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Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

 

 
Tisztelt Állami Főépítész Úr! 

 

A tárgyi üggyel kapcsolatban 2021. január 20-án tartandó egyeztető tárgyaláson a Budapest Főváros 

Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztálya képviselőjének (a továbbiakban: BFKH) – egyéb 

elfoglaltság miatt – nem áll módjában részt venni. 

A megküldött tervezetet áttanulmányozva a népegészségügyi feladatkörében eljáró BFKH a 

dokumentációban foglaltak alapján a tervezett módosítások ellen közegészségügyi szempontból kifogást 

nem emel. 

A módosítással érintett területen természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért e 

szempontból a BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

A BFKH jelen véleményét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 9. számú mellékletében; továbbá a fővárosi és megyei 

kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, 

továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § 

(1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel alakította ki. 

Iktatószám:  BP/PNEF-TKI/0087-3/2021 
BP/PNEF-TKI/0087-4/2021 

Ügyintéző: Szigetvári Petra 
Telefonszám: 06 (1) 465-3866 
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu 
Tárgy:  Szada – BioTech USA Kft. – 

településrendezési eszközök módosítása 

tárgyalásos eljárás keretében – írásos 

vélemény megküldése 

Hiv. szám:                   PE/AF/00001-2/2021. 
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A BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

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

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

(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958). 

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

Üdvözlettel:  

 

dr. Sára Botond 

kormánymegbízott megbízásából 

   
  
 
 

Dr. Vass Csaba 
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos 
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