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HATÁROZAT 

 

A Dág Község Önkormányzata (képviseli: Steiner Tamás polgármester, 2522 

Dág, Deák Ferenc u. 28.) által kérelmezett, az M100 autóút és az 1106 j. 

összekötőút korrekcióra kerülő nyomvonalának, a Komárom-Esztergom 

Megyei Közgyűlés 6/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendeletével elfogadott 

Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervében, Dág község 

közigazgatási területén történő pontosítására, a  

 

térségi területfelhasználási engedélyt megadom. 

 

A térségi területfelhasználási engedély az engedélynek megfelelő rendezési 

terv elkészültéig, de legfeljebb 5 évig hatályos. Az engedély hatályossága 

kérelemre további egy évvel meghosszabbítható. 

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak 

megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.  

A határozat a közléssel jogerős és végrehajtható. A döntés közlésének napja a 

hirdetmény kifüggesztést követő 5. nap. 

 

A döntés a közléssel véglegessé válik.  

Az ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés közlésétől számított 30 napon 

belül, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalnál (2800 Tatabánya, 

Bárdos L. u. 2.) benyújtható, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz 

címzett keresettel, a véglegessé vált döntés ellen, közigazgatási pert indíthat. 

A jogi képviselővel eljáró személy, valamint a belföldi székhellyel rendelkező 

gazdálkodó szervezet elektronikus úton, az űrlapbenyújtás-támogatási 

szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet. 

A keresetlevél benyújtására elektronikus úton az IKR rendszeren keresztül, a 
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalnak címzett elektronikus űrlap 

benyújtása útján van lehetőség. Az IKR rendszer az ügyfelek részére az 
alábbi úton érhető el: https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/" 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására 

halasztó hatálya nincs, a felperes azonban a halasztó hatály elrendelését 
kérheti a bíróságtól. 

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja 
szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 
Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása 

iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 

A bíróság a határozat jogszerűségét a kereseti kérelem korlátai között, a 

határozat meghozatala időpontjában fennálló tények alapján vizsgálja. Ha a 
bíróság a jogsértést - a kereset alapján vagy hivatalból - megállapítja, 

 a közigazgatási cselekményt megváltoztatja, megsemmisíti, hatályon 

kívül helyezi, illetve az általános hatályú rendelkezésnek az ügyben 
való alkalmazását kizárja, 

 szükség esetén a közigazgatási cselekmény megsemmisítése, 
hatályon kívül helyezése, illetve az általános hatályú rendelkezés 

ügyben való alkalmazásának kizárása mellett a közigazgatási szervet 
új eljárásra kötelezi, 

A bíróság a keresetet elutasítja, ha a kereset alaptalan, a felperes jogának 
vagy jogos érdekének közvetlen sérelme nem állapítható meg, olyan eljárási 
szabályszegés történt, amelynek az ügy érdemi elbírálására lényeges 

kihatása nem volt. 

A közigazgatási per illetékköteles, az illeték mértéke 30.000.-Ft. A perben a 
felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. 

 

INDOKOLÁS 
 

Dág Község Önkormányzata (képviseli: Steiner Tamás polgármester, 2522 
Dág, Deák Ferenc u. 28.) kérelmére - amely az M100 autóút és az 1106 j. 

összekötőút korrekcióra kerülő nyomvonala Dágot érintő szakaszának a 
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 6/2020. (VI. 25.) önkormányzati 
rendeletével elfogadott Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési 

Tervében történő pontosítására irányul – 2020. december 3-án 
területrendezési hatósági eljárás indult a KEMKH Állami Főépítészi Irodánál. 

A kérelem önkormányzat általi előterjesztésére a területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 23/D. § 

(2) bekezdés és a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 

8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés a) 

pontja ad lehetőséget. 

A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a területrendezési hatósági 

eljárásban az eljáró hatóság a 2. számú mellékletben meghatározott 

feltételek esetén vizsgálja az ott meghatározott szakkérdést. A Korm. rendelet 

2. számú melléklete alapján a tárgyi területrendezési hatósági eljárásban a – 

Korm. rendelet 2. számú melléklet 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9. sorában 

meghatározott – szakkérdések vizsgálta során az alábbi szakmai 

nyilatkozatok figyelembevételére került sor: 
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1. A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti 

Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztályának PE-06/ERDŐ/8920-2/2020 

számú szakmai nyilatkozata, az erdőfelügyeleti szakkérdésben érintett 

követelmények érvényesülésének vizsgálata tárgyában:  

„A KEMKH Állami Főépítészi Iroda által hivatkozott számon megküldött, az 
M100 autóút és 1106j. összekötőút korrekciója Dág község területén 
pontosítását a megyei területrendezési tervben erdészeti hatósági 
szempontból nem kifogásolom.  

