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1. melléklet a 3/2018. (I. 29.) önkormányzati határozathoz 
TOKOD NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 
 
  1.1. MELLÉKLET: TERÜLETFELHASZNÁLÁSI TERVLAP   M=1:10.000 
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  1.2. MELLÉKLET: KORLÁTOZÁSI TERVLAP   M=1:10.000 
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2. melléklet a 3/2018. (I. 29.) önkormányzati határozathoz 
VÁLTOZÁSOK 
 
  2.1. MELLÉKLET: VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA   M=1:25.000 
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TOKOD NAGYKÖZSÉG
VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA

M=1:25 000

Készült a z állla mi a la p a da to k  felha szn álásáva l. 2.1. mellék let a  3/2018. (I. 29.) ö n k o rmán yza ti ha táro za tho z

Hírk ö zlés:
Csuvár Gábo r
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TH 03-0218

Váro stervezés:
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o k l. ép ítészmérn ö k ,
telep ülésmérn ö k
TT 01-6114

Kö rn yezetren dezés:
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o k l. tájép ítészmérn ö k
TK 01-5189

Kö zlek edés:
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o k l. ép ítőmérn ö k
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Fö ldesn é Thurn  Judit
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  2.2. MELLÉKLET: VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 
 
TERÜLET‐FELHASZNÁLÁSI MÓDOSULÁSOK 

  HATÁLYOS TERÜLET‐FELHASZNÁLÁS    TERVEZETT TERÜLET‐FELHASZNÁLÁS 
V1.  Lke  kertvárosias lakóterület  >  Gip  ipari terület 
V2.  Ev  védelmi rendeltetésű erdőterület >  Gip  ipari terület 
V3.  Lke  kertvárosias lakóterület  >  Ev  védelmi rendeltetésű erdőterület 

V4.  Eg  gazdasági rendeltetésű 
erdőterület  >  Ev  védelmi rendeltetésű erdőterület 

V5.  Mko  korlátozott használatú általános 
mezőgazdasági terület  >  Ev  védelmi rendeltetésű erdőterület 

V6.  Z  zöldterület  >  Eg  gazdasági rendeltetésű erdőterület
V7.  Ev  védelmi rendeltetésű erdőterület >  Má  általános mezőgazdasági terület 
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3. melléklet a 3/2018. (I. 29.) önkormányzati határozathoz 
A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 
 

Területfelhasználás jele  Terület (ha)  Területi megoszlás 

Ln‐ltp  2,38  0,16 
Ln‐g  0,4  0,03 
Lk  4,94  0,33 
Lke  99,32  6,66 
Lf  61,20  4,10 
Vt  10,80  0,72 
Gksz  84,77  5,69 
Gip  33,05  2,22 
K‐Cp  8,77  0,59 
K‐Id  2,12  0,14 
K‐Ke  0,23  0,02 
K‐Km  0,75  0,05 
K‐Pi  9,76  0,65% 
K‐Rp  10,32  0,69 
K‐Sp  2,77  0,19 
K‐T  6,37  0,43 
K‐Vá  0,38  0,03 
KÖu  28,32  1,90 
KÖk  11,68  0,78 
Z  5,05  0,34 
Ev  292,66  19,63% 
Eg  106,15  7,12% 
Mk  187,91  12,60% 
Má  156,90  10,52% 
Mko  337,94  22,67% 
V  17,44  1,17 

Kb‐Ke  0,76  0,05 
Kb‐Lo  3,67  0,25 
Kb‐Mü  2,84  0,19 
Kb‐Re  1,31  0,09 

Összesen  1490,95  100,00% 
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4. melléklet a 3/2018. (I. 29.) önkormányzati határozathoz 
A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
 
TÉRSÉGI ÖVEZETEK LEHATÁROLÁSÁNAK ÉS ÉRINTETTSÉGÉNEK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

TÉRSÉGI ÖVEZET MEGNEVEZÉSE 
LEHATÁROLÁS ALAPJA: 
OTRT TERVLAPJA, VAGY 
ADATSZOLGÁLTATÁS 

A TERVEZÉSI TERÜLETEKET ÉRINTI, VAGY 
NEM ÉRINTI 

Országos övezetek     

országos ökológiai hálózat  adatszolgáltatás (Nemzeti park 
igazgatóság)  ÉRINTI 

kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület 

adatszolgáltatás (Budapest Főváros 
Kormányhivatala)   NEM ÉRINTI 

jó termőhelyi adottságú 
szántóterület 

adatszolgáltatás (Budapest Főváros 
Kormányhivatala)   NEM ÉRINTI 

kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület 

adatszolgáltatás (Megyei 
kormányhivatal erdészeti 
hatáskörben eljáró járási hivatala) 

ÉRINTI 

tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület 

adatszolgáltatás (Nemzeti park 
igazgatósága)   ÉRINTI 

világörökségi és világörökségi 
várományos terület 

adatszolgáltatás (Kulturális örökség 
védelméért felelős miniszter)  NEM ÉRINTI 

országos vízminőség‐védelmi 
terület 

adatszolgáltatás (Területi vízügyi 
Igazgatóság)  ÉRINTI 

nagyvízi meder és a Vásárhelyi‐terv 
továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár‐elhárítási célú 
szükségtározók területe 

adatszolgáltatás (Területi vízügyi 
Igazgatóság)  NEM ÉRINTI 

kiemelt fontosságú honvédelmi 
terület 

adatszolgáltatás (Honvédelemért 
felelős miniszter)  NEM ÉRINTI 

Megyei övezetek     

magterület  adatszolgáltatás (Nemzeti park 
igazgatóság)  NEM ÉRINTI 

ökológiai folyosó  adatszolgáltatás (Nemzeti park 
igazgatóság)  ÉRINTI 

pufferterület  adatszolgáltatás (Nemzeti park 
igazgatóság)  NEM ÉRINTI 

erdőtelepítésre javasolt terület  adatszolgáltatás (Budapest Főváros 
Kormányhivatala)   NEM ÉRINTI 

ásványi nyersanyagvagyon‐terület 
adatszolgáltatás (bányafelügyeleti 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal) 

ÉRINTI 

rendszeresen belvízjárta terület  adatszolgáltatás (Területi vízügyi 
igazgatóság)  NEM ÉRINTI 

földtani veszélyforrás területe 
adatszolgáltatás (bányafelügyeleti 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal) 

ÉRINTI 

honvédelmi terület  adatszolgáltatás (Honvédelemért 
felelős miniszter)  NEM ÉRINTI 
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Az Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: az OTrT) az ország egész területére határozta meg a térségek 
terület‐felhasználásának feltételeit. 

„E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell:… c) a településrendezési eszközök készítése és elfogadása 
során.” [OTrT: 30. § (1) c)] 

OTRT 
A hatályos OTrT kijelölte az országos terület‐felhasználási kategóriákat, valamint rögzítette az országos övezeteket. 
 
Tokod  Nagyközség  módosított  településszerkezeti  tervének  összhangját  az  alábbiakban  felsorolt,  Tokod 
Nagyközség területét érintő országos terület‐felhasználási kategóriákkal, illetve országos övezetekkel vizsgáltuk. 
Forrás: http://gis.teir.hu/rendezes_otrt_trt_ov_2013/ 
 
AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE 

 
 
 
 
 
Forrás: OTrT 
[Tervezési terület kék színnel jelölve.] 

Az OTrT átmeneti rendelkezései miatt a település közigazgatási területén belüli térségi terület‐felhasználásokat a 
Komárom‐Esztergom Megye Területrendezési Tervének megfelelően kell figyelembe venni a változtatással érintett 
területre vonatkozóan. 
A változtatással érintett ingatlanok területeit a műszaki infrastruktúra hálózatok elemei közül egyik sem érinti, az 
alábbi szomszédos: 

 1118 j. összekötő főút 
 
ORSZÁGOS TERÜLET‐FELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK TELJESÜLÉSÉNEK SZÁMÍTÁSA: 
Komárom‐Esztergom  Megyei  Területrendezési  Tervéről  szóló  22/2005. (IX. 29.) KEMÖ  rendeletét  módosította 
Komárom‐Esztergom  Megyei  Közgyűlése  25/2011. (XII.  15.) KEMÖ  rendeletével,  amely  2012.  január  1.  lépett 
hatályba. 
A  településszerkezeti  terv  terület‐felhasználási  kategóriáit  az OTrT  átmeneti  rendelkezései  alapján  területileg  a 
megyei terv térségi terület‐felhasználási kategóriáinak kell megfeleltetni, a hatályos OTrT előírásainak megfelelően. 

„A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig 
a  településrendezési  eszközök  készítésénél,  módosításánál  az  alábbi  átmeneti  rendelkezéseket  kell 
alkalmazni: 
…. 
b)  a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül az 

e  törvénynek  az  MTv.‐vel  megállapított  6.  §  (2)  bekezdésének  előírásait  kell  alkalmazni,” 
[OTrT 31/B.] 
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Az  átmeneti  rendelkezéseknek megfelelően  tehát  Tokod  Nagyközség  településszerkezeti  tervének módosítását 
kizárólag  Komárom‐Esztergom  Megye  Területrendezési  Tervének  térségi  területfelhasználási  kategóriáival  kell 
összevetni.  
 
ORSZÁGOS ÖVEZETEK 
ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖVEZETE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: OTrT 
[Tervezési terület kék színnel jelölve.] 

„Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória, illetve 
olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait 
nem veszélyezteti.” [OTrT: 13. § (1)] 
„Az övezetben bányászati  tevékenységet  folytatni a bányászati  szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával lehet.” [OTrT: 13. § (2)] 
 
A Duna‐Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának – a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján történő – 
adatszolgáltatása alapján a nemzeti ökológiai hálózat Tokod Nagyközséget érintő adatai pontosításra kerültek a 
tervezési feladatok kapcsán. 
Az  adatszolgáltatás  alapján  az M3. módosítás  és  az  erdőtervi  megfeleltetés  területe  érintett.  Beépítésre  szánt 
terület kijelölésére azonban nem került sor, így a jogszabályi elvárások teljesülnek. 
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KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET ÖVEZETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: OTrT 
[Tervezési terület kék színnel jelölve.] 

„Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.” [OTrT: 14. § (1)] 
„Az  övezetben  külszíni  bányatelket  megállapítani  és  bányászati  tevékenységet  engedélyezni  a  bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.” [OTrT: 14. § (2)] 
 
Az Erdőfelügyelet – a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján történő – adatszolgáltatása alapján 
a  kiváló  termőhelyi  adottságú  erdőterület  Tokod  Nagyközséget  érintő  adatai  pontosításra  kerültek  a  tervezési 
feladatok kapcsán. 
Az  adatszolgáltatás  alapján  az  erdőtervi  megfeleltetés  területe  érintett.  Beépítésre  szánt  terület  kijelölésére 
azonban nem került sor, így a jogszabályi elvárások teljesülnek. 
 
TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLET ÖVEZETE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: OTrT 
[Tervezési terület kék színnel jelölve.] 
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„Az  övezetbe  tartozó  település  településszerkezeti  tervében  csak  olyan  területfelhasználási  egység  jelölhető  ki, 
továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható  létre, 
amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti.” [OTrT: 14/A. § (2)] 
„Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba illesztésére 
vonatkozó  szabályokat,  ennek  ellenőrzéséhez  a  tájképet  jelentősen  megváltoztató  építmények  terveihez  külön 
jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni.” [OTrT: 14/A. § (3)] 
„Az  övezetben  bányászati  tevékenységet  a  bányászati  szempontból  kivett  helyekre  vonatkozó  szabályok  szerint 
lehet folytatni.” [OTrT: 14/A. § (4)] 
„Az övezetben közművezetékeket és  járulékos közműépítményeket  tájba  illesztett módon, a  tájképvédelmi célok 
megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – 
kell elhelyezni.” [OTrT: 14/A. § (5)] 
 
A Duna‐Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának – a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján történő – 
adatszolgáltatása alapján a  tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő  terület Tokod Nagyközséget érintő 
adatai pontosításra kerültek a tervezési feladatok kapcsán. 
Az  adatszolgáltatás  alapján  az M3. módosítás  és  az  erdőtervi  megfeleltetés  területe  érintett.  Beépítésre  szánt 
terület kijelölésére azonban nem került sor, így a jogszabályi elvárások teljesülnek. 

 

2016. évi LXXIV. törvény 

a településkép védelméről 

 

„14. § (1) A településképi rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyéb önkormányzati rendeletben szereplő e 

törvény  szerinti  településképi  követelményeket,  településképi  önkormányzati  támogatási  és  ösztönző  rendszert, 

valamint az önkormányzati településkép‐érvényesítési eszközöket e törvény erejénél fogva nem lehet alkalmazni. 

(2) A helyi építési szabályzat – a főváros esetében a kerületi építési szabályzat, illetve a fővárosi önkormányzat által 

megállapított építési  szabályzat –  településképi  követelményeit,  valamint az építészeti örökség helyi  védelméről 

szóló, a  reklámok,  reklámhordozók és  cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,  feltételeiről  és 

tilalmáról  szóló,  és  a  településképi  véleményezési,  illetve  a  településképi  bejelentési  eljárás  sajátos 

jogintézményekről  szóló  önkormányzati  rendeletet  –  az  (1)  és  a  (2a)  bekezdésben  foglaltak  kivételével  –  2017. 

szeptember 30‐ig lehet alkalmazni.” 

 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében – a fent előírások alapján – nem a HÉSZ‐
ben, hanem a településképi rendeletben kerülnek meghatározásra az építmények tájba illesztésére vonatkozó 
szabályok. 
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VILÁGÖRÖKSÉGI ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI VÁROMÁNYOS TERÜLET ÖVEZETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: OTrT 
[Tervezési terület kék színnel jelölve.] 

„A  világörökségi  és  világörökségi  várományos  terület  övezetét  a  településrendezési  eszközökben  kell  tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni.” [OTrT: 14/B. § (1)] 
„Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos területen: 

a)  a  területfelhasználás  módjának  és  mértékének  összhangban  kell  lennie  a  világörökségi  kezelési  tervben 
meghatározott célokkal, 
b)  új  külszíni  művelésű  bányatelek  nem  létesíthető,  meglévő  külszíni  művelésű  bányatelek  területe  nem 
bővíthető, 
c)  a  közlekedési  és  energetikai  infrastruktúra‐hálózatokat,  erőműveket  és  kiserőműveket  a  kulturális  és 
természeti örökségi értékek sérelme nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve 
és a világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni.” [OTrT: 14/B. § (2)] 

 
A  Forster  Gyula  Nemzeti  Örökségvédelmi  és  Vagyongazdálkodási  Központ  –  a  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rend. 
melléklete  alapján  történő  –  2016.  decemberi  adatszolgáltatása  alapján  a  világörökségi  területek  lehatárolása 
pontosításra került. 
A tervezési  területek a Forster Központ adatszolgáltatása alapján nem érintettek sem kijelölt világörökségi, sem 
világörökségi várományos területtel. 
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ORSZÁGOS VÍZMINŐSÉG‐VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: OTrT 
[Tervezési terület kék színnel jelölve.] 

„Az  övezetbe  tartozó  települések  településrendezési  eszközeinek  készítése  során  ki  kell  jelölni  a  vízvédelemmel 
érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell 
megállapítani.” [OTrT: 15. § (2)] 
„Az  övezetben  bányászati  tevékenységet  a  bányászati  szempontból  kivett  helyekre  vonatkozó  szabályok  szerint 
lehet folytatni.” [OTrT: 15. § (3)] 
 
Az  adatszolgáltatás  alapján  hidrogeológiai  védőövezettel  az  erdőtervi  megfeleltetés  területe  érintett.  Az 
adatszolgáltatás  a  tervlapokra  feltűntetésre  került,  bányászati  tevékenységet  lehetővé  tévő  területfelhasználás 
megadására nem került sor, így a jogszabályi elvárások teljesülnek. 
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2. KOMÁROM‐ESZTERGOM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 
Komárom‐Esztergom  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése  Komárom‐Esztergom  Megye  Területrendezési 
Szabályzatáról  szóló  –25/2011. (XII. 15.)  KEMÖ  rendelettel  módosított  –  22/2005. (IX. 29.)  KEMÖ  rendeletének 
Térségi Szerkezeti Tervlapja szolgál a megfeleltetés alapjául. 
 
KOMÁROM‐ESZTERGOM MEGYEI TRT SZERKEZETI TERVLAPJA 
Komárom‐Esztergom Megye Területrendezési Szabályzatáról szóló 22/2005. (IX. 29.) KEMÖ rendelet módosítását 
25/2011. (XII. 15.) KEMÖ rendeletével fogadta el Komárom‐Esztergom Megye Közgyűlése. 
 
KOMÁROM‐ESZTERGOM MEGYE TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Komárom‐Esztergom Megye TrT 
[Tervezési területek kék színnel jelölve.] 

TOKOD NAGYKÖZSÉG TERÜLETÉT A KÖVETKEZŐ TÉRSÉGI TERÜLET‐FELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK ÉRINTIK: 
‐  hagyományosan vidéki települési térség, 
‐  vegyes területfelhasználású térség, valamint 
‐  erdőgazdálkodási térség. 

* A módosítással érintett területek a kékkel jelölt térségi területfelhasználási kategóriákba tartoznak. 
 
MEGYEI TERÜLET‐FELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK LEHATÁROLÁSA 
Tokod Nagyközség településrendezési tervének megfeleltetésénél a Komárom‐Esztergom Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése  Komárom‐Esztergom  Megye  Területrendezési  Szabályzatáról  szóló  –  25/2011. (XII. 15.)  KEMÖ 
rendelettel  módosított  –  22/2005. (IX. 29.)  KEMÖ  rendeletének  Térségi  szerkezeti  tervi  adatai  kerültek 
figyelembevételre.  Az  alábbi  számítás  az  Országos  Területfejlesztési  és  Területrendezési  Információs  Rendszer 
Térinformatikai alkalmazások – térképi adatbázisok című alkalmazásában szereplő értékeket vette alapul. 
 
