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Tárgy: Válasz Szada és Monor településrendezési eszközeinek tárgyalásos 

eljárás keretében történő módosításáról szóló értesítésre 

 

Tisztelt Állami Főépítész Úr! 

 
2021. január 5-én és 6-án kelt, fenti számú leveleivel tájékoztatást adott 

részünkre Szada és Monor települések rendezési eszközeinek tárgyalásos 

eljárás keretében történő részleges módosításáról kiemelt fejlesztési 

területen történő beruházások megvalósítása érdekében. A változással 
érintett területek: Szada 4333/12, 4333/18-20, 4333/24 hrsz-ú területek, 

Monor 4359/5 és 4913/15 hrsz-ú területek. Leveleiben elküldte a 

módosított dokumentációk elérhetőségét, valamint az egyeztető 

tárgyalások meghívóit. 

Az OAH alapvető és más további feladatköreit az atomenergiáról szóló 

1996. évi CXVI. törvény 17. §-a, a nukleáris létesítmények nukleáris 

biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági 
tevékenységről szóló 118/2011. (VII.11.) Korm. rendelet, a radioaktív 

hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló 

létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági 

tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet, a nukleáris 
létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 

246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 

előírásai, valamint további jogszabályok határozzák meg. 

A tárggyal összefüggő OAH véleményezési jogkörről a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
EljR.), illetve annak 9. melléklete rendelkezik. 
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Tárgyi települések rendezési eszközeinek módosított dokumentációit, azok 

alátámasztó és jóváhagyandó munkarészeit az OAH áttekintette. A 

jogszabály felhatalmazása alapján, megkereséseire válaszolva az alábbi 

véleményt adom: 

Monor város figyelembe veendő közelségében az OAH hatáskörébe tartozó 

létesítményként a Budapesti Műszaki Egyetem oktatóreaktora, Szada 

esetében előbbin túl az Energiatudományi Kutatóközpont kutatóreaktora 
valamint a Püspökszilágy határában található Radioaktív Hulladék 

Feldolgozó és Tároló üzemel. 

Tájékoztatom ugyanakkor, hogy a települések rendezési eszközeinek jelen 
módosításai az elhatározott célok és a kimutatott hatások alapján, az OAH 

hatás- és feladatköreit nem érintik, ezért a 2021. január 20-ára 

meghirdetett egyeztető tárgyalásokon nem kívánunk részt venni. 

Felhívom még a figyelmét, hogy a Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése 

értelmében a nukleáris létesítmények és a radioaktívhulladék-tároló 30 km-

es körzetében mindazon veszélyes létesítmények és tevékenységek 

engedélyezése esetén, amelyek tekintetében jogszabály védőtávolság 
kijelölését írja elő, az engedélyezést végző hatóság az eljárása 

megindításáról tájékoztatja a biztonsági övezetet kijelölő szervet (az OAH-

t), valamint a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló 

engedélyesét. Az ilyen eljárásban az OAH és a Korm. rendelet szerinti 
engedélyes ügyfélnek minősül.  

Az elfogadott településrendezési eszközökről az EljR. 43. § (2) 

bekezdésének megfelelően kérünk tájékoztatást! 
 

Budapest, 2021. január 19. 

 
 

Üdvözlettel: 
 

 

 

 Mészáros István 

főosztályvezető 

 
Kapják: 

1. Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda 

2. Irattár 
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