 

INDOKOLÁS 

A KEMKH Állami Főépítészi Iroda megkeresett hivatkozási számú 
kérelmével, amelyben az M100 autóút és 1106j. összekötőút korrekciója 
Dág község területén a megyei területrendezési tervben pontosításával 
kapcsolatos szakkérdésben a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 2. melléklet 
5. pont alapján az erdészeti hatóság nyilatkozatát kérte. 
Az erdészeti hatóságnak erdő esetén a fenntartható erdőgazdálkodás és 
az erdők közérdekű szolgáltatásainak biztosítása szakkérdést kell 
vizsgálnia.  
A rendelkezésre álló dokumentumok vizsgálata során az alábbiakat 
állapítottam meg:  
A tervezés érint erdőt, a munkálatok során erdők igénybevételére kerül 
sor, a teljes út építése vonatkozásában jelentős mértékben. Jelen esetben 
a Dág 0107/3 hrsz-en lévő Dág 3/B, illetve a 0171/2 hrsz-en lévő Dág 4 A 
és B erdőrészletet érinti az igénybevétel.  
A beruházás a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.1.66 
pontja értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy. Az erdőről, 
az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény 78. § (4) bekezdése szerint a nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű beruházás esetén a közérdekkel való összhangot 
vélelmezni kell.  
A fentiek alapján az erdő igénybevétele a rendelkezésre álló adatok 
alapján, megfelelő térmértékű önerős erdőtelepítés esetén, engedélyezhető. 
A csere-erdőtelepítéssel a várható negatív hatások jelentősen 
mérsékelhetők. Mivel csere-erdősítés esetén az erdők területe 
összességében nem csökken, biztosítható a fenntartható erdőgazdálkodás 
és az erdők közérdekű szolgáltatása.  

Az igénybevételt csak végleges és jogerős erdészeti hatósági engedély 
birtokában lehet megkezdeni. A végleges termelésből történő kivonási 
engedélyt csak az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, 

valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 
433/2017.(XII.21.) Korm. rendelet 11.§. (1) bekezdés a)-e) pontjaiban 
foglalt dokumentumok együttes beküldésével lehet kezdeményezni 
hatóságunknál. A fentiek alapján az engedélyezéssel egyetértettem, de 
felhívom a figyelmet, hogy a munkálatokat csak az erdő végleges 

igénybevételének engedélyezése után szabad megkezdeni.  

A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti 
Főosztályának illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási 
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feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. 
rendelet 11. § (1) bekezdése, a rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.” 

2. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: 

KEMKH) Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Osztályának KE–06/KTO/05737-2/2020 számú 

szakmai nyilatkozata környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi 

szabályozás, továbbá a környezet, természet és táj védelmére vonatkozó 
jogszabályban rögzített követelmények érvényesülésének vizsgálata 
tárgyában: 

„A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatáskörében eljáró Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (továbbiakban: 

Osztály) nevében eljárva a KE/8/229-4/2020 ügyiratszámú 

területrendezési hatósági eljárás megkeresésében az M100 tervezett autóút 

és az 1106 jelű (Dág-Úny) összekötőút korrekcióra kerülő nyomvonalának 

pontosítása Dág község tekintetében a megyei területrendezési tervben és 

ehhez kapcsolódó területi hatásvizsgálati dokumentációt 

áttanulmányoztam, az abban foglaltakkal kapcsolatban a következő 

véleményt adom:  

 

A beruházást a kormány az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) kormányrendelet 1. melléklet 1.1.66. 

pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánította.  

A KE–06/KTO/00254-40/2019. számú előzetes vizsgálati eljárást 

lezáró határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani! 

A tárgyhoz kapcsolódó fejlesztés terveinek részletes kidolgozása során, az 

alábbi továbbtervezési szempontok figyelembe vételét javasolom: 

1. A munkálatok során létrejött ideiglenes árkokat mihamarabb be kell 

temetni. 

2. A nyitott árkokat és gödröket naponta és a betemetésük előtt még 

egyszer ellenőrizni kell, továbbá a munkálatok megkezdése/folytatása előtt 

a helyzetváltoztatásuk során esetlegesen beléjük került állatfajok 

(kisemlősök, hüllők kétéltűek és rovarok) egyedeit kíméletesen el kell 

azokból távolítani és természetszerű élőhelyen elhelyezni, a kivitelezéssel 

érintett területtől biztonságos távolságra. 

