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A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghozom az alábbi 

döntést: 

H A T Á R O Z A T  

 

Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1., képviseli: Dr. Vass György polgármester) 

kérelmére az Obeliszk Stúdió Tervező és Szolgáltató Kft. (felelős tervező: Máyer Andrea TT/1 01-1521 

vezető tervező) által készített 2022. augusztus keltezésű tervdokumentáció alapján, a dokumentáció 

mellékletében felsorolt ingatlanokra vonatkozóan a területcserére, és beépítésre szánt terület 

kivételes kijelölésére a területfelhasználási engedélyt, az alábbiakban részletezettek szerint 

megadom: 

1. Fót Város hatályos Településszerkezeti tervében beépítésre nem szánt területbe sorolt területek 

(lásd: dokumentáció), amelyek a BATrT szerkezeti tervén „mezőgazdasági térség" térségi 

területfelhasználási kategóriába soroltak átsorolásra kerül települési térségbe, illetve a 

közigazgatási határtól számított 200 méteren belüli területek beépítésre szánt területté 

történő átsorolásához hozzájárulunk: 

Terület jelölése Érintett helyrajzi 

számok 

Cserével érintett 

terület (ha) 

„II-1” – „II-10” jelű 

területek 

záradékolt 

dokumentáció 26. oldala 

szerint 

14,02 

5,54 

1,44 

1,67 

40,98 

14,09 

3,11 

0,98 

12,61 

6,85 

Összesen:  101,30 

2. Fót Város hatályos Településszerkezeti tervében beépítésre szánt területbe sorolt területek, 

amelyek a BATrT szerkezeti tervén „települési térség" térségi területfelhasználási kategóriába 

soroltak átsorolásra kerül mezőgazdasági térségbe: 
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Terület jelölése Érintett helyrajzi 

számok 

Cserével érintett 

terület (ha) 

„I-1” – „I-2” jelű területek 

záradékolt 

dokumentáció 23-25. 

oldala szerint 

97,67 

3,62 

Összesen:  101,30 

 

A Obeliszk Stúdió Tervező és Szolgáltató Kft. (felelős tervező: Máyer Andrea TT/1 01-1521 vezető 

tervező) által készített 2021. július keltezésű záradékolt tervdokumentáció a jelen határozatommal 

együtt érvényes. 

 

Az engedélynek az alábbi feltételei vannak: 

A termőföld mennyiségi védelme tekintetében kifogást nem emelünk. 

 

Környezet-egészségügyi követelmények érvényesítése tekintetében kifogást nem emelünk. 

 

Erdő esetében a fenntartható erdőgazdálkodás és az erdők közérdekű szolgáltatásainak biztosítása 

tekintetében kifogást nem emelünk. 

 

A nyilvántartott ásványi nyersanyag lelőhelyek figyelembevételének biztosítása, a földtani veszély 

megítélése (földtani veszélyforrás megléte), a felszínmozgásra utaló jellegek vizsgálata tekintetében 

kifogást nem emelünk. 

 

A területrendezési tervekben rögzített környezetvédelemi, természetvédelmi és tájvédelmi szabályozás, 

továbbá a környezet, természet és táj védelmére vonatkozó jogszabályban rögzített követelmények 

érvényesülése tekintetében: 

A területen későbbiekben tervezett fejlesztésekhez pl: épület illetve építmény elhelyezéséhez a 

Természetvédelmi Hatóság abban az esetben tud hozzá járulni, ha a tevékenység végzése, az 

épület, építmény kialakítása használata a védett természeti értékeket nem veszélyezteti, továbbá 

megfelel a jogszabályi előírásoknak. A védett fajok egyedeinek védelmét a későbbi 

engedélyezési eljárások során is biztosítani szükséges. 

A fentiek alapján a Természetvédelmi Hatóság a tervezett változtatásokat, területcseréket a 

Keszi-hegy területére vonatkozóan a fentiekben kifejtett figyelem felhívással veszi tudomásul. 

A területrendezési hatósági eljárással érintett további területek vonatkozásában észrevételt nem 

teszünk. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 6. § (2) bekezdés alapján „A 

tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és 

természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét 

meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.” 

