
 

Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 

2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1. Levelezési cím: 2101 Gödöllő. Pf.:431. 

Telefon: 28/532-301; Fax: 28/532-302; 

Hivatali Kapu KRID:200822776 (PMKHEI) e-mail: erdeszeti.hatosag@pest.gov.hu,  

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest; szakmai nyomtatványok: http://portal.nebih.gov.hu  

Az ügyfélfogadás időpontja: hétfő 9
00

 - 14
00

 Tel: 28/532-308 
 

 

 
PEST MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

ÉRDI JÁRÁSI HIVATALA 
 

Ügyiratszám: PE-06/ERDŐ/8062-2/2019 

Ügyintéző: Izsák Andrea  

Telefon: +36 34 310-704  

 

Tárgy: Tata város teljes közigazgatási területére új 

településrendezési eszközök készítése, 

környezeti vizsgálat tematikája 

Hiv. szám: XV/6-56/2019 

Melléklet:  

 
 

Ügyintézőink kizárólag a láblécben feltüntetett hétfői ügyfélfogadási időben érhetők el! 

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!  

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 

 

Michl József 

Polgármester részére 

 

Tata 

Kossuth L. tér 1. 

2890 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Köszönettel megkaptam hivatkozott számú levelét, melyben a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1.§ (1) 

bekezdésére való tekintettel, a Kormányrendelet 7.§ (1) bekezdése szerint Tata város teljes 

közigazgatási területére az új településrendezési eszközök elkészítéséhez környezeti vizsgálat 

tematikájára vonatkozóan kéri a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 

Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya véleményét. 

 

Az erdészeti hatóság a településrendezési eszközök elkészítéséhez a környezeti vizsgálat 

tematikájára az alábbi javaslatot adja: 

 

Környezeti vizsgálat készítését tartjuk szükségesnek minden olyan esetben, amikor az erdő övezeti 

besorolása megváltozik, vagy egyéb övezeti besorolásból erdő övezetbe kerülnek ingatlanok. A 

vizsgálat terjedjen ki a zöldfelületek arányának változására, az ökológiai hálózat, ill. az ökológiai 

folyosó alakulására, a változások okozta hatások és a biológiai aktivitás érték változásának 

elemzésére. 

 

Államigazgatási szervként az eljárás további szakaszaiban részt kívánunk venni, a véleményezési 

anyagot elektronikus formában is megküldhetik részünkre. 

 

A kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségünk alapján  

 a kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek adatai a 

http://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/kiverdo/2019/kivalo_erdo_2019_KOMAROM-

ESZTERGOM_MEGYE.zip, 

http://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/kiverdo/2019/kivalo_erdo_2019_KOMAROM-ESZTERGOM_MEGYE.zip
http://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/kiverdo/2019/kivalo_erdo_2019_KOMAROM-ESZTERGOM_MEGYE.zip


 az erdők rendeltetés szerinti adatai a 

http://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/rendeltetes/2019/rendeltetes_2019_KOMAROM-

ESZTERGOM_MEGYE.zip 

elérhetőségi útvonalról tölthetőek le. 

 

Tájékoztatásomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörben eljárva, a 

rendelet 2. számú melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével adtam meg. 

 

Gödöllő, digitális aláírás szerinti dátummal 

 

 

 

dr. Zöld-Nagy Viktória 

járási hivatalvezető 

nevében és megbízásából: 

Kapják: 

1. Tatai Közös Önkormányzati Hivatala (2890 Tata, Kossuth L. tér 1.) HK 

2. Irattár 

http://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/rendeltetes/2019/rendeltetes_2019_KOMAROM-ESZTERGOM_MEGYE.zip
http://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/rendeltetes/2019/rendeltetes_2019_KOMAROM-ESZTERGOM_MEGYE.zip
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