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BÁNYÁSZATI ÉS GÁZIPARI FŐOSZTÁLY 

Szolnoki Bányafelügyeleti Osztály  
 

Iktatószám: SZTFH-BANYASZ/3135-2/2022 Ügyintéző: Földi Zoltán 

Tárgy: Tájékoztatás – Zagyvarékas Község tele-

pülésrendezési eszközeinek módosítása - tárgya-

lásos eljárás 

Telefon: +36-56-512-331 

Email: zoltan.foldi@sztfh.hu 

Hiv. szám: JN/40/00193-4/2022. 

Melléklet: -- db 
 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészeti Iroda 

 

Dusa Zsuzsanna 

állami főépítész 

részére 

 

Tisztelt Címzett! 

 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (továbbiakban: Bányafelügyelet) a 2022. április 01-

én érkeztette 2022. április 11-én (hétfő) 14
00

 órára összehívott tárgyi egyeztetésre szóló meghívót. A 

Bányafelügyelet az egyeztetésről (videokonferencia) kimentését kéri és a Településrendezési Eszközök 

(TRE) módosítás eredményes lefolytatásához az alábbi véleménnyel szeretne hozzájárulni. 

 

A Bányafelügyelet áttekintette a megkereséshez mellékelt (ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉS-

RENDEZÉSI ESZKÖZÉNEK MÓDOSÍTÁSA, (Zagyvarékas külterületén hírközlőtorony elhelyezésére 

vonatkozóan helyi építési szabályzat módosítás); Szolnok, 2022. február hó) dokumentációt, amely tar-

talmával egyetért, javaslatot nem tesz, kifogást nem emel. 

 

A Bányafelügyelet jelen véleményét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-

nyekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (4) alapján adta meg. 

 

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

 Dr. Biró Marcell elnök 

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

  Farkas Emese 

 osztályvezető 

 
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 











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: 5017-2/2022/h
Hiv. szám: JN/40/00193-4/2022.

Dusa Zsuzsanna
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Iroda
állami főépítész

5001 Szolnok
Pf. 111

Tárgy: Zagyvarékas község településrendezési eszközeinek módosítása - 
tárgyalásos eljárás, végső szakmai véleményezés

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. április 11-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.

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

Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere

nevében és megbízásából

Bucsánszky Zoltán alezredes
településrendezési hatósági osztályvezető

. 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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Készült:  2 példányban
Egy példány: 2 lap
Ügyintéző (tel/fax): Halász László alezredes (tel.:+36 (1) 414-1100/21-205; HM 022-21-205; fax: +36 (1) 474-1467)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett 
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HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
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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: 4963-3/2022/h sz. példány
Hiv. szám: JN/40/00193-4/2022

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.

Budapest, időbélyeg szerint

Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter

nevében és megbízásából:

Lázár Béla ezredes
Repülésfelügyeleti Osztály

osztályvezető (főov. h.)



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

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



HONVÉDELMI  M IN ISZTÉRIUM
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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 2. 

5001 

 

 

 

 

 

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre  KRID: 513145796 

 

Tisztelt Állami Főépítész Asszony! 

Zagyvarékas község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos JN/40/00193-4/2022. 

számú, 2022. április 1-jén 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. április 11-én tartandó egyeztető tárgyaláson nem veszek részt. 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 

Tisztelettel: 

dr. Sára Botond 
kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 Bognár Géza 
osztályvezető 

 

Iktatószám:  BP/0801/00310-4/2022 

Ügyintéző: Bánhidi Viktória 

Telefonszám: +36 1 815 9633 

Tárgy:  Zagyvarékas község 

településrendezési 

eszközeinek módosítása 

(hírközlőtorony elhelyezése) – 

tárgyalásos eljárás  





 

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 TRE 

eszközeinek módosítása–tárgyalásos 

eljárás meghívásra válasz 

Hiv. szám: JN/40/00193-4/2022. 

Ügyintéző: Magyar Tímea ra. 

Tel.: 32/15-04 

 

Dr. Berkó Attila kormánymegbízott úrnak, 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Iroda 

 

Szolnok 

Kossuth Lajos út 2. 

5000 

Tisztelt Kormánymegbízott 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/09545-2/2022. 
 
Ügyintéző: Gábor Edit Melinda/Vágó Gergő 
 
Telefon: +36 52/521-020 

Tárgy: vélemény Zagyvarékas Község 
településrendezési terv módosítása vonatkozásában 
Iktatószám: JN/40/00193-4/2022. 
Ügyintéző: Horváth Edina 
Telefon: +36 56/523-917 

 

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. április 4-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 Önkormányzat 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 Önkormányzat Képviselő-testülete a 
60/2021. (X.14.) sz. határozatával döntött. Az egyeztető tárgyalásra történő meghívó mellékletét képezte 
a tárgyalásos eljáráshoz készített véleményezési dokumentáció. 

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. 

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

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 
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Kapják: 

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

2. Irattár: V:\!Kéziratok2022\Vélemény TRT-hez\09545-2-2022 Zagyvarékas TRT módosítás - 
vélemény tárgyalásos eljárás.doc 

 











JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Szám: 36600/783-10/2022.ált.
Tárgy: Zagyvarékas  község  módo-

sított  településrendezési
eszközök véleményezése.

Hiv. szám: JN/40/00193-4/2022.
Horváth Edina

Ügyintéző: Pádárné  Bögös  Erika  tű.
szds.

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,
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valamint  a  közterületi  tűzcsapokat  állandóan  hozzáférhetően  kell  tartani,  azokat
eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad az OTSZ 72. § (9) bekezdése alapján.

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
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települési  önkormányzat  képviselőiből.  A  veszélyes  anyagokkal  foglalkozó  üzem  és  a
fejlesztő képviselője a bizottság ülésén részt vehet.
(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/40/00193-
4/2022.)  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
módosítása során  figyelembe kell venni. Zagyvarékas település esetében az érvényben lévő
besorolási  kategória  (II.).  Jellemzően  az  ár-  és  belvízi-,  valamint  rendkívüli  időjárási
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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:

Zagyvarékas Községi Önkormányzat Polgármestere kérelme alapján hatóságunk véleményét
kérte  a  JNSZ  Megyei  Kormányhivatal  Állami  Főépítész  Iroda  a  Zagyvarékas  település
településrendezési tervének módosítása érdekében.
A  település  közigazgatási  területén  hírközlőtorony  külterületen  történő  elhelyezésének
érdekében érdekében szükséges a területfelhasználási változások kijelölése és megvalósítása
érdekében a településrendezési eszközök módosítása.
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)
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Kapja:

1) JNSZ MKI Irattár
2) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda (NOVA Szeüsz)

 ____________________________________________ ____________________________________________  
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

36600/783-10/2022.ált. 
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Ügyiratszám: CD/8383-2/2022. 