3. Fakivágás és cserjeirtás kizárólag a madarak fő költési és fiókanevelési 

időszakán kívül, augusztus 1. napja és következő év március 1. napja 

között történhet. (Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá tartozó területrészeken 

elsősorban, nevezett jogszabályból fakadó kötelezettségek a mérvadóak) 
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4. A kivitelezés során gondoskodni kell az átmenetileg igénybe vett 

gyepterületek rendszeres kaszálásáról, a gyomosodás és az inváziós fajok 

terjedésének megakadályozása érdekében.  

5. A földmunkák által keletkező nyílt felületeken (partfalakon) számítani 

kell telepesen költő madarak, elsősorban védett partifecskék (Riparia 

riparia) és fokozottan védett gyurgyalagok (Merops apiaster) 

megtelepedésére. A nyílt föld/homokfelületek oldalait fészkelési 

időszakban, április 15. és augusztus 15-e között 45°-os meredekségben kell 

eldolgozni és/vagy a partfalat fóliával letakarni, esetleg lehálózni még a 

madarak megtelepedését megelőzően.  

Célszerű továbbá egy zavartalan helyen, külön a madarak megtelepedésre 

alkalmas felületet kialakítása.  

6. Amennyiben az 5. pontban nevesített fajok a rekultivációval érintett 

területen megjelennének és fészkelőhelyeket kezdenének kialakítani – a 

helyzet természetvédelmi szempontból megfelelő kezelése érdekében – a 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: DINPI) 

Természetvédelmi Őrszolgálatának területileg illetékes szakemberét, 

Krajcsovszky Bence őrkerület-vezetőt (06/30/153-0985) haladéktalanul 

értesíteni kell. 

7. A Natura 2000 területek érintettségét a lehető legkisebbre szükséges 

korlátozni, az 1106 j. összekötőút korrekciójával összefüggő munkálatokból 

esetlegesen fakadó minimális eseti (a jelenlegi természetbeni állapotot nem 

befolyásoló) érintettségeken túl, tilos a Natura 2000 hálózat részét képező 

földfelszín eszközök, hulladék, építőanyag stb. deponálása céljából-, 

továbbá gépek javítása, üzemanyaggal és olajjal való feltöltése céljából 

történő igénybevétele.  

8. Natura 2000 terület szállítás céljára nem vehető igénybe, Natura 2000 

területen utak kialakítása tilos, még ideiglenesen is.  

9. A munkagépek, berendezések műszaki állapotát rendszeresen 

ellenőrizni kell, annak érdekében, hogy olaj, szennyezőanyag, vegyszer stb. 

a környezetbe ne kerülhessen.  

10. A munkagépek olajfolyást eredményező javítását, olajcseréjét, 

üzemanyaggal való feltöltését környezetszennyezést kizáró módon kell 

elvégezni (pl. kármentő tálca felett).  

11. A tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a 

felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke!  

12. A kivitelezési munkák után az igénybe vett területek rendezését 

haladéktalanul el kell végezni, a feleslegessé váló építőanyagokat, 

hulladékokat a területről haladéktalanul el kell szállítani.  

13. A létesítés során képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékot, 

környezetszennyeződést kizáró módon, fajtánként elkülönítve kell gyűjteni 

a Natura 2000 területen kívül. 
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14. A létesítés során keletkező hulladékok környezetvédelmi hatóság által 

kiadott engedéllyel rendelkező kezelőnek történő, lehető leghamarabbi 

átadásáról gondoskodni kell. 

INDOKOLÁS 

– Az Úny összekötő út előzetes vizsgálati eljárását az Osztályom folytatta 

le, az eljárást lezáró határozatot 2019. szeptember 17-én adták ki KE–

06/KTO/00254-40/2019. ügyiratszámmal. Megállapította, hogy a tervezett 

tevékenység hulladékgazdálkodási, földtani közegvédelmi, levegőtisztaság-

védelmi, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, valamint természet- és tájvédelmi 

szempontból – a határozat IV. és V. fejezetében foglalt feltételek betartása 

mellett – jelentős környezeti hatást várhatóan nem gyakorol; ekképp a 

környezetvédelmi hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak.  

Az 1. számú tervezéssel érintett terület (a továbbiakban: 1. terület) 

természetvédelmi és tájvédelmi érintettségei: 

 Az 1. terület része a területrendezési tervek készítésének és 

alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM 

rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének. 

 Az 1. területen a rendelkezésemre álló – a DINPI által adatállománnyal 

feltöltött és aktualizált – térképes faj-adatbázis védett, illetve Natura 2000 

jelölő faj előfordulását nem jelzi. 

 Az 1. terület országos jelentőségű védett természeti területet, továbbá 

barlang felszíni védőövezetét nem érinti. 

