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1. PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYZAT 
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1. melléklet a 16/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelethez 

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI DOKUMENTUMOK 

TÁJÉKOZTATÁSI ESZKÖZEI 

 

 

DOKUMENTUM ELJÁRÁS FAJTÁJA 

ELŐZETES 

TÁJÉKOZTATÁSI 

SZAKASZ 

TÁJÉKOZTATÁSI 

ESZKÖZEI 

VÉLEMÉNYEZÉSI 

SZAKASZ 

TÁJÉKOZTATÁSI 

ESZKÖZEI 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 

KONCEPCIÓ KÉSZÍTÉSE 
Teljes eljárás 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 

KONCEPCIÓ 

MÓDOSÍTÁSA 

 nincs 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) önkormányzati 

honlapon 

INTEGRÁLT 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 

STRATÉGIA KÉSZÍTÉSE 

 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

INTEGRÁLT 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 

STRATÉGIA 

MÓDOSÍTÁSA 

 nincs 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) önkormányzati 

honlapon 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 

ESZKÖZÖK (TSZT, 

HÉSZ) KÉSZÍTÉSE 

VAGY MÓDOSÍTÁSA 

Teljes eljárás 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI Egyszerűsített nincs a) közterületen 
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ESZKÖZÖK (TSZT, 

HÉSZ) KÉSZÍTÉSE 

VAGY MÓDOSÍTÁSA 

eljárás elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 

ESZKÖZÖK (TSZT, 

HÉSZ) KÉSZÍTÉSE 

VAGY MÓDOSÍTÁSA 

Tárgyalásos 

eljárás 
nincs 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 

ESZKÖZÖK (TSZT, 

HÉSZ) KÉSZÍTÉSE 

VAGY MÓDOSÍTÁSA 

Tárgyalásos 

eljárás 

[Korm. rendelet 

32. § (6) bekezdés 

b)] 

 

nincs 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) önkormányzati 

honlapon 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 

ESZKÖZÖK (TSZT, 

HÉSZ) KÉSZÍTÉSE 

VAGY MÓDOSÍTÁSA 

Állami főépítészi 

eljárás 
nincs 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) önkormányzati 

honlapon 

TELEPÜLÉSI ARCULATI 

KÉZIKÖNYV KÉSZÍTÉSE 

VAGY MÓDOSÍTÁSA 

 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

TELEPÜLÉSKÉPI 

RENDELET KÉSZÍTÉSE 

VAGY MÓDOSÍTÁSA 

 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 
 



 
 

 

   
   

 

2. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ÉS KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTÁS 

   











 
 

 

   
   

 

3. FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 

   



                                 TISZAÚJVÁROS VÁROSI FŐÉPÍTÉSZÉTŐL
                         

3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
 49 / 548-084,  49 / 548-001
Mail :     durbak@tujvaros.hu
Honlap: www.tiszaujvaros.hu

                      Közigazgatási Minőség Díj 2005

FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS
Tiszaújváros Város Településrendezési Eszközeinek kiemelt fejlesztési területté nyilvánított több részterületére szól
módosítása tárgyú tervezési munka megalapozó vizsgálat és alátámasztó munkarészek tartalmi követelményeiről.

Alulírott  DURBÁK  GYÖRGY,  Tiszaújváros  Város  Főépítésze  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált
településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3/A.§ (2) bekezdése, 3/C.§-a, valamint 11.§ (6) bekezdése
előírásainak megfelelően, a tárgyi munka keretében a Megalapozó vizsgálat, valamint az Alátámasztó munkarészek
tekintetében az alábbi tartalmi részletezettséget írom elő:

1.) Tiszaújváros Város  Integrált Településfejlesztési Stratégiához 2015. augusztusában készült MEGALAPOZÓ
VIZSGÁLATOT Tiszaújváros Város Településrendezési Eszközeinek kiemelt fejlesztési területté nyilvánított
több részterületére szól módosításához változatlan tartalommal elfogadom. Bármely szükséges mértékű ki-
egészítést kizárólag az Alátámasztó munkarészen belül kérem szerepeltetni.

2.) Az ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEKET az alábbi táblázatban szereplő jelölések szerint, kizárólag az alá-
színezés nélküli fejezetek tekintetében tartom szükségesnek kidolgozni.

3. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez
AZ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

 A B C D E

1.  Településszerkezeti terv Helyi építési szabályzat

2.  szöveges rajzi szöveges rajzi

3. 1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE
(a településrendezési javaslatok és a táji, természeti, 
környezeti, épített örökségi, közlekedési és közmű elemek, 
javaslatok egymásra hatásának bemutatása szöveges és rajzi 
formában)

    

4. 1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK
(a javasolt településszerkezet és a területfelhasználási 
rendszer bemutatása, szerkezetalkotó elemek és értékek 
ismertetése)

    

5. 1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási 
rendszer

igen igen nem nem

6. 1.1.1.1. Beépítésre szánt területek
(lakóterületek, üdülőterületek, vegyes területek, gazdasági 
területek, intézményi területek, különleges területek)

igen igen nem nem

7. 1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek
(közlekedési területek, zöldterületek, erdőterületek, 
mezőgazdasági területek, vízgazdálkodási területek, 
természetközeli területek, különleges területek)

igen igen nem nem

8. 1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló 
elemek
– szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek,
– szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas 

igen igen nem nem
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elemek, 
– szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások. 

9. 1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 
– védőtávolságok, 
– táj és természetvédelmi elemek, területek, 
– kulturális örökségvédelmi elemek, 
– egyéb védelmi és korlátozó elemek. 

igen igen nem nem 

10. 1.2.A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 
ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

        

11. 1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 
(az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti 
változások pontokba szedve, lehatárolva az adott változás 
bemutatása) 
– a terület a hatályos településszerkezeti tervben. 
– a javasolt módosítás és indoklása. 

igen igen nem nem 

12. 1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési 
tervekkel való összefüggéseinek bemutatása 

igen igen nem nem 

13. 1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési 
koncepcióval való összhangjának bemutatása 
(a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban 
megfogalmazott jövőképpel és célokkal) 

igen nem nem nem 

14. 2. SZAKÁGI JAVASLATOK         

15. 2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK         

16. 2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata igen nem igen nem 

17. 2.1.2. Természetvédelmi javaslatok igen igen igen igen 

18. 2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok igen igen igen igen 

19. 2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása igen nem nem nem 

20. 2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 
(zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és 
mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi elemek, 
történeti kert) 

        

21. 2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési 
javaslatai 

igen igen igen igen 

22. 2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása igen igen igen igen 

23. 2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére 
vonatkozó javaslatok 

igen igen igen igen 

24. 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
(a település közlekedési javaslatainak ismertetése, 
hálózatok, csomópontok, keresztmetszetek, a magasabb 
rendű szakági úthálózati elemek integrálása, 
területbiztosítás) 

        

25. 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok igen igen igen igen 

26. 3.2. Főbb közlekedési csomópontok igen igen nem nem 

27. 3.3. Belső úthálózat 
(keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás) 

igen igen igen igen 
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28. 3.4. Közösségi közlekedés 
(közúti és kötöttpályás tömegközlekedés) 

igen igen nem nem 

29. 3.5. Kerékpáros közlekedés igen igen igen igen 

30. 3.6. Főbb gyalogos közlekedés igen igen igen igen 

31. 3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás nem nem igen igen 

32. 4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 
(a település közműhálózati javaslatainak ismertetése) 

        

33. 4.1. Viziközművek 
(vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés) 

igen igen igen igen 

34. 4.2. Energiaellátás 
(villamos energia, gázenergia, távhő, megújuló erőforrások, 
egyéb) 

igen igen igen igen 

35. 4.3. Hírközlés 
(távközlés, műsorszórás, adatátvitel) 

igen igen igen igen 

36. 4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, 
környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók 

igen igen igen nem 

37. 5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi 
összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti hatások, 
környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, 
levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésterhelés, 
hulladékkezelés vonatkozásában) 

igen nem igen nem 

38. 6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL 
VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 
(a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos 
településszerkezeti tervben rögzített elhatározásokkal, 
területek aktiválása, ütemezése) 

nem nem igen igen 

39. 7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
(a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok 
összefüggései, a szabályozás alapelve, a változtatási 
szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek 
összefoglalása) 

nem nem igen nem 

40. 8. BEÉPÍTÉSI TERV 
(a 7. melléklet szerint) 

nem nem nem igen 

41. 8. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
(környezeti vizsgálati kötelezettség esetén) 

külön 
jogszabál
y szerint 

külön 
jogszabál
y szerint 

külön 
jogszabál
y szerint 

külön 
jogszabály 

szerint 

szürke alászínezés =  A jogszabály rendelkezései alapján kidolgozásra nem kerülő fejezetek. 
kihúzott és zöld alászínezés =  Főépítészi állásfoglalás alapján, a TRE-felülvizsgálat keretében kidolgozásra nem kért 

fejezetek. 

Tiszaújváros, 2021. szeptember hó 

 
 
 

Durbák György 
Tiszaújváros Város Főépítésze 



 
 

 

   
   

 

4. KÖRNYEZETI VIZSGÁLATRA ÉRKEZETT ELŐZETES VÉLEMÉNYEK 
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Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

Dr. Fülöp György polgármester úr 

részére 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata 

 

Iktatószám:  BP/FNEF-TKI/4834-4/2021 

Ügyintéző: Németh Réka 

Telefonszám: +36-1-4653866 

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

Tárgy:  Véleményezés természetes gyógytényező 
érintettsége szempontjából 

Hivatkozási szám: VII/482-14/2021. 

 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 

Tiszaújváros város településrendezési eszközeinek több részterületet érintő módosításához kapcsolódó 

környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése kapcsán, hivatkozott számú levelében történt 

megkeresésére a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala 

(továbbiakban: BFKH) az alábbi tájékoztatást adja: 

 

A módosítás alá vont területen 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 3. számú melléklete II.2. 

pontjának g) bekezdése állapítja meg. 

 

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

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

 

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

(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód: 427094958).  

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint  

Üdvözlettel: 

 dr. Sára Botond 

 kormánymegbízott megbízásából 

 

 Dr. Kelemen Erzsébet 

 helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos 
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5. ADATSZOLGÁLTATÁS 
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2021' j Ú lius - ''

Ügyintézőnk:
Orosz Bertalan,
I otn Ba lazs,
Stad ler Tamás,
Szabó Lász|ó,
Vasi Bernadett

Iktatószámunk:
Ézozt-ztsl-oo7 /2021.

ÜgyintézőjÜk:
Durbák Györ9y

Iktatószámuk:
vrr/482-2/202r,

Tárgy: TiszaújVáros telepü lésre nd ezési eszközeinek kiemelt fejlesztési
területté nyilvánított több részterü|etére szó|ó módosítása
ad atszolgá ltatás
Melléklet: TiszaUjVaros.Zip, 1 db térkép

Dr' Fülöp György Úr részére
polgármester

Tiszaújváros Város önkormányzata
TiszaúiVáros
Bethlen Gábor út 7.
3581

Tisztelt Pol9ármester Ú r!

Tiszaújváros Város ÖnkormánYzata zo2l.o7.14-én érkezett, vl]/4a2-
2/2027' úgyiratszámú levelében a város telepü lésrendezési eszközeinek
k!emelt fejlesztési terÜletté nyiIVánított tobb részterÜ|etére szóló
módosításához Igazgatóságunk adatszolgá ltatását kérte a 3I4/zo1z.
(XI.8.) Korm. rende|et 9. melléklete szerint.

A vízÜgyi igazgatási és a vízügyi, Valamint a vízvédelmi hatósági
feIadatokat ellátó szervek kijelö|éséről szóló 223/2oI4. (IX. 4.) Korm.
rende|etben meghatározottak szerint Tiszaújváros terü|etéből az Eszak-
magyarországi VízÜgyi Igazgatóság működési terÜletéhez a város
közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része tartozik.

A rendezési eszközök tervezett módosításai a következők:

\ZZ
l
f rj

_t

N

i-r.t: - :,,. i:i, I j i.l !l
,r 'l l ,rl i.

I ,'r.l l!.,, \r'l,:.r
ai i r'r'. l, l. ll

A módosítás
sorszáma

A módosítással
érint€tt terület A módosítás leírása

M1.

A Tiszaújváros 599/57;
600/17 i

rI44/23,32,42;
1744/57 ,59,67; és
II44/7 L,7 5,76,77
hrsz.-ú terü letek.

A Szerderkényi út _ Tisza
út _ Debreceni út
tömbjében a Vt/3 építési
öVezet belső
töm bfeltá rásá na k
megoldása a terü lethez
kapcsolódó fej lesztési
elképzelések
megva |ósíthatósága
érdekében, továbbá az
é pítési öVezeti
oaraméterek átqondolása.

l,



M2. A Tiszaújváros 651/59 és a 654
hrsz.-ú te rÜ |etek.

A Debreceni ú _ Örösi út -
Lévai József utca
közigazgatási határ tombjében
a Gkszl7 építési övezet
teIepÜ |ésközpont
te rű letfelhaszná lásba (Vt)
történő átsoro|ása és beépítési
paramétereinek módosítása a
kapcsolódó fej lesztési
eIképzelések
meoVa lósíthatósáo a érdekében.