A Tvt. 7. § (2) bekezdés c) pontja alapján „a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a 

területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a 

természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.” 

A Tvt. 8. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei 
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megőrzését, élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. 

A Tvt. 42. §-ának (1) bekezdése kimondja: „Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, 

engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.” 

A Tvt. 42. §-ának (2) bekezdése szerint: „Gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások 

fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás 

megőrzéséről.” 

A Tvt. 43. §-ának (1) bekezdése alapján: „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, 

kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, 

táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.” 

Kérjük, hogy a továbbtervezés során a fenti természetvédelmi szempontok érvényesülését 

biztosító szabályozási előírások épüljenek be a helyi építési szabályzatba 

 

A területrendezési tervekben rögzített régészeti örökséggel és műemléki értékkel kapcsolatos 

szabályozás, továbbá a régészeti örökség és a műemléki érték védelme jogszabályban rögzített 

követelményeinek érvényesülése tekintetében kifogást nem emelünk. 

 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13/A. §-a alapján 

megkerestem a Pest Megyei Főépítészt, aki az alábbi 328-8/2022. számú véleményt adta: 

„A fentiek alapján a kérelemben szereplő területcsereés kivételes kijelölés ellen kifogást nem 

emelek”. 

 

Térségi területfelhasználási engedéllyel megállapított területfelhasználási kategória és övezeti határ, 

műszaki infrastruktúra-hálózat és egyedi építmény az alacsonyabb szintű terület- vagy 

településrendezési tervben a magasabb szintű terv előzetes módosítása nélkül szerepeltethető. 

 

A térségi területfelhasználási engedély az engedélynek megfelelő rendezési terv elkészültéig, de 

legfeljebb 5 évig hatályos. Az engedély hatályossága kérelemre további egy évvel meghosszabbítható. 

 

A döntés a közléssel véglegessé válik. 

A döntés ellen közigazgatási per indítható (a közigazgatási kollégiummal eljáró) Budapest Környéki 

Törvényszéknek címezve a közigazgatási cselekményt megvalósító közigazgatási szerv elleni 

keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet az alapügyben eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani 

a közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül. 

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény 

hatályosulására halasztó hatálya nincs. 

Azonnali jogvédelem keretében a (a közigazgatási kollégiummal eljáró) törvényszéktől kérhető a 

halasztó hatály elrendelése. A törvényszék elrendelheti a keresetlevélnek a részleges vagy teljes 

halasztó hatályát. A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható 

végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. 

Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a 

bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A tárgyalás 

tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 

Természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton (űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás), vagy 
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papír alapon is benyújthatja. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény 9. §-ában meghatározottak elektronikus úton (űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás) 

nyújthatják be a keresetlevelet. 

A perbelépés lehetőségéről az ismert érdekeltet a bíróság értesíti. Az értesítéssel egyidejűleg a bíróság 

közli a keresetlevelet, ha erre korábban nem került sor. A perbelépés lehetőségéről való értesítésnek 

hivatalból vagy valamely fél kérelmére az ítélet jogerőre emelkedéséig az eljárás bármely szakaszában 

helye van. 

A bíróság dönthet a per tárgyaláson történő elbírálásáról. A közigazgatási döntés bírósági 

felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000 forint. Pervesztés esetén a felperes köteles a Hivatal 

költségeit megtéríteni. 

 

I N D O K O L Á S  

 

Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1., képviseli: Dr. Vass György polgármester) 

térségi területfelhasználási engedély iránti kérelmet nyújtott be a Pest Megyei Kormányhivatalhoz  

(a továbbiakban: Hivatal). 

 

Területrendezési hatósági eljárás kérelmezhető a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 

76/2009.(IV.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdés d) pontja szerint a 

településrendezési eszköz készítése során beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére, illetve az f) 

pontja szerint a BATrT területi hatálya alá tartozó településen a területcseréhez. 

 

Az R.-ben előírt kérelemhez tartozó, 2022. augusztus keltezésű dokumentációt, a mellékleteket és a 

területi hatásvizsgálatot a Obeliszk Stúdió Tervező és Szolgáltató Kft. (felelős tervező: Máyer Andrea 

TT/1 01-1521 vezető tervező) készítette. 