 Az 1. terület –  a NÉBIH- erdőtérkép alapján – tervezett erdőterületet 

érint (Dág 3. jelű erdőtag).  

A 2. számú tervezéssel érintett terület (a továbbiakban: 2. terület) 

természetvédelmi és tájvédelmi érintettségei: 

 A 2. terület K-i oldala érinti a Natura 2000 hálózat „Csolnoki 

löszgyepek” elnevezésű, HUDI 20013 kódszámú kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési területét, azonban a felújítással érintett 1106 j. közút 

(és az utat érintő munkálatok) közvetlen hatásterülete azt nem érinti, 

kizárólag a közvetett hatásterületi fedvény érintettsége áll fenn. 

 A fenti Natura 2000 területtel egybevágóan valósul meg a Magyarország 

és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat” ökológiai folyosó 

övezetének érintettsége is. 

 A 2. terület része a területrendezési tervek készítésének és 

alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM 

rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének. 

 Az 2. terület és a fenti Natura 2000 terület egymást átfedő területrészén 

a rendelkezésemre álló térképes faj-adatbázis számos védett Natura 2000 

jelölő faj (főként növényfajok, mint pl. tavaszi hérics, kisfészkű 

hangyabogáncs, kései pitypang…stb.) előfordulását jelzi, azonban ezen 
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területet, így a nevezett fajok élőhelyeit, a dokumentáció értelmében a 

tervezett tevékenységek nem érintik. 

Mind az 1. terület, mind a 2. terület elhelyezkedéséből kiindulva, számítani 

lehet általánosan előforduló védett és nem védett madárfajok, továbbá 

egyéb – adott esetben védett – állatfajok jelenlétére. A tervezett munkálatok 

során ezen fajokra, életterükre és mozgásukra tekintettel lenni. 

A fenti továbbtervezési szempontok alapját a természet védelméről szóló 

1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) és az európai közösségi 

jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 

8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) alábbi jogszabályhelyei képezik: 

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

állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell 

biztosítani.” 

 A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján „A 8. § (1) bekezdés 

rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok 

biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a 

természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.” 

 A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védett növényfajok 

egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, 

élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.” 

 A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védett állatfajok egyedének 

zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más 

élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- 

vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.” 

 A Kr. 4. § (1) bekezdése szerint „a Natura 2000 területek 

lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú 

mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott 

élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, 

fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek 

lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó 

gazdálkodás feltételeinek biztosítása.” 

 A 4. számú továbbtervezési szempont alapját a Tvt. releváns 

jogszabályhelyein túl „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy 

behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 

408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Parlament és a 

Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy 

behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 

1143/2014/EU rendeletében (2014. október 22.) foglaltak is képezik. 

 A 12-14. pontokban tett továbbtervezési szempontok jogalapja a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31. §, valamint a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Kvt.) 30. § (2) bekezdése.  

 A 9-11. pontokban tett továbbtervezési szempontok jogalapját a Kvt. 6. 

§ (1) bekezdése képezi.  
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Összességében megállapítottam, hogy a fenti továbbtervezési 

szempontokban foglaltak előírása és betartása esetén, a tárgyhoz 

kapcsolódó fejlesztés és annak későbbi üzemelése nem veszélyezteti az 

érintett területeken és környezetükben előforduló, valamint az ott 

esetlegesen megjelenő védett természeti értékeket, a Natura 2000 hálózatot 

és annak elemeit (nincs közvetlen érintettség!), az ökológiai hálózatot, 

továbbá természet és tájvédelmi érdeket nem sért.  

A tárgyi fejlesztést is magába foglaló 2019-ben lefolytatott előzetes 

vizsgálat tapasztalatait, továbbá a tervezővel (jelen vélemény 

kiadásának napján) folytatott telefonos egyeztetést is figyelembe 

véve, megállapítom egyúttal, hogy a bemutatott nyomvonal-

pontosítás a megyei területrendezési terv kapcsán természet és 

tájvédelmi aggályt nem generál.  

Hatáskörömet a a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás Mellékletének 

IV. fejezet 22. rész szerinti eljárás keretében, mint megjelölt véleményező 

adtam ki.” 

3. A KEMKH Népegészségügyi Főosztályának KE/NEF/1631-4/2020 

számú szakmai nyilatkozata a környezet-egészségügyi követelmények 
érvényesülése vizsgálata tárgyában: 

„Vizsgálatot kérő szerv és ügyszám megnevezése: 

Komárom – Esztergom Megyei Kormányhivatal Állami főépítészi Iroda, 
Iktatószámuk: KE/8/229-5/2020. 