M3.
A Tiszaújváros 605/ 7,4,5;

606/2,4 és 606/6-11 hrsz.-ú
terÚ letek.

A Debreceni út - Dózsa György
utca _ iparvasút tömbjében a
Ge/z építési öVezet
kereskedeImi, szolgáltató
terÜ letfelhasználásba (Gksz)
történő átsorolása és beépítési
paramétereinek módosítása a
kapcsolódó fej lesztési
elképze|ések
meovalósíthatósáoa érdekében.

M4. A Tiszaújváros 652/9 hrsz.Ú
terü let.

A Lévai József utca 652/9 hrsz,_
ú ingatlanának egy kisebb
része ]. rendű köz|ekedési cé|ú
közterület övezetébő| (KÖu)
telepü lésköZpont
terü letfelhaszná |ásba (Vt)
történő átsorolása és beépítési
paramétereinek meg határozása
a kapcsolódó fej lesztési
elképze|ések
meovalósíthatósáoa érdekében.

M5. Tiszaújváros 67 4/ 684 és
674/4 hrsz'-ú terÚlet.

A Sajó út keleti vé9én található
674/684 hrsz'-ú kem ping
ingat|anának Üü/2 építési
öVezetbe sorolt terÜ|etének egy
része nagyvárosias la kóteIep
területbe kerÜ l átsoro|ásra,

Ln/g garázsok eIheIyezésére
szolgáló építési öVezeti
besorolással' amely
bérqa rázsteIep
k iala kíthatósáqát teszi
Iehetővé, konkrét fejlesztési
elképzelés alapján, egyebekben
megvalósítására je|entős
teleoülési iqénv merült fel.



Ehhez kapcsolódóan a telek

szomszédságában található
674/4 hrsz,'ú töltés
ingatlanának rendezése is
megvalósul és II. rendű
közIekedési cé|ú közterületből,
egy éb vízgazdál kodási terü letbe
kerü| átsorolásra annak valós
haszná lata szerint.

M6. A Tiszaújváros 943/74 és a
943/L7 hrsz'-ú terü |ete k.

A Beth|en G. út * Lévay J' út -
]uhar köz sarkán lévő 943/L4
hrsz.-ú ingatlan (Caste||o)
bővítési lehetőség ének
megteremtése a ]uhar köz
irányában, az építési övezet
beépítési paramétereinek
újraqondolásáva l.

M7. A Tiszaújváros 657/Io és 66213
hrsz.-ú terÜ |etek.

A Debreceni út és Szent István
út északnyugati sarkán, az
autóbusz pályaudvar mellett a
657/Lo és a 66213 hrsz.-ú
ingatlanok ig é ny bevéte léve l
McDonald's étterem
elhelyezhetőségéne k
megteremtése közjóléti
rendeltetésű erdőterÜletből
történő átsorolássa l.

M8. A Tiszaújváros 036/9- 11 hrsz.-
ú terÜ letek.

A Tisza baI partján a 35. sz.
másod rendű főút északi oldalán
az ÜZemen kívÜl helyezett
Tiszapalkonyai Hőerőmű
zagytározója magasságában, a
036/9-14 hrsz.-ú ingatlanok
terljletén tervezett alállomás
elheIyezési feltételeinek
megteremtése. A terü let
kÜlönleqes beépítésre szánt
mezőgazdasági uzemt
terliletből (Kmg) és különleges
beépítésre nem szánt megúju |ó
energ ia hasznosításá nak céljára
szolgá |ó terÜletből (Kbme)
történő átsoro|ása az egyéb
ipari terü|etek (Ge) közé, az
E.oN Hungária zrt''
elvárásainak meqfelelően'

Az önkormányzat tárgyi megkeresésére Igazgatósá9unk az alábbi adatszo19áltatást adja.



1. A vízminőség-védelmi terület övezetének lehatá rolásához, a felszíni és a felszíni alatti
vízhasználatok, vizbázisok és vízgyűjtő gazdálkodási terailetek

Vízm inőséo-v]é<!e!nüi leIülct:
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek terü |etrendezési tervéről szóló 2018' éVi CXXXIX.
törvény értelmében ''vízminőség -védelm i terÜlet öVezete:a területrendezésért felelős miniszter
rendeletében megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a miniszteri rende|etben,
Valamint a me9yei te rÜ letrendezési tervben alkalmazott öVezet, amelybe a felszíni és felszín alattj
vizek, az emberi fogyasztásra, használatra szánt vizek és a vízkivéte|i művek, továbbá a halak
é|etfe|tételeinek biztosítása érdekében kijelölt Vizek megóvását szolgáló véde|em alatt á|ló területek
ta rtozna k. "

Igazgatóságunk információja a|apján Tiszaújváros adott területei :

o érintettek a,,Kiemelten érzékeny felszín a|atti vízminőség védelmi terület övezete" á|tal,

o nem érintettek a ,,Felszíni vizek vízminőség védelmi vízgyűjtő területének öVezete'' által.

Az ezt bemutató térkép megtekinthető a http://9ls'teir.hu/rendezes_.baZ_trt ov e|érési címen.

Vízbázisvédelem:
A módosítandó terü|etek közül a Tiszaújváros 599/57; 6o0/77; 605/7,4,5; 657/59; 654;
657/70; g43/74 és az 7 

'44/ 
72,23,32,42157,67 hrsz.-ú területek érintik a Tiszaújváros

Városi' Vízmű hidrogeoIógiai ,,B- védőzónáját, amelyet az Észa k- magya rorszá9 i

Környezetvédelmi, Természetvéde|m i és Vízügyi FelÜgyelőség a 2936-r/zoo7. számú határozatával
jelölt ki.

A Tiszaújváros 674/6a4 hrsz'-ú terÜ|eten ta|álható a Tiszaújváros Gyógy- és Strandfiirdő T-5
jelíÍ hévízkútjának belső védőterütete' A kút a T-1 jelű kút melléfúrásos felújításaként létesÜ|t
és Vette át feladatát a 14805-13/2010. sz' módosító határozatban foglaltak aIapján. A korábban
üzemelő, jelenleg figyelőkútként működő T-1 kút belső VédőterÜlete szintén a Tiszaújváros 674/684
hrsz.-ú ingatlanon húzódik, me|yet az Észa k- magya ro rszág i Környezetvéde|mi, Természetvéd elm i és
VízÜgyi FelÜgyelőség a H-5780-16/2oo4. számú határozatában jelö|t ki.

A hivatkozott határozatokból Tiszaújváros Önkormányzata kapott péIdányt, ezért azok rész|etes
ismertetésétől eltekintü n k.

A fe|szín alatti ivóVízbázis védelme érdekében a város te|epü |ésrend ezési eszközeinek módosítása
során be ke|| tartani a Tiszaújváros Városi Vízmű védőidom és védőterÜlet rendszerét kijelölő 2936-
I/2007. számú határozatban fogla |ta kat.

A TiszaújVáros Gyógy_ és Strandfürdő hévízkútjainak a belső védőterÜ|etét és a hidrogeológiai
védőidom rendszerét kijelölő H-5780-16/2004' határozat, Va|amint az üzemelő T-5 je|ű hévízkútra
vonatkozó 14805-13/2o1o' sz. határozat előírásait szintén figyelembe kell venni a módosítás során.

vízhasználatok:
A módosítani kívánt terÜleteken 2 db érvényes vízjogi engedéllyel rendelkező felszín aIatti
vízhasználat van (Tiszaújváros Gyógy- és StrandfÜrdő T_1 és T_5 jelű hévízkútjai)'

Érvényes vízjogi engedéllyel rendelkező felszíni vízhasználatró| nincs tudomásunk.



@r
vízgyűjrő-gazdá|kodási szempontbó| TiszaújVáros közigazgatási terÜ|etének a Tisza jobb partján lévő
része a 2-6 Sajó a Bódvával tervezési alegységen, a Tisza bal partján lévő kisebb része a 2-17
Hortobá9y- Berettyó tervezési alegységen (Tiszántúli Vízügyi lgazgatóság működési terÜlte)
he|yezkedik el. lvlagyarország felülvizsgált 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve a 1155/2016.
(]It.31') Korm. határozattaI lett eIfogadva (a felü lvizsgá lattal kapcsolatos dokumentációk és az
aIegységtervek megtalá|hatók a www.vizugy.hu honlapon). A telepÜ lésrendezési eszközök
módosításánál az abban fog|altak irányadónak tekintendők.

2. Nagyvízi meder és árvízvédelmi töltés
Tiszaújváros közigazgatási terü|ete a Tisza mentén, a folyó 485,ooo-494,ooo fkm szelvényei között
he|yezkedik el, beleértve a Sajó fo|yó kb.4,5 km hosszú torkolati szakaszát.

A foIyók mértékadó á rvízszintjeiről szóló 74/zo74 (XII.23.) BM rendelet alapján az érintett
folyószakaszra érvényes mértékadó árvízszintek az alábbiak szerint alakulnak:

Tisza folvókilométer (fkm) MASZ (mBf)
485.000 96,00
486,800 96,15
488,900 96,31
490,500 96,44
491,900 96.5 5

A Város közigazgatási határán belül az alábbi ÉMVIZIG kezelésben |évő árvízvédelmi töltések, mint
közcé|ú Vízi|étesítménVek ta|álhatók:

. OB.O3. sz. Tisza keszi-Sajószöged i árvízvédelmi fővédvonalhoz tartozó Tisza folyó jobb parti
59+500-64+227 tkm szelvények közötti töltésszakasza, Valamint a Sajó folyó jobb parti 0+000-
4+600 tkm szelvények közötti töltésszakasza,

. 08.04. sz. 1nérhát-Tokaji árvízvédelmi fővédvonaIhoz tartozó Tisza folyó jobb parti 0+000-
2+100 tkm szelvények közötti töltésszakasza,

. 08.10' számú ] nérhát-Ta ktafö|dvá ri árvízvédelmi fővédvonalhoz tartozó Sajó folyó bal parti
o+ooo-o+8O0 tkm szelVények közötti töltésszakasza.

A város naovvízi meder érintettséoel
Tiszaújváros közigazgatási területének a fent említett árvízvédelmi töltésszakaszok közé eső
terü|etei a fo|yók nagyvízi medrében helyezkednek e|.

A nagyvízi mederrel érintett területek hasznátatávat és hasznosításával kapcsolatban a ,,nagyvízi
mediek, parti sávok, a vízjárta és a fakadó vizek áltat veszétyeztetett területek használatáról,
hasznosításárót, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és
tartatmára vonatkozó szabályokról" szóló 83/2014. (UL14.) Korm' rendelet előírásai az irányadóak'

Digitális ad atszoIgá ltatásként, melIékelten megkÜldjük Tiszaújváros nagyvízi mederreI való
érintettségét, Valamint az árvízvédelmi töltéseket tartalmazó shp állományt (Tisza UjVa ros. zip).
Tájékoztatjuk ugyanakkor, hogy a tervezésnél felhasználandó nagyvízi meder terÜlete az országos-
és lYegyei Terü letrendezési Tervekben szintén feltüntetésre kerü|t'



A telepÜ|és közigazgatási területén húzódó ÉMVIZIG kezelésében lévő árvízvédelmi fővédvonatak
vonatkozásában pedig az alábbi jogszabályi e|őírások a mérvadók:

. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVI]. törvény 24.9 (5) bekezdése, illetve a vizek és a
közcélú vízilétesítmények fenntartására Vonatkozó feladatokról szóló t2o/L999. (VII]. 6.) Korm.
rendelet 7. s (1) bekezdése szerint a fenntartási és védekezési feladatok eIlátása, VaIamint az
árvízvédelmi töltés védelme érdekében a töltést, Valamint annak mindkét oldali lábvonalától
számított 10-10 méteres védősávját szabadon kell hagyni,

. A Vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre Vonatkozó műszaki szabá|yokró| szóló 3o/2oo8' (XII. 31.) KvVM rendelet 23' $-
ában foglaltak szerint az árvízvédeImi földmű és fal mentén a hullámtéren a VíZoldali töltésláb
vonalátó| mért 60 méteren, a mentett oIdalon pedig 110 méteren belÚl anya99ödröt,
munkagödröt nyitni, szabadkifo|yású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós
eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság, települési önkormányzat
fenntartásában lévő másodrendű árvízvédelmi mű esetén a védelemvezető pol9ármester
hozzájá ru lásáva l, szükség esetén részletes talajfeltárás, ál|ékonysági és szivárgási Vizsgálat
alapján lehet.
Felhívjuk a figyelmet a folyó völ9yén vé9ighúzódó kavicsteraszban fellépő, a folyó vízá|lásait
gyorsan köVető talajVízszint emelkedésre, iIletve szivárgó és fakadó Vizek megjelenésére,
amelyet a terü|et haszná latá nál/hasznosításá ná l figyelembe kell venni.

3' Rendszeresen belvízjárta terület, kisvízfolyások

Tiszaújváros közigazgatási területét érinti a 08.03. számú Rigós-sajózu9i és a 08.04' számú
] nérhát-Tiszadobi beIvízvédelmi szakasz, amely a Pálfai-féle belvíz veszéIyeztetettség i térkép
besoro|ása szerint belvíz által alig, mérséke|ten és közepesen veszélyeztetett.