 

Az R. 4. § (1) bekezdésében, illetve 2. sz. mellékletében foglaltak alapján a szakkérdések tekintetében 

2022. szeptember 20-án kelt, PE/AF/00323-4/2022. számon kerestem meg az érintett államigazgatási 

szerveket. 

 

A vizsgált szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 

 

A termőföld mennyiségi védelmével kapcsolatban – A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali 

Főosztály Földügyi Osztály 10.164-4/2022. iktatószámú szakmai véleménye alapján: 

„A megküldött dokumentáció áttanulmányoztam és a területcserék, valamint a közigazgatási határtól 

számított 200 m-nél közelebbi területen történő beépítésre szánt terület kivételes kijelölése ellen 

kifogást nem emeltem. Elengedhetetlennek látom azonban felhívni a figyelmet arra, hogy Fót Város 

belterületén jelentős mennyiségű (771 db. ingatlan, melyek összterülete 130 ha 8722 m2) beépítetlen 

terület található, így újabb termőföldterületek tényleges igénybevétele – különösen lakóterületi fejlesztés 

céljából – földvédelmi szempontból nem támogatható a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény 15. § (5) bekezdés b) pontja, továbbá az Alaptörvény P) cikke alapján sem”. 
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Környezet-egészségügyi követelmények érvényesítésével kapcsolatban – Budapest Főváros 

Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 1. BP/PNEF-TKI/1888-3/2022. 

iktatószámú szakmai véleménye alapján: 

„Jelen eljárás kezdeményezésének oka, hogy Fót Város településszerkezeti tervének módosítása 

során a város területén a beépítésre szánt területek felülvizsgálata megtörtént. Fót Városának 

kedvezőbb, a gazdasági folyamatok bővülését szolgáló fejlesztésének kulcsa lehet a beépítésre szánt 

területek térbeli elhelyezkedésének átgondolása, különös tekintettel az elmúlt évtized gazdasági és 

fejlesztési folyamatainak ismeretében. A 2004-ben fejlesztésre kijelölt területeken a fejlesztéseket gátló 

problémák miatt egyes területeken azok visszaminősítése javasolt, más, a távlati céloknak jobban 

megfelelő területek bevonásának érdekében. 

A módosítási szándékok mindegyike területcserével valósul meg, amelyek között 2 db olyan módosítási 

szándék van, ahol a területcserében érintett tervezett új beépítésre szánt terület kijelölés egyben a 

közigazgatási határtól számított 200 m-es sávba esik. E módosítási szándékok megvalósításához a 

"területcsere" mellett a "beépítésre szánt terület kivételes kijelölése" is szükséges. 

Fót város hatályos Településszerkezeti tervében Öreghegy településrész területe és a 0257/2 hrsz-ú 

telek beépítésre szánt területbe sorolt területek, de Fót városa vissza kívánja sorolni azokat beépítésre 

nem szánt területbe. Fót város Önkormányzata képviselő-testülete úgy döntött, hogy Öreghegy érintett 

területét nem kívánja lakóterületté fejleszteni, valamint a 0257/2 hrsz-ú telek területét nem kívánja 

gazdasági területnek megtartani, és úgy döntött, hogy a fejlesztéseket más területeken oldja meg. 

Ugyanakkor Fót területén találhatók a város beépített területéhez szervesen kapcsolódó olyan 

területek, amelyek lakóterületi fejlesztése a város számára kedvezőbb eredménnyel járna. A lakóterületi 

fejlesztésekkel egyidejűleg településközponti vegyes terület és zöldterületek is kijelölésre kerülnek 

távlati célok megvalósítása érdekében. 

Fót városának szándéka az M2 autópálya melletti területek gazdasági célú hasznosítása, amelynek 

közlekedési kapcsolata Dunakeszi és az autópálya felé kiváló, és lehetőséget teremtene közlekedési 

célú területek – autóbusz parkoló és pihenő kialakítására is a városközpont és a lakóterületek zavarása 

nélkül, valamint az Alagi út menti területek gazdasági célú fejlesztése, amelynek az M0 autópálya felé 

adottak a közlekedési kapcsolatai. 