Tárgy: 

Dág Község Önkormányzata M100 autóút és az 1106 j. összekötőút 
korrekcióra kerülő nyomvonalának pontosítása Dág község tekintetében a 
megyei területrendezési tervben.  

A szakkérdés megválaszolásában közreműködő szervezeti egység és 
ügyintéző:  

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
Közegészségügyi Osztály (Továbbiakban: Főosztály), Orbán Viktória 
közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző. 

A vizsgálatot megalapozó, ill. követelményeket tartalmazó 
jogszabályok megnevezése: 

A Főosztály szakkérdésre adott véleményét, az egészségügyi hatósági és 
igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés, a 
területrendezési hatósági eljárások szabályait a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény és a területrendezési 
hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet, az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. §-a figyelembevételével 
alakította ki. 

A Főosztály illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, 
továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 



 

Állami Főépítészi Iroda, KRID azonosító: 222328198 
Címe: 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. 

Tel.; (34) 515-158; fax: 515-109; e-mail: foepitesz@komarom.gov.hu 

www.kormanyhivatal.hu 

9 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) b) bekezdés alapján, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése 
határozza meg.  

Szakkérdés vizsgálatának eredménye: 

A Főosztály a: https://komarom-filr.kh.gov.hu/filr/user/my-

files/folder/2716887 

honlapra feltöltött dokumentációt áttanulmányozta, és az abban foglaltakat 
figyelembe véve az M100 autóút és az 1106  j. összekötőút Dágot 
érintő korrekcióra kerülő szakaszának Komárom – Esztergom Megye 

Területrendezési Tervébe történő beillesztése ellen közegészségügyi 
szempontból kizáró ok nem merült fel. 

A vizsgálat eredményének indoklása: 

A dokumentáció a beruház település és környezet – egészségügyi 
szempontú elemzését tartalmazza. A 1106 j. út korrekciója miatt 
szükséges közműkiváltások a vízvezetékeket érintik, tervező a 

víziközmű szolgáltató és a szakhatóságok által előírtak betartására 
a figyelmet felhívta. 

Feljegyzést készítette: Orbán Viktória közegészségügyi –járványügyi 
szakügyintéző 

A kiadmányozási jog a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottjának Kiadmányozás rendjéről szóló 9/KMB/2020. (IV. 
01.) számú utasítás II. fejezet 7.8. pontján alapul.” 

4. A KEMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi 
Osztályának KE-028/00676-2/2020. számú szakmai nyilatkozata a 
területrendezési tervekben rögzített régészeti örökséggel és műemléki 

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

érvényesülése vizsgálata tárgyában: 

„A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi 
Iroda a „Területrendezési hatósági eljárás, az M100 autóút és az 

1106 j. összekötőút korrekcióra kerülő nyomvonalának pontosítása 
Dág község tekintetében a megyei területrendezési tervben” ügyében 

– a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás Mellékletének IV. fejezet 
22. Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó különös szabályok cím alatt 
rögzítettek alapján- örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának kérésével 
kereste meg hatóságomat. 

Vizsgálandó kulturális örökségvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy 
a területrendezési tervekben rögzített örökséggel és műemléki értékkel 
kapcsolatos szabályozás, továbbá a régészeti örökség és a műemléki érték 
védelme jogszabályban rögzített követelményei érvényesülésének 
vizsgálata 
A szakkérdés vizsgálatának eredménye: 

A tervezett gyorsforgalmi út (és kapcsolódó közlekedési létesítményeinek) 
nyomvonala, illetve azok pufferzónája régészeti lelőhely potenciális 
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érintettségét veti fel. Ezekre vonatkozólag részletes adatgyűjtést tartalmaz a 
Budavári Kft. által összeállított, 2018. májusában készített „Előzetes 
régészeti dokumentációt” (ERD 1.). A továbbiakban egyes lelőhelyeken 
végzett próbafeltárásokkal, geofizikai vizsgálatokkal pontosítják az eddig 
megszerzett adatokat, ennek alapján készül majd az engedélyezési 
eljárásban a hatósági döntéseket megalapozó ERD 2. Az érintett 
lelőhelyrészeket indokolt esetben az építkezés megkezdése előtt, vagy a 
kivitelezés közben régészetileg mentesíteni kell majd. 

Hatóságom a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (Övr.) 87-88. §-
ában felsorolt szempontok vizsgálata, valamint az ERD 2., mint 

hatástanulmány adatai alapján alapján tudja majd a tervezett 
létesítmény engedélyezésekor szakhatósági állásfoglalását kiadni, 
illetve a szükséges örökségvédelmi kikötéseket megfogalmazni. 