TiszaújVáros közigazgatási területén található az Éwlzlc vagyonkezelésbe tartozó Inérháti-
főcsatorna, sajó-csatorna és a Pa lkonya i-csato rna, Valamint az Inérháti belvízátemelő
sziVattyútelep'

Vízüoyi érdekből biztosítandó terÜletek és fontosabb kikötések:

. A vízfolyások meg köze |ítésénél, illetve esetlegesen a vízfolyások mentén tervezett épületek
építmények |étesítésénél a 83/2oI4' (I]I.14.) Korm. rendeletben foglaltakat, míg vízfolyások
tervezett keresztezésénél a 747l2olo' (]V. 29.) Korm, rendeletben fog|altakat be ke|l tartani.

. A fejlesztéssel érintett, Valamint beépítésre szánt területeken a keletkezett csapadékvizek
e|vezetését meg kell oldani.

4' v izrajzi vonatkozások

Tiszaújváros telepü|és közigazgatási területén 1 db
hidrometeorológiai álIomás).

vízrajzi á|lomás talá|ható (004403 tsz.

A település hidroló9iai vizsgálatának szempontjából 3 db vízrajzi létesítmény adatsorát tartjuk
relevánsnak, amelyekről a fontosabb információkat az alábbi táb|ázatban fogIaljuk össze:



AZ állomás
adatfajta

A rendelkezésre álló
idősor terjedelme

törZssZá ma neve típu sa

007722 Tiszapa lkonya fe lszín i
vízállás 1901.04.0 1-től napjainkig

vízhozam 1980.01.01-től napjainkig

oo4170 Tiszapalkonya felszín közeli talajVízá llás 1998.01'01-től napjainkig

004403 TiszaújVá roS h idrometeorológ iai csapadékösszeg 19B2.01.01-től na pjain kig

5. Víziközmű jellemzők

A teIepülésen kiépített ivóvízel|átó és sze n nyvízelVezető/tisztító rendszer Üzeme|, ameIyek
Üzeme|tetője az ERv Zrt.

Az újonnan kia|akításra kerÜ|ő és más ivóvíz, szennyvíz rácsat|akozás né|küli ingatlanok esetében a
rát<citési lehetőséget, a meg|éVő, iIletve a későbbiekben kiépítésre kerülő közmű háIózatokra történő
csatlakozással ke|| biztosíta n '.

A köZcsatornába Vezetett szennyViZek minőségének ki kell e|égítenie a vízszennyező anyagok
kibocsátásaira Vonatkozó határértékekrő| és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28l2oo4. (xu '

25.) KVVM rendelet előírásait. Szükség esetén gondoskodni ke|l az ipari jelIe9ű szennyvizek
megfeIelő fokú előtisztításá ró|.

Fe|hívjuk a figyelmet, hogy a vízgazdálkodásró l szóló 1995. éVi LV]I. törvény 3. s (2) bekezdése
szerinl vízügyi igazgatási szervként a VízÜgyi igazgatóságok látják e| az állami tulajdonban |évő

vizek és víiilétesítmények, a feIszín aIatti Vizek víztartó képződményeinek és a felszíni vizek
medreinek vagyon kezelésé t. A 72/1996' (V'22.) Korm' rendelet alapján valamennyi vízhasználat,
vízimunka, víii|étesítmény esetén - elVi Vízjogi és fennmaradási en9edélyné| az erre irányuló
kérelemnél, vízhasználat öná|ló engedélyezése esetén a Vízjogi üZemeltetési engedé|y iránti
kérelemnél, különben a vízjogi létesítési engedé|y iránti kérelemnél - a vízÜgyi igazgatóság vízügyi
objektu mazonosítási nyilatkozatát a vízügyi hatóság felé be kell nyújtani. Mindezek értelmében a
víijogi engedélyköte|es vízhaszná|atok, vízimunkák és vízilétesítmények esetében Igazgatóságunk
obje[tu mazonosítási nyilatkozatát éslvagy vagyonkezelői hozzájárulását meg ke|| kérni.

Igazgatóságunk az eljárás további szakaszaiban is részt kíván venni.

Kérjük, a tárgyi adatszolgá ltatásu n kba n foglaltakat a város telepü lésrend ezési eszközejnek
móáositása 'oián érvényeiíteni, majd az elkészült dokumentációkat Iga29atósá9unk részére
elektronikus formátumban véleményezés cé|jából me9kÜldeni szíVeskedjenek.

A város teleDíi lésrenclezési eszközeinek móclosításához szÜkséoes további aclatok:

Igazgatóságunk, mint az állami tu|ajdonú felszíni és fe|szín alatti vízkészletek és vízi létesítmények
kezeiő;e fontos feIadatának tekinti a területén |évő Önkormányzatok szakmai segítését, iIletve a

velÜk való hatékony és eredményes együttműködést.



A korábbi gyakor|atunknak megfelelően az előző a|apadatokon túl a tervezéshez sztikséges további
vízrajzi, vízgazdálkodási adatok, a közÜzemi ivóvízellátásá ra, szen nyvízelvezetésre vonatkozó
részletesebb információk szolgáltatását kÜlön igény|és alapján tudjuk szolgáltatni.

A közérdekű adatigénylés rendjére vonatkozó tájékoztató információk
httD://WWW. emVizio. hu/Adatszolo/Adatszoloaltatas'aso link alatt érhetők el.

Tájékoztatiuk, hogy a város kiizigazgatási területe érintett á Tiszántúli Vízügyi
Igazgatóság (TIVIZIG 4025 Debrecen, Hatvan u' 8-1o; e-mail: titka rsag@tivizig. h u)
működési területével is.

ÜdvözIettel:

Erről értesül:
1. címzettI TiszaújVáros Város Önkormányzata (csilla' molnar@vatikft. hu,
2. oVF' országos Vízügyi Főigazgatóság
3. ÉMVIZIG Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási osztály Heiyben
4. ÉI4VIZIG VÍzrendezési és Öntözési osztály Helyben
5. ÉMVIZIG Vlzrajzj és Adattári osztály - Helyben
6. ENiVIZIG WGo Víziközmű csoport - Helyben
7 . ÉMvl'zlc Vízvédelmi é5 VízgyÜjtőgazdálkodá5i osztály _ Helyben

phivatal@tujvaros.hu)
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Dr. Fülöp György polgármester úr 

részére 
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Iktatószám:  BP/FNEF-TKI/4834-2/2021 

Ügyintéző: Németh Réka 

Telefonszám: +36-1-4653866 

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

Tárgy:  Adatszolgáltatás kérése gyógyhelyre 
vonatkozóan 

Hivatkozási szám: VII/482-2/2021. 

 

 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Tiszaújváros város településrendezési eszközeinek több részterületet érintő módosításához 

kapcsolódóan – gyógyhelyekre vonatkozó adatszolgáltatás kérése tárgyában –, hivatkozott számú 

levelében történt megkeresésére a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros 

Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) az alábbi tájékoztatást adja: 

 

A BFHK által a természetes gyógytényezőkről vezetett nyilvántartás alapján a város közigazgatási 

határain belül gyógyhely nem található. 

 

Érintettség esetén a BFKH, mint államigazgatási szerv feladatát a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm. rendelet) 9. számú mellékletének 25. pontja állapítja meg.  

 

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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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Tiszaújváros  TRT-  hez
adatszolgáltatás.

Ügyintéző: László Antal c. tű. őrgy.
Telefonsz: 46/502-976 
Ügyintézőjük: Durbák György
Ügyiratszám: VII/482-2/2021.

Dr. Fülöp György
Polgármester Úr részére

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Tiszaújváros
Bethlen G. út 7.
3580

Tisztelt Polgármester Úr!

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  10.  sora  alapján  történő  megkeresésére,  polgári  védelemi  terület,
veszélyességi övezet kérdésben az alábbi tájékoztatást adom:

A települések  katasztrófavédelmi  besorolásáról,  valamint  a  katasztrófák  elleni  védekezés  egyes
szabályairól  szóló  62/2011.  (XII.  29.)  BM  rendelet  módosításáról szóló  61/2012.  (XII.  11.)  BM
rendelet 1. sz. melléklete alapján: Tiszaújváros település katasztrófavédelmi osztálya: I.

A települési veszélyelhárítási terv „árvíz II., belvíz III., rendkívüli időjárás III.” természeti eredetű
kockázatokat tartalmaz.

Felsőküszöbértékű veszélyes üzemek:
MOL Nyrt. Logisztika MOL Tiszaújváros Telep (3581 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1.)
Hexum Szolgáltató (OPAL Tartálypark) Zrt.  ( 3580 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1.)
Terméktároló Zrt. (3581 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1.)
Tisza Erőmű Kft. (felfüggesztve) (3580 Tiszaújváros, Verebély L. u. 2. sz.)
Ecomisso Kft. (3580 Tiszaújváros, TVK iparterület)
MOL Petrolkémia Zrt. ( 3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep)
JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. (3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep)
MOLTRADE MINERALIMPEX Zrt. (3581 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1.)

Alsóküszöbértékű veszélyes üzemek:
Birla Carbon Hungary Kft (Columbian Tiszai Koromgyártó Kft.) (3581 Tiszaújváros, TVK ipartelep)
Messer Hungarogáz Kft. (3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep)

A fenti veszélyes üzemek közül a MOL Nyrt. Logisztika, a JSR MOL Synthetic Rubber Zrt és a MOL
Petrolkémia Zrt. veszélyességi övezete terjed túl az üzemi / ipari park területről.



Fentieken kívül tűzvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi szempontból az alábbiakra 
hívjuk fel a figyelmet:

A településrendezési eszközök módosításához a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról  szóló 2011.  évi  CXXVIII.  törvény (a továbbiakban:  Kat.  tv.),  a tűz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Ttv.),  továbbá  az  54/2014.  (XII.  5.)  BM  rendelettel  kiadott  Országos  Tűzvédelmi  Szabályzat (a
továbbiakban:  OTSZ),  az  építésügyi  és  építésfelügyeleti  hatósági  eljárásokról  és  ellenőrzésekről,
valamint  az  építésügyi  hatósági  szolgáltatásról  szóló  312/2012.  (XI.  08.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban:  Korm.  r.),  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési
stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet,  a  települések  katasztrófavédelmi
besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.)
BM  rendelet módosításáról  szóló  61/2012  (XII.11.)  BM  rendelet,  az  életvédelmi  létesítmények
létesítéséről, fenntartásáról és békeidőszaki hasznosításáról szóló 22/1992. (XII. 29.) KTM rendelet
tűz- és polgári védelmi vonatkozású előírásait és az idevonatkozó nemzeti szabványokban foglaltakat
érvényre kell juttatni, kiemelt figyelemmel az alábbiakra:

 A vízigény  számításánál  az  oltóvíz  igényt  is  figyelembe  kell  venni.  A  Ttv.  29.§  (1)-(2)
bekezdés szerint  a  településen az  oltóvíz  nyerési  lehetőségek biztosítása  az  önkormányzat
feladata. A tűzoltó vízforrások telepítési helyét a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetni kell. A
kijelölt területen a legnagyobb (mértékadó) tűzszakasz alapterülete alapján az OTSZ 72. § (1)
bekezdésében, ill. 8. melléklet 1. táblázata szerint előírt oltóvíz intenzitást kell biztosítani. Az
oltóvízszükséglet  tervezésénél  figyelembe kell  venni  továbbá az  OTSZ 74 § -  78.  §-ában
meghatározottakat is. Az OTSZ 75. § (1) bekezdése értelmében vezetékes vízellátás létesítése
esetén föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani az oltóvizet.

 Amennyiben a kijelölt területen fúrott kút kerül kialakításra,  a termelt és szolgáltatott vizek
gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII.29.) KHVM sz. rendelet szerinti gáztartalom vizsgálatot
szükséges elvégezni. 

 A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/E
§-a alapján ha a termelt és szolgáltatott víz – gáztartalmának vizsgálata alapján – B vagy C
gázfokozatba tartozik,  a  területi  vízügyi  hatóságként  eljáró katasztrófavédelmi  igazgatóság
tűzvédelmi hatósági feladatkörében megvizsgálja a tűzvédelmi előírásoknak való megfelelést
és annak feltételeit is.

 A szomszédos telkeken a meglévő épületektől a megengedett legkisebb távolság nem lehet
kisebb  sem a  telepítési  távolságnál,  sem az  OTSZ  szerint  meghatározott  tűztávolságnál.  
Tűztávolságok  tekintetében  az  OTSZ  18.  §-ában  leírtakat  kell  alkalmazni  a  Korm.  r.  6.
melléklet 7. pontja szerint; vagyis: 

 közepes és magas mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén,
 alacsony mértékadó kockázati osztályba tartozó

o lakó- és üdülőépület,
o nevelési, oktatási, szociális rendeltetést tartalmazó épület,
o összes építményszint nettó alapterülete az 500 m2-t meghaladó épület

esetén,
 nagyon alacsony mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagy

üdülőépület kivételével, amelynek
o az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2 és

tartalmaz  olyan  közösségi  rendeltetésű  helyiséget,  amelynek  nettó
alapterülete nagyobb, mint 50 m2,

o az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2,
 megfelelőség igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott  szerkezetek

esetében  teljesítménynyilatkozattal  –  rendelkező  építményszerkezetű,
tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, és legfeljebb 180 napig fennálló
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o rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos,
szórakoztató,  vendéglátó,  kereskedelmi,  valamint  előadás  tartására
szolgáló építmény,

o kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
ha az OTSZ szerinti  állvány jellegű építmény és több mint  50 fő egyidejű
tartózkodására alkalmas és nettó alapterülete 20 m2-t meghaladja.