Tárgy: Zagyvarékas község településrendezési esz-

közeinek módosítása 

Elektronikus levélcím: info@nmhh.hu 

Ügyiratszámuk: JN/40/00193-4/2022. 

Ügyintézőjük: Horváth Edina 

Készült: 2022. április 11. 

  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Iroda 
 

SZOLNOK 
Kossuth Lajos út 2. 
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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 sze-

rinti településrendezési eszközök módosítására vonatkozó véleményezési dokumentáci-

óban foglaltakat megvizsgálta. 

A Hatóság megállapította, hogy a véleményezési dokumentáció tartalmaz hírközlési alá-

támasztó szakági munkarészt, azonban az szaktervező bevonása nélkül készült a jelen-

legi és tervezett állapot figyelembevételével. 

Fenti véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stra-

tégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdése alapján adta 

a Hatóság. 

 

 
Elektronikusan aláírt dokumentum. 
Kiadmányozta: Németh József hatósági irodavezető  Debrecenben, 

az elektronikus aláírás szerinti időpontban 



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Környezeti vizsgálat lefolytatása
Ügyszám: 36600/4397/2021.ált

                                                                                           Ügyintéző: Baloghné Engler Orsolya
Telefon: 56/501-900 (20094 mellék)

Zagyvarékas Község Önkormányzat
Zagyvarékas
Rákóczi út 56.
5051

Tisztelt Polgármester Úr!

Zagyvarékas Község Önkormányzata 2021. december 13-án kelt beadványában hatóságunk
véleményét  kéri  a  Zagyvarékas  község  település  közigazgatási  területére  vonatkozó
településrendezési terv módosításához kapcsolódó, környezeti értékelés eldöntésére irányuló
előzetes tájékoztatási dokumentáció alapján.

A település  teljes  külterületén  a  hírközlőtornyok elhelyezésének érdekében a helyi  építési
szabályzat előírásainak pontosítása, kiegészítése, módosítása szükséges.

Az  egyes  tervek,  illetve  programok  környezeti  vizsgálatáról  szóló  2/2005.  (I.11.)  Korm.
rendelet alapján környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartjuk szükségesnek.

Kelt: Szolnok, elektronikus bélyegző szerint

Matuska Zoltán tű. ezredes
         tűzoltósági tanácsos

        igazgató

       nevében és megbízásából

        Soltész Ferenc
        szolgálatvezető-helyettes

Kapják: 
1. Irattár
2. Címzett – Hivatali Kapu

 ____________________________________________ ____________________________________________  
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

36600/4397-2/2021.ált. 



 

 
 
 
 

 

Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály 
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A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal erdészeti feladatkörében eljáró Agrárügyi Főosztály 
Erdőfelügyeleti Osztálya (a továbbiakban: erdészeti hatóság) Zagyvarékas Község Polgármesterének 
(5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) 2021. december 14-én érkezett megkeresésére indult eljárásban 
kiadja az alábbi 

VÉLEMÉNY-t 

Zagyvarékas Község Polgármestere megkereste az erdészeti hatóságot, hogy Zagyvarékas Község 
Önkormányzata településrendezési eszközeinek tervezett módosítása kapcsán adjon véleményt a 
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat elkészítésének szükségességéről és 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 településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (4) 
bekezdése valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. §-ában 
foglaltak szerint adta meg az erdészeti hatóság. 

Debrecen, digitális aláírás szerint 
 
 
Rácz Róbert kormánymegbízott                                  
nevében és megbízásából:                                      

 

 Gábor Edit Melinda  
osztályvezető helyett 

  
 ……………………………….. 
 Szemerédy Miklós Szilárd 
 kormánytisztviselő 



 2 

 
Kapják: 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzata Polgármestere hivatali kapun keresztül (KÉR) 

2. Irattár  V:\!Kéziratok2021\Vélemény TRT-hez\22544-2-2021 Zagyvarékas- környezeti vizsgálat szükségessége.doc 
 







ZAGYVARÉKAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁS 
 

 

 

 

  
Kiszelovics Ildikó EV 

 

5000 Szolnok, Szántó körút 52. I. lh. II/5. 
 

 

Sz.:26 / 2021. 

 

 

 

ZAGYVARÉKAS 
 

KÖZSÉG 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÉNEK MÓDOSÍTÁSA 

 

(Zagyvarékas külterületén hírközlőtorony elhelyezésére vonatkozóan 

helyi építési szabályzat módosítás) 

 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Szolnok, 2022. február hó 
 

 



ZAGYVARÉKAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁS 
 

 

 

 

2 

Aláírólap 
Zagyvarékas Község településrendezési eszközének 

módosításához 

 

 

 

 

Vezető településtervező:     ------------------------------ 

                                         Kiszelovics Ildikó 

                                           TT-1-16-0238 

         településmérnök, városépítési   

          városgazdasági szakmérnök 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szolnok, 2022. február hó 

 

 

 

 



ZAGYVARÉKAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁS 
 

 

 

 

3 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

 

Zagyvarékas Község Településrendezési eszköz módosításának 

Alátámasztó munkarészéhez 

 

 

1. Előzmények  

 

1.1. Bevezetés 

1.2. Településrendezési eszközök összhangjának vizsgálata 

 

2. Településrendezési javaslatok 

 

2.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

 

2.1.1. Beépítésre szánt területek 

 

2.1.2. Beépítésre nem szánt területek 

 

2.1.3. Szerkezetet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 

 

2.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 

 

 

3. Változással érintett területek 

 

3.1.Településszerkezeti változások bemutatása 

 

3.2. Településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 

bemutatása 

 

3.3. A változások a hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának 

bemutatása 

 

4. Szakági javaslatok 

 

4.1. Tájrendezési javaslat 

 

4.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 

 

4.1.2. Természetvédelmi javaslatok 

 

