkezeti tervet és leírást, nem érinti a szabályozási tervet 

és fő műszaki infrastruktúra elemet sem változtat meg, valamint  a tervezési területet az 

önkormányzat Képviselő – testületi határozattal kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. 

 

A 2013. január 1-én életbe lépő jogszabályváltozások adta új jogi környezet nagyobb 

szabadságot enged a települések önkormányzatainak többek között pl. abban, hogy a 

tervdokumentációk tartalmára előírt követelményeket az önkormányzati főépítész határozza 

meg indoklással, amely tartalmat és indoklást a főépítésznek feljegyzésben szükséges 

rögzítenie. E feljegyzést pedig szerepeltetni kell a tervanyag mellékletében. Az alábbiakban 

részletezett előírások szerint került jelen Feljegyzés megfogalmazásra. 

 

Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI.8.) Korm.rend.: 

3/A. § (2) szerint:  

„A megalapozó vizsgálat tartalmát a tervezési terület, a tervezési feladat és a tervezési cél 

figyelembevételével aktualizálni kell olyan módon, hogy a szükséges tartalmat és annak 

részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg.” 



3/C. § alapján: 

„Az önkormányzati főépítész tartalmat meghatározó feljegyzése, valamint az elhagyott tartalmi 

elemek indokolása a készülő megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat mellékletének részét 

képezi.” 

 

Jelen tervdokumentáció készítése során az alábbi táblázat szerinti szakági munkarészek 

elkészítése, szükséges. 

 

 

1. 
Tájrendezési 

munkarész 
Szaktervező bevonása nem szükséges 

2. 
Környezetalakítási 

munkarész 
Szaktervező bevonása nem szükséges 

3. 
Közlekedési 

munkarész 
Szaktervező bevonása nem szükséges 

4. Közművek Közmű szakági tervezők bevonása bevonása nem szükséges 

5. Hírközlési munkarész 
Szaktervező bevonása nem szükséges, mivel általános 

előírásként HÉSZ módosításra vonatkozik a TRT módosítás  

6. MATrT és MTrT  

A területrendezési eszközökkel való összhang kidolgozása 

nem szükséges, mivel településszerkezeti változás nem 

történik és fő műszaki infrastruktúra nyomvonala sem változik 

meg. 

7. 
Biológiai aktivitási 

érték 

Jelen dokumentációhoz új beépítésre szánt terület nem került 

kijelölésre a területre vonatkozóan, így nem  szükséges a 

szintentartást bizonyítani. 

 

A településrendezési eszköz módosításhoz szaktervezők bevonása nem szükséges, tekintettel 

arra, hogy területfelhasználási változás nem történik, és csak a helyi építési szabályzat előírása 

módosul, valamint pontosításra kerül 

A településrendezési terv módosítása során a 2019. évben jóváhagyott Zagyvarékas község 

teljes közigazgatási területére készült településrendezési eszközök a 314/2012. (XI.8.) 

Kormányrendelet szerint és a hatályos OTÉK előírásai alapján készültek. 

A településrendezési eszköz módosításhoz a tervezés tárgyával kapcsolatban szükséges a 

jóváhagyott helyi építési szabályzat módosítása. 

A tervmódosításhoz alátámasztó munkarész elkészítése szükséges csak a tervezés tárgya 

vonatkozásában. 

A településrendezési eszköz módosításhoz a hatályos településrendezési eszköz minden 

munkarésze felhasználható. 

A településrendezési tervmódosítást megelőzően a településképi rendelet módosult, a 

településképi rendeletben foglaltakkal az összhang biztosított. 

 

Az örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítése nem szükséges, tekintettel arra, hogy 

kevesebb, mint 10 éve készült. 



A tervezéssel érintett területre, tekintettel arra, hogy csak a helyi építési szabályzat előírása 

módosul nem szükséges régész szakértő bevonása. 

 

A megalapozó vizsgálat kiegészítése nem szükséges, tekintettel arra, hogy  csak szabályozási 

jellegű előírások pontosítása, módosítása történik. 

 

A tervmódosítással összefüggő általános és szakági fejezetek felhasználhatók, kiegészíthetők, 

aktualizálhatók. 

 

 

 

 

 

Zagyvarékas, 2022. július 05. 
 

 

  
 Horváth Adrienne 

 megbízott főépítész 







Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező. 

 

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

záradékolás megjelenítését szolgálja. 

































































Szabályozott Tevékenységek  

Felügyeleti Hatósága 

Bányászati és Gázipari Főosztály 

Szolnoki Bányafelügyeleti Osztály 

Székhely: 1051 Budapest, Sas utca 20-22. Telefon: +36 (1) 550 2500 Email: sztfh@sztfh.hu  Hivatali kapu: SZTFH 
Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf. 547. Fax: +36 (1) 550 2495 Honlap: www.sztfh.hu KRID: 469506375  

 

 

Polónyi László 

polgármester 

részére 

 

Zagyvarékas Község Polgármestere 

 

KRID: 108079727 

A levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre. 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (továbbiakban: Bányafelügyelet) a 2022. június 

27-én érkeztetett „Véleménykérés Zagyvarékas község településrendezési eszközök módosításához 

kapcsolódó környezeti értékelés készítéséről” tárgyú megkeresésükre az alábbi véleménnyel szeretne 

hozzájárulni: 

 

A Bányafelügyelet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (3) és 4. § és a mellékelt dokumentáció alapján 

nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálat elkészítését a módosításhoz, mivel a területhasználat 

földtani közegre elviselhető hatású. A tárgyi tevékenység a földtani közegre veszélyeztetettséget nem 

jelent. 

 

A Bányafelügyelet hatáskörét és illetékességét az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgála-

táról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. melléklet II.2 f) pontja és a Szabályozott Tevékenységek 

Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 1. § (1a) bekezdés, 3. § (1) bekezdés e) pontja 

határozzák meg. 

 

Szolnok, „időbélyegző szerint” 

 

 

 

 

 Farkas Emese 

 osztályvezető 

 
Erről értesülnek: 

1. Mezőtúr Város Alpolgármestere, 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. (Hivatali kapun) 

2. Irattár 

Iktatószám: SZTFH-BANYASZ/7364-2/2022 Azonosító szám:  

Tárgy: Tájékoztatás –környezeti vizsgálat 

lefolytatásának és környezeti értékelés 

készítésének szükségességéről 

Hivatkozási szám: 1799-3/2022. 

Ügyintéző: Földi Zoltán 

Telefon: +36-56-512-331 

E-mail: zoltan.foldi@sztfh.hu 

Mellékletek:  
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