 A  tűzoltó  egységek  beavatkozását  biztosító  tűzoltási  felvonulási  terület  és  tűzoltási  út
tekintetében be kell tartani az OTSZ 65. § -70. §-ának és a 193. § (2) bekezdésének előírásait.

 A Ttv. 5. § (4) bekezdés, 28. §, valamint a 29.§ (1) és (3) bekezdés pontjait  érvényesítve
biztosítani kell a tűzoltásra és műszaki mentésre vonatkozó közszolgálati feladat ellátásának
feltételeit.

 A térségre jellemző, nagyszámú szabadtéri tüzek visszaszorítására a levegő védelméről szóló
306/2010.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet 3.  §-a  alapján  a  levegővédelmi  követelményeket  a
területfejlesztési,  terület-  és  településrendezési  tervek,  településfejlesztési  koncepció
kidolgozása során érvényesíteni  kell.  A környezet  védelmének általános szabályairól  szóló
1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja alapján az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályoknak meg kell jelennie az önkormányzat rendeleteiben.

Javaslom azon földtanilag veszélyes területek felmérését és azok feltüntetését a szabályozási terven és
a helyi  építési  szabályzatban,  továbbá az ott  történő építés megtiltását,  ahol  part-  és löszfal,  vagy
egyéb tömegmozgással lehet számolni az alábbiak miatt:

 alábányászott terület
 alápincézett terület
 barlang
 épített fal omlása
 feltöltött terület
 futóhomok
 gázfeláramlás
 hányómozgás, zagytározók
 háttérsugárzás
 kőfolyás,
 kúszás
 omlás
 regionális emelkedés
 regionális süllyedés
 rétegcsúszás
 rézsűhámlás, rézsűcsúszás,
 sárfolyás
 suvadás
 szeletes földcsuszamlás, rogyás
 talajfolyósodás
 térfogatváltozó agyag
 törmelékcsúszás
 tőzeg terület
 vízszintváltozás
 egyéb, emberi tevékenység által kiváltott. a földtani környezetet érintő katasztrófák

Tájékoztatom, hogy a belvizes területeken történt kártalanítási ügyekben az alábbi problémák merültek
fel:

 nincsenek vízelvezető árkok vagy kapacitásuk túl kicsi;
 vízelvezető árkok, aknaszemek folyamatos tisztításának hiánya, elhanyagolása;
 átereszek eldugulása, rossz műszaki állapota;
 mélyen fekvő területekre kiadott építési engedélyek;
 a meglévő víztározók tárolókapacitása kevés, így a nagy mennyiségű és hirtelen jött csapadék

tárolása nincs megoldva;
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 település alacsony fekvése miatti lassú a lefolyás;
 bizonyos településrészek terepszintje a közeli folyó árvízi vízszintje alatti fekszik.

Fentiek miatt az ár- és belvízveszélyes területeken az építési engedélyhez szükséges követelmények
meghatározásánál javaslom figyelembe venni a veszélyeztetettség mértékét, és annak megfelelően az
általánostól  eltérő  követelményeket  szükséges  előírni  (pl.  az  épületek  legalacsonyabb  földszinti
padlóvonal-magasságának  meghatározása  a  várható  legmagasabb  belvízszint  figyelembevételével,
lábazati beton vízzáróságának meghatározása, épületek alápincézettségének megtiltása, stb.). 
Indokolt a mélyen fekvő területek felmérése és annak feltüntetése a szabályozási terven és a helyi
építési szabályzatban az ott történő építés megtiltása.

Iparbiztonsági szempontból az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

 A  település  egyes  területei  használati  jellegének  jövőbeni  kialakítása,  módosítása  során
figyelemmel  kell  lenni  a  már  működő  veszélyes  anyagokkal  foglalkozó  üzemek
elhelyezkedésére,  veszélyeztető  hatásaira,  valamint  az  üzemekbe  és  onnan  kifelé  történő
veszélyes áruk szállítása során jelentkező veszélyeztető hatásokra.

 Figyelmükbe ajánljuk a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
szóló  219/2011.  (X.  20.)  Korm.  rendelet 28.  és  29.  §-át,  mely  a  veszélyes  üzemekkel
kapcsolatos településrendezési tervezésről  szól.  A Kat. tv. 27.  § (1) bekezdése alapján  „A
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek … veszélyességi övezeti határait fel kell tüntetni
a … településszerkezeti tervben.”

 Amennyiben  a  településrendezési  eszköz  módosítása  érinti  a  veszélyességi  övezetet,  a
veszélyes  anyagokkal  foglalkozó  üzem  környezetében,  illetve  veszélyességi  övezetében  a
lehetséges károsító hatásoknak megfelelő előírásokat, korlátozó intézkedéseket kell betartani.
A módosítás  során érvényesíteni  kell  a  219/2011.  (X. 20.)  Korm.  rendelet  7.  melléklet  2.
pontjának rendelkezéseit,  amelyek jelenjenek meg az alábbiak szerint  a  településrendezési
eszközben is:

o A veszélyességi övezetben  kiskereskedelmi üzletek, kis közösségi  létesítmények,
szabadidőközpontok,  valamint  tömegtartózkodásra  szolgáló  építmények
fejlesztése  esetében az engedélyezési  eljárás során állásfoglalás kialakítására a
polgármester  kezdeményezésére  a  hatóság  bizottságot  hoz  létre  az  illetékes
környezetvédelmi,  természetvédelmi, valamint népegészségügyi hatáskörében eljáró
fővárosi  és megyei kormányhivatal,  valamint vízügyi hatóság,  továbbá a veszélyes
anyagokkal  foglalkozó  üzem  és  a  fejlesztéssel  érintett  települési  önkormányzat
képviselőiből.

o A bizottság állásfoglalásához a kiinduló adatokat a veszélyes üzem által elkészített, a
hatóság által felülvizsgált biztonsági jelentés vagy a biztonsági elemzés szolgáltatja. 

o Az  üzemeltető  a  biztonsági  jelentésben,  vagy  a  biztonsági  elemzésben  a
veszélyeztetett terület minden pontjára meghatározhatja a sérülések egyéni kockázatát.
Az így kialakított veszélyességi övezetet belső, középső és külső zónára oszthatja.  A
zónákban  történő  fejlesztésekről  kialakított  állásfoglalások  során  az  alábbiakat
szükséges figyelembe venni:
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   Az építmény jellege  Belső zóna  Középső zóna  Külső zóna 

 A.  Lakóház, szálloda, 
nyaralók 

 A fejlesztés nem ajánlott.  Az engedélyezés a 
halálozás társadalmi 
kockázatának részletes 
vizsgálatán alapuló egyedi 
feltételekhez kötött. 

 A fejlesztés megengedett. 

 B.  Munkahelyek, parkolók  Az engedélyezés a 
halálozás társadalmi 
kockázatának részletes 
vizsgálatán alapuló egyedi 
feltételekhez kötött. 

 A fejlesztés megengedett.  A fejlesztés megengedett. 

 C.  Kiskereskedelmi üzletek, 
kis közösségi 
létesítmények, 
szabadidőközpontok 

 Az engedélyezés a 
halálozás társadalmi 
kockázatának részletes 
vizsgálatán alapuló egyedi 
feltételekhez kötött. 

 Az engedélyezés a 
halálozás társadalmi 
kockázatának részletes 
vizsgálatán alapuló egyedi 
feltételekhez kötött. 

 A fejlesztés megengedett. 

 D.  Tömegtartózkodásra 
szolgáló építmények 

 A fejlesztés nem ajánlott.  Az engedélyezés a 
halálozás társadalmi 
kockázatának részletes 
vizsgálatán alapuló egyedi 
feltételekhez kötött. 

 Az engedélyezés a 
halálozás társadalmi 
kockázatának részletes 
vizsgálatán alapuló egyedi 
feltételekhez kötött. 

 E.  Közterületek, 
főközlekedési útvonalak 

 Az engedélyezés a 
halálozás társadalmi 
kockázatának részletes 
vizsgálatán alapuló egyedi 
feltételekhez kötött. 

 Az engedélyezés a 
halálozás társadalmi 
kockázatának részletes 
vizsgálatán alapuló egyedi 
feltételekhez kötött. 

 A fejlesztés megengedett. 

 
A fenti csoportosítás alól az alábbi kivételeket kell figyelembe venni:

   Az építmény jellege  Kivételek 

 A.  Lakóépület, kereskedelmi 
szálláshely, nyaraló 

 1. Ha a lakóház háromnál kevesebb lakást foglal magába vagy ha 
kereskedelmi szálláshely 10 főnél kisebb férőhelyes, a B. kategóriába kell 
sorolni.  
2. Idős vagy fogyatékos személyeknek épült lakóházakat, közösségi 
otthonokat a C. kategóriába kell sorolni. 
3. Ötszintes vagy magasabb házakat a D. kategóriába kell sorolni. 

 B.  Munkahely, parkoló  1. Ha 200 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű a parkoló vagy más 
létesítmények tartoznak hozzá, a C. kategóriába kell sorolni.  
2. A 100 főnél több személyt befogadó, vagy 3 szintesnél magasabb 
kereskedelmi vagy ipari épületet, vagy mozgássérülteknek készült ipari vagy 
kereskedelmi építményeket a C. kategóriába kell sorolni. 

 C.  Kiskereskedelmi üzlet, kis 
befogadóképességű közösségi 
létesítmény, szabadidős 
létesítmény 

 1. A 250 m2-nél kisebb kisipari célú, 100 m2-nél kisebb közösségi épületek 
és szabadidőközpontok a B. kategóriába tartoznak.  

2. Az 5000 m2-nél nagyobb épületek a D. kategóriába tartoznak.  
3. A nyitott terű létesítmények, ahol alkalmanként 1000-nél több ember 
lehet jelen (piac, stadion stb.) a D. kategóriába tartoznak. 

 
Ha a tervezett fejlesztés jellege nem szerepel a táblázatban, akkor a hatóság, szükség esetén az
általa összehívott bizottság dönt arról, hogy az jellegében, érzékenységében mely kategóriához áll
a legközelebb.
Amennyiben  a  településrendezési  eszközben  bármilyen  módosítás  (pl.:  övezeti  átsorolás)
történik, ahol veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem működik, érvényesíteni kell a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendelet 7. melléklet 2. pontjának vonatkozó rendelkezéseit.

Kelt, Miskolc, az elektronikus bélyegző szerint
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Tisztelettel:
Lipták Attila tűzoltó dandártábornok

tűzoltósági tanácsos
megyei igazgató

„helyett és nevében”

Törő Attila tűzoltó alezredes
tűzoltósági tanácsos

katasztrófavédelmi hatósági szolgálatvezető
Melléklet: -veszélyességi övezetek
Készült: 1 példányban
Egy pld.: 3 lap (6 oldal)
Kapják: 1. Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, hivatali kapun keresztül

2. VÁTI Városépítési Kft., Molnár Csilla, majd Irattár

___________________________________________________________________________________________
Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ✉: 3501 Pf.: 18.

Telefon: +36(46) 502-962 Fax: +36(46) 502-963
E-mail: borsod.titkarsag@katved.gov.hu
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Terméktároló Zrt. (székhelye: 2440 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2.; a továbbiakban:
Üzemeltető) tiszaújvárosi telephelyére (3581 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1.),

Egyéni kockázat szintje 1.10-6/év
Egyéni kockázat szintje 1.10-7/év
Egyéni kockázat szintje 1.10-8/év
Egyéni kockázat szintje 1.10-9/év

A TT Zrt. - Tiszaújváros egyéni kockázata eléri a 10-6 esemény/év értéket, viszont ez az érték nem lépi
túl a telep határát. A telep egyéni kockázata elfogadható szintű veszélyeztetettséget jelent. 
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Hexum (OPAL) Szolgáltató Zrt. Telephelye 
Sérülés egyéni kockázat
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MOL LOGISZTIKA TELEPHELY TISZAÚJVÁROS, MOL Nyrt.

Összesített veszélyességi övezetek

6.5.3.1. ábra Tiszaújváros Telephely veszélyességi övezeteinek kijelölése
Kockázati szint 1.10-5/év
Kockázati szint 1.10-6/év
Kockázati szint 3.10-7/év

A veszélyességi övezetek túllépik az üzem határait, viszont nem érintik a lakóövezetet. A belső túllépi 
az üzem határát kb. 655 méterrel a kerítéstől a telep nyugati oldalán, a külső zóna kb. 655 méterrel a 
kerítéstől a telep nyugati és déli oldalán, a külső zóna pedig kb. 700 méterrel. 

Belső zóna

Középső zóna

Külső zóna
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MOLTRADE-MINERALIMPEX Zrt. ( 3581 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1. szám alatti telephelye) 
veszélyességi övezetének veszélyességi övezet zónái láthatók. 