A TÉRSÉGI TERÜLET‐FELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK TERÜLETE 
kategória  terület* 
hagyományosan vidéki települési térség  340,07 ha 
vegyes területfelhasználású térség  969,64 ha 
erdőgazdálkodási térség  150,93 ha 

* Forrás: http://gis.teir.hu/rendezes_komarom_trt/ 
Tekintettel arra, hogy a módosítások mindhárom térségi területfelhasználási kategóriát érintik, így a megfeleltetést 
valamennyi térségi területfelhasználási kategóriára megvizsgáltuk. A térségi terület‐felhasználási kategóriáknak a 
település teljes területére vetítve kell az előírt arányokat teljesíteniük.  
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ELŐÍRÁSOK A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TERÜLET‐FELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁRA: 
A területi megfeleltetés értékeit az OTrT 6. § (2) bekezdése határozza meg. 
TELEPÜLÉSI TÉRSÉG: 

„a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható” [OTrT 6. § (2) d)] 
VEGYES TERÜLETFELHASZNÁLÁSÚ TÉRSÉG: 

„a  vegyes  területfelhasználású  térséget  legalább 85%‐ban mezőgazdasági  terület,  erdőterület  vagy 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias 
lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;” 
[OTrT 6. § (2) c)] 

ERDŐGAZDÁLKODÁSI TÉRSÉG: 
„az  erdőgazdálkodási  térséget  legalább  75%‐ban  erdőterület  területfelhasználási  egységbe  kell 
sorolni;” 
[OTrT 6. § (2) a)] 

 
TÉRSÉGI MEGFELELTETÉS SZÁMÍTÁSA 
Ahhoz, hogy az érintett mezőgazdasági térség megfelelése bizonyított legyen a vegyes területfelhasználású térség, 
ezen keresztül pedig az erdőgazdálkodási térség bizonyítására is sort kell keríteni. 
  
MEGYEI TERV ELVÁRÁSAI 

* Forrás: http://gis.teir.hu/rendezes_heves_trt/ 
 
MÓDOSÍTÁST KÖVETŐ TERÜLETFELHASZNÁLÁSI BESOROLÁSOK: 
Területfelhasználások  Területek
Má, Mko, Mk  682,76
Ev, Eg  398,81
M+E együtt  1080,17

 
398,81  >  113,20  Az Ev, Eg területe az erdőgazdálkodási térség elvárását teljesíti. 
1081,56  >  937,39  Az  Má,  Mko,  Mk,  Ev,  Eg  területe  az  erdőgazdálkodási  és  vegyes 

területfelhasználású térség együttes elvárását teljesíti. 
 
   

Térség neve  HMTrT 
területe*

Besorolás  
elvárt aránya 

Besorolás 
elvárt terület

Besorolási 
lehetőség

Hagyományosan vidéki települési térség  340,07 NR.  NR. bármi
Vegyes területfelhasználású térség  969,64 85  824,19 E, M, TK
Erdőgazdálkodási térség  150,93 75  113,20 E, TK
ÖSSZESEN  1460,64       
Erdő + Vegyes térség együtt       937,39  
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ERDŐTERVI MEGFELELTETÉS 

Az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő  tagerdőknek való  területi megfeleltetés értékét az OTrT 7. § (1) 
bekezdése határozza meg. 

„Az  Országos  Erdőállomány  Adattár  szerint  erdőterületnek minősülő  területet  a  településrendezési 

eszközökben legalább 95%‐ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.” 

A közigazgatási területen találhatóak nyilvántartott erdőterületek. 
Az  erdőterületek  lehatárolásának  pontosítását  az  Országos  Erdőállomány  Adattár  erdőterületeket  nyilvántartó 
térinformatikai állományának adatai alapján végeztük.  

        

     Erdőtervi adatszolgáltatás            Nem erdőterületfelhasználásba sorolt területek 
        (pirossal jelölve) 

Az ábrák készítése során felhasználásra kerültek az állami alapadatok. 

‐  Üzemtervezett  erdőterületek  területe  Tokod  közigazgatási  területén:  154,08  ha  (100%)  (zöld  védelmi 
rendeltetésű, barna gazdasági rendeltetésű és sárga egyéb rendeltetésű erdőterület). 
‐ Egyéb területfelhasználásba sorolt üzemtervi erdőterületek területe: 0,0461 ha (0,03 %) – piros színnel jelölve. 
‐ Erdőterületbe sorolt üzemtervezett erdőterületek területe: 154,0339 ha (99,97 %) 

A módosítás a jogszabályi előírásnak megfelel. 

 
TOKOD  NAGYKÖZSÉG  TELEPÜLÉSSZERKEZETI  TERVÉNEK  MÓDOSÍTÁSA  KOMÁROM‐ESZTERGOM  MEGYE  TERÜLET‐FELHASZNÁLÁSI 
KATEGÓRIÁINAK ELŐÍRÁSAIVAL TELJES ÖSSZHANGOT MUTAT. 
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MEGYEI ÖVEZETEK 
ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖVEZETE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Komárom‐Esztergom Megye TrT 
[Tervezési területek kék színnel jelölve.] 

„Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a)  a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b)  a kijelölést más jogszabály nem tiltja.” [OTrT: 18. § (1)] 
„Az  (1)  bekezdésben  szereplő  kivételek  együttes  fennállása  esetén,  a  beépítésre  szánt  terület  területrendezési 
hatósági  eljárás  alapján  jelölhető  ki.  Az  eljárás  során  vizsgálni  kell,  hogy  biztosított‐e  az  ökológiai  folyosó 
természetes  és  természetközeli  élőhelyeinek  fennmaradása,  valamint  az  ökológiai  kapcsolatok  zavartalan 
működése.” [OTrT: 18. § (2)] 
„Az  övezetben  a  közlekedési  és  energetikai  infrastruktúra‐hálózatok  elemeinek  nyomvonala,  az  erőművek  és 
kiserőművek  az  ökológiai  folyosó  és  az  érintkező magterület  természetes  élőhelyeinek  fennmaradását  biztosító 
módon,  az azok  közötti  ökológiai  kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával 
helyezhető el.” [OTrT: 18.  4)] 
„Az  övezetben  új  külszíni  művelésű  bányatelek  nem  létesíthető,  meglévő  külszíni  művelésű  bányatelek  nem 
bővíthető.” [OTrT: 18. § (5)] 
 
A Duna‐Ipoly Nemzeti  Park  Igazgatóságának 2017  januári  adatszolgáltatása  alapján a  nemzeti  ökológiai  hálózat 
Tokodaltáró  Községet  érintő  ökológiai  folyosóra  vonatkozó  adatai  pontosításra  kerültek  a  tervezési  feladatok 
kapcsán. 
Az országos ökológiai hálózat pontosított adatai alapján az M3. módosítások és az erdőtervi megfeleltetés területe 
érintett. Beépítésre szánt terület kijelölésére nem került sor, így a jogszabályi elvárások teljesülnek. 



 

  19 
 

 

 
 

ÁSVÁNYI NYERSANYAGGAZDÁLKODÁSI‐TERÜLET ÖVEZETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Komárom‐Esztergom Megye TrT 
[Tervezési területek kék színnel jelölve.] 

„Az  ásványi  nyersanyagvagyon‐terület  övezetét  a  településrendezési  eszközökben  kell  tényleges  kiterjedésének 
megfelelően lehatárolni.” [OTrT: 19/B. § (1)] 
„Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, 
építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti 
el.” [OTrT: 19/B. § (2)] 
 
Az ásványi nyersanyagvagyon‐terület övezete a település teljes közigazgatási területét lefedve került kijelölésre. A 
Bányafelügyelet nyilvántartása szerint Tokod Nagyközség közigazgatási területén megszűnt bányatelek található, 
amelynek határai a szabályozási terven szerepelnek. 
 
FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS TERÜLETÉNEK ÖVEZETE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Komárom‐Esztergom Megye TrT 
[Tervezési területek kék színnel jelölve.] 
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„A  földtani  veszélyforrás  területének  övezetét  a  településrendezési  eszközökben  kell  a  tényleges  kiterjedésnek 
megfelelően lehatárolni.” [OTrT: 25. § (1)] 
„Az  övezet  területén  új  beépítésre  szánt  terület  csak  akkor  jelölhető  ki,  ha  ahhoz  a  bányafelügyelet  a 
településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.” [OTrT: 25. § (2)] 
 
A földtani veszélyforrás területének övezete a település teljes közigazgatási területét lefedve került kijelölésre. A 
Bányafelügyelet adatszolgáltatása alapján a módosítások területét földtani veszélyforrás nem érinti. 
 
TOKOD  NAGYKÖZSÉG  TELEPÜLÉSSZERKEZETI  TERVI  MÓDOSÍTÁSA  KOMÁROM‐ESZTERGOM MEGYEI  TERÜLETRENDEZÉSI  TERVÉNEK 
ELŐÍRÁSAIVAL TELJES ÖSSZHANGOT MUTAT. 
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5. melléklet a 3/2018. (I. 29.) önkormányzati határozathoz 
A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK‐SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: az Étv.) 7. § (3) b) 
pontja kimondja: 

„újonnan  beépítésre  szánt  területek  kijelölésével  egyidejűleg  a  település  közigazgatási  területének 
biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet,” 

Tokod  Nagyközség  Településrendezési  Eszközeinek  több  részterületre  szóló  módosítása  beépítésre  nem  szánt 
terület beépítésre szánt területté történő kijelölésével együtt jár, így a biológiai aktivitásérték szinten tartásának 
igazolása jogszabályi kötelezettség.  

A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1/A. § szerint a biológiai 
aktivitásérték  szinten  tartását  a  településszerkezeti  tervben  kell  igazolni.  A  számítást  a  közigazgatási  terület 
egészére végeztük el, így igazolva a követelmény teljesülését. 