A tervezett módosítási szándékok száma az eltérő részterületi adottságok miatt összesen 12 db. Ezen 

módosítási szándékokat területcserével kívánja a település megvalósítani. 

A dokumentáció szerint a vizsgált területek szél- és vízeróziónak nincsenek jobban kitéve, mint a 

település más területei. Jelen eljárásban kérelmezett térségi területfelhasználások figyelembevételi 

lehetősége a degradáció mértéket nem növeli sem a vizsgált, sem a szomszédos területeken. A 

településrendezési terv felülvizsgálata során több helyen véderdő és védőzöld sávok kialakítását 

tervezik, amelyek viszont számottevően hozzájárulhatnak a szél- és vízerózió csökkentéséhez. A 

kérelmek érdemben nem befolyásolják a talaj minőségének védelmét. Öreghegy és a 0257/2 hrsz-ú 

telek visszasorolása beépítésre nem szánt területbe kifejezetten segíti a termőföld védelmére 

vonatkozó elvárások teljesülését. 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelettel összhangban – Fót a „fokozottan érzékeny” területi kategóriába tartozik, valamint 

ezen belül „kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület”. 

A dokumentáció szerint a hatásvizsgálat tárgyát képező 1. csoportba tartozó területek –  Öreghegy és a 
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0257/2 hrsz-ú telek – kertes mezőgazdasági területfelhasználási egységbe és általános 

mezőgazdasági területfelhasználási egységbe való visszasorolása nem veszélyezteti a vizek 

minőségét. 

A hulladékgazdálkodási, környezet- és egészségvédelmi szempontok megkövetelik a települési szilárd 

és folyékony hulladékok szervezett gyűjtését és ártalmatlanítását. A tervezéssel, cserével érintett 

területeken jelenleg nem történik hulladék elhelyezés sem engedélyezett, sem illegális módon. Az egyik 

beépítésre szánt terület kijelölésével érintett területen jelenleg építőanyag kereskedelmi telep működik, 

esetében a módosítás (gazdasági területté történő fejlesztés) éppen annak legalizálására irányul, ez 

kedvezően befolyásolja az esetleges illegális tevékenységek felszámolását. A hulladékok kezelése 

csak a vonatkozó országos szintű és a helyi jogszabályok betartása mellett végezhető. 

A hatásvizsgálatban foglaltakat figyelembe véve a következő véleményt adom:  

A kérelmezett területekre vonatkozó területfelhasználási engedély kiadásának környezet-

egészségügyi szempontból nincs akadálya.  

A területcserék kapcsán a felszín alatti vizek, a földtani közeg védelmére fokozott figyelmet kell 

fordítani”. 

 

A területrendezési tervekben rögzített régészeti örökséggel és műemléki értékkel kapcsolatos 

szabályozás, továbbá a régészeti örökség és a műemléki érték védelme jogszabályban rögzített 

követelményeinek érvényesülése – A Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály PE/EPO/631-8/2022. iktatószámú szakmai véleménye: 

„A tervdokumentáció áttekintése során megállapítottam, hogy a tervezett területcsere a 0257/2 hrsz.-ú 

ingatlan tekintetében a közhiteles hatósági nyilvántartásban szereplő 84091 azonosítószámú „Fót – 

Csörsz-árok” nevű nyilvántartott régészeti lelőhelyeket érinti. Mivel a terület a változtatás során az 

örökségvédelem szempontjából kedvezőbb besorolásba - általános mezőgazdasági térségbe kerül, így 

kikötéseket nem fogalmaztam meg.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

68/2018. (IV. 09.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 21. § (1) bekezdés alapján 

nyilvántartott régészeti lelőhelyen állapotromlással járó tevékenység csak engedéllyel végezhető. A 

nyilvántartott régészeti lelőhelyeken megvalósuló tevékenység, építmény, létesítmény 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárásokban hatóságunkat a Korm. rendelet 3. § a) pontja 

alapján a Korm. rendelet 88. §-ban foglalt szakkérdések érvényesülése érdekében az adott eljárásra 

irányadó jogszabály szerint szakkérdésben eljáró hatóságként vagy szakhatóságként meg kell 

keresni. Amennyiben a régészeti területen olyan állapotromlással járó tevékenység történne, ami nincs 

hatósági engedélyezési eljáráshoz kötve, akkor a Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésének értelmében 

az csak hatóságom engedélyével végezhető”. 