Összesített veszélyességi övezetek

6.5.3.1. ábra MOLTRADE-Mineralimpex Zrt. veszélyességi övezeteinek kijelölése

Kockázati szint 1.10-5/év
Kockázati szint 1.10-6/év
Kockázati szint 3.10-7/év

Középső zóna

Belső zóna

Külső zóna
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MOL Petrolkémia Zrt. (3581 Tiszaújváros,TVK-Ipartelep) veszélyességi övezetének határai

Összesített veszélyességi övezetek

MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaújváros Ipartelep veszélyességi övezeteinek kijelölése
Kockázati szint 1.10-5/év
Kockázati szint 1.10-6/év
Kockázati szint 3.10-7/év

A  MOL  Petrolkémia  Zrt.  –  BorsodChem  Zrt.  közötti  távvezetékre  számított  társadalmi
kockázat 
A társadalmi  kockázat  számítása  során  a  csővezeték  környezetében  élő  tényleges  lakosságot  kell
figyelembe venni. Az átlagos népsűrűséget a távvezeték kb. 2,5 km-es környezetében élő lakosságra
számítottuk ki, amely közelítőleg 0,001164 fő/m2. 
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Tekintve,  hogy  a  kapott  érték  közelítőleg  megegyezik  a  vizsgált  vezetékszakasz  (mely  a
korábban  említettek  szerint  a  leginkább  veszélyeztetett  település,  Sajóecseg  alatt  halad  át)
környezetében élő lakosságra vonatkoztatott  népsűrűséggel (0,001162 fő/m2),  az előzőekben
leírt modell a társadalmi kockázat számításához is használható. 

Megállapítható,  hogy  a  legkedvezőtlenebb,  „worst  case”  feltételrendszer  megfelel  a
katasztrófavédelmi elfogadhatósági kritériumoknak, mivel 
A) A 10–6 esemény/év halálozás egyéni kontúr övezete, nem jeleníthető meg, tehát biztosan
kisebb, mint 5 méter. Mivel a 79/2005. GKM rendelet (6/1982 IPM rendelet) alapján 5 méteren
belül lakott terület nem lehet, a veszélyeztetettség elfogadható tartományba esik. 

B) A társadalmi kockázat az elfogadható tartományba esik. 

Az Ukrán-magyar távvezetékre számított társadalmi kockázat 
A társadalmi kockázat számítása során a csővezeték környezetében élő tényleges lakosságot kell
figyelembe  venni.  Az  átlagos  népsűrűséget  a  távvezeték  kb.  2,5  km-es  környezetében  élő
lakosságra számítottuk ki, amely közelítőleg 0,0001615 fő/m2. 
Tekintve,  hogy  a  kapott  érték  közelítőleg  megegyezik  a  vizsgált  vezetékszakasz  (mely  a
korábban említettek szerint a leginkább veszélyeztetett település, Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő
alatt halad át) környezetében élő lakosságra vonatkoztatott népsűrűséggel (0,0001616 fő/m2), az
előzőekben leírt modell a társadalmi kockázat számításához is használható. 
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Megállapítható,  hogy  a  legkedvezőtlenebb,  „worst  case”  feltételrendszer  megfelel  a
katasztrófavédelmi elfogadhatósági kritériumoknak, mivel 
A) A 10–6 esemény/év halálozás egyéni kontúr övezete, kisebb mint 5 méter és mivel a 79/2005.
GKM  rendelet  (6/1982  IPM  rendelet)  alapján  5  méteren  belül  lakott  terület  nem  lehet,  a
veszélyeztetettség elfogadható tartományba esik. 

B) A társadalmi kockázat az elfogadható tartományba esik. 
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ECOMISSIO Kft.
A súlyos balesetekből adódó veszélyességi övezetek 
A toxicitási terjedési modell által szolgáltatott expozíció miatti halálozás számított valószínűségét, az
esemény  bekövetkezési  gyakoriságát  és  a  meteorológiai  adatok  megoszlását  figyelembe  véve
meghatároztuk az  azonos kockázati  szinteket  összekötő kontúrokat.  A Rendeletben meghatározott,
1*10-5, 1*10-6, 3*10-7/év kockázati kontúrokat az az alábbi műholdfotón mutatjuk be: 

Látható,  hogy  az  1*10-5/év  egyéni  kockázati  szint  nem  megjeleníthetően  kis  kiterjedésű.  Az
1*10-6/év egyéni kockázati kontúrok az iparterület határán belül maradnak, és a 3*10-7/év egyéni
kockázati görbe sem érint lakóterületet.
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JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság S-SBR üzem
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Birla Carbon Hungary Kft. (székhelye: 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2052 hrsz (COLUMBIAN
TISZAI KOROMGYÁRTÓ Kft.)

Veszélyességi övezetet nem jelöltünk ki. A CTK Kft. ipari létesítményekkel van körülvéve, melyek
ugyan azon feltételekkel működnek, mint a CTK Kft. 
A  CTK  esetében  a  veszélyes  létesítmény  nem  a  CTK  telepének  a  határa,  hanem  a  MOL
PETROLKÉMIA  létesítményeinek  határa.  Mivel  a  CTK  kockázata  nem  éri  el  a  MOL
PETROLKÉMIA  határát,  nem  jelölhető  ki  veszélyességi  övezet.  A  veszélyességi  övezetek  a
lakosságra vonatkozó egyéni sérülések kockázata. A CTK esetében ilyen nincs.

Messer  Hungarogáz  Kft.  levegő szétválasztó  üzemére  a  MOL Petrolkémia  Zrt.  területén  (3581,
Tiszaújváros, TVK-Ipartelep 2117/4 hrsz-on)
Tekintettel  arra,  hogy  az  oxigén  nem  mérgező  és  nem  éghető  anyag  a  program  ilyen  értelmű
kockázatot  oxigénre nem számol.  Kockázata annak lehetne, hogy a megnövekedett  oxigéntartalom
miatt  a  tűzveszély  fokozódik.  Egyébként  az  üzem  elhelyezkedése  miatt  lakosságot  semmilyen
körülmények között nem érinthet a cseppfolyós oxigén kiszabadulása.
A tartály katasztrofális sérülésének gyakorisága (a duplafalú atmoszférikus tároló pillanatszerű illetve
10  perces  leürülése)  a  CPR  18  (Bíbor  könyv)  3.5  táblázata  szerint  1,25E-08/év.  Ha  ehhez  még
figyelembe vesszük a kialakult felhő területén lévő éghető anyag és gyújtóforrás egyidejű jelenlétének
szokásos valószínűségét (0,5), akkor tovább csökken a súlyos baleset lehetőségének gyakorisága, ami
a gyakorlatban azt jelenti,  hogy kockázat szempontjából ez az eseménysor akár figyelmen kívül is
hagyható. Erre vonatkozó megjegyzés a Bíbor könyv 3.A.1. pontban:
„Szélsőséges esetben előfordulhat, hogy ha az üzem közelében nincs lakóövezet, akkor a kockázati
határgörbék meghatározására nincs szükség. Emiatt alakult a vizsgált feltétel a következőképpen: a
veszélyesanyag-kiszabadulással  járó  eseményeket  akkor  kell  figyelembe  venni,  ha  az  „esemény”
bekövetkezési gyakorisága 10E-8/év vagy annál nagyobb, és az üzem területén kívül halálos sérülés
következik be (1%-os valószínűséggel). Ez a feltétel a jelenlegi gyakorlatnak megfelel.”
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ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35500/6387-1/2021.ált. 
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MVM NET Zrt.   Tel.: +36 1 304 3300 

Cím: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59. Fax: +36 1 202 0891 

Postacím: 1300 Budapest, Pf. 355.  Cégjegyzékszám: 01-10-047348 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Címzett: Dr. Fülöp György Küldő: MVM NET Zrt. 

 polgármester Műszaki Igazgatóság 

 Tiszaújváros Polgármesteri Hivatal Ügyintéző:  Koháriné Berki Mariann   

E-mail: durbak@tujvaros.hu, csilla.molnar@vatikft.hu  Telefon:  304-2160 

Hiv. szám: VII/482-13/2021. E-mail:  kozmu@mvmnet.hu 

Dátum:  2021. szeptember 10. Oldalak: 1 

Tárgy:   Adatszolgáltatás Iktatószám: E-NET-6523/2021 

 
 
 

 

Tisztelt Dr. Fülöp György Úr! 

 

 

 

Köszönettel vettük Tiszaújváros Város Településrendezési Eszközeinek kiemelt fejlesztési területté nyilvántartott 

több részterületre szóló módosítás vonatkozásában ADATSZOLGÁLTATÁS kérése tárgyában küldött 

megkeresésüket, melyre az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket: 

 

Az MVM NET Zrt. kormányzati és B2B ügyfeleknek nyújt távközlésiszolgáltatásokat, lakossági ügyfelek 

kiszolgálása nem tartozik a tevékenységi körünkbe. 

 

Az MVM NET Zrt.-nek a jelölt területeken a csatolt dwg szerinti alépítményben üzemelő optikai hálózata van. 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a lehatárolt területeken a közeljövőben nem tervezünk sem karbantartást, sem 

fejlesztést. 

 

Ezen tájékoztatás csak adatszolgáltatáshoz kapcsolódik, NEM helyettesíti az MVM NET Zrt. közműegyeztetési 

nyilatkozatát, melyet az e-közmű felületén keresztül tudunk kiadni. 

 

 

 

 

 
Üdvözlettel: 

 
 
 
Vágó Zsolt  Feil László  
műszaki igazgató-helyettes optikai hálózatok osztályvezető 
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12/2021 
 

ADATÁTVÉTELI NYILATKOZAT 
 

Tiszaújváros Önkormányzata (cím: 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. Tel.: +36/49/548-
010, fax: +36/49/548-011, email: phivatal@tujvaros.hu) megbízásából a VÁTI Városépítési Kft 
(cím: 1076 Budapest, Thököly út 7. II/17. tel.:+36/1/413-0959, 413-0958, csilla.mol-
nar@vatikft.hu) a továbbiakban, mint Adatkérő az alábbi nyilatkozatot teszem az OPUS TIGÁZ 
Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi 
út 184., cégjegyzékszáma: 09-10-000109, adószáma: 11147073-2-09), a továbbiakban, mint 
Adatszolgáltató felé. 
 

1. Az adatkérés célja (a munka beazonosítása): Tiszaújváros településrendezési eszközein OPUS 
TIGÁZ földgázvezeték hálózat nyomvonalának feltüntetése 
 
2. Az adatszolgáltatás tartalma és díja: Tiszaújváros területét érintő megrendelés tárgyához kap-
csolódó alábbi dokumentációk: digitális gáz-szakági részletes helyszínrajz 

 
OPUS TIGÁZ Zrt. árjegyzék szerinti díjtétel neve egység mennyiség Nettó díj [Ft]

- - - - 

- - - - 
 
A felsorolt adatszolgáltatásért az Adatkérő összesen 0 Ft, azaz nulla Ft díjat köteles az Adat-
szolgáltató által kiállított számla szerint csekken vagy átutalással megfizetni, amelyre a jelen 
nyilatkozat aláírásával kifejezetten is kötelezettséget vállal. 
 

3. Az adatszolgáltatás során átadott adatok érvényessége 
Az Adatkérő tudomásul veszi, hogy: 

3.1. Az adatszolgáltatás során átadott adatok az adatszolgáltatás időpontjában aktuálisak. Az adat-
felhasználás és az adatszolgáltatás közötti időben történt változásokról az Adatszolgáltató csak 
az Adatkérő ismételt megkeresése (adataktualizálás) után ad tájékoztatást, kiegészítő díj 
megfizetése ellenében. 

3.2. Az Adatkérő adataktualizálásra irányuló ismételt megkeresésének elmulasztása visszavezet-
hető károkért az Adatszolgáltató nem tartozik felelősséggel, azokért az Adatkérő és adatfel-
használó felel. 

3.3. A jelen adatszolgáltatás keretében történt adatbeszerzés nem ad mentesítést a közmű-egyez-
tetési kötelezettség alól. 

 
4. Az adatszolgáltatással kapcsolatos feltételek, információvédelem 

Az Adatkérő tudomásul veszi továbbá, hogy: 
4.1. Az adatszolgáltatás díja kizárólag az átadott gáz-szakági térképi tartalomra vonatkozik. 
4.2. Az Adatszolgáltató által átadott adatok az átadás után is az Adatszolgáltató tulajdonát képezik. 

Az adatok díj ellenében történő átadásával az Adatkérő semmilyen jogot nem képezhet a meg-
vásárolt adatok korlátozás nélküli felhasználására, különösen nem annak továbbadására.  

4.3. A megkapott adatokat az Adatkérő – akár feldolgozva, akár feldolgozatlanul – az 1. pont szerinti 
cél megvalósítása érdekében tevékenységet folytató, az Adatkérő által ezzel megbízott sze-
mélyek rendelkezésére bocsáthatja (pl. tervező, engedélyező szervezetek, kivitelező stb.), de 
egyéb céllal nem hasznosíthatja, más célú tevékenység végzése érdekében át nem adhatja. 
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Az Adatkérő biztosítja, hogy az adatfelhasználó a rendelkezésére bocsátott adatokat jogosu-
latlanul harmadik fél részére át nem adja, valamint a megállapodás keretén kívüli feladatokra 
fel nem használja. 

4.4. Az Adatkérő és adatfelhasználó, a tudomására jutott Adatszolgáltatói információkat, adatokat 
üzleti titokként köteles kezelni. A végzett munka során tudomására jutott üzleti titkot az üzleti 
titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény, az esetlegesen tudomására jutott személyes 
adatokat pedig az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény szerint köteles kezelni és megőrizni.  
Az Adatkérő kijelenti továbbá, hogy az üzleti titok megsértése jogi következményeinek figye-
lembe vételével, a tudomására jutott titkokat érdekkörön kívüli személlyel nem közli, a titkok 
megőrzéséért teljes felelősséggel tartozik. Ezen felelőssége korlátlanul fennáll azt követően is, 
hogy a munkavégzés befejeződik. 
 