4.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslat 

 

4.1.4. Biológiai aktivitásérték változása 

 

 

 

 



ZAGYVARÉKAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁS 
 

 

 

 

4 

4.2. Zöldfelületi rendszer fejlesztése 

 

4.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslata 

 

4.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 

 

4.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 

 

5. Közlekedési javaslatok 

 

5.1. Közúti hálózat kapcsolatok 

 

5.2. Főbb közlekedési csomópontok 

 

5.3. Belső úthálózat 

 

5.4. Közösségi közlekedés 

 

5.5. Kerékpáros közlekedés 

 

5.6. Főbb gyalogos közlekedés 

 

5.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás 

 

6. Közművesítési javaslatok 

 

6. 1. Víziközművek 

 

6.2. Energiaellátás 

 

6.3. Hírközlés 

 

6.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energia gazdálkodás, 

egyedi közműpótlók 

 

7. Környezeti hatások és feltételek 

 

8. Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása 

 

9. Szabályozási koncepció 

 

10. Örökségvédelem 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAGYVARÉKAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁS 
 

 

 

 

5 

 

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, ezen belül a helyi építési szabályzatot a külterületre vonatkozóan, 

hírközlőtorony elhelyezésére vonatkozó előírások  pontosítása érdekében. 

 

 

A településrendezési terv módosításáról a 60/2021. (X.14.) számú Képviselő – testületi 

határozattal döntött Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete. 

 

 

Az Önkormányzatot a metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt. kereste meg azzal 

a kéréssel, hogy  a külterületen hírközlőtornyot szeretne létesíteni, melyre vonatkozóan kéri, 

hogy a településrendezési eszközök módosíttatásához járuljon hozzá az Önkormányzat. 

 

A településrendezési eszközök módosíttatására településrendezési szerződés keretein belül 

kerül sor. 

 

 

 

A településrendezési eszköz módosításáról a 60/2021. (X. 14.) Képviselő – testületi 

határozattal döntött Zagyvarékas Község Képviselő - testülete. 
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60/2021. (X. 14.) 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. 

 

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 4/2022. (II.02.) 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 3/2022. (II.2.) 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 hírközlőtorony elhelyezésre vonatkozó rendelkezései a teljes 

külterületre egyetemlegesen vonatkoznak. 

 

 
 

Zagyvarékas közigazgatási területe - alaptérkép 
 

 

Szakági alátámasztó munkarészek: 

 

1. Tájrendezési Szaktervező bevonása nélkül készül, a 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. 
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4. Közművesítési Szaktervező bevonása nélkül  készült, a hatályos terv 

figyelembevételével. 

 

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, a költségviselő által biztosított engedélyezési terv 

felhasználásával. 

 

 

Tervezési előzmények: 

 

Zagyvarékas község önkormányzatét a metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt., 

mint tervező, a Vantage Towers Zrt. megbízásából kereste meg azzal a kéréssel, hogy  a 

külterületen hírközlőtornyot szeretne létesíteni. A torony létesítése mezőgazdasági területen 

történne a belterülettől megfelelő távolságot tartva és a védett területeket elkerülve. A 

hatályos helyi építési szabályzat előírásai nem egyértelműek, így az előírások pontosítása 

szükséges.  

 

A Vantage Towers Zrt  fejlesztésének bemutatása: 

 

A Vantage Towers Zrt. Zagyvarékas külterületén  a 096/4 hrsz-ú területen tervez a Vodafone 

meglévő mobiltelefon hálózat bővítéseként új bázisállomást. 

A tervezett állomás koordinátái: EOV x: 213 026, EOV y: 730 816, Balti magasság: 85,30 m 

 

A hírközlőtorony Zagyvarékas, külterület 096/4 hrsz-ú területén, magántulajdonú telken 

kerülne elhelyezésre. A tervezéssel érintett terület a belterülettől délre, attól több, mint 100 

méter távolságra található. 

A bázisállomás megközelítése földúton történik. 

A tervezési terület síknak tekinthető, jelenleg művelés alatt áll. 

A tervezéssel érintett terület megközelítése Zagyvarékas belterülete felől a Külső – 

Alkotmány utcán (586 hrsz) és 585 hrsz földúton és 096/4 hrsz-ú magántulajdonú telken 

kialakított földúton át megközelíthető. 

Elhelyezendő antenna:  

1 db mikro antenna szint (a torony tetején 4 db 600 mm átmérőjű antenna lesz telepítve 

+50,95 m magasságra) és 1 db szektor antenna szint ( a mikro antenna szint alá 6 db 2,9 m 

magas szektor antenna lesz telepítve 3 db „H – adapter” segítségével +47,25 m magasságra) 

lesz kialakítva  a tornyon . 

A tervezett +51, 5 m magasságú GILTEK WIND öntartó rácsos szerkezetű torony egyenlő 

oldalú háromszög alaprajzú, változó oldalhosszúsággal, csőszerelvényből kialakítva, a 

monolit vb. pontalaphoz lehorgonyzó csonkkal van rögzítve.  A rácssíkokat övrudak és a 

közöttük lévő, rácsozás alkotja. Az övrúd és a rácsrúd kapcsolata felhegesztett csomó-

lemezhez történő csavarozással van megoldva, a rácsrúd felvágásával. 
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Az antennák felszerelésére, javítására, cseréjére és üzemeltetésére egy pódium helyezhető a 

+49,20m szintre. A tornyon pihenő pódiumot tervezünk elhelyezni +24,20m magasságban. A 

pódiumok járófelülete taposórácsból készül. A taposófelület biztonságos használatához 

szükséges a korlát kialakítása. 

A torony szerkezete a lehorgonyzó szerelvény kivételével tüzihorganyzott felületvédelmet 

kap, a torony vörös fehér mázolása és akadályfény kiépítése a szakhatósági előírások szerint 

történik. 

Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály Repülésfelügyeleti Osztály szakhatósági 

állásfoglalása alapján a tornyot szekciónként váltakozva vörös (RAL3020) és fehér 

(RAL9016) színösszeállítású festéssel kell kivitelezni. A legfelső szekcióknak és toldatnak 

(9,5m) vörösnek kell lennie. Éjszakai jelzésként az építmény felső részén annak legmagasabb 

pontjához a lehető legközelebb a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi 

december hó 7. napján aláírt Egyezmény 14. Függelékének hetedik kiadása (2016. július) (a 

továbbiakban: ICAO Annex 14) 6.3 fejezete szerinti, B típusú közepes intenzitású aka-

dályfényeket elhelyezni. A torony felénél (21-27 m közötti magasságban) kiegészítő B típusú 

alacsony intenzitású akadályfényeket kell elhelyezni. Az akadályfények számát és el-

helyezését úgy kell meghatározni, hogy az minden irányszögből nézve biztosítsa a 

toronyjelölését. Az akadályfényeket egymástól 120°-kal eltolva kell felszerelni és 

szünetmentes 

energiaellátásukról gondoskodni kell. A toronyszerkezet üzemi előregyártással készül, 

csavarozott kapcsolatokkal a helyszínen ösz-szeszerelve. 

Az antennák megközelítése a torony belsejében vezetett, lezuhanásgátlóval felszerelt acél 

merevsínes turvatikas létra használatával. A torony villámvédelmi szívócsúccsal és le-

vezetéssel, valamint rádiótechnikai földelés levezetéssel rendelkezik. A villámvédelmi leve-

zetés az alaptesten keresztül kerül kivezetésre. Az antennák rögzítése bilincses csavarozott 

kapcsolattal történik. 

Talajmechanikai szakvélemény és statikai számítás alapján a tervlapokon jelölt torony 

alaptest főbb méretei (alaptest alaprajzi mérete, alaptest magassága, alapozási mélység stb.) 

meghatározásra kerültek. 

A rendszer részét képező 6db rádiótechnikai szekrény tipizált kialakítású, mely a torony 

tömbalapján kap helyet két sorba rendezve. 

A Vantage Towers Zrt. által bérelt terület 150m2 alapterületű. A rácsos torony tömbalapja 

körül egy 10x10m alapterületű 15cm vastag térbetont kell elkészíteni. A tervezett állomást 

típus kerítés és kétszárnyú kapu zárja körbe, mely 2,15m magas és a térbetonra lesz 

lerögzítve. A Vantage Towers Zrt. által bérelt terület, tervezett kerítésen kívüli része a ké-

sőbbiekben fog csak hasznosításra kerülni az állomás esetleges bővítése során /pl. napelem 

elhelyezés/ a déli oldalon. 

Az összes beépítendő acélszerkezet és kábeltálca tüzihorganyzott felületvédelemmel készül 

 

Kültéri rádiótechnikai berendezések: 

A Vantage Towers Zrt. által meghatározott előírás alapján, a tervezett állomáson 6db 

rádiótechnikai szekrény számára kell helyet biztosítani. A 6db szekrényt a rácsos torony 

alaptestén kell elhelyezni két sorban a létra két oldalára, a bázisállomás hossztengelyével 

párhuzamosan úgy, hogy a szekrények a létra felé nézzenek. 

A tervezett szektor antennák mögé 3-3db RRU berendezés kerül, az adapterek tartócsövére 

rögzítve, egymás fölé, lapjával szerelve (összesen 18db RRU). 

(Forrás: Vodafone 51.5 méteres torony építési engedélyezési tervdokumentáció, tervező: Pál- 

Szabó István) 
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Tervezési feladat: 

 

 
A helyi építési szabályzatban a hírközlőtorony elhelyezése feltételeinek   pontosítása, 

lakóépülettől történő elhelyezési távolságának szabályozása, és egyéb a hírközlőtornyok 

létesítésével kapcsolatos szabályozás kerül a helyi építési szabályzatba. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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. 

Területfelhasználási változás nem történik így a szerkezeti terv nem változik, annak leírása 

sem módosul. 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. 

A helyi építési szabályzat módosításával pontosításra kerül a hírközlőtornyok elhelyezésének 

feltétele, mely nem indokolja a településképi arculati kézikönyv és a hatályos településképi 

rendelet módosítását.  

A fent felsorolt dokumentumok egymással tartalmi összefüggésben vannak, a módosítás 

eredményeként csak a helyi építési szabályzat hírközlőtorony elhelyezésére vonatkozó 

előírásainak pontosítására kerül sor, így fenti dokumentumok továbbra is összhangban vannak 

egymással. 

 

 

 

2. Településrendezési javaslatok 

 

 

 

2.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

 

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 külterülete, melyen belül a különböző korlátozó 

elemek alapján lehatárolódik az a terület, mely elsődlegesen alkalmas a hírközlőtorony 

elhelyezésére. 

 

A település külterületén a hírközlőtorony az alábbi területeken nem helyezhető el: 

- országos ökológiai hálózat övezete 

- Zagyva folyó hullámtere 

- Zagyva folyó árvízvédelmi fővédvonalon belüli területe 

- árvízvédelmi fővédvonal 

- belterülettől számított 100 méter 
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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 egyetemlegesen a hírközlő tornyok elhelyezésének pontosítására 

vonatkoznak, 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 

 

A hirközlőtornyok elhelyezésére vonatkozó feltételek pontosítása során a beépítésre szánt és 

belterületi területekre vonatkozóan az előírások nem engedik a belterülettől történő …..m-es 

sávban a hírközlőtornyok elhelyezését a belterületi lakóterületek védelme érdekében.   

 

2.1.2. Beépítésre nem szánt területek 

 

A tervmódosítás pontosítja azokat a beépítésre nem szánt területeket, ahol a hírközlőtorony 

elhelyezhető. 

 

 

 

 

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 helyi építési szabályzatban előírásra kerülnek a hírközlőtornyok elhelyezésére vonatkozó 

védelmi és korlátozó elemek. 

Ezen védelmi és korlátozó elemek: 

 

- országos ökológiai hálózat övezete 

- tájképvédelmi terület övezete 

- belterülettől számított 100 méter 
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A településrendezési terv módosítását kezdeményez beruházó által kiválasztott helyszín a 

védelmi és korlátozó elemek figyelembe vételével történt. 
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3. VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 
 

 

3.1.Településszerkezeti változások bemutatása 

 

Jelen településrendezési terv módosítás nem érinti a hatályos településszerkezeti tervet. 