A szakkérdés vizsgálata során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övr.) 
87-88. §-aiban felsorolt szempontok vizsgáltam.  

A szakkérdés vizsgálata során a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 
mellékletének 24-27. §-aiban foglaltakat, és a Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal egységes ügyrendje szerinti eljárásrendet alkalmaztam. 

Kiadmányozási jogom a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottjának a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
kiadmányozási rendjéről szóló 9/KMB/2020. (IV. 1.) számú utasításán 
alapul.” 

5. A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Bányafelügyeleti Főosztály, Bányafelügyeleti Osztályának 

PE/V/3918-2/2020 szakmai nyilatkozata a bányafelügyeleti 

szakkérdésben érintett követelmények érvényesülésének vizsgálata 

tárgyában:  

„Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda 2020. 
december 12-én kelt levelére válaszul a Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály 
Bányafelügyeleti Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) 
területrendezési hatósági engedélyezési eljárásban bányafelügyeleti 
szakkérdésben a következő véleményt adja:  
A Bányafelügyelet nyilvántartása alapján a tervezett M100 autóút és az 
1106 j. összekötő út korrekcióra kerülő nyomvonala Dág közigazgatási 
területén nem érint sem megállapított bányatelket, sem nyilvántartott 
ásványvagyont, alábányászottsággal nem érintett. Az Országos 
Felszínmozgás Kataszterben nincs nyilvántartott felszínmozgás-veszélyes 
terület, azonban felületi és vonalas erózióval számolni kell.  

 
A Bányafelügyelet a szakkérdésben adott szakvéleményét a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben 
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biztosított jogkörében eljárva adja ki, illetékességi területéről a Magyar 
Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. 
rendelet 1. melléklete rendelkezik.” 

6. A KEMKH Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztályának 
11.120/2/2020. számú feljegyzése a földvédelmi szakkérdés vizsgálata 
tárgyában: 

„A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 1., mint a termőföld mennyiségi védelmének 
követelményei tekintetében eljáró, elsőfokú ingatlanügyi hatóság, a 
76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 6. pontja szerinti 
szakkérdést vizsgálva, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítészi Irodájának megkeresése alapján, a tárgyi eljárás során az 
alábbi megállapításokat és előírásokat teszi: 

 A https//komarom-filr.kh.gov.hu/filr/user/my-files/folder/2716887 

helyen található dokumentációt megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy az 
M100 autóút és az 1106 j. összekötőút korrekciójának megvalósítása 
termőföld igénybevételével jár. 

 A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Tfvt.) 10. §-a alapján, termőföld terület igénybevétele előtt minden esetben 
meg kell keresni az illetékes ingatlanügyi hatóságot, a termőföld időleges 
vagy végleges más célú hasznosítására vonatkozó ingatlanügyi hatósági 
engedélyek beszerzése céljából. Az ingatlanügyi hatóság a tárgyi 
beruházásra 11.069/14/2020. számú határozatával engedélyezte a 
végleges más célú hasznosítást. Az engedélyben foglalt előírásokat be 

kell tartani. 

 Amennyiben az engedély időbeli hatályán belül nem kezdődik el a más 
célú hasznosítás vagy az engedélytől eltérően további termőföld 
igénybevétele válik szükségessé, meg kell keresni az illetékes ingatlanügyi 
hatóságot, a termőföld időleges vagy végleges más célú hasznosítására 
vonatkozó ingatlanügyi hatósági engedélyek beszerzése céljából. Az 
engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem 
mentesítik az igénybevevőt a Tfvt.-ben foglalt jogkövetkezmények alól. 

Az ingatlanügyi hatóság az általa javasolt előírásokat és megállapításokat, 
a termőföld védelmének érvényesítése érdekében, a Tfvt. 8., 8/A. és 10., 
11. §-ai alapján határozta meg. 

Az eljárás során egyéb költség nem merült fel. 

Az ingatlanügyi hatóság hatásköréről a termőföld védelméről szóló 2007. 
évi CXXIX. törvény 7. § (1) bekezdése, illetékességéről a földművelésügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 1. § e) pontja, valamint a 37. § (1) 
bekezdése rendelkezik.”  
 
7. Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási 

Hatósági Főosztály, Gyorsforgalmi Útügyi Osztályának 
BP/0801/00935-2/2020. számú szakmai nyilatkozata a műszaki 
infrastruktúra üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére vonatkozó 



 

Állami Főépítészi Iroda, KRID azonosító: 222328198 
Címe: 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. 