5. Értesítések 
Az adatátadás a nyilatkozat aláírásával egy időben személyesen történik.* 
A nyilatkozat aláírása és az adatátadás e-mailben / postai úton történik.* 
*= a nem alkalmazható opciókat áthúzással törölni kell 

 
Az adatszolgáltatás teljesítése érdekében az Adatkérő az alábbi kapcsolattartót jelöli meg, 
hogy haladéktalanul tudomására hozhatók legyenek azok az értesítések, tények, körülmé-
nyek, amelyek akadályozzák. Az Adatkérő kapcsolattartója: 
Név:  Molnár Csilla Telefon: +3630/984-6985 e-mail: csilla.molnar@vatikft.hu 

 
Az Adatkérő tudomásul veszi, hogy Adatszolgáltató kapcsolattartója, aki az adatot átadja:  
Név:  Kovács Zsolt Telefon: +3670/698-3588  e-mail: kovacs.zsolt@tigaz.hu 

 
6.  Egyéb feltételek 
6.1. Az Adatkérő tudomásul veszi, hogy az átadott térképi adatok az adatszolgáltató nyilvántartá-

sában szereplővel megegyező, analóg pontosságú adatok, a szakági hálózat nyomvonalának 
helye belterületen ortogonális beméréssel került meghatározásra. 

6.2. Az Adatkérő természetes személy/képviselője tudomásul veszi, hogy az OPUS TIGÁZ Zrt. a 
jelen dokumentumon kezdeményezett eljárással összefüggésben tudomására jutott szemé-
lyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése érdek-
ében kezeli, amelynek körében biztosítja a mindenkor hatályos adatkezelési, adatvédelmi il-
letve adatbiztonsági jogszabályok érvényesülését, így különösen a GDPR valamint az Info tv 
rendelkezéseinek betartását . Az adatkezelésre vonatkozó Társasági rendelkezéseket az adat-
kezelő – Üzletszabályzatban is megtalálható - Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, mely 
ügyfélszolgálatokon és az alábbi linken érhető el:  
www.opustigaz.hu/adatvedelem. Az Adatkérő kijelenti és szavatolja, hogy a jelen dokumen-
tumban átadott, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján személyes adatnak 
minősülő adatok, így különösen a jelen dokumentum 5.3. pontjában feltüntetett kapcsolat-
tartó személy jelen dokumentumban feltüntetett adatainak a kezeléséhez, így különösen, de 
nem kizárólagosan a jelen nyilatkozat részeként az OPUS TIGÁZ Zrt. részére történő átadá-
sához az Adatkérő] az egyes érintettektől, így különösen a kapcsolattartó személytől besze-
rezte az adatvédelmi jogszabályok alapján szükséges és azoknak megfelelő hozzájárulást, 
vagy a személyes adatok fentiek szerinti kezelését, így az OPUS TIGÁZ Zrt. általi kezelésének 
jogszerűségét más megfelelő módon biztosította. 

 
A jelen nyilatkozatban foglaltakat elismerem és az abban foglalt tájékoztatást tudomásul vettem. 
 
Kelt: Budapest, 2021.09.02. 

………………………………………………….. 
Adatkérő 







Építésügyi és Örökségvédelmi F osztályő
Örökségvédelmi Osztály

3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. Telefon: (36-46)  795-713, 795-782

Iktatószám: BO/25/01818-2/2021

Ügyintéző: Pólik Erika/Szalacsi Klára

Telefon: 46/795-713, 795-782

E-mail: epitesugy@borsod.gov.hu

Tárgy: Tiszaújváros  város  településrendezési

eszközei  több  részterületre  vonatkozó

módosítási ügye – előzetes adatszolgáltatás

Hivatkozási szám: VII/482-2/2021.

Melléklet: digitális adatszolgáltatás

Dr. Fülöp György polgármester

részére

Tiszaújváros Önkormányzata

Tiszaújváros

Bethlen Gábor út 7.

3581

                                                              Tisztelt Polgármester Úr!

VII/482-2/2021. számú megkeresésére hivatkozással - a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési

program  és  a  területrendezési  terv  tartalmi  követelményeiről,  valamint  illeszkedésük,  kidolgozásuk,

egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

14. számú melléklet B oszlopának i) pontja alapján - mellékelten megküldöm (kérésének megfelelően

közvetlenül a településrendezési eszközök készítője részére - a település területén ismert, védelemmel

érintett  ingatlanokra  vonatkozó,  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi  és

Örökségvédelmi  Főosztály  Örökségvédelmi  Osztálya  által  hozzáférhető  adatállományt  elektronikus

formában.  Az  abban  foglaltak  alapján  a  régészeti  lelőhelyek és  a  műemlékileg  védett  ingatlanok

közhiteles hatósági nyilvántartása (IVÓ) adatait a Helyi Építési Szabályzatba (HÉSZ) és a Települési

Arculati Kézikönyvbe szíveskedjenek átvezetni, a szerkezeti-, és szabályozási tervlapokon a régészeti

lelőhelyeket (régészeti érdekű területet) a jelenleg ismert kiterjedésükkel jelölve.

Nyilatkozom,  hogy  a  településrendezési  terv  tervezett  módosításának  előkészítésében,  valamint  az

egyeztetési  eljárásokban  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi  és

Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály, mint örökségvédelmi hatóság, részt kíván venni.
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A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény  (Kötv.)  85/A. § (1) bekezdése alapján

„Örökségvédelmi  hatástanulmányt  kell  készíteni  a  település  településfejlesztési  koncepciójának

kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá

vont területre nincs örökségvédelmi  hatástanulmány, vagy van,  de az tíz évnél régebbi,  akkor azt  a

rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az

Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye

szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.” 

A megkereséshez mellékelt  két térkép – minőségükből eredően – alkalmatlanok voltak a változással

érintett  részterületek,  illetve  ingatlanok  beazonosítására,  ebből  eredően  pedig  örökségvédelmi

érintettségük tisztázására.  Erre  tekintettel  jelenleg  nem áll  módomban sem a tervezett  módosítások

örökségvédelmi szempontú előzetes véleményezése, sem pedig annak eldöntése, hogy örökségvédelmi

hatástanulmány (illetve  annak  régészeti  terepbejáráson  alapuló  régészeti  munkarésze) készítésének

Kötv. 85/A. § (1) bekezdése szerinti kötelezettsége fennáll-e az ügyben.

 

Tájékoztatásként felhívom azonban a figyelmet az alábbiakra:

A Kötv. 7. § 20. pontja értelmében a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési

költségű,  a  Nemzeti  Infrastruktúra  Fejlesztő  Zrt.  által  kezelt,  a  védmű-,  töltés-  és  a  2500  hektár

alapterületet  meghaladó  árapasztó-  vagy  árapasztó  tározó-építés,  vagy  azon  közérdekű  célú,

földmunkával járó beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló törvény szerint

kisajátítást végeztek, nagyberuházásnak minősül. Ezekben az esetekben a Kötv. 23/C. § (1) bekezdése

értelmében a beruházónak a teljes beruházási területre vonatkozóan előzetes régészeti dokumentációt

(ERD) kell készíttetnie, amelyet majd a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére irányuló azon

első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelnie, amelyben az örökségvédelmi

hatóság eljár, vagy szakhatóságként, vagy a szakkérdés vizsgálatával közreműködik. A teljes bekerülési

költség  vonatkozásában  a  Kötv.  23/F.  §  (4)  bekezdés  irányadó,  amelynek  értelmében  a

nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feltárással összefüggő rendelkezések alkalmazásában, tekintet

nélkül  a nagyberuházás szakaszolására,  a beruházás teljes bekerülési  költsége a számvitelről  szóló

2000. évi C. törvény 47–51. §-ában meghatározott tételek tervezett összege.

A Kötv. 23/C. § (3) bekezdése, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló

68/2018.  (IV.9.)  Korm.  rendelet  3.  §  (3)  bekezdése  alapján  az  ERD-t  a  beruházóval  kötött  írásbeli

szerződés alapján a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (1113 Budapest,

Daróci út 3., tel.: 06-1-430-6000) készíti el. 

Az  ERD készítés  kötelezettsége  nem csupán  az  örökségvédelmi  szempontból  érintett  ingatlanokra,

területekre terjed ki, ennek ellenére nem jelenik meg az építésügyi jogszabályokban, így előfordul, hogy

az ERD szükségessége az építési, környezetvédelmi, …. engedélyezési eljárások során váratlanul éri az

építtetőket.  Ennek  megelőzése  érdekében,  valamint  a  beruházások  teljes  körű  előkészítése,

tervezhetősége és a  szükséges régészeti  feladatellátás  biztosítása  érdekében célszerűnek tartom a

Kötv. 23/C. § (1) bekezdése szerinti előírásról a HÉSZ-ben, az ingatlanok beépíthetőségének feltételei

között tájékoztatást adni.
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Kérem, hogy a tervezet összeállítása során fentiek figyelembe vételével szíveskedjenek eljárni, s azt

véleményezésre  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi  és  Örökségvédelmi

Főosztály Örökségvédelmi Osztály részére megküldeni. 

Miskolc, 2021. augusztus 09.

                        Dr. Alakszai Zoltán kormánymegbízott

  nevében és megbízásából:                         
                           

      

                                                                   Dr. Gyüker Tünde Tímea

                                                                                                         osztályvezető

BO/25  /01818-2/2021   iktatószámú levelet kapja:  

1.   Tiszaújváros Város Önkormányzata, Dr. Fülöp György polgármester           - Hivatali kapun

          3581 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.                                                      

2.   VÁTI Városépítési Kft. Molnár Csilla                                                              - Cégkapun és e-mailben 

          1076 Budapest, Thököly út 7. II./17.; csilla.molnar@vatikft.hu                                     (melléklettel)

3.   Irattár  

mailto:csilla.molnar@vatikft.hu


Építésügyi és Örökségvédelmi F osztályő
Örökségvédelmi Osztály

3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. Telefon: (36-46)  795-713, 795-782

Iktatószám: BO/25/01818-5/2021

Ügyintéző: Pólik Erika/Szalacsi Klára

Telefon: 46/795-713, 795-782

E-mail: epitesugy@borsod.gov.hu

Tárgy: Tiszaújváros  város  településrendezési

eszközei  több  részterületre  vonatkozó

módosítási  ügye – előzetes adatszolgáltatás

kiegészítő irat alapján

Hivatkozási szám: VII/482-2/2021.

Dr. Fülöp György polgármester

részére

Tiszaújváros Város Önkormányzata

Tiszaújváros

Bethlen Gábor út 7.

3581

                                                              Tisztelt Polgármester Úr!

VII/482-2/2021.  számú  megkeresése  kiegészítéseként  a  településrendezési  eszközök  készítője  által

2021. augusztus 23. napján e-mailben megküldött térképen jelöltek alapján az üggyel kapcsolatos, 2021.

augusztus 09.  napján kelt  BO/25  /01818-2/2021   számú,  előzetes  adatszolgáltatás  tárgyú  levelemben  

foglaltakat az alábbiakkal egészítem ki. 

A  pótlólag  csatolt  térképen  jelöltek  szerint  a  változtatással  a  település  hét  részterülete,  illetve

telekcsoportja érintett. Az eredeti megkeresés és a kiegészítő dokumentum alapján ugyan továbbra sem

ismert a beavatkozási területeken tervezett változtatások tartalma, azonban a térkép segítségével már

adott a lehetőség a helyszínek, illetve ingatlanok beazonosítására, ebből eredően pedig örökségvédelmi

érintettségük tisztázására.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény  (Kötv.)  85/A. § (1) bekezdése alapján

„Örökségvédelmi  hatástanulmányt  kell  készíteni  a  település  településfejlesztési  koncepciójának

kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá

vont területre nincs örökségvédelmi  hatástanulmány, vagy van,  de az tíz évnél régebbi,  akkor azt  a

rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az

Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye

szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.” 

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Főosztály

Örökségvédelmi  Osztálya  által  ismert,  a  régészeti  lelőhelyek  és  a  műemlékileg  védett  ingatlanok

közhiteles  hatósági  nyilvántartása  (IVÓ)  szerint  a  változással  érintett  területek  ingatlanainak
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örökségvédelmi szempontú érintettsége nem igazolt. A rendelkezésre álló adatok alapján ugyan nem

ismert,  hogy történik-e új beépítésre szánt terület(ek) kijelölése, azonban a helyszínek adottságainak

(elhelyezkedés, fedettség) figyelembevételével nem tartom indokoltnak a módosítással összefüggésben

örökségvédelmi  hatástanulmány,  illetve  a  régészeti  terepbejáráson  alapuló  régészeti  munkarész

elkészítését. 

Ugyanakkor a területek jellegére, beépítési paramétereire és az ott lehetséges beruházások bekerülési

költségének várható nagyságrendjére tekintettel továbbra is célszerűnek tartom a BO/25/01818-2/2021

számú  levelem  figyelemfelhívást  tartalmazó  részében  a  Kötv. 7.  §  20.  pontja  szerinti

nagyberuházásokkal összefüggő Kötv. 23/C. § (1) bekezdésében rögzített  előírásról a HÉSZ-ben, az

ingatlanok beépíthetőségének feltételei között tájékoztatást adni az érintettek részére.