 

Erdő esetében a fenntartható erdőgazdálkodás és az erdők közérdekű szolgáltatásainak biztosítása – A 

Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály 

PE/ERDŐ/8215-2/2022. iktatószámú szakmai véleménye alapján: 

„Az elektronikus úton közzétett dokumentációból kitűnik, hogy az átsorolni tervezett területeken nem 

találhatók az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

(Evt.) hatálya alá tartozó, az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdők. A hivatkozott 

jogszabályi hely a szakkérdés vizsgálatát akkor írja elő, ha a változás erdőt érint. Mivel tehát jelen 
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esetben a szóban forgó területen erdő nem található, szakkérdés vizsgálata a jogszabály alapján 

szükségtelen, azt az erdészeti hatóság nem végezte el”. 

 

A nyilvántartott ásványi nyersanyag lelőhelyek figyelembevételének biztosítása, a földtani veszély 

megítélése (földtani veszélyforrás megléte), a felszínmozgásra utaló jellegek vizsgálata – A 

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Budapesti 

Bányafelügyeleti Osztály SZTFH_BANYASZ/10923-3/2022. iktatószámú szakmai véleménye alapján: 

„A Bányafelügyelet a tárgyi területcsere és beépítésre szánt terület kivételes kijelölése ellen 

nem emel kifogást. 

A Bányafelügyelet a szakvéleményt a 76/2009.(IV.8.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében 

eljárva adta ki. 

Az érintett területek bányászati tevékenységgel, alábányászottsággal nem érintettek. Sem a földtani 

veszélyforrások nyilvántartásában, sem bányászati területek nyilvántartásában nem szerepelnek”. 

 

A területrendezési tervekben rögzített környezetvédelemi, természetvédelmi és tájvédelmi szabályozás, 

továbbá a környezet, természet és táj védelmére vonatkozó jogszabályban rögzített követelmények 

érvényesülése – A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály PE-06/KTF/32325-3/2022. iktatószámú szakmai véleménye alapján: 

„A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében 

foglaltakra hivatkozva, a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálata alapján Fót 

Város Önkormányzata által tárgyi ügyben a területcserékre és beépítésre szánt terület kivételes 

kijelölésére irányuló térségi területfelhasználási engedélykérelem engedélyezését, a lentebb 

kifejtett véleményünk figyelembevételével vesszük tudomásul. 

A vizsgált szakkérdések: 

A területrendezési tervekben rögzített környezetvédelemi, természetvédelmi és tájvédelmi szabályozás, 

továbbá a környezet, természet és táj védelmére vonatkozó jogszabályban rögzített követelmények 

érvényesülése. 

A módosítással érintett területek egyedi jogszabály által kijelölt országos jelentőségű védett természeti 

területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott 

ex lege védett természeti területet, illetve védett természeti értéket nem érintenek. 

A módosítással érintett területek az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM 

rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem részei.  

A „területcsere területrendezési hatósági eljárásba” bevont területek között meghatározásra került a 

Keszihegy I. jelű terület is (II-1. számú módosítás). A Keszihegy területe, Magyarország és egyes 

kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: 

MaTrT tv.) lehatárolt  ökológiai hálózat (ökológiai folyosó) övezetének részét képezi. 

A benyújtott dokumentáció az alábbiakat állapítja meg: „A Keszi-hegy területén a DINPI felülvizsgálta a 

megszakított ökológiai folyosó területét, s az erről hozott határozatában annak területét kijelölte 2019-

ben kijelölte. A városias települési térségbe bevonni kívánt terület nem tartalmazza az ökológiai folyosó 

területét.” 