 

 
 

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 mezőgazdasági térség, erdőgazdálkodási térség és 

települési térség térségi területfelhasználásba  sorolt. 
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A módosítással érintett terület az alábbi térségi övezetekbe sorolt: 

 

- Ökológiai hálózat övezete 

- Erdők és erdőtelepítésre javasolt területek övezete 

- Tájképvédelmi terület övezete 

- Nagyvízi meder övezete 

- Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

- Térségi együttműködés övezete 

- Ártéri tájgazdálkodás övezete 

 

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

megegyező nyomvonalon és hosszon ábrázolja, eltérés nélkül. 

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 
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A külterületen a megvalósuló hírközlő torony 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-

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 

hálóazt területével. 

 

A település közigazgatási területén található fent felsorolt természetvédelmi szempontból 

védett területeken hírközlőtorony elhelyezése nem javasolt. 

 

4.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslat 

 

Zagyvarékas külterületén tervezett hírközlő torony tájkép szempontjából meghatározó 

létesítmény a 40-50 méter magas toronyszerű rácsostartós szerkezetével. 

A település közigazgatási területét érinti az országos ökológiai hálózat övezete és  a 

tájképvédelmi terület övezete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAGYVARÉKAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁS 
 

 

 

 

20 

 

 Ökológiai hálózat övezete 

 

 kivágat a MTrT 3.1. sz. mellékletéből 

 

Vonatkozó előírásokat a 2018. évi 

CXXXIX. törvény 26. §-a tartalmazza. 

Az Országos Ökológiai Hálózat 

elemeinek területén új beépítésre szánt 

területet nem jelöl ki. Az Ökológiai 

hálózat övezetében új célkitermelőhely 

és külfejtéses művelésű bányatelek 

létesítése, valamint meglévő külfejtéses 

művelésű bányatelek bővítése, erőmű 

létesítése nem lehetséges.  

 

 

 

 

Az országos ökológiai hálózat övezete a település közigazgatási területének észak – 

északkeleti részét, jellemzően a Zagyva folyót és annak ártéri területeit érinti. Ezen 

területeken a tájkép védelme érdekében a hírközlőtornyok elhelyezése nem javasolt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájképvédelmi terület övezete 
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 kivágat a MTrT 3.4. sz. mellékletéből 

 

Vonatkozó előírásokat a MvM rendelet 

4.§-a tartalmazza. 

A területen beépítésre szánt területet 

nem jelölhető ki. Bányászati 

tevékenység ezen területen nem 

folytatható.  

 

 

 

 

A tájképvédelmi terület övezete a település közigazgatási területének észak – északkeleti 

részét, jellemzően a Zagyva menti területeket érinti. Ezen területeken a tájkép védelme 

érdekében a hírközlőtornyok elhelyezése nem javasolt. 

 

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. 

 

 

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.  

 

 



ZAGYVARÉKAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁS 
 

 

 

 

22 

5. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
 

 

5.1. Közúti hálózat kapcsolatok 

 
 

 

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 
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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 

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. 

 

A településrendezési terv módosítást kezdeményező a  tervezett hírközlő tornyot a 096/4 hrsz-

ú földrészleten tervezi megvalósítani. A terület megközelítése  Zagyvarékas felől, a Külső-

Alkotmány utcán (586hrsz) és 585hrsz földúton és 096/4 hrsz-ú magántulajdonú telken 

kialakított földúton át javasolt. 

 

 

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. 
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5.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás 

 

A hírközlőtorony megvalósítása esetén javasolt az időszakos parkolás részére területe 

kijelölni telken belül. 

 

Előírások a tervezéssel érintett területekre vonatkozóan: 

 

 

Új építmények környezetének tervezésekor a tűzoltógépjárművek nem rendszeres 

közlekedésére és üzemeltetésére a területet és az utat biztosítani kell. 

 

 

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 hírközlőtornyok külterületen történő elhelyezésének 

szabályozására vonatkozik, így víziközmű szempontjából nem releváns. 

 

A tervmódosítást kezdeményező által létesítendő hírközlő torony  telepítése termőföldet érint. 

A bázisállomás építése és működése közben nem keletkezik a 10/2000 (VI. 2) Köm-EüM-

FVM-KHVM együttes rendeletének 2. sz. és 3. sz. mellékletében felsorolt, élővizeket, felszín 

alatti vizeket illetve a földtani közeget károsító anyag. 

 

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.  
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A tervmódosítást kezdeményező által tervezett hírközlő torony áram és feszültségnem: 

3x400/230V, 3F+PEN, 50Hz Névleges villamos csatlakozási igény: 3x16A. 

A tervezett Vantage Towers Zrt. bázisállomás villamosenergia ellátása az E.ON  Kft meglévő 

kisfeszültségű hálózatáról megvalósítható. A méretlen kábel elágazását az áramszolgáltató 

készíti el. A fogyasztásmérő főmérő. 

A torony közvilágítással nem lesz ellátva. 
Az állomás elemeit (antennatartók, berendezések) új kiépítésű földelési és villámvédelmi rendszer 

fogja védeni. 

 

 

 

A hírközlőtornyok elhelyezése esetén a meglévő elektromos energiaellátó hálózatot és 

annak védőtávolságát figyelembe kell venni. 

 

 

Védőtávolságok:  

 

 20/04 transzformátor állomás esetén a belterületen 2,5 m 

 0,4 kV-os csupasz szabadvezeték      kül- és belterületen 1 m 

 0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték     kül- és belterületen 0,5 m 

 0,4 kV-os földkábel   kül- és belterületen 1,0 m 

 

Tilalmak a biztonsági övezetben 

 

0,4 –20-220kV-os földfeletti vezeték és 20/0, 4kV-os transzformátor állomás esetén  

 

Tilos: 

 

oszlop, torony, önálló tartószerkezet, állványzat elhelyezése 

benzin, gáz, olajtartály elhelyezése 

4 m-nél magasabb növényi kultúra, gémeskút, sorompó telepítése 

magasles, lőtér létesítése 

 

nem éghető anyag 2m-nél magasabb depóniában (siló, víztartály, építőanyag, termény… stb.) 

tárolása 

tűz- és robbanásveszélyes anyag (nád, tűzifa, …stb.) tárolása 

tűz- és robbanásveszélyes anyagok égetése. 

 

0,4 – 20kV-os földben elhelyezett vezeték esetén  

 

Tilos: 

 

bármilyen végleges épületet, építményt, berendezést (az alapozást is) oly módon elhelyezni, 

hogy a biztonságos üzemelést, üzemzavar elhárítást akadályozza. 