Kérem, hogy a tervezet összeállítása során  a BO/25/01818-2/2021 számú és jelen levélben foglaltak

együttes figyelembe vételével  szíveskedjenek eljárni,  s azt véleményezésre a Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Főosztály  Örökségvédelmi  Osztály  részére

megküldeni.

Miskolc, 2021. szeptember 06.

                        Dr. Alakszai Zoltán kormánymegbízott

  nevében és megbízásából:                         

                           

      

                                                                   Dr. Gyüker Tünde Tímea

                                                                                                         osztályvezető

BO/25  /01818-5/2021   iktatószámú levelet kapja:  

1.   Tiszaújváros Város Önkormányzata, Dr. Fülöp György polgármester           - Hivatali kapun

          3581 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.                                                      

2.   VÁTI Városépítési Kft. Nyári Balázs                                                              - Cégkapun és e-mailben 

          1076 Budapest, Thököly út 7. II./17.; balazs.nyari@vatikft.hu                                     

3.   Irattár  

mailto:csilla.molnar@vatikft.hu
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1066 Budapest, Dessewffy u. 22. III/13
tel/fax: (1) 373 - 0554 mob: (70) 427-1934
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honlap: http://nirmana.hu/
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Megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők! A feltárások után a terv módosulhat, mely esetben a tervező értesítendő!
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Tehát megfelel!

Zöldterületi mutató:
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Tehát megfelel!
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Burk.t.: 2 × 1,30 × 2,20 = 5,72 m2

Beép. és burk.t.: 55,62 + 5,72 = 61,34 m2

3580 Tiszaújváros, Széchenyi u.13. 3580 Tiszaújváros, Lévay József u.
közterület, Hrsz.: 652/9

Építmény meg. :

Építés helye :

Dohánybolt és lottózóMegbízó :SZÖSZ '98 Kft. Rajzszám : Dátum :Rajz megnevezése :Tervező : Görzsöny Gábor É-05-0241 Lépték :

3580 Tiszaújváros, Örösi u. 100. 2/8.

Tervfajta :
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Villanyóra doboz

Tervezett villamos bekötés
nyomvonala - földkábel

Meglévő szennyvízakna

Telepítendő tisztítóakna

biztonsági rács

Takarító szer tároló szekrény

meglévő fa meglévő fa

aszfaltozott  járda

Lévay József út
aszfaltburkolat

652/9

Telepítési t. 2020. december hó
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Totó - Lottó h.
pvc

19,38 m2

Wc
pvc

2,63 m2

Dohánybolt
pvc

14,59 m2

Fedett et.
tértkő b.
12,78 m2

Rajz megnevezése :

Lépték : Rajzszám :

Dátum :Tervfajta :Tervező :
Görzsöny Gábor É-05-0241

3580 Tiszaújváros, Örösi u.100.2/8.

Megbízó : SZÖSZ '98 Kft.

3580 Tiszaújváros,
Széchenyi út 13.

Építmény meg. :

Építés helye :

Dohánybolt és lottózó

                Hrsz.: 652/9
3580 Tiszaújváros, Lévai J. közt.
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TERV MEGNEVEZÉSE

TERV TÍPUSA

TERVSZÁM

RAJZ MEGNEVEZÉSE

3 db 19.075 MW-os napeIemes

kiserőmű háIózati csatIakozásának

kiaIakítása

Tiszaújváros Naperőmű

RAJZMÉRET

LÉPTÉK

HáIózati csatlakozási terv - helyszínrajz

EZ A TERV A FIRST SOLAR KFT. SZELLEMI TULAJDONA, MELYNEK VÉDELMÉT JOGSZABÁLY BIZTOSÍTJA.

SZAKÁGI TERVEZŐ

TERVEZŐ

Sárkány Balázs

06-01286

Villsent Kft.

6723 Szeged, Csongrádi sugárút 23/A.

Csatlakozási terv

TISZ-2020-CST A2

1:250

MEGRENDELŐ

First Solar Kft.

3580 Tiszaújváros, Jedlik Ányos út 1.

Ügyvezető: Mühl Berta

RAJZSZÁM

DÁTUM

2021.02.

SZAKÁG

VILLAMOS

TISZ-2020-CST-00-C02

Megjegyzés:

A színek az alábbiakat jelölik.

Piros - korábbi verzióban szerepelt, de változott

Zöld - új verzióban szerepel

Szürke - nem változott
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Nyt. szám: 1017-2/2022/h sz. példány
Hiv. szám: BO/17/00116-2/2022

Kiser László
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

állami főépítész részére

Miskolc

Tárgy: Tiszaújváros Város településrendezési eszközeinek 
módosítása tárgyalásos eljárás keretében

Tisztelt Állami Főépítész Úr!

A fenti hivatkozási számú megkeresésére tájékoztatom, hogy a Tiszaújváros Város 
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 urat, 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 urat, 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.): Csáder Zsuzsanna főhadnagy (Tel.: +36 1 474 1218; E-mail: zsuzsanna.csader@hm.gov.hu)
Kapják: 1. sz. pld.: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal állami főépítész

   (E-mail: allami.foepitesz@borsod.gov.hu)
2. sz. pld.: Irattár



HONVÉDELMI  M IN ISZTÉRIUM
ÁLLAMI  LÉGÜGYI  FŐOSZTÁLY

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

E-ALÁÍRÓÍV



ZÁRADÉK
Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.
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A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Szirtesné Pintér Edit (SZIRTESNEPE)
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adatkezelési tájékoztató: 
https://hm.hatosagihivatal.kormany.hu/download/c/3b/c2000/Telep%C3%BCl%C3%A9srendez%C3%A9si%20hat%C3%B3s%C3%A1gi%20aktusok.pdf

Nyt. szám: 1075-2/2022/h
Hiv. szám: BO/17/00116-2/2022

Kiser László
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítész

3530 Miskolc
Csizmadia köz 1.

Tárgy: Tiszaújváros - 5 téma - településrendezési eszközök módosítása - tárgyalásos 
eljárás, véleményezési szakasz

Tisztelt Főépítész Úr!

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

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

A tárgy szerinti témában meghirdetett 2022. január 31-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

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Karl Mihály (tel.:+36 (1) 474-1649; HM 022-21-139; fax: +36 (1) 474-1467)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett 

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”
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BÁNYÁSZATI ÉS GÁZIPARI FŐOSZTÁLY 

Miskolci Bányafelügyeleti Osztály
      

Iktatószám: SZTFH-BANYASZ/70-2/2022. Ügyintéző: Tóth Alfréd 

  Telefon: 46/503-756 

Tárgy: Tiszaújváros - 5 téma - 

településrendezési eszközeinek 

tárgyalásos eljárással történő 

módosítása 

E-mail: alfred.toth@sztfh.hu 

  Hiv. sz.: BO/17/00116-2/2022. 

  Melléklet: - 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Iroda 

 

3530 Miskolc 

Csizmadia köz 1. 

 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság) a 

BO/17/00116-2/2022. iktatószámú megkeresésre tájékoztatásul közli, hogy a megkeresésben 

hivatkozott 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 22. sorban továbbra is a megyei 

kormányhivatal van megnevezve, mint egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási szerv, 

ezért arra vonatkozóan nem áll módjában érdemi választ adni.  

 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 43. § (1) bekezdése értelmében a 

bányászattal kapcsolatos közigazgatási feladatokat állami földtani feladatokat ellátó szervként 

és bányafelügyeletként a Hatóság látja el. Azonban, jelenleg nincs hatásköre a megkeresés 

tekintetében. 

 

Budapest, időbélyegző szerint. 

 

 Dr. Biró Marcell 

elnök 

(hatáskör gyakorlója megbízásából) 

  

 Dr. Barabás András 

főosztályvezető 

(kiadmányozó) 

 





 

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

részére 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Iroda 

 

Miskolc 

Csizmadia köz 1. 

3530 

 

 

 

 

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre! KRID: 602725956 

 

Tisztelt Állami Főépítész Úr! 

Tiszaújváros város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos BO/17/00116-2/2022. 

számú, 2022. január 18-án 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. január 31-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/0801/00170-2/2022 

Ügyintéző: Bánhidi Viktória 

Telefonszám: +36 1 815 9633 

Tárgy:  Tiszaújváros város 

településrendezési 

eszközeinek módosítása (5 

terület) – tárgyalásos eljárás  









Dátum:
2022' sanuár H

Ügyintézőnk:
Vasi Bernadett,
orosz Be rta la n,
Vadász Zsolt,
Tóth Balázs
Stadler Tamás,
Szabó László

Iktatószá mu n k:
Ézozt-zt3l-ot6/2022'

Ü9yintézőjtik:
Szunyoghné Rácz
Zsuzsanna

Iktatószámuk:
BO/ r7 /OO7t6-2/2022.
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Tárgyl Tiszaújváros telepÜ lésrendezési eszközeinek _ kiemelt fejlesztési
terÜletté nyilvánított több részterÜJetet érjntő _ tárgyalásos eljárási rend
szerinti módosítása
Melléklet| -

Kiser László Úr részére
állami főépítész

Borsod-Abaúj-zefiplén Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítészi Iroda
Miskolc
Csizmadia köz 1.

3530

Tisztelt Állami rőépítész Úrt

A Borsod -Abaúj-Zem plén Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze
2o22'o7'I8-án érkezett, Bo/17 /00116-2/2022' iktatószámú
megkeresésében megkÜldte meghívását az egyeztetési és jóváhagyási
eljárás részeként Igazgatóságunk számára Tiszaújváros
telepü lésrendezési eszközeinek _ kiemelt fejlesztési területté nyilvánított
több részterületet érintő _ tárgyalásos eljárással történő módosítási
Ügyében tartandó egyeztető tárgyalásra. melynek jdőpontja: 2022'
január 31. (hétfő).

Tárgyi ügyben a Borsod -Aba új -Zemplén Megyei KormányhiVatal az
országos vízijgYi Főigazgatóságot is megkereste. A Főigazgatóság a
kérelmet további ügyintézés céljából továbbította Igazgatóságunk felé
(2577 2-oo39 / 2022 ' iktatószámon) azzal, hogy az eljárás során az
országos Vízügyi ]gazgatóság képviseletében is az Eszak-magya rország i

Vízügyi Igazgatóság jár el' mint területileg illetékes vízügyi igazgatási
szerv.

Igazgatóságunk az egyeztető tárgyalásra írásban adja meg a
benyújtott véleményezési dokumentációval kapcsolatos
sza kvéleményét.

94'élemég@:
A tárgyi ügy előzményeként lgazgatóságunk 2021. július 23-án kelt,
Ézozt-ztzl-oo7/2o2r. számú,,,Tiszaújváros telepÜlésrendezési
eszközeinek kiemelt fejlesztési terÜletté nyilvánított több részterületére
szóIó módosítása - adatszolgá ltatás'' tárgyú levelében szakvéleményét
megadta.

Az előzetes adatszolgá |tatás tálgyát képző telepü lésrendezési eszközök
módosítása nyolc részterületre terjedt ki, amelyből az Önkormányzat
három módosításra vonatkozóan a szándékát Visszavonta (M2.' M5. és
M7.)' így jelen módosítás az alábbi részterti letekre szól:

ÉszAK_MAGYARoRsáGl
VÍzÚGY l6AzGATósÁG

MISKOLC
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M1. módosítás:

A módosítás a Szederkényi út - Tisza út - Debreceni út tömbjében a Vt/3 építési övezet belső
töm bfeltárásá hoz kapcsolódó területeket érinti. (Hrsz.: TiszaújVáros 599/57, 600/t7, II44/72,
II44/23, IL44/32, 1744/42, Lr44/57, LI44/59,L144/6L, I744l7I, 1144/75, tL44/76 és 1'144/77)'
A tervezési területen belül a Tiszaújváros 7744/77 hrsz._ú ingatlan terÜletén egy apartmanház
megva lósíthatóságá na k biztosítását tervezik. A tömb belsejében található számos úszótelek közúti
meg közelíthetőségéne k megteremtése egy feltáróút kijelölésével, illetve a telektömb újra osztási
lehetőségének felttj ntetésével. A tervezési terület közterületen kíVüli besorolása a továbbiakban is
telepü lésközpont terület terÜ letfelhaszná lásban és Vt/3 építési öVezeti besorolásban marad.

M3. módosítás:

A módosítás a Débreceni út _ Dózsa György utca _ iparvasút tömbjének déli részét érinti' (Hrsz.:
Tiszaújváros 605/I, 605/4, 605/5, 606/2, 606/4, 606/6, 606/7, 606/8, 606/9, 606170 és 606/11)' A
tervezési terÜlet átsorolását tervezik egyéb ipari területből (Ge) kereskedelmi' szolgáltató terü|etbe
(Gksz) konkrét fejlesztési szándékokhoz való igazodás kapcsán.

M4. módosítás:

A módosítás a Lévai József utca 652/9 hrsz.-ú ingatlanának északi felén kialakított széles zöldsáv
egy részét érinti, ahol Dohánybolt elhelyezhetőségének biztosítása a cé| önálló ingatlanon, amely
telepü lésközpont terület besorolást kap.

M6. módosításI

A módosítás célja a Bethlen Gábor út - Lévay József utca _ Juhar köz sarkán lévő, Tiszaújváros
943/14 hrsz.-ú úszótelek ingatlanon elhelyezkedő castello cukrászda bővítési lehetőségének
biztosítása a lakótelepi tömbtelek (hrsz.: Tiszaújváros 943/17) egy elhanyagolható méretű részéből.