A terület biológiai aktivitásérték (BAÉ) számítása során a változtatás előtti biológiai aktivitásérték megállapításához 
–  az  ÖTM  rendelet  3.  §  b)  pontjában,  a  hatályos  településrendezési  eszközök  esetére  előírtak  szerint  –  a 
területfelhasználási egység besorolásának megfelelő értékeket vettük alapul.  
 

A KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET MÓDOSÍTÁS ELŐTT BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉKE: 
Terület‐felhasználás  Terület (ha)  BAÉ mutató  Számított BAÉ 

Ln‐ltp  2,38  0,6  1,43 

Ln‐g  0,40  0,5  0,20 

Lk  4,94  1,2  5,93 

Lke  102,71  2,7  277,31 

Lf  61,20  2,4  146,88 

Vt  10,80  0,5  5,40 

Gksz  84,77  0,4  33,91 

Gip  28,79  0,4  11,52 

K‐Cp  8,77  3  26,31 

K‐Id  2,12  3  6,36 

K‐Ke  0,23  0,7  0,16 

K‐Km  0,75  0,5  0,37 

K‐Pi  9,76  1,5  14,64 

K‐Rp  10,32  3  30,95 

K‐Sp  2,77  3  8,31 

K‐T  6,37  3  19,10 

K‐Vá  0,38  1,5  0,56 

KÖu  28,32  0,5  14,16 

KÖk  11,68  0,6  7,01 

Z  7,73  6  46,37 

Ev  293,42  9  2640,75 

Eg  104,64  9  941,79 
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Mk  187,91  5  939,57 

Má  155,34  3,7  574,76 

Mko  338,44  5  1692,20 

V  17,44  6  104,63 

Kb‐Ke  0,76  3,2  2,44 

Kb‐Lo  3,67  3,2  11,74 

Kb‐Mü  2,84  3,2  9,10 

Kb‐Re  1,31  6  7,88 

Összesen  1490,95    7581,74 

 
A  gazdasági  területek  változtatás  utáni  érték  megállapításához  –  az  ÖTM  rendelet  4.  §  (2)  bekezdésében  a 
differenciált számításra előírtak szerint – az adott területhasználaton belüli különböző felületminőségekhez tartozó, 
az  ÖTM  rendelet  1. melléklet  2.  pontjában  foglalt  táblázatban meghatározott  értékmutatókat  vettük  alapul.  A 
differenciált  számítás  alkalmazását  az  országos  településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló 
kormányrendeletben meghatározott legkisebb zöldfelületi aránytól eltérő, magasabb előírás teszi lehetővé. 
A differenciált számítással vett biológiai aktivitásérték mutató: 

Gip esetén: 0,26 x 6 = 1,56, amely kétszintes növényállomány feltételezésén alapul 
 
A TERVEZÉSI TERÜLET MÓDOSÍTÁS UTÁNI BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉKE: 

Terület‐felhasználás  Terület (ha)  BAÉ mutató  Számított BAÉ 

Ln‐ltp  2,38  0,6  1,43 

Ln‐g  0,40  0,5  0,20 

Lk  4,94  1,2  5,93 

Lke  99,32  2,7  268,17 

Lf  61,20  2,4  146,88 

Vt  10,80  0,5  5,40 

Gksz  84,77  0,4  33,91 

Gip  21,12  0,4  8,45 

Gip*  11,92  1,56  18,60 

K‐Cp  8,77  3  26,31 

K‐Id  2,12  3  6,36 

K‐Ke  0,23  0,7  0,16 

K‐Km  0,75  0,5  0,37 

K‐Pi  9,76  1,5  14,64 

K‐Rp  10,32  3  30,95 

K‐Sp  2,77  3  8,31 

K‐T  6,37  3  19,10 

K‐Vá  0,38  1,5  0,56 

KÖu  28,32  0,5  14,16 
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KÖk  11,68  0,6  7,01 

Z  5,05  6  30,33 

Ev  292,66  9  2633,92 

Eg  106,15  9  955,32 

Mk  187,91  5  939,57 

Má  156,90  3,7  580,54 

Mko  337,94  5  1689,69 

V  17,44  6  104,63 

Kb‐Ke  0,76  3,2  2,44 

Kb‐Lo  3,67  3,2  11,74 

Kb‐Mü  2,84  3,2  9,10 

Kb‐Re  1,31  6  7,88 

Összesen  1490,95    7582,07 

 
 
A  változtatás  után  számított  BAÉ  (7582,07)  növekedett  a  változtatás  előtti  értékhez  (7581,74)  képest,  így  a 
tervmódosítás az Étv. vonatkozó előírását betartja. 
 

 

 

A  biológiai  aktivitásérték  számítás  során  keletkezett  biológiai  aktivitásérték  növekmény mértéke  0,34  pont, 

amely – a településszerkezeti terv későbbi módosítása során történő felhasználhatóság szándékával – rögzítésre 

kerül. 
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6. melléklet a 3/2018. (I. 29.) önkormányzati határozathoz 
A KÉSŐBBI BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK‐SZÁMÍTÁSNÁL ALAPUL VEENDŐ BAÉ‐ÉRTÉK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A településszerkezeti terv módosítása, vagy felülvizsgálata esetén, a fenti tervlappokon lilával jelölt területre (11,92 
ha), a differenciált számítás elve alapján számított, alábbi BAÉ‐értéket kell alapul venni: 

11,92 x (1 x 0,26 x 6) = 18,60 pontot. 



 

   
 

 

 
 

SZABÁLYOZÁSI TERV és 
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK 
1/2018. (I. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL ELFOGADVA 
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Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő‐testülete 

1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelete 
Tokod Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2013. (IX. 11.) rendelet módosításáról 

 
Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő‐testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 62. § (6) 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  1.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva,  
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012. (XI. 8.)  Korm.  rendelet  38.  § 
szakaszában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Komárom‐Esztergom Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész, 
Komárom‐Esztergom  Megyei  Kormányhivatal,  Tatabányai  Járási  Hivatal,  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi 
Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, 
Duna‐Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 
Győr‐Moson‐Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság /mint Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság/, 
Országos Vízügyi Főigazgatóság, 
Észak‐Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 
Komárom‐Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Komárom‐Esztergom Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, 
Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlekedési Felügyeleti Főosztály, 
Közlekedésért  felelős  miniszter  –  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium  Közlekedéspolitikáért  Felelős 
Államtitkárság, 
Légiközlekedési hatóság – Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság, 
Katonai légügyi hatóság – Honvédelmi Minisztérium, 
Komárom‐Esztergom  Megyei  Kormányhivatal,  Tatabányai  Járási  Hivatal,  Műszaki  Engedélyezési  és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi osztály, 
Kulturális örökség védelméért felelős miniszter – Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért Felelős 
Helyettes Államtitkárság, 
Komárom‐Esztergom Megyei  Kormányhivatal,  Tatabányai  Járási Hivatal, Hatósági  Főosztály,  Építésügyi  és 
Örökségvédelmi Osztály, 
Komárom‐Esztergom  Megyei  Kormányhivatal,  Élelmiszerlánc‐biztonsági  és  Földművelésügyi  Főosztály, 
Földhivatali Osztály, 
Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási Hivatal, Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, 
Honvédelemért felelős miniszter – Honvédelmi Minisztérium, 
Komárom‐Esztergom Megyei Rendőr‐főkapitányság, 
Pest Megyei Kormányhivatal, Bányafelügyeleti Főosztály, 
Nemzeti Média‐ és Hírközlési Hatóság Hivatala, 
Országos Atomenergia Hivatal, 
Budapest Főváros Kormányhivatala, továbbá 

Komárom‐Esztergom Megyei Önkormányzat, 
Annavölgy Község Önkormányzata 
Csolnok Község Önkormányzata, 
Esztergom Város Önkormányzata, 
Mogyorósbánya Község Önkormányzata 
Nagysáp Község Önkormányzata, 
Tát Város Önkormányzata 
Tokodaltáró Község Önkormányzata, valamint 
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Tokod  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő‐testületének  a  partnerségi  egyeztetés  szabályairól  szóló 
6/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete szerinti partnerek véleményének kikérésével 

a következőket rendeli el. 
 
 
 
1. § 

(1)  Tokod  Nagyközség  Helyi  Építési  Szabályzatáról  szóló  9/2013. (IX. 11.)  önkormányzati  rendelet  (a 
továbbiakban: „R”) 5. § (1) bekezdésének 11., 14. és 15. pontja hatályát veszti. 

 

2. § 

(1)  Az „R” 5. § (1) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki: 
„16.  tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület.” 
 
3. § 

Az „R” 43. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4)  Gip‐3  jelű  építési  övezetre  előírt  minimális  zöldfelületet  legalább  kétszintes  növényállománnyal  kell 

kialakítani.” 
 
4. § 

Az „R” „Tokod Nagyközség Szabályozási Terve, Jelmagyarázat” megnevezésű, 1. mellékletének tervlapja helyébe 
jelen rendelet 1. mellékletét képező tervlap lép. 

 

5. § 

Az „R” „Tokod Nagyközség Belterületi Szabályozási Terve M=1:2000” megnevezésű, 1.1. mellékletének tervlapjai 
helyébe jelen rendelet 2. mellékletét képező tervlapok lépnek. 

 
6. § 

Az „R” „Tokod Nagyközség Külterületi Szabályozási Terve M=1:8000” megnevezésű 1.2. mellékletének tervlapjai 
helyébe jelen rendelet 3. mellékletét képező tervlapok lépnek. 