Ideiglenes épületet, építményt, berendezést előzetes hozzájárulás nélkül létesíteni.  

Olyan tevékenység végzése, mely a föld alatti vezeték folyamatos és biztonságos üzemét 

veszélyezteti, (savas, lúgos anyagok földre öntése) 

Fokozottan tűz – és robbanásveszélyes anyag tárolása, égetése 

Talajba ágyazott műtárgy, oszlop stb. ásás nélküli kibontása 
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Korlátozások biztonsági övezetben 

 

0,4 – 20 – 220 kV-os föld feletti vezeték esetén 

 

épületre szerelt antenna csak külön előírások betartásával létesíthető 

épületek teraszain, erkélyein korlátozással feszíthető ki zsinór (ruhaszárító)  

Munkavégzés csak meghatározott feltételek mellett végezhető 

Külön előírás szerint létesíthető fémszerkezet, fém szőlőkordon, fémkerítés, fém 

öntözőberendezés 

Korlátozott a mezőgazdasági öntözés, a fa és növényzet telepítése 

Épületek, építmények csak az üzembentartó külön engedélye, szabványok betartása mellet 

létesíthető 

 

0,4 – 20kV-os földben elhelyezett vezeték esetén 

 

talajszint illetve burkolatot megbontó, vagy a talaj alá hatoló tevékenység csak az üzemeltető 

hozzájárulásával végezhető. 

 

A felsorolások nem teljesek, csak azok a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmak és 

korlátozások kerültek be, melyek az épített környezettel, illetve a terület hasznosításával 

összefüggésben vannak 

 

A település rendezési tervének megvalósításakor a meglévő vezetékekre, 

transzformátorállomásokra  a villamosművek biztonsági övezetéről szóló hatályos 

rendelet előírásai betartandók! 

 

 

Gázellátás 

 

A hírközlőtorony elhelyezéssel érintett terület nem igényli a gázellást, így a munkarész a 

tervmódosítás szempontjából nem releváns. 

 

 

 

 

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. 
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A helyi hálózat bővítése a gazdasági területek fejlesztésének irányába várható 

 

c./ Kábel nélküli telefonellátás : 

 

Zagyvarékas bel és külterületén a kábel nélküli telefonellátás a mobil adótornyokról 

biztosított. 

Jelen településrendezési terv módosítás a hírközlő és távközlő tornyok elhelyezési 

feltételeit szabályozza. 

A tervmódosítást kezdeményező Zagyvarékas külterületén tervez hírközlő torony 

megvalósítást. 

Zagyvarékas település nagysebességű mobil internet ellátottságának vizsgálata során meg-

állapították, hogy a település jelentős része jelenleg nincs lefedve és a lefedettség nem biz-

tosítható a jelenlegi bázisállomásokról. 

A helyszíni bejárás és az azt követő szimulációs számítások elvégzése után megállapítást 

nyert, hogy a településen és környékén nem található olyan távközlési létesítmény, egyéb 

építmény, templomtorony, ahonnan a település ellátható és megoldható annak mikró hullámú 

bekötése a meglévő hálózatba. 

A fenti okok miatt szükséges új távközlési építmény létesítése a nagysebességű mobil internet 

ellátottságának biztosítására. 

A helyi önkormányzattal történt egyeztetés és a helyi adottságok figyelembevételével került 

meghatározásra a jelenlegi helyszín. 

A távközlési létesítmény minimális magasságának meghatározása számítógépes szimulációk 

segítségével történt úgy, hogy a település nagysebességű mobil internet ellátottsága és 

bázisállomás mikrohullámú bekötése a meglévő hálózatba teljesüljön. 

 
Az állomás lényegében az antennák telepítéséhez szükséges 51,5m magas GILTEK WIND típusú 

háromszög alaprajzú acéltoronyból, valamint rádiótechnikai szekrényekből áll, amelyekbe a 

rádiótechnikai- ill. segédberendezéseket telepítik. Az antennakábelek végigfutnak a tornyon és 
csatlakoznak a rádiótechnikai szekrényhez. A toronyra merevsínes rendszerű Turvatikas mászólétra 

vezet fel az antennák kezeléséhez felszerelt platformokig. Az állomás a villamosenergia-ellátáson 

kívül közműcsatlakozást nem igényel. 

 
 

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

az áramszolgáltató oszlopain földfeletti hálózaton keresztül üzemelteti a hálózatát. 

 

Védőtávolság: 

 

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. 
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6.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energia gazdálkodás, egyedi 

közműpótlók 

 

 

   Jelen tervmódosítás szempontjából nem releváns. 

 

 

7. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
 

 

Jelen településrendezési eszköz módosítás a külterületen hírközlőtorony elhelyezése 

szabályozási előírásainak módosítására vonatkozik. A tervmódosítást kezdeményező a 

külterületen tervezi a hírközlőtorony megvalósítását.  

 

 

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 

 

A küülterületen, a természetvédelem érdekében hírközlőtorony nem helyezhető el az Alsó – 

Zagyva hullámtere kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen (HUHN20089) , az 

Újszász – jászboldogházi gyepek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen 

(HUHN20081), a Jászság, különleges madárvédelmi területen (HUHN 10005), mely területek 

egyúttal az országos ökológiai hálózat részei.  

A kivitelezés alatt , valamint az építési munkálatok befejezése után is biztosítani kell a védett 

területek megőrzését. 
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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. 

Az építés közben keletkező kommunális hulladékok elszállításáról  a kivitelezőnek a helyi 

kommunális közszolgáltatás igénybevételével kell gondoskodni. 

 

Szennyezések megelőzése: 

• A karbantartások során keletkező hulladékokat megfelelő engedéllyel rendelkező 

szervezetnek adják át ártalmatlanítás céljából. 

• A karbantartás során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére a területen nem kerül sor. 

 

 

4.  LEVEGŐ TISZTASÁG VÉDELEM: 

 
A tervezett hírközlőtorony bázisállomáson nincs a 14/2001. (V.9.) Köm-EüM-FVM együttes rendelet 

szerinti, helyhez kötött légszennyező pontforrás illetve a 21/2001. (II. 14.) Korm. Rendelet hatálya alá 

tartozó légszennyező anyag kibocsátás nem történik. 