M8' módosítás:

A módosítás a Tisza bal partján, a 35. sz. másodrendű főút északi oldalán, az Üzemen kívÜl
helyezett Tiszapalkonyai Hőerőmű zagytározója magasságában, a Tiszaújváros o36l9-t4 hrsz'-ú
ingatlanok terijletét érinti. A tervezési teri]leten 3 db -19 MW-os napelemes kiserőmű létesítéséhez
kapcsolódó transzformátor alá|lomás kialakítási lehetősé9ének biztosítása a cél' A módosítási
területeket egyéb ipari területbe (Ge) kívánják átsorolni, különleges beépítésre szánt mezőgazdasági
Üzemi terÜIetből (Kmg) és kÚlönleges beépítésre nem szánt megújuló energia hasznosításának
céljára szo|gáló területből (Kb-me). A módosítással érintett ingatlanok a Tiszántúli Vízügyi
Igazgatóság működési területén találhatóak, ezéft. Igazgatóságunk ezen terütet€k
vonatkozásában nem érintett.

Ezen változásokat figyelembe véve ]gazgatóságunk a bektjldött vé|eményezési dokumentációt
áttanulmányozta és megállapításra került, hogy a véleményezési terv az E2o27-2137 -oo7 /2o2I '
iktatószámú sza kvéleményÜ n kben fogIaltak figyelem bevételével készült el.

Ugyanakkor megjegyezzÜk, hogy az M1,, M3., M4' és M6. módosítássa| érintett terÜletek a 08.03.
sz. Rigós-Sajózugi belvízvédelmi szakasz terÜletén fekszenek, a Pálfai-fé|e belvíz veszé|yeztetettség i
térkép besorolása szerint belvíz által alig és mérsékelten Veszélyeztetettek.



A fenti észrevételt szem előtt tartva Igazgatóságunk a város településrendezési
eszközeanek - M1.' M3., M4' és M6. jelű - módosítását nem kifogásolja.

Igazgatóságunk az eljárás további szakasza!ban is részt kÍVán Venni.

KérjÜk, a telepLi |ésrendezési eszközök jóváhagyott, végleges példányát Igazgatóságunk részére
elektronikus formában megkÜldeni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Erről éÉesül:
1' címzett-Borsod-Ábaúj-zemplén l'4egyei KormányhiVatal, (allami.foepitesz@borsod.9ov.hu)
2. oVF - országos Vízügyi Főigazgatóság
3. ÉN{VIZG Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási osztály - Helyben
+' ÉtvvIzIG Vízrendezési és Óntözési osztály - Helyben
s' ÉuvIzIG Vízrajzi és Adattári osztá|y - Helyben
6. ÉN{VIZIG WGo Víziközmű csoport - Helyben
l . Éwlztc Vízvédelmi és Vízqyűjtőgazdálkodási osztály - Helyben
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Kiser László állami főépítész  

részére 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Iroda 

 

 

Iktatószám:  BP/FNEF-TKI/0744-2/2022 

Ügyintéző: Németh Réka 

Telefonszám: +36-1-4653866 

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

Tárgy:  Véleményezés természetes gyógytényező 

érintettsége szempontjából 

Hivatkozási szám: BO/17/00116-2/2022 

 

 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

 

 

Tisztelt Állami Főépítész Úr! 

 

Tiszaújváros településrendezési eszközeinek 5 részterületet érintő módosítása kapcsán, hivatkozott 

számú levelében történt megkeresésére a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros 

Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) az alábbi tájékoztatást adja: 

 

A város módosítás alá vont területén természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért 

jelen esetben a BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

 

Érintettség esetén a BFKH, mint államigazgatási szerv feladatát a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. számú 

mellékletének 25. pontja állapítja meg.  

 

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

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

 

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

(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód: 427094958).  
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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 

 

 

Mellékelt: – 

 

Kapják: 

1. Címzett – Hivatali kapu  

2. Kiser László állami főépítész (allami.foepitesz@borsod.gov.hu) – elektronikusan 

mailto:allami.foepitesz@borsod.gov.hu


Építésügyi és Örökségvédelmi F osztályő
Örökségvédelmi Osztály

3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. Telefon: (36-46)  795-713, 795-782

Iktatószám: BO/25/00204-2/2022

Ügyintéző: Pólik Erika/Szalacsi Klára

Telefon: 46/795-713, 795-782

E-mail: epitesugy@borsod.gov.hu

Tárgy: Tiszaújváros város településrendezési 

eszközei  öt  részterületre  vonatkozó, 

tárgyalásos  eljárási  rend  szerinti  módosítási 

ügye – véleményezés

Hivatkozási szám: BO/17/00116-2/2022

Kiser László állami főépítész

részére

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Iroda

allami.foepitesz@borsod.gov.hu

Tisztelt Főépítész Úr!                                  

A Tiszaújváros  város  területére  érvényes településrendezési  eszközök –  a  82/2018.  (VI.11.)  számú 

önkormányzati  határozattal  elfogadott  Településszerkezeti  Terv,  valamint  a  11/2018.  (VI.12.)  számú 

önkormányzati rendelettel  elfogadott  Helyi  Építési  Szabályzat  és Szabályozási  Terv (HÉSZ) -  együtt: 

településrendezés eszközök - öt részterületre vonatkozó, tárgyalásos eljárási rend szerinti, a hivatkozott  

számú  megkeresésben  megjelölt  linken  elérhető  tartalmú  módosítási  ügyében  a  településfejlesztési 

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

egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.(XI.8.)  Korm.  rendelet  42.  § 

értelmében az alábbi véleményt adom:

A megkeresésben foglaltak szerint a változtatással öt beavatkozási terület érintett az alábbiak szerint:

1. M1. módosítás   (a Szederkényi út – Tisza út – Debreceni út tömbjében a Vt/3 építési övezet 

belső tömbfeltárásához kapcsolódó terület: hrsz.: 599/57, 600/17, 1144/12, 1144/23, 1144/32, 

1144/42, 1144/57, 1144/59, 1144/61, 1144/71, 1144/75, 1144/76 és 1144/77).

Az 1144/77 hrsz. ú ingatlan területén apartmanház megvalósíthatóságának biztosítása. A tömb‐  

belsejében  található  úszótelkek  közúti  megközelíthetőségének  megteremtése  egy  feltáróút 

kijelölésével, illetve a telektömb újra osztási lehetőségének feltüntetésével. A terület közterületen 

kívüli  besorolása  a  továbbiakban  is  településközpont  terület  területfelhasználásban  és  Vt/3 

építési övezeti besorolásban marad.

2. M3. módosítás   (a  Debreceni  út – Dózsa György utca – iparvasút tömbjének déli része; hrsz.: 

605/1, 605/4, 605/5, 606/2, 606/4, 606/6, 606/7, 606/8, 606/9, 606/10, 606/11).
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A  terület  átsorolása  egyéb ipari  területből  (Ge)  kereskedelmi,  szolgáltató  területbe  (Gksz)  a 

konkrét fejlesztési szándék megvalósíthatósága érdekében.

3. M4. módosítás   (a Lévai József utca 652/9 hrsz. ú ingatlanának területe).‐
A Lévai József utca 652/9 hrsz. ú ingatlanának É-i felén kialakított széles zöldsáv egy részén‐  

Dohánybolt elhelyezhetőségének biztosítása önálló ingatlanon, amely településközpont terület 

besorolást kap.

4. M6. mód  osítás:   A Bethlen Gábor út – Lévay József utca – Juhar köz sarkán lévő 943/14 hrsz. ú‐  

ingatlan (Castello) bővítési lehetőségének megteremtéséhez kapcsolódó terület. (Hrsz.: 943/14 

és 943/17).

A 943/14 hrsz. ú‐  úszótelek ingatlanon elhelyezkedő Castello cukrászda bővítési lehetőségének 

biztosítása a lakótelepi tömbtelek (hrsz.: 943/17) egy kisebb területéből.

5. M8. módosítás (a   Tisza bal partján, a 35. sz. másodrendű főút északi oldalán, az üzemen kívül 

helyezett Tiszapalkonyai Hőerőmű zagytározója magasságában, a 036/9 14 hrsz. ú ingatlanok‐ ‐  

területe).

A  tervezési  területen  3  db  ~19  MW os  napelemes  kiserőmű  létesítéséhez  kapcsolódó‐  

transzformátor alállomás kialakítási lehetőségének biztosítása egyéb ipari területbe (Ge) történő 

átsorolással, különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi területből (Kmg) és különleges 

beépítésre nem szánt megújuló energia hasznosításának céljára szolgáló területből (Kb me).‐

A kulturális örökség védelméről  szóló 2001. évi  LXIV. törvény  (Kötv.)  85/A. § (1) bekezdése alapján 

„Örökségvédelmi  hatástanulmányt  kell  készíteni  a  település  településfejlesztési  koncepciójának 

kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá 

vont  területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van,  de az tíz évnél régebbi,  akkor  azt  a 

rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az 

Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye 

szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.” 

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Főosztály 

Örökségvédelmi  Osztálya  által  ismert,  a  régészeti  lelőhelyek  és  a  műemlékileg  védett  ingatlanok 

közhiteles  hatósági  nyilvántartása  (IVÓ)  szerint  a  változással  érintett  területek  ingatlanainak 

örökségvédelmi szempontú érintettsége nem igazolt. 

A  véleményezési  dokumentáció  tartalmaz  2022.  január  hónapban  készült  Örökségvédelmi 

hatástanulmányt, mely azonban nem tartalmaz régészeti terepbejáráson alapuló megállapításokat tárgyi 

beavatkozási területek tekintetében. A tervezett módosítások szerint történik ugyan új beépítésre szánt 

terület  kijelölése,  azonban részben  a belterületi  helyszínek adottságainak (elhelyezkedés,  fedettség), 

részben pedig az M8. jelű módosítással érintett területtel szomszédos területre korábban készült ERD 

megállapításainak  figyelembevételével  nem  tartom  indokoltnak  tárgyi  eljárással  összefüggésben 

örökségvédelmi  hatástanulmány  kiegészítését,  illetve  a  régészeti  terepbejáráson  alapuló  régészeti 

munkarész elkészítését. 

A tervezett fejlesztésekre, a lehetséges építményfunkciókra, beépítési paraméterekre és a beruházások 

bekerülési költségének várható nagyságrendjére tekintettel tájékoztatásként az alábbiakra felhívom fel a 

figyelmet:
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A Kötv. 7. § 20. pontja értelmében a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési  

költségű,  a  Nemzeti  Infrastruktúra  Fejlesztő  Zrt.  által  kezelt,  a  védmű-,  töltés-  és  a  2500  hektár 

alapterületet  meghaladó  árapasztó-  vagy  árapasztó  tározó-építés,  vagy  azon  közérdekű  célú, 

földmunkával járó beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló törvény szerint  

kisajátítást végeztek, nagyberuházásnak minősül. Ezekben az esetekben a Kötv. 23/C. § (1) bekezdése 

értelmében a beruházónak a teljes beruházási területre vonatkozóan előzetes régészeti dokumentációt  

(ERD) kell készíttetnie, amelyet majd a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére irányuló azon 

első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelnie, amelyben az örökségvédelmi  

hatóság eljár, vagy szakhatóságként, vagy a szakkérdés vizsgálatával közreműködik. A teljes bekerülési  

költség  vonatkozásában  a  Kötv.  23/F.  §  (4)  bekezdés  irányadó,  amelynek  értelmében  a 

nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feltárással összefüggő rendelkezések alkalmazásában, tekintet 

nélkül  a nagyberuházás szakaszolására,  a beruházás teljes bekerülési  költsége a számvitelről  szóló 

2000. évi C. törvény 47–51. §-ában meghatározott tételek tervezett összege.

A Kötv. 23/C. § (3) bekezdése, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

68/2018.  (IV.9.)  Korm.  rendelet  3.  §  (3)  bekezdése  alapján  az  ERD-t  a  beruházóval  kötött  írásbeli  

szerződés alapján a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (1113 Budapest, 

Daróci út 3., tel.: 06-1-430-6000) készíti el. 

Az  ERD készítés  kötelezettsége  nem csupán  az  örökségvédelmi  szempontból  érintett  ingatlanokra, 

területekre terjed ki, ennek ellenére nem jelenik meg az építésügyi jogszabályokban, így előfordul, hogy 

az ERD szükségessége az építési, környezetvédelmi, …. engedélyezési eljárások során váratlanul éri az 

építtetőket.  Ennek  megelőzése  érdekében,  valamint  a  beruházások  teljes  körű  előkészítése, 

tervezhetősége és  a  szükséges régészeti  feladatellátás biztosítása érdekében célszerűnek tartom a 

Kötv. 23/C. § (1) bekezdése szerinti előírásról a HÉSZ-ben, az ingatlanok beépíthetőségének feltételei 

között tájékoztatást adni.

Fentiek  figyelembevétele  esetén  a  településrendezési  eszközök  tervezett  módosítása  ellen  az 

örökségvédelmi hatóság kifogást nem emel. 

Miskolc, 2022. január 28.

                        Dr. Alakszai Zoltán kormánymegbízott

  nevében és megbízásából:                         

                           

      

                                                                   Dr. Gyüker Tünde Tímea
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