7. § 

Az „R” „Építési övezetek paraméterei” megnevezésű 2.2. melléklet táblázatának 15. sora helyébe a következő sor 
lép: 

  A  B  C  D  E  F 

1 

Az építési 
övezet jele 

Az építési telekre meghatározott  Az épületre 

2  beépítés 
módja 

legnagyobb 
beépítettség 

legkisebb 
telekterület 

legkisebb 
zöldfelület 

legnagyobb 
ép.magasság 

3  %  m2  %  m 
15  Lf‐1  O  30  K / 800  50  6,0 

8. § 

Az „R” „Építési övezetek paraméterei” megnevezésű 2.2. mellékletének táblázata a következő 27. sorral egészül ki: 
27  Gip‐3  SZ  50  3000  26  K / 9,03 
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1. melléklet a 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez 
Tokod Nagyközség Szabályozási Terve 
JELMAGYARÁZAT 
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2. melléklet a 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez 
Tokod Nagyközség Szabályozási Terve 
BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK   M=1:2000 
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3. melléklet a 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez 
Tokod Nagyközség Szabályozási Terve 
KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK   M=1:8000 
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TERVIRATOK 
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PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYZAT 
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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS 
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ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZBAN ÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK 
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ADATSZOLGÁLTATÁSOK 
   



 



2016. december 14. 

e‐mail: zoltan.peto@eon‐hungaria.com 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Cím! 
  
Tokod település nagyfeszültségű és középfeszültségű hálózat nyomvonal rajzát dwg formátumban csatolva küldöm, 
további szíves felhasználásra. 
  
A rajz tulajdonságai: 

‐          2010‐dwg formátumú. Ha más, AutoCad‐ből elmenthető formátumban kérik, kérem jelezze nekem. 
‐          nagyfeszültség esetében objektum adatokat tartalmaz. 
‐          nagyfeszültség esetében a kétrendszerű vezetékek a könnyebb láthatóság miatt a nyomvonaltól eltoltan 

vannak ábrázolva. 
‐          középfeszültség esetében objektum adatokat tartalmaz. 
‐          középfeszültség esetében a vezetékek a könnyebb láthatóság miatt a nyomvonaltól eltoltan lehetnek 

ábrázolva. 
‐          A CAD objektumadatok leírását a CAD_objektum_adatok.xlsx külön 132_kV és KÖF munkalapokon tartalmazza. 
‐          A biztonsági övezeteket nem tudjuk megadni, azt rajzaink nem tartalmazzák. 

  
A villamosenergia rendszerek és berendezések biztonsági övezetéről a következő jogszabály rendelkezik: 
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán‐ és közvetlen vezetékek biztonsági 
övezetéről. 
  
Tokod településre vonatkozóan az energiaigények teljesítésén, állagmegóváson, illetve megelőző karbantartásokon kívül 
más fejlesztés nem szerepel a középtávú terveinkben. 
  
Továbbá felhívjuk a figyelmüket, hogy az érintett területen az E.ON Észak ‐ dunántúli Áramhálózati 
Zrt.  nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon idegen tulajdonként feltüntetett hálózati elemek adatai eltérhetnek 
a valóságtól, illetve a jelölteken túlmenően más, nem az E.ON Észak ‐ dunántúli Áramhálózati Zrt.  tulajdonában levő 
hálózatelemek is előfordulhatnak. 
  
  
Üdvözlettel 
Pető Zoltán 
  
Eszköz Információs Osztály 
M +36 30 51 50 945 
zoltan.peto@eon‐hungaria.com 
  
Iroda/Office 
Kandó Kálmán utca 11-13. 
H-9027 Győr 
  
E.ON Észak-
dunántúli 
Áramhálózati 
Zrt. 
Kandó Kálmán 
u. 11-13. 

E.ON Dél-
dunántúli 
Áramhálózati 
Zrt. 
Búza tér 8/a 
H-7626 Pécs 

E.ON Tiszántúli 
Áramhálózati Zrt. 
Kossuth L. u 41. 
H-4024 Debrecen 
  
Székhely:4024 Debrecen, 
Kossuth L. u 41.

E.ON Dél-
dunántúli 
Gázhálózati 
Zrt. 
Búza tér 8/a 
H-7626 Pécs 

E.ON Közép-
dunántúli 
Gázhálózati Zrt. 
Zrínyi M. u 32. 
H-8800 
Nagykanizsa 



H-9027 Győr 
  
Székhely:9027 Győr,Kandó 
Kálmán u. 11-13. 
  
Cégjegyzékszám: 08-10-
001534Győri Törvényszék 
mint Cégbíróság 
  
A társaság 
felügyelőbizottsági elnöke: 
Kiss Attila / A társaság 
vezérigazgatója: Csulak 
Ferenc; vezérigazgató- 
helyettese Gelencsér Lajos, 
Haraszti Judit 

  
Székhely:7626 Pécs, Búza 
tér 8/a 
  
  
Cégjegyzékszám: 02-10-
060025Pécsi Törvényszék 
mint Cégbíróság 
  
A társaság 
felügyelőbizottsági elnöke: 
Kiss Attila / A társaság 
vezérigazgatója: Gelencsér 
Lajos; vezérigazgató- 
helyettese Csulak Ferenc, 
Haraszti Judit 

  
Cégjegyzékszám: 09-10-
000064 
Debreceni Törvényszék mint 
Cégbíróság 
  
A társaság felügyelőbizottsági 
elnöke: Kiss Attila / A 
társaság 
vezérigazgatója:Haraszti 
Judit; vezérigazgató- 
helyettese Csulak Ferenc, 
Gelencsér Lajos 

 
Székhely:7626 Pécs, Búza 
tér 8/a 
  
  
Cégjegyzékszám: 02-10-
060071 
Pécsi Törvényszék mint 
Cégbíróság 
  
A társaság 
felügyelőbizottsági 
elnöke: Kiss Attila / A 
társaság vezérigazgatója: 
Gelencsér Lajos; 
vezérigazgató- helyettese 
Csulak Ferenc, Haraszti 
Judit

  
Székhely:8800 
NagykanizsaZrínyi M. u 32. 
  
Cégjegyzékszám: 20-10-
040064 
Zalaegerszegii Törvényszék 
mint Cégbíróság 
  
A társaság 
felügyelőbizottsági elnöke: 
Kiss Attila / A társaság 
vezérigazgatója: Csulak 
Ferenc; vezérigazgató- 
helyettese Gelencsér Lajos, 
Haraszti Judit 
  

 

 

 



2016. december 06. 

e-mail: peter.csapo@gdfsuez.hu 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Paksi Szilvia ! 
  
A Tokod nagyközséggel fennálló együttműködési megállapodásunk 
alapján, 
a település polgármesterének felkérésére csatoltan küldjük Önöknek 
gázszakági digitális térképrészeket. 
Ezen adatszolgáltatás nem tekinthető hivatalos közműnyilatkozatnak, az 
társaságunk tatabányai üzemegységénél szerezhető be. 
  
Üdvözlettel, 
  
Csapó Péter 
gázhálózati mérnök 
Gázhálózat karbantartás 
Műszaki Igazgatóság 
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. 
Pulcz utca 44. 
6724 Szeged, Hungary 
Mobil: +36 30 945 02 89 
peter.csapo@gdfsuez.hu 
www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Országos Területrendezési Terv (OTrT): 
Kiváló és jó szántóterületek, Erdőtelepítésre javasolt területek 

 
- ADATLEÍRÁS - 

 
Az adatok ESRI Shape (SHP) és AutoCAD DXF formátumban, településenkénti és megyei 
bontásban tölthetők le. A települési állományok elnevezésében az érvényes KSH-kódokat 
használtunk. 
 
 A letölthető állományok csomagolt (ZIP) fájlok, amelyek a következő állományokat 
tartalmazzák: 
 
<település/megyekód>_szanto.shp: Jó és kiváló minőségű szántóterületek fedvénye, 
ESRI SHP formátumban. 
 

Leíróadatok:  
GRIDCODE:  1 - „kiváló minőségű szántóterület” 

2 – „jó minőségű szántóterület” 
 

<település/megyekód>_erdo.shp: Erdőtelepítésre javasolt területek fedvénye, ESRI 
SHP formátumban.  
 

Leíróadatok:  
GRIDCODE:  3 – „erdőtelepítésre elsődlegesen javasolt terület” 

4 – „erdőtelepítésre másodlagosan javasolt terület” 
 

<település/megyekód>_DXF_szanto.dxf:Jó és kiváló minőségű szántóterületek 
fedvénye, AutoCAD DXF formátumban.  
 

Leíróadatok:  
a LAYER réteg-elnevezés alapján: 

„1_kiváló_minőségű_szántó” 
„2_jó_minőségű_szántó” 

 

<település/megyekód>_DXF_erdo.dxf:Erdőtelepítésre javasolt területek fedvénye, 
AutoCAD DXF formátumban. 
 