 

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, amelynek paraméterei az alábbi értékekkel jellemezhetők: 

• kén-dioxid     F 

• nitrogén-dioxid    F 

• szén-monoxid    F 

• szilárd (PM10)    E 

• benzol     F 

• talajközeli ózon    O-I 

• PM10 – Arzén    F 

• PM10 – Kadmium    F 

• PM10 –Nikkel    F 

• PM10 – Ólom    F 

• PM10 – Benz(a)-pirén   D 
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A-tól F kategóriáig tartó, javuló minősítést jelző besorolás szerint a térség országos és 

nemzetközi (EU) viszonylatban a szennyezettek közé tartozik. Az F kategória olyan terület, 

ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg, az E csoport esetében 

pedig a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó 

vizsgálati küszöb között van. A D csoportba tartozó területeken a levegőterheltségi szint egy 

vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi 

szintre vonatkozó határérték között van. Az O-I csoportba tartozó területeken a talaj közeli 

ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 

 

 

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 tervezett hírközlőtorony 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: 
 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályait a 284/2007. (X. 29.) Kormány 

rendelet tartalmazza. 

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szól. 
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A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet tartalmazza. 

 

A telepíteni tervezett Vantage Towers Zrt. / Vodafone rádiótechnikai berendezései 

hűtőventillátorokkal vannak felszerelve. Ezek a termikus viszonyoktól függően, szakaszosan 

üzemelnek. A ventilátorok zajkibocsátása üzemelés alatt: LWA = 50 dB (A). A telepítés 

területén ez megengedhető. 

 

 

 

6. TALAJVÉDELEM 

 

Az állomás telepítése termőföldet érint. A bázisállomás építése és működése közben nem 

keletkezik a 10/2000 (VI. 2) Köm-EüM-FVM-KHVM együttes rendeletének 2. sz. és 3. sz. 

mellékletében felsorolt, élővizeket, felszín alatti vizeket illetve a földtani közeget károsító 

anyag. 

 

 

Jelen tervmódosítás, a hírközlőtorony elhelyezésére vonatkozik, melynek megvalósítása során 

a talajszerkezet nem változik. 

 

 

7. VÍZVÉDELEM 

 

Jelen tervmódosításnak nincs hatása a vízvédelemre. 

 

8. SUGÁRZÁS VÉDELEM 

 

A bázisállomás várható elektromágneses sugárzásáról un. megközelítési távolság számítás 

készül. 

A megközelítési távolság számítás alapján megállapítható, hogy a tárgyi helyszínen az 

antennákból eredő sugárzás várhatóan, a lakosság által elérhető területeken sehol nem fogja 

meghaladni a 63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendeletben előírt, a lakosságra megengedett 

határértékeket. 

 

 

 

8. Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása   
 

Zagyvarékas jelenleg hatályos településszerkezeti terve nem módosul. A településrendezési 

eszköz módosítás a hírközlőtorony elhelyezésének feltételére vonatkozik, és csak a 

szabályozási előírások módosulnak, kerülnek pontosításra. 

 

 

9. Szabályozási koncepció  
 

A településrendezési terv módosítás során a szabályozási előírások módosulnak, pontosításra 

kerülnek annak érdekében, hogy  a külterületen meghatározható legyen a hírközlőtorony 

elhelyezésének feltétele. 
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10  Örökségvédelem 
 

 

A területen védett épület, építmény nem található. 

Zagyvarékas hatályos településképi rendeletében elrendelt helyi védelem alatt álló épület a 

tervezési területen nem található. 

 

A régészeti lelőhelyek tekintetében a tervezési folyamat során adatszolgáltatásként biztosított 

lelőhelyeket a szerkezeti és szabályozási terv tartalmazza. 

 



ZAGYVARÉKAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁS 
 

 

 

 

34 

 
 

 

 



ZAGYVARÉKAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁS 
 

 

 

 

35 

A kivitelezés során a régészeti lelőhelyek területének elkerülése javasolt. 

A Kötv. 9.§ és 10.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján ugyanis a régészeti lelőhelyeket - a 

fenntartható használat elvének figyelembe vételével - csak olyan mértékben lehet igénybe 

venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik 

jelentősen ne károsodjanak. A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, 

eredeti állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell megőrízni. 

 

Továbbá a Kötv. 19.§ (1) - (3) bekezdése szerint a régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó 

fejlesztésekkel, beruházásokkal jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell 

kerülni. A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében 

mozdíthatók el, a régészeti feltárások költségeit - a mentő feltárás, valamint a Kötv 23/F§(6) 

bekezdésében foglalt eset kivételével - a 10.§ (1) bekezdésére figyelemmel annak kell 

fedeznie, akinek érdekében az elvégezendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely 

bolygatása szükségessé vált. 

 

Amennyiben a nyilvántartott régészeti lelőhely által érintett területen kerül sor a  

földmunkával járó beruházásra, akkor a régészeti lelőhely által érintett ingatlanon tervezett 

beruházások engedélyezési eljárásaiban az Örökségvédelmi hatóság szakhatóságként vesz 

részt, vagy bizonyos eljárások keretében szakértőként kirendelt szervként szakvéleményt ad. 

 

Amennyiben a tárgyi ingatlanon tervezett beruházások Kötv. 7.§ 20. pontja alapján 

nagyberuházásnak minősülnek, akkor a Kötv. 23/C.§ (1) bekezdése szerint előzetes régészeti 

dokumentációt kell készíttetni a beruházások vonatkozásában. 

A Kötv. 23/C.§ (5) bekezdése szerint az előzetes régészeti dokumentáció készítése során - a 

jogszabályokban meghatározott kivételekkel - próbafeltárást kell végezni, amely nem a 

megelőző feltárás része. 

 

 

 

A terv megvalósítása során, bármilyen földmunka végzésekor, ha esetlegesen régészeti leletek 

kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást 

azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes szolnoki Damjanich János Múzeumot 

értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a 

múzeum képviselőjének átadni. Leletek előkerülésekor A kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. Törvény vonatkozó előírásait be kell tartani. A kivitelezési munkák során 

esetlegesen előkerülő régészeti leletek feltárását biztosítani kell. 

 

Jelen tervmódosítás – tekintettel arra, hogy a szabályozási előírások módosítására 

vonatkozik – nincs hatással a kulturális örökség egyéb elemeire. 
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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 

Kurucz László Árpád polgármester  

részére 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata 

 

Iktatószám:  BP/FNEF-TKI/7597-2/2021. 