Tel.; (34) 515-158; fax: 515-109; e-mail: foepitesz@komarom.gov.hu 

www.kormanyhivatal.hu 

12 

jogszabályokban és előírásokban rögzített követelmények érvényesülése, a 

megvalósíthatóság feltételeinek fennállása tekintetében: 
 

“Dág község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos 
KE/8/229-6/2020. számú, 2020. december 12-én kelt megkeresésre a 
közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján az 
alábbiakról tájékoztatom. 

Az M100 autóút M1 autópálya – Esztergom közötti szakasz (0+400 – 
32+333,29 km sz. között) és kapcsolódó közlekedési építményei útépítési 
engedélyezése tárgyában Főosztályom a BP/0801/00862-61/2020. 
számú, 2020. december 16-án kelt határozatában építési engedélyt adott a 
jelzett útszakaszra. 

Tekintettel arra, hogy a megkeresésében megküldött tervdokumentációkat 
az engedélyeket készítő konzorcium tervei alapján készítették, az abban 
szereplő kialakítás megegyezik az engedélyezési eljáráshoz benyújtott 
tervdokumentációval, észrevételt nem teszek. 

Érintett államigazgatási szervként fenti véleményemet a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 42. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján, a rendelet 9. melléklet 12. pontja szerinti 
véleményezési jogkörömben adtam.” 

 

A területrendezési hatósági eljárás során a következőket állapítottam 
meg: 

Dág Község Polgármestere a 18/2020. (XI.23.) számú határozatával döntött a 

területrendezési hatósági eljárás megindításáról, és 2020. november 25-én 

kelt, D/2526/2020. számú kérelmével területrendezési hatósági eljárás 

megindítását kezdeményezte. 

A területrendezési hatósági eljárás az M100 autóút és az 1106 j. összekötőút 

korrekcióra kerülő nyomvonala Dágot érintő szakaszának a Komárom-

Esztergom Megyei Közgyűlés 6/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendeletével 

elfogadott Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervében történő 

pontosítására irányul, mivel Dág község nem rendelkezik hatályos 

településrendezési eszközökkel. 

A Tftv. 23/D. § (1) bekezdése alapján a településrendezési terv hiányában 

vagy a tervi elem településrendezési mélységű lehatárolásának hiányában a 
kiemelt térségi vagy a megyei területrendezési terv övezeti tervlapjain 

meghatározott övezeti határok és a térségi szerkezeti tervben meghatározott 
műszaki infrastruktúrahálózatok nyomvonalainak településrendezési 
mélységű pontosítása az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és 

megyei kormányhivatal térségi területfelhasználási engedélye alapján 
történik. 

A Tftv. 23/D. § (4) bekezdése értelmében a térségi területfelhasználási 

engedély kiadása csak akkor tagadható meg, ha a térségi területfelhasználási 
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kérelemben szereplő javaslat nincs összhangban az elfogadott országos vagy 

az adott térségre vonatkozó területrendezési terv előírásaival. 

A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti területrendezési hatósági 

eljárás kérelmezhető a településrendezési eszköz hiányában vagy a tervi elem 

településrendezési mélységű lehatárolása hiányában a kiemelt térségi vagy 

megyei területrendezési terv övezeti tervlapjain meghatározott övezeti 

határok és a térségi szerkezeti tervben meghatározott műszaki 

infrastruktúra-hálózatok nyomvonalainak és az egyedi építmények települési 

mélységű pontosítására (a továbbiakban: pontosítás). 

A tervezett útkorrekciók pontosításához tehát, a fentiek értelmében a Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti területfelhasználási engedély 

szükséges. 

A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a területrendezési 

hatósági eljárás a pontosítás esetében a települési önkormányzat, a főváros 

esetében a fővárosi önkormányzat, több település érintettsége esetén a 

megállapodásukban kijelölt önkormányzat, a megyei önkormányzat kérelme 

alapján indul.  

A benyújtott térségi területfelhasználási engedélykérelem tartalmazza a 

Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében foglalt 

tartalmi elemeket és mellékleteket.  

A Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerint az eljáró hatóság az eljárás során 

vizsgálja, hogy a kérelem mellékletét képező területi (környezeti, társadalmi 

és gazdasági) hatásvizsgálatot az arra a területrendezési tervezési 

jogosultságról szóló kormányrendelet alapján jogosult személy irányításával 

készítették el. 

A területrendezési hatósági eljárás lefolytatásához szükséges önkormányzati 

kérelem mellékletét képező dokumentáció, így a területi hatásvizsgálat is 

Szabóné Pányi Zsuzsanna vezető területrendező tervező (Rend-Eng-Terv 

Építész iroda Bt. 2030 Érd, János u. 15., jogosultsági szám: TR 13-0404) 

irányításával készült. Megállapítottam, hogy a tervezési munkát a 

területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési 

tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) 

Korm. rendeletben meghatározott tervezői jogosultsággal rendelkező 

területrendező tervező végezte. 