Az eljárás során megállapítottam, hogy a dokumentációban meghatározott adatok a Természetvédelmi 
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Hatóság rendelkezésére álló térinformatikai adatok, és az Agrárminisztérium által működtetett 

 Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR)  (http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu) 

munkaállománya között eltérés mutatkozik  ökológiai hálózat (ökológiai folyosó) övezetétnek 

kiterjedésére vonatkozóan. 

Az ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete és az 

ökológiai hálózat pufferterületének övezete esetében, a kiemelt térségi és megyei területrendezési 

tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során 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. melléklete alapján, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: DINPI) 

az előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szerv. 

A DINPI által informálisan jelen eljárásban a Természetvédelmi Hatóság rendelkezésére bocsájtott 

ökológiai hálózat (ökológiai folyosó) övezetétnek kiterjedésére vonatkozó térinformatikai állomány, 

megegyezik a területrendezési hatósági eljárásban hivatkozott lehatárolással. 

A tárgyi eljárásban benyújtott dokumentáció az alábbiakat mondja ki: „Elmondható, hogy I. és II. 

csoportba tartozó kérelmek nem korlátozzák az érintett ökológiai hálózat elemeinek védelmét, amely a 

településrendezési eszközökben is biztosítható. Az ökológiai hálózat területére a meglévőnél nagyobb 

terhelést a továbbiakban sem jelentenek.”(63. pp) 

Felhívom a figyelmet, hogy a DINPI által a Természetvédelmi Hatóság rendelkezésére bocsájtott 

adatbázis alapján a tárgyi eljárásban érintett Keszi-hegy területén védett fajok tömeges előfordulására 

vonatkozó adatokat tartunk nyílván. 

A területen későbbiekben tervezett fejlesztésekhez pl: épület illetve építmény elhelyezéséhez a 

Természetvédelmi Hatóság abban az esetben tud hozzá járulni, ha a tevékenység végzése, az 

épület, építmény kialakítása használata a védett természeti értékeket nem veszélyezteti, továbbá 

megfelel a jogszabályi előírásoknak. A védett fajok egyedeinek védelmét a későbbi 

engedélyezési eljárások során is biztosítani szükséges. 

A fentiek alapján a Természetvédelmi Hatóság a tervezett változtatásokat, területcseréket a 

Keszi-hegy területére vonatkozóan a fentiekben kifejtett figyelem felhívással veszi tudomásul. 

A területrendezési hatósági eljárással érintett további területek vonatkozásában észrevételt nem 

teszünk. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 6. § (2) bekezdés alapján „A 

tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és 

természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét 

meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.” 

A Tvt. 7. § (2) bekezdés c) pontja alapján „a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a 

területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a 

természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.” 

A Tvt. 8. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei 

megőrzését, élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. 

A Tvt. 42. §-ának (1) bekezdése kimondja: „Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, 

engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.” 

A Tvt. 42. §-ának (2) bekezdése szerint: „Gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások 

fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás 

http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
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megőrzéséről.” 

A Tvt. 43. §-ának (1) bekezdése alapján: „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, 

kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, 

táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.” 

Kérem, hogy a továbbtervezés során a fenti természetvédelmi szempontok érvényesülését 

biztosító szabályozási előírások épüljenek be a helyi építési szabályzatba”. 

 

A Pest Megyei Főépítész 328-8/2022. számú véleménye alapján: 

„Fót Város Önkormányzata területcserével szeretné lehetővé tenni – a vonatkozó területrendezési 

hatósági eljárás megindítására benyújtott kérelmével – a gazdasági és lakóterületei nagyságának 

ésszerűsítését, valamint új településközpont vegyes, illetve intézmény- és zöldterületek kijelölését a 

településrendezési eszközök módosítása során. 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvény(Trtv.) 40. § (8) bekezdése felhatalmazást ad az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi 

és megyei kormányhivatalnak a települési térség 40. § (1) és (2) bekezdésben rögzített növekményén 

felül a területcserére vonatkozó térségi területfelhasználási engedély kiadására. 