Leíróadatok:  
a LAYER réteg-elnevezés alapján: 

„3_erdőtelepítésre_elsődlegesen_javasolt” 
„4_erdőtelepítésre_másodlagosan_javasolt” 

 



 

 

-------- Továbbított üzenet -------- 
Tárgy:Fwd: Tokod nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása több részterületre 

Dátum:Tue, 6 Dec 2016 15:05:18 +0100 
Feladó:Tóth Tivadar <polgarmester@tokod.hu> 

Címzett:Építés ügyek <epites@tokod.hu> 
 
 
 
---------- Továbbított levél ---------- 
Feladó: Albert Ágnes <agnes.albert@forsterkozpont.hu> 
Dátum: 2016. december 6. 14:58 
Tárgy: Tokod nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása több részterületre 
Címzett: polgarmester@tokod.hu 
 
 
Tóth Tivadar polgármester 
2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53. 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (Forster 
Központ)nevében megköszönöm a településrendezési eszközök tárgyi módosításáról szóló 
értesítést (5220-27/2016. Berky Mónika). Munkájukhoz csatoltan továbbítom az örökségvédelmi 
nyilvántartás releváns adatait a település teljes közigazgatási területre vonatkozóan, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet (Kr.1.) 9. melléklete értelmében. Az adatszolgáltatás magában 
foglalja a védett ingatlanok adatait a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) kormányrendelet (Kr. 2.) 29. § (3) bekezdése alapján védett 
környezetnek tekintett területekkel együtt. Az adatszolgáltatás nem minősül a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. § (1)szerinti 
hatósági bizonyítványnak, az adatok a tárgyi eljárásban használhatók fel, abból harmadik fél 
számára adatot szolgáltatni a kérelmező nem jogosult. 
Tokod mind régészeti, mind műemléki szempontból kiemelkedően értékes és világörökségi 
várományos helyszín (A római birodalom határai–A dunai limes magyarországi szakasza) 
részeként is számon tartott kulturális öröksége sérülékeny, meg nem újuló erőforrás, amelynek 
minden egyes eleme feltétlenül megóvandó. Az előkészítés során ezért prioritásként vegyék 
figyelembe az egyetemes, az országos, valamint helyi védettségű települési örökség fennmaradása 
érdekében elvégzendő feladatokat. Kérem, hogy a megalapozó dokumentumok értékvédelmi 
fejezeteit az adatszolgáltatásnak megfelelően aktualizálják. A javaslatot a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 85/A. § (1) bekezdése és a Kr.2. 12. melléklete 
szerinti, aktualizált örökségvédelmi hatástanulmány vonatkozó megállapításai, valamint a Kötv. 
40/A. §-ban foglaltak figyelembe vételével készítsék elő a véleményezésre. A Forster Központ 



részt vesz az eljárásban, a véleményezéshez az örökségvédelmi hatástanulmányt papír alapon kéri. 
Az adatszolgáltatás megérkezéséről e-mailemre visszajelzést kérek, üdvözlettel: 
Albert Ágnes 
építész 
 
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 
1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 1. 
Mobil: +36 30/822-88-67 
E-mail: agnes.albert@forsterkozpont.hu 
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MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK 
 
TOKOD NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA 
TÁRGYÁBAN ÉRKEZETT ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ KOMÁROM‐ESZTERGOM MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL ÉSZREVÉTELEIRE 
 
KOMÁROM‐ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET 
ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ 
 
észrevétel  tervezői válasz
M1. módosítás: 

„a  terület‐felhasználás  módosítás  ellen  nincs 
kifogásom, de a védelmi rendeltetésű erdősáv ne a 
vasút  felé,  hanem  a  lakóterület  felé  legyen 
kialakítva, mert a lakóterület környezeti hatásoktól 
való  védelme  szakmailag  megalapozott,  míg  a 
vasút forgalmát a zaj‐, por‐ és egyéb terhelés nem 
befolyásolja.” 

‐  A  véleményt  köszönjük,  azonban  a  lakóterület 
mentén egy 20 kV elektromos  légvezeték húzódik, 
így  a  szükséges,  kijelölhető  keskeny  erdősáv  nem 
töltené  be  valós  szerepét.  Mindezek  okán  a 
véleményezésre benyújtott  javaslatot  fenntartja az 
önkormányzat. 

M2. módosítás: 

„elhibázottnak tartom a terület ipari területté való 
átminősítését. A  település Tát  felöli  bevezető útja 
alkalmatlan  az  ipari  forgalom  kiszolgálására.  A 
lakóterületi  részen  járda  sincs  kiépítve,  valójában 
vegyesforgalmú  út.  Az  út  patka  felöli  oldalán 
kialakult  gazdasági  területek  rendezetlenek, 
látványuk negatív képet mutat a településről az ide 
érkezőknek.  Ezzel  ellentétben  az  út  másik  oldala, 
gondosan  művelt  mezőgazdasági  terület  (virágzó 
repce)  háttérben  a  Sas‐hegy  látványával.  Ez  kerül 
átsorolásra  ipari  területté.  Nagyobb  véderdő 
terület kialakítását javaslom, mely valódi funkcióját 
is el tudja látni.” 

‐  A  véleményt  köszönjük.  Az  M2.  módosítás 
visszavonásra  kerül,  tekintettel  a  Komárom‐
Esztergom  Megyei  Kormányhivatal  Élelmiszerlánc‐
Biztonsági  és  Földhivatali  Főosztály  Földhivatali 
Osztály  által  megfogalmazott  jogszabályi 
hivatkozásokkal alátámasztott kifogásokra. 

A  többi  módosítással  kapcsolatban  az  Állami 
Főépítész kifogást nem emel. 

‐ Tervezői választ nem igényel. 

„Továbbá  felhívom  a  figyelmet,  hogy  a  HÉSZ‐t 
módosító  önkormányzati  rendelet  a 
jogszabályszerkesztésről  szóló  61/2009.  (XII.  14.) 
IRM  rendeletben  (továbbiakban  Jszr.)  és  a 
jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvényben 
(Jat.) foglaltak alapján kell megalkotni. 
Preambulum  helyesen:  „…..  a  partnerségi 
egyeztetés  szabályairól  szóló  6/2017. (III. 31.) 
önkormányzati  rendelet  szerinti  partnerek 
véleményének kikérésével …..” 

‐  A  véleményt  köszönjük.  A  Preambulum  a 
véleménynek megfelelően javítjuk. 
 

1. § (1): 

„Az  OTÉK  5.  számú  melléklete  meghatározza  a 
kétszintes  növényállomány  fogalmát.  Csak  olyan 
fogalmakat  lehet  értelmezni,  amelyet  magasabb 
szintű  jogszabály  még  nem  értelmezett.  Ha 
indokolt az önkormányzati  rendeletben a  fogalom 
értelmezése,  merev  hivatkozással  utalni  kell  a 
magasabb  szintű  jogszabályra.  A  Jat.  3. §‐a  az 

‐ A véleményt köszönjük. A fogalom meghatározást 
töröljük. 
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alábbiakat  tartalmazza:  ”Az  azonos  vagy  hasonló 
életviszonyokat  azonos  vagy  hasonló  módon, 

szabályozási  szintenként  lehetőleg  ugyanabban  a 

jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem 

lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű.”
2. §: 
„A  megszűnő  pontok  miatt  a  rendelkezések  nem 
számozódhatnak  át! Amennyiben  a  tájképvédelmi 
szempontból  kiemelten  kezelendő  terület  új 
elemként  kerül  be  a  jogszabályba,  akkor  a 
számozás a sorban következő elem lesz.” 

‐  A  véleményt  köszönjük.  A  HÉSZ  módosítás  a 
véleménynek megfelelően módosításra kerül. 

 
Budapest, 2017. december hó 
 
 
 
……………………………. 
Molnár Csilla s.k. 
településtervező vezető tervező 
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MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK 
 
TOKOD NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA 
TÁRGYÁBAN ÉRKEZETT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVI ÉSZREVÉTELEKRE 
 
szakhatóság  érdemi észrevétel tervezői válasz 
04. Komárom‐Esztergom Megyei 
Kormányhivatal környezetvédelmi 
és természetvédelmi hatáskörében 
eljáró Tatabányai Járási Hivatal 
Agrárügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztálya 
Iktatószám 5564‐2/2017. 

A  Hatóság  az  M4.  módosítási 
területtel  kapcsolatban 
megállapítja,  hogy  az  része  a 
Natura 2000  területeknek  és  az 
Országos  Ökológiai  Hálózat 
ökológiai  folyosó  övezetének  is, 
ezen  túlmenően  a  területen 
Natura 2000  jelölő  és  védett, 
fokozottan  védett  fajok  találhatók. 
Annak  ellenére,  hogy  a 
dokumentum  szerint  a  valós 
telekállapotok  túlnyomó  része 
megfelel  a  kertes  mezőgazdasági 
területek  elnevezésű  terület‐
felhasználásnak,  a  Hatóság 
javasolja  a  terület  teljes  körű 
biotikus felmérését. A Hatóság nem 
javasolja  a  terület  átminősítését 
kertes mezőgazdasági területté.

‐  A  véleményt  köszönjük.  Az  M4. 
módosítást  az  önkormányzat 
visszavonja,  természetvédelmi 
indokok alapján. 

  A  Hatóság  a  további  módosítással 
egyetért,  a  dokumentum 
elfogadását javasolja.

Tervezői választ nem igényel. 