Ügyintéző: Konkoly Szilvia 

Telefonszám: +36-1-465-3866 

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

Tárgy:  Véleményezés, természetes 

gyógytényező érintettsége 

szempontjából. 

Hivatkozási szám: 3937-5/2021 

 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Zagyvarékas község településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó környezeti értékelés 

szükségességének vizsgálata kapcsán, hivatkozott számú levelében történt megkeresésére a 

népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az 

alábbi tájékoztatást adja. 
 
A település közigazgatási területén 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: Korm. 

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

 

BFKH felhívja a figyelmet a 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.” 

 

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 azonosítókód: 427094958). 

 

BFKH kéri a fentiek szíves elfogadását.  

 

Budapest, – dátum a digitális aláírás szerint 

 

Üdvözlettel: 

dr. Sára Botond 

kormánymegbízott megbízásából 

 

 

 Dr. Kelemen Erzsébet 

 helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos  

 

 

 

Melléklet: – 

 

Kapják: 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzata – Hivatali kapu  

2. Irattár 
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Fegyvernek Admin

Feladó: Polgármesteri Hivatal <hivatal@zagyvarekas.hu>
Küldve: hétfő 2021. december 13 9:16
Címzett: Balázs Adrienn
Tárgy: FW: véleménykérés környezeti értékelés készítéséről Zagyvarékas hírközlő torony 

építése

  
  
_____________________________________________ 
From: Microsoft Outlook  
Sent: Monday, December 13, 2021 9:15 AM 
To: Polgármesteri Hivatal 
Subject: Továbbítva: véleménykérés környezeti értékelés készítéséről Zagyvarékas hírközlő torony építése 
  
  
Az üzenetet sikerült kézbesíteni ezeknek a címzetteknek vagy csoportoknak, de a 
következő célkiszolgáló nem küldött kézbesítési visszaigazolást: 
  
oroksegvedelem@bfkh.gov.hu (oroksegvedelem@bfkh.gov.hu) 
  
Tárgy: véleménykérés környezeti értékelés készítéséről Zagyvarékas hírközlő torony építése 
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Fegyvernek Admin

Feladó: Polgármesteri Hivatal <hivatal@zagyvarekas.hu>
Küldve: hétfő 2021. december 13 9:15
Címzett: Balázs Adrienn
Tárgy: FW: véleménykérés környezeti értékelés készítéséről Zagyvarékas hírközlő torony 

építése

  
  
_____________________________________________ 
From: Microsoft Outlook  
Sent: Monday, December 13, 2021 9:15 AM 
To: Polgármesteri Hivatal 
Subject: Továbbítva: véleménykérés környezeti értékelés készítéséről Zagyvarékas hírközlő torony építése 
  
  
Az üzenetet sikerült kézbesíteni ezeknek a címzetteknek vagy csoportoknak, de a 
következő célkiszolgáló nem küldött kézbesítési visszaigazolást: 
  
titkarsag@kotivizig.hu (titkarsag@kotivizig.hu) 
  
Tárgy: véleménykérés környezeti értékelés készítéséről Zagyvarékas hírközlő torony építése 
  
  



 
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  

HÍRKÖZLŐTORONY ELHELYEZÉSE ÉRDEKÉBEN HÉSZ ELŐÍRÁS 

PONTOSÍTÁSÁRA, MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN 

 

Az Önkormányzatot a  Vantage Towers Zrt. kereste meg azzal a kéréssel, hogy  a külterületen, 

a belterületi határtól délre nem közmű területen hírközlőtornyot szeretne megvalósítani és a 

Képviselő – testület járuljon hozzá a településrendezési eszközök módosíttatásához. 

A településrendezési eszköz módosítás a helyi építési szabályzat módosítására vonatkozik, 

melyben a külterületen a hírközlőtorony elhelyezésének feltételeit kell szabályozni, valamint 

pontosítani. 

 

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. 

 

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 tervmódosítás nem érint településképi szempontból meghatározó területet 

és a településképi rendeletben foglaltakat nem módosítja, így a településképi rendelet 

módosítása nem szükséges, 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, 2021. december 22. 
 

 

  
 Horváth Adrienne 

 megbízott főépítész 









Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező. 

 

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

záradékolás megjelenítését szolgálja. 



























Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező. 

 

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

záradékolás megjelenítését szolgálja. 





















   
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal 

AG RÁRÜG YI FŐO SZTÁLY  
NÖVÉNY -  ÉS TA LAJVÉDELMI OS ZTÁ LY  

5000 Szolnok, Vízpart krt. 28. Telefon: (56) 516 810 
e-mail: jasz.novtalajved@jasz.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

Hivatali kapu: JH16SZNTVO 

 

Iktatószám: JN/57/02404-2/2021. 
Tárgy: Szakhatósági vélemény 

Melléklet: - 
Ügyintéző: Dóka Lili 

Telefon: 56/516-822, 20/511-0789 
 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint talajvédelmi igazgatási hatásköré-
ben eljáró talajvédelmi hatóság Zagyvarékas Község Polgármestere (5051 Zagyvarékas, Rá-
kóczi út 56.) által 3957-5/2021. számon benyújtott kérelmére a rendelkezésre álló iratok alap-
ján kiadja az alábbi 

TALAJVÉDELMI 
SZAKHATÓSÁGI VÉLEMÉNYT  

A talajvédelmi hatóság Zagyvarékas Község településrendezési eszközeinek (A település 
teljes külterületén hírközlőtornyok elhelyezésének érdekében a helyi építési szabályzat elő-
írásának pontosítása, kiegészítése) módosítása során a környezeti vizsgálat lefolytatását és 
a környezeti értékelés elkészítését talajvédelmi szempontból nem tartja szükségesnek. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklete értelmében a talajvédelmi hatóság az egyezte-
tési eljárásban nem vesz részt. 

Szakhatósági véleményemet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szó-
ló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva hoz-
tam meg. 

Szolnok, 2021. december 20. 
 Tisztelettel: 
 Dr. Berkó Attila kormánymegbízott nevében 
 és megbízásából kiadmányozó: 

  
                                                                                            Dóka Lili 

 talajvédelmi felügyelő 
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