A Trtv. kimondja:  

1. A területcsere során legfeljebb olyan mértékben bővíthető a beépítésre szánt terület 

kiterjedése, amilyen mértékben a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervében 

rögzítetthez képest a település közigazgatási területén belül máshol csökken a települési 

térség kiterjedése. A területcsere nyomán bekövetkező területfelhasználási változások 

tehát megfelelnek a vonatkozó MATrT 40. § (8) előírásnak, vagyis a területcsere során a 

települési térség területének nagysága nem nő. 

2. Aterületrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet3. § (4) 

bekezdés d) pontja szerint  

„d) területcserére vonatkozó kérelem esetén a c) pont ca) alpontjában foglaltakon túl” 

tartalmaznia kell 

„dc) annak igazoló számítását, hogy a területcsere során a települési térség területének 

nagysága a település közigazgatási területén nem változik;” 

A fenti előírásnak megfelelően a települési térség nagysága nem változik. 

3. A területcserét táj- és természetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi 

és árvízvédelmi szempontok alapján és úgy kell végrehajtani, hogy ne sértsen társadalmi 

érdekeket. A dokumentumban szereplő területcsere az előírásnak megfelel. 

4. A területcserével érintett részterületeket érintő térségi övezetek előírásainak a terv megfelel, 

így ez sem akadályozza a cserére szánt területek települési térségbe való bevonását. 

A területi hatásvizsgálat a területcseréhez és a kivételes kijelöléséhez szükséges mértékben mutatja be 

a település területfelhasználásának módosítására vonatkozó szándékait.  

Az elkészült területi hatásvizsgálat elemzi a tervezett módosítások környezeti, társadalmi és gazdasági 

hatásait is”. 

 

A fentiek figyelembe vételével, a vizsgálandó szakkérdések tekintetében megkeresett szervek, 

valamint a Pest Megyei Főépítész véleménye és a rendelkezésemre álló adatok birtokában, az ügyben 

eljáró közigazgatási hatóságként a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 
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A térségi területfelhasználási engedély érvényességére, valamint annak meghosszabbítására 

vonatkozó előírást a R. 4.§ (6) bekezdése alapján határoztam meg. 

 

Döntésem elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr.116. § (4) bekezdés c) pontja zárja ki. A döntéssel 

szembeni bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja, a keresetet a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 39. §-ában meghatározottak szerint 

30napon belül lehet előterjeszteni. A perindításra jogosultak körét a Kp. 17-20. §, a perbelépés 

lehetőségét a 20. § (4) bekezdés szabályozza. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatos 

tájékoztatásomat az azonnali jogvédelem tekintetében a Kp. 50.§,a halasztó hatály tekintetében az 52. 

§, a tárgyalás megtartásáról a 77. § alapján adtam meg, az eljárási illeték mértékét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése állapítja meg. A közigazgatási ügyekben első fokon eljáró 

bíróságok kijelöléséről a Kp. 7. § (1) bekezdése rendelkezik. A közigazgatási ügyekben eljáró 

törvényszék illetékességét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 

meghatározásáról szóló 2010 évi CLXXXIV. törvény (Tv.) 4. melléklet 2. pontja határozza meg. A 

Budapest Környéki Törvényszék járásbíróságai elnevezését és illetékességi területét a Tv.1. számú 

melléklete 14. pontja tartalmazza. Közigazgatási ügyben a törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) 

bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) és (2) bekezdése állapítja meg. Közigazgatási perben a fél 

perképességét a Kp. 16. § (1) bekezdése szabályozza. A kereset elektronikus úton történő 

előterjesztéséről (űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével) az elektronikus ügyintézés 

és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § rendelkezik. 

 

A Hivatal hatásköre és illetékessége a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 

törvény 18. § (2) bekezdésén, a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § 

e) pontján, az R. 3. § (3) bekezdésén, az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén alapul.  

 

Kelt: Budapest, az elektronikus aláírás időbélyegzése szerint 

 

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából: 

 

 Váradi Tibor 

 állami főépítész 

 

 

Erről értesülnek: 

1. Fót Város Önkormányzata (melléklettel) – hivatali kapun 

2. Pest Megye Önkormányzata (melléklettel) – hivatali kapun 

3. Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (melléklettel) – hivatali kapun 

4. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (melléklettel) – hivatali kapun 

5. Irattár 
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