Mivel a Tftv. 23/D. § (4) bekezdésében szereplő helyzet nem áll fenn, továbbá 

a kérelem és a mellékletei megfelelnek a Korm. rendelet szerinti vizsgálati 

szempontoknak, ezért a térségi területfelhasználási engedélyt a Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti területrendezési hatósági eljárás 

keretében, a rendelkező részben foglaltak szerint megadtam. 

Az engedély érvényességi idejére vonatkozó tájékoztatást a Korm. rendelet 4. 

§ (6) bekezdése alapján tettem. 
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Határozatomat az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján hoztam meg. 

A beruházást a kormány az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

szóló 345/2012. (XII.6.) kormányrendelet 1. melléklet 1.1.66. pontja alapján 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. 
törvény (továbbiakban: Ngtv.) 2. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű 

ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a 
személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli. 
Az Ngtv. (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés szerinti hirdetményi úton 

történő közlés esetén, ha a döntés az ügyfél számára kötelezettséget állapít 
meg, vagy alapvető jogát vonja el vagy korlátozza, a kiemelt jelentőségű 

ügyben a hatóság az ismert ügyfelet a döntés szövegéről - a hirdetmény 
kifüggesztésével egyidejűleg - az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára 
vonatkozó külön jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási 

forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ilyen esetben 
is a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be. A döntés 
közlésének napja - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet 

eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap. 
 

A fellebbezést az Ákr. 116. § (1) bekezdés és (4) bekezdés c) pontja alapján 
zártam ki. 
A döntés elleni közigazgatási perindítás lehetőségéről, a jogorvoslati 

eljárásról az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 
2017. évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a pontja 13. § (1) bekezdés a) pontja, 

29. § (1), 39. § (1)-(2) és (6) bekezdése, 77. § (1), (2) bekezdése, 85. § (1) 
bekezdése, 88. § (1), 89. § (1) a) és b) pontja, és 124. § (2) bekezdés c) pontja, 
valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) 

bekezdése, illetve a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban 
alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendelet 6. §-a 
alapján adtam tájékoztatást. 

A közigazgatási perben fizetendő illetékről az illetékekről szóló 1990. évi 
XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés alapján, az illetékfeljegyzési jogról a 62. § 

(1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

Döntésemet 2020. december 22-én hirdetmény útján közöltem az ügyféllel, a 

határozat és a kérelem egy példányának megküldésével közöltem a Korm. 

Rendelet 5. §-a alapján a Dokumentációs Központtal (1111 Budapest, 

Budafoki út 59. E/3 épület) és a Komárom-Esztergom Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatósággal (2800 Tatabánya, Szent Borbála út 16. II. 

emelet), valamint a határozat és az engedélyezési tervdokumentáció 

megküldésével közöltem a Tftv. 23/D. § (7) bekezdése értelmében a 

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal (2800 Tatabánya, Fő tér 4.). 

Hatáskörömet és illetékességemet a Tftv. 18. § (2) bekezdése, a 
területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 

3. § (3) bekezdése, és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 



 

Állami Főépítészi Iroda, KRID azonosító: 222328198 
Címe: 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. 

Tel.; (34) 515-158; fax: 515-109; e-mail: foepitesz@komarom.gov.hu 

www.kormanyhivatal.hu 

15 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 

2. § (1) bekezdése állapítja meg. 
 

A kiadmányozási jog Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló 9/KMB/2020. 
(IV.01.) számú utasítása II. fejezetének 11.2. pontjában foglaltakon alapul. 

 
Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban 

 
Tisztelettel: 
 

Dr. Kancz Csaba 
kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 
 

Faragóné Godó Mária 
                   állami főépítész 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A KE/8/229-18/2020. számú határozatról értesülnek:  

1. Dág Község Önkormányzata 2522 Dág, Deák F. u. 28. (Hirdetmény útján) 

2. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, 2800 Tatabánya, Fő tér 4. 

3. Lechner Tudásközpont, Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ 

1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3 épület 

4. Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 

Tatabánya, Szent Borbála út 16. II. emelet 

5. Irattár 

6. Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása 

Szakkérdés vizsgálatába bevont szervek elektronikus úton: 

1. KEMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály  

2. KEMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

3. KEMKH Földhivatali Főosztály 

4. BFKH Országos Közúti és Hajózási hatósági Főosztály 

5. KEMKH Népegészségügyi Főosztály  

6. PMKH Bányafelügyeleti Főosztály  

7. PMKH Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály 
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