
Bánk község helyi építési szabályzat módosítása 

Véleményezési szakaszban beérkezett államigazgatási, partnerségi véleményekre és 
észrevételekre adott válaszok 

Ssz. Intézmény 
Eljr. szerinti 
megnevezés 

Nem 
válaszolt 

Nem tesz 
észrevételt, 
nem emel 
kifogást 

Nem emel 
kifogást, 

észrevételt 
tesz, 

választ 
igényel 

Kifogást 
emel, 
választ 
igényel 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 

1. Nógrád Megyei 
Kormányhivatal, Állami 
Főépítészi Iroda 

állami főépítészi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

  X  

2. Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási 
Főosztály Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztály 

környezetvédelmi és 
természetvédelmi 

hatáskörben megyei 
kormányhivatal 

 X   

3. Bükki Park Igazgatóság nemzeti park 
igazgatóság  X   

4. Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Szervezet 
Katasztrófavédelmi Hatósági 
Osztály 

területi vízvédelmi 
hatóság 

X    
5. 

területi vízügyi hatóság 

6. Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízügyi 
Főigazgatóság X    

7. Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság 

területi vízügyi 
igazgatási szerv   X  

8. Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
  X  

9. Nógrád Megyei 
Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 

népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

 X   

10. Budapest Főváros 
Kormányhivatala Országos 
Közúti és Hajózási Hatósági 
Főosztály 
Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  X   

11. Innováció és Technológiai 
Minisztérium 
Vasúti Hatósági Főosztály 

közlekedésért felelős 
miniszter X    

12. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Léginavigációs és 
Repülőtéri Hatósági Főosztály 

a) légiközlekedési 
hatóság, 

b) katonai légügyi 
hatóság 

 X   

13. Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki 
Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Útügyi Osztály 

közlekedési hatósági 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

 X   

14.  kulturális örökség 
védelméért felelős 

miniszter 
    

15. Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztály 

örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

   X 

16. Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály 

ingatlanügyi, földügyi 
igazgatási 

hatáskörében eljáró 
  X  



Ssz. Intézmény 
Eljr. szerinti 
megnevezés 

Nem 
válaszolt 

Nem tesz 
észrevételt, 
nem emel 
kifogást 

Nem emel 
kifogást, 

észrevételt 
tesz, 

választ 
igényel 

Kifogást 
emel, 
választ 
igényel 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 

fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

17. Heves Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály Erdészeti 
Osztály 

erdészeti hatáskörében 
eljáró megyei 

kormányhivatal 
 X   

18. Nemzeti Földügyi Központ 
 X    

19. Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Főosztály 

honvédelmért felelős 
miniszter  X   

20. Országos Rendőr-
Főkapitányság 

fővárosi és megyei 
rendőr-főkapitányság X    

21. Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Bányafelügyeleti Főosztály,  

bányafelügyeleti 
hatáskörében eljáró 

megyei kormányhivatal 
 X   

22. Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
 X   

23. Országos Atomenergia Hivatal Országos Atomenergia 
Hivatal   X  

24. Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  X   

MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

32. Nógrád Megye Önkormányzati 
Hivatal 

Térségi Önkormányzat   X  



Ssz. A véleményezési szakaszban beérkezett választ igénylő észrevétel 
Véleményekre és észrevételekre adott válaszok, változtatási 

javaslatok 

1. Nógrád Megyei Kormányhivatal, Állami Főépítészi Iroda 

 

Az észrevételt elfogadva az előkert mérete a szabályozási tervlapon 
feltüntetésre kerül. 

7. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

 

 

 

 

Véleményében a vízügyi igazgatósági szerv nem emelt kifogást a helyi 
építési szabályzat módosítása ellen, csupán a felszíni vizekkel és a 
vizi közművekkel kapcsolatos jogszabályokra hívja fel a figyelmet. Az 
ismertetett jogszabályi előírásokat figyelembe kell venni, de a helyi 
építési szabályzat módosítását nem befolyásolják, így az észrevétel 
nyomán a tervdokumentáció átdolgozása nem szükséges. 



Ssz. A véleményezési szakaszban beérkezett választ igénylő észrevétel 
Véleményekre és észrevételekre adott válaszok, változtatási 

javaslatok 

 

8. Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 

 

 

 

 

A katasztrófavédelmi igazgatóság nem emel kifogást a helyi építési 
szabályzat módosítása ellen. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
néhány előírását ismerteti, melyeket az építés engedélyezési 
eljárások során kell betartani, de a helyi építési szabályzat 
módosítását nem befolyásolják, így a tervdokumentáció átdolgozása 
a véleményben foglaltak miatt nem szükséges. 



Ssz. A véleményezési szakaszban beérkezett választ igénylő észrevétel 
Véleményekre és észrevételekre adott válaszok, változtatási 

javaslatok 

15. Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Iktatószám: NO/EPFO/731-4/2021 

 

A település területére utoljára 2010-ben készült örökségvédelmi 
hatástanulmány. A módosítással érintett terület beépítetlen, ezért 
építészeti örökséggel nem érintett és nyilvántartott régészeti 
lelőhely sem található a területen. A településrendezési eszközök 
közelgő felülvizsgálata során tervezi az önkormányzat új 
örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését. A helyi építési 
szabályzat jelen módosítása során új beépítésre szánt terület nem 
kerüll kijelölésre, nem változik a kialakult telekstruktúra és a 
megengedett beépítés intenzitása, ezért örökségvédelmi 
hatástanulmány elkészítését nem tartjuk szükségesnek. 

Iktatószám: NO/EPFO/731-6/2021 

 

Bánk község Önkormányzata megküldte meglévő örökségvédelmi 
hatástanulmányát a Nógrád megyei Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi 
Osztály részére. Az Örökségvédelmi Osztály NO/EPFO/731-6/2021 
iktatószámú levelében úgy nyilatkozott, hogy a településrendezési 
eszközökben szereplő változtatás örökségvédelmi érdeket nem sért.  

16. Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 

 

A módosítással érintett területen a telkek mindegyike művelés alól 
kivett telek, így a Földhivatali Főosztály véleményében leírtak a 
módosítással érintett területet nem érintik. 



Ssz. A véleményezési szakaszban beérkezett választ igénylő észrevétel 
Véleményekre és észrevételekre adott válaszok, változtatási 

javaslatok 

 

 

A helyi építési szabályzat módosításához az állami ingatlan-
nyilvántartási térkép adatbázis a Lechner Tudásközpontból került 
beszerzésre, az adatszolgáltatás sorszáma: 2003. 

23. Országos Atomenergia Hivatal 

 

Az észrevétel a helyi építési szabályzat módosítását nem 
befolyásolja. 

32. Nógrád megye Önkormányzata 

 

A módosítás célja egy olyan szabályozás kidolgozása, amely egy új 
falusias lakóterület kialakítását teszi lehetővé úgy, hogy a területen 
telkenként legfeljebb 1 lakás építésére nyíljon lehetőség. A 
módosítással érintett terület egésze Lf-1 építési övezetbe kerül.  

. 