05. Duna‐Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság 
Üi..sz.: 
6389/1/2017. 

“A  V9.  jelű  változtatási 
elképzeléshez  (a  terület  Mko 
korlátozott  mezőgazdasági 
övezetből  Mk  kertes 
mezőgazdasági  övezetbe  történő 
átsorolása)  tartozó  tervezési 
terület  teljes  egészében  az  OTrT‐
ben  lehatárolt  továbbá  Komárom‐
Esztergom Megye Területrendezési 
Tervében  pontosított  országos 
ökológiai hálózat övezete ökológiai 
folyosó  övezetének,  továbbá  a 
Natura 2000  Kr.  által  kihirdetett 
Natura 2000  hálózathoz  tartozó 
HUDI20018  kóddal  Észak‐Gerecse 
néven  jelölt  kiemelt  jelentőségű 
természetmegőrzési  területnek.  A 
tervezési  terület  jelentős  részén 
Natura 2000  jelölő  élőhely  (6240‐
Pannonlejtősztyeppek  és 
sziklafüves  lejtők),  valamint 
Natua 2000  jelölő  és  védett, 
fokozottan  védett  fajok 
előfordulására  vonatkozóan 
dokumentált  adatokkal 

‐  Az  M4.  módosítást  az 
önkormányzat  visszavonja, 
tekintettel  arra,  hogy  az 
Igazgatóság jogszabályi hivatkozású 
kifogással élt. 
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rendelkezünk.”  (Mellékelve  a 
véleményhez) 
“A javasolt szabályozásban a legelő 
művelési  ágú  földrészletekre 
vonatkozóan  megfelelőnek  tartjuk 
azon  előírásokat,  amelynek 
értelmében  ezen  területen  épület 
nem  helyezhető  el.  Ugyanakkor 
tekintettel  arra,  hogy  a 
Natura 2000  jelölő  élőhely 
valamint  az  azokhoz  kötödő 
növény‐ és állatfajok egyes szántó, 
szőlő  és  kert  művelési  ágú 
ingatlanokon  is  ténylegesen  jelen 
vannak,  ezen  előírás  hatálya 
megitélésünk  szerint  bővítésre 
szorul, ……..” 
Az  alábbi  jogszabályi 
rendelkezésekre hivatkozik: 
‐ a  természet  védelméről  szóló 

1996.  évi  LIII.  törvény  6. § (2), 
8. § (1),  42. § (1)  és  (2),  43. § (1) 
bekezdései; 

‐ az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi  rendeltetésű 
területekről  szóló  275/2004.  (X. 
8.)  Korm.  rendelet  4. § (1),  8. 
§ (2),  10. § (1),  (2)  és  (7) 
bekezdései.

  “A  terv  tartalmával  kapcsolatban 
egyéb észrevételt nem teszünk.”

‐  A  véleményt  köszönjük.  Tervezői 
választ nem igényel. 

06‐07.Győr‐Moson‐Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Igazgatóhelyettesi Szervezet 
Vízügyi Hatóság 
Hiv. szám.: 35800/7303‐1/2017.ált. 

“Vízvédelmi  és  vízgazdálkodási 
szempontból  a  tervben  foglaltakat 
tudomásul  vesszük,  a  módosítás 
ellen kifogást nem emelünk.” 

‐  A  véleményt  köszönjük.  Tervezői 
választ nem igényel. 

08. Országos Vízügyi Főigazgatóság  Vélemény nem érkezett. ‐
09. Észak‐dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság 
Ügyiratszám: 14833/2017. 

„A  területen  vagyonkezelésünkben 
lévő  vízfolyás  az  Unyi‐patak  (M3. 
érinti),  a  vízfolyást  érintő 
beavatkozások  során  a 
83/2014. (III. 14.)  Korm.  rendelet 
előírásai  alapján  kell  eljárni.  Ennek 
elbírálásához  szükséges  a  parti  sáv 
jelölése  a  314/2012. (XI. 8.)  Korm. 
rendelet  6‐os  melléklete  szerint, 
ezt  a  mellékelt  térképi  anyag  és  a 
korábbi  anyagok  sem 
tartalmazzák.” 

‐ A parti sáv jelölését a tervlapok és 
a  kapcsolódó  jelmagyarázat  is 
tartalmazza  és  tartalmazta 
szaggatott  vonallal.  A 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6‐
os  melléklete  szabadon  választott 
kontúrt  és/vagy  kitöltést  ír  elő,  így 
a  terv  ennek  megfelelően  készült 
el. 

10. Komárom‐Esztergom Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Szám: 36100/2076‐1/2017.ált. 

„A megyei területrendezési tervben 
a  település  felszínmozgással 
potenciálisan  veszélyeztetett 
területként van megjelölve, melyet 

‐  „A  Bányafelügyelet 
adatszolgáltatása  alapján  a 
módosítások  területét  földtani 
veszélyforrás nem érinti.”
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indokolt  figyelembe  venni  az 
eljárás során.”

  „A  települések  ár‐  és  belvíz 
veszélyeztetettségi  alapon  történő 
besorolásáról  szóló  18/2003. 
(XII. 9.)  KvVM‐BM  együttes 
rendelet  melléklete  szerint  a 
település  közepesen 
veszélyeztetett  „B”  kategóriába 
tartozik.  A  veszélyeztetettséget  a 
rendezési  tervnél  szükségesnek 
tartom  figyelembe  venni, 
különösen  lakóépületek, 
intézmények és a lakosság ellátását 
nélkülözhetetlen  közművek 
rendezési  tervben  történő 
szabályozása esetén.”

‐  A  Győr‐Moson‐Sopron  Megyei 
Katasztrófavédelmi  igazgatóság 
előzetes  véleményében 
megállapította,  hogy  a 
módosításoknak  nincsen  hatásuk 
az  árvíz‐  és  jég  levonulásra.  A 
Komárom‐Esztergom  Megye 
Területrendezési  Terve  alapján  a 
település  nem  érintett 
rendszeresen  belvízjárta  területtel, 
illetve  az  illetékes  adatszolgáltató 
(Észak‐dunántúli  Vízügyi 
Igazgatóság)  sem  jelezte  ezt 
előzetes véleményében. 

11. Népegészségügyi hatáskörben 
eljáró Komárom‐Esztergom Megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 
Ügyiratszám: 
KE/NEF/00943‐2/2017 

„A  Főosztály  a  dokumentációt 
áttekintette,  a  tervezett 
módosításokkal  kapcsolatban 
közegészségügyi  szempontból  nem 
emel kifogást. 

‐  A  véleményt  köszönjük.  Tervezői 
választ nem igényel. 

12. Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Vélemény nem érkezett.  ‐  

13. Közlekedésért felelős miniszter  Vélemény nem érkezett. ‐
14a. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Vasúti Hatósági 
Főosztály 
Iktatószám: VHF/75679‐105/2017‐
NFM 

A  Főosztály  a  véleményében 
felhívja a figyelmet a Vasúthatósági 
jogszabályokra.  Megállapítja,  hogy 
az eljárás további szakaszában nem 
kíván résztvenni.

‐ A véleményt köszönjük. Tervezői 
választ nem igényel. 

14b. Honvédelmi Minisztérium 
Állami Légügyi Főosztály 
Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Légügyi hivatal 
/előzetes, Iktatószám: 
FD/RR/NS/A/3416/1/2016/ 

Vélemény nem érkezett. 
 
A  Hatóság  előzetes  véleményében 
a  településrendezési  eszközök 
módosításához  hozzájárult.  A 
további egyeztetési eljárásban nem 
kíván részt venni.

‐  
 
‐  

15. Komárom‐Esztergom Megyei 
Kormányhivatal közlekedési 
hatáskörben eljáró Tatabányai 
Járási Hivatala 
Ügyszám: 
KE/UT/NS/A/567/1/2017. 

A  Hivatal  az  alábbi 
megállapításokat tette: 
“‐  a  tervezett  módosítások  egyike 
sem érint közlekedési elemet; 
‐  az  M1.  módosítás  (a  291‐292,  a 
294‐297,  a  298/1,  a  298/2,  a  299‐
324,  325/4  és  a  325/5  hrsz.ú 
ingatlanok  területére  kiterjedően 
és az M2. módosítás (a 036/9 hrsz.‐
ú  ingatlan  területét  érintő) 
várhatóan  hatással  lesz  a 
közlekedési  útvonalakra,  de  azok 
fogadni  tudják  az  iparterületi 
fejlesztésekből  származó  forgalom 
növekedést; 
‐  az  ipari  létesítmények 

‐ A véleményt köszönjük. Tervezői 
választ nem igényel. 



MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK – 2017 DECEMBER HÓ 
 

kiszolgálását  a  telkeken  belül 
elhelyezésre  kerülő  parkolóhelyek 
fogják biztosítani. 
Érintett államigazgatási szervként a 
tervezett  módosításokkal 
kapcsolatban  közúti  szempontból 
nincs kifogásunk.”

16. Kulturális örökség védelméért 
felelős miniszter 

Vélemény nem érkezett. 
 

 

17. Komárom‐Esztergom Megyei 
Kormányhivatal örökségvédelmi 
hatáskörben eljáró 
Tatabányai Járási Hivatala 
Ügyiratszám: 
KE‐06/EP/1949‐2/2017 

A  Hivatal  megállapítja,  hogy  a 
módosítások  közvetlen  műemléki 
érintettséggel nem járnak,  illetve a 
tervezett  változtatások  régészeti 
lelőhelyekre  gyakorolt  hatása 
örökségvédelmi  érdekeket  nem 
sértenek.

‐  A  véleményt  köszönjük.  Tervezői 
választ nem igényel. 

18. Ingatlanügyi hatáskörben eljáró 
Komárom‐Esztergom Megyei 
Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc‐Biztonsági és 
Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 
Ügyszám: 
10196/2017 

A  véleményben  felsorolt 
ingatlanokkal kapcsolatban kifogást 
nem emel. 
„Az  M4,  M10,  M11  elnevezéssel 
csak  HÉSZ‐t  érintő  módosításokat 
érintenek,  ezért  kifogást  nem 
emelek. 
A  Tokod  7376/9  hrsz.‐ú  7914  m2 
területű,  legelő  3  minőségű 
osztályú  földrészlet mezőgazdasági 
jelentőséggel nem bír, ezért ellene 
nem emel kifogást. 
Mindezen  felül  a  Tokod  036/9 
hrsz.‐ú  (szántó  4),  ingatlan 
átlagosnál  jobb  minőségű 
termőföldnek  minősül,  ezért  más 
célú  felhasználásukat  nem 
javasoljuk.  Az  érintett  átlagosnál 
jobb  minőségű  termőföldeket 
érintő a tényleges beruházási igény 
esetén,  az  első  fokon  eljáró 
ingatlanügyi  hatóság  egyedi 
földvédelmi  eljárása  keretében 
vizsgálja  meg,  hogy  a  termőföld 
védelméről  szóló  CXXIX.  törvény 
alapján  lehetőség  nyílik‐e  az 
érintett  ingatlanok  más 
igénybevételére.”

‐  A  véleményt  köszönjük.  Tervezői 
választ nem igényel. 
 
‐ Tervezői választ nem igényel. 
 
 
 
‐ Tervezői választ nem igényel. 
 
 
 
 
‐  A  jogszabályi  hivatkozáson 
alapuló kifogásra tekintettel az M2. 
módosítást  az  önkormányzat 
visszavonja. 

19. Pest Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi és 
Erdőgazdálkodási Főosztály

Vélemény nem érkezett.   

20. Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Főosztály 
Nyt. szám: 1711/9831‐1/2017 

A  Főosztály  megállapítja,  hogy  a 
dokumentáció  honvédelmi 
érdekeket nem érint, a kapcsolatos 
végrehajtási  feladatok 
biztosítottak,  ezért  külön 
észrevételt nem tesz.

‐  A  véleményt  köszönjük.  Tervezői 
választ nem igényel. 

21. Komárom‐Esztergom Megyei  A Főkapitányság megállapítja, hogy  ‐ A véleményt köszönjük. Tervezői 
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Rendőr‐főkapitányság 
Szám: 11000/7319‐2017. ált. 

Tokod  Nagyközség  határterület. 
Ezen túlmenően megállapítja, hogy 
a módosítások nem befolyásolják a 
rendőrség  mélységi  ellenőrzési 
tevékenységét,  így  a 
módosításokkal  kapcsolatban 
javaslatokat,  észrevételeket  nem 
kíván tenni.

választ nem igényel. 

22. Pest Megyei Kormányhivatal 
Bányafelügyeleti Főosztály 
Ügyiratszám: PE/V/2866‐2/2017. 

„A tárgyi  tervezettel szemben nem 
emel kifogást. 
A  véleményezési  anyagban  lévő 
Korlátozási  tervlapon  (1.2 
melléklet)  feltüntették  az  egykori 
bányatelket  és  a  felszínmozgás 
veszélyes területeket is.

‐ A véleményt köszönjük. Tervezői 
választ nem igényel. 

23. Nemzeti Média‐ és Hírközlési 
Hatóság 
Soproni Hatósági Iroda 
Iktatószám: CS/33558‐2/2017. 

„A  rendelettervezet  hírközlési 
érdekeket  nem  sért,  a  módosítás 
ellen  a  Hatóság  kifogást  nem 
emel.”

‐ A véleményt köszönjük. Tervezői 
választ nem igényel. 

24. Országos Atomenergia Hivatal 
Szám: 
OAH‐2017‐00125‐1086/2017(TL) 

„Nincs az OAH hatáskörébe tartozó 
létesítmény a nagyközség tervezési 
területének  figyelembe  veendő 
közelségében.  Hatályos  ágazati 
elhatározás  ilyen  létesítmény 
létrehozásával,  vagy 
helykijelölésével  Tokod 
Nagyközséget  érintően  nem 
számol. 
Az  OAH  tárgyi  vonatkozásban 
véleményezéssel  nem  érintett 
államigazgatási  szerv,  településük 
rendezési  kérdéseiben  nem 
rendelkezik  semmilyen  kapcsolódó 
feladat‐ és hatáskörrel.”

‐ A véleményt köszönjük. Tervezői 
választ nem igényel. 

25. Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 
Közegészségügyi Osztály I. 

Vélemény nem érkezett.  ‐  

 
Budapest, 2017. december hó 
 
 
 
……………………………. 
Molnár Csilla s.k. 
településtervező vezető tervező 
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MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK 
 
TOKOD  NAGYKÖZSÉG  TELEPÜLÉSRENDEZÉSI  ESZKÖZEINEK  TÖBB  RÉSZTERÜLETRE  SZÓLÓ  MÓDOSÍTÁSA 
TÁRGYÁBAN ÉRKEZETT ÖNKORMÁNYZATI ÉSZREVÉTELEKRE 
szomszédos település  érdemi észrevétel tervezői válasz 
Komárom‐Esztergom Megyei 
Önkormányzati Hivatal 
Megyei főépítész 
/előzetes: szám: 
VI‐293/2016. 

A  Megyei  főépítész  megállapítja, 
hogy  a  területrendezési  tervekkel 
való  összhang  bemutatása 
szükséges.  Bemutatja  az 
érintettséget  és  az  ezzel 
kapcsolatos  tudnivalókat,  illetve 
egyéb  előírásokra  is  felhívja  a 
figyelmet. Az egyes módosításokkal 
kapcsolatban  figyelembe  veendő 
észrevételeket tesz.

‐  A  véleményt  köszönjük.  A 
megfogalmazottak  figyelembevé‐
telre és betartásra kerültek. 

Annavölgy Község 
Polgármesteri Hivatal 

Vélemény nem érkezett.  ‐ 

Csolnok Község 
Polgármesteri Hivatal 
Ügyiratszám: 565‐2/2017 

„A  megküldött  dokumentáció 
alapján  nem  emelünk  kifogást  a 
Településrendezési  eszközök  több 
részterületre szóló módosításáról.”

‐  A  véleményt  köszönjük.  Tervezői 
választ nem igényel. 

Mogyorósbánya Község 
Polgármesteri Hivatal 

Vélemény nem érkezett.  ‐  

Nagysáp Község 
Polgármesteri Hivatal 

Vélemény nem érkezett.  ‐  

Tát Város 
Polgármesteri Hivatal 
(előzetes: 
5134/216) 

„Rendezési  tervük  módosításával 
kapcsolatban  jelzem,  hogy  Tát 
várost  nem  érinti  az  adott 
módosításuk,  így  nem  veszünk 
részt a további eljárásban.”

‐  

Tokodaltáró Község 
Polgármesteri Hivatal 
(előzetes, Ügyiratszám: 29/2017.) 

Az  Önkormányzat  tájékoztat  arról, 
hogy  a  további  eljárásban  nem 
kíván részt venni.

‐  

 
Budapest, 2017. december hó 
 
 
 
……………………………. 
Molnár Csilla s.k. 
településtervező vezető tervező 
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MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK 
 
TOKOD  NAGYKÖZSÉG  TELEPÜLÉSRENDEZÉSI  ESZKÖZEINEK  TÖBB  RÉSZTERÜLETRE  SZÓLÓ  MÓDOSÍTÁSA 
TÁRGYÁBAN ÉRKEZETT PARTNERI ÉSZREVÉTELEKRE 
 
A véleményezési eljárás jelen szakaszában partneri vélemény nem ékezett. 
 
Budapest, 2017. december hó 
 
 
 
……………………………. 
Molnár Csilla s.k. 
településtervező vezető tervező 
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Tokod, településrendezés  Jelentés 

 1

SZÖVEGES ISMERTETÉS 

 

 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII.28.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 69. § 2. bekezdésének b) pontja alapján 2017 

decemberében a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft-hez megkeresés érkezett 

Tokod településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó helyszíni bejárás kérése 

tárgyában. 

A Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

Nyilvántartási Hatósági Főosztály közhiteles lelőhely-nyilvántartása (továbbiakban: közhiteles 

lelőhely-nyilvántartás) alapján, a megkeresésben szereplő területen nyilvántartott régészeti 

lelőhely nem található. 

A kérdéses terület Tokod északi részén, a Móra Ferenc utca, az egykori bánya iparvágánya, egy 

bánya meddő és egy névtelen, murvás út által határolt telkeken található. A területen lévő egykori 

kertek a Google Earth műholdfelvételei és a megrendelő adatszolgáltatása alapján is felhagyottak, 

gazosak, elkezdtek beerdősülni. A régészeti terepbejárás ilyen körülmények között valószínűtlen, 

hogy érdemi eredménnyel járna, habár a jogszabály előírja, a területen lévő viszonyok miatt ettől 

eltekintünk. 

 

Felhasznált források: 

• térképészeti források: 

o EOV térképlap száma: 74-424 

• a régészeti adatgyűjtés forrásai: 

o közhiteles lelőhely-nyilvántartás 

 

 

Budapest, 2018. 01. 17. 

 

        Sarkadi Gergely 

 régész 
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