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Polgármester Úr részére 
 
Ónod Község Önkormányzata 
 
Ónod 
Rákóczi út 64. 
3551 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Értesítem, hogy fenti hivatkozási számon történő megkeresésére, Ónod Község Településrendezési Tervének 
módosításához tűzvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi szempontból a következő észrevételeket tesszük: 
 
A készítendő szabályozási tervben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.), a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.), továbbá a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel 
kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: OTSZ), az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 312/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. r.), a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet, a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes 
szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012 (XII.11.) BM rendelet, az életvé-
delmi létesítmények létesítéséről, fenntartásáról és békeidőszaki hasznosításáról szóló 22/1992. (XII. 29.) KTM 
rendelet tűz- és polgári védelmi vonatkozású előírásait és az idevonatkozó nemzeti szabványokban foglaltakat 
érvényre kell juttatni, kiemelt figyelemmel az alábbiakra: 

 
− A vízigény számításánál az oltóvíz igényt is figyelembe kell venni. A Ttv. 29.§ (1)-(2) bekezdés szerint a 

településen az oltóvíz nyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata. A kijelölt területen a 
legnagyobb (mértékadó) tűzszakasz alapján az OTSZ 438.§ (5) bekezdésében, ill. 19. melléklet 2. táblá-
zata szerint előírt oltóvíz intenzitást kell biztosítani. Az oltóvízszükséglet tervezésénél figyelembe kell 
venni továbbá az OTSZ 442.§ - 448.§-ban meghatározottakat is. Az OTSZ 442.§ (3) bekezdése értelmé-
ben vezetékes vízellátás létesítése esetén föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani az oltóvizet. 

− Amennyiben a kijelölt területen fúrott kút kerül kialakításra, a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesíté-
séről szóló 12/1997. (VIII.29.) KHVM sz. rendelet szerinti gáztartalom vizsgálatot szükséges elvégezni. 
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölé-
séről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/E. § (7) bekezdés a) pontja alapján – amennyiben a ki-
termelt víz „B” vagy „C” gázfokozatú – szakhatóságunkat szükséges megkeresni. 

− A tűztávolságok tekintetében az OTSZ 451.§ - 463.§ -ban leírtakat kell alkalmazni a Korm. r. 6. melléklet 
7. pontja szerint; vagyis a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén: ;,A”-„B” tűzveszélyes-
ségi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek esetén; tömegtartózkodásra szolgáló építmény esetén; 500 
m2 – szintenkénti összesített - alapterület feletti, 50 m2 –t meghaladó alapterületű közösségi helyiséget 
tartalmazó épület esetén, 500 m2 – szintenkénti összesített – alapterület feletti „D”-„E” tűzveszélyességi 
osztályba tartozó ipari, mezőgazdasági és tároló épületek, épületrészek esetén;  mozgásukban, cselekvő 
képességükben korlátozott személyek tartós elhelyezésére szolgáló helyiséget tartalmazó épületek esetén; 
pinceszintek kivételével a kétszintesnél nagyobb szintszámú lakó- és üdülőépületek esetén;  terepszint 
alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén; zenés, táncos rendezvény helyszínéül 
szolgáló építmény, építményrész építése esetén.  

− A tűzoltási út tekintetében az OTSZ 428.§ (1) bekezdés előírását kell betartani a terület-felhasználások 
során. 

− A Ttv. 5. § (4) bekezdés, 28. §, valamint a 29.§ (1) és (3) bekezdés pontjait érvényesítve biztosítani kell a 
tűzoltásra és műszaki mentésre vonatkozó közszolgálati feladat ellátásának feltételeit. 
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− Tájékoztatom, hogy a belvizes területeken történt kártalanítási ügyekben az alábbi problémák merültek 
fel: 

− nincsenek vízelvezető árkok vagy kapacitásuk túl kicsi; 
− vízelvezető árkok, aknaszemek folyamatos tisztításának hiánya, elhanyagolása; 
− átereszek eldugulása, rossz műszaki állapota; 
− mélyen fekvő területekre kiadott építési engedélyek; 
− a meglévő víztározók tárolókapacitása kevés, így a nagy mennyiségű és hirtelen jött csapadék 

tárolása nincs megoldva; 
− település alacsony fekvése miatti lassú a lefolyás; 
− bizonyos településrészek terepszintje a közeli folyó árvízi vízszintje alatti fekszik. 

 
Fentiek miatt az ár- és belvízveszélyes területeken az építési engedélyhez szükséges követelmények meghatározá-
sánál javaslom figyelembe venni a veszélyeztetettség mértékét, és annak megfelelően az általánostól eltérő köve-
telményeket szükséges előírni (pl. az épületek legalacsonyabb földszinti padlóvonal-magasságának meghatározása 
a várható legmagasabb belvízszint figyelembevételével, lábazati beton vízzáróságának meghatározása, épületek 
alápincézettségének megtiltása, stb.).  
Indokolt a mélyen fekvő területek felmérése és annak feltüntetése a szabályozási terven és a helyi építési 
szabályzatban az ott történő építés megtiltása. 
 
Az Igazgatóság a tervek további egyeztetési, véleményezési eljárásában a későbbiekben is részt kíván venni, 
ezért az új egyeztetési anyag egy példányát az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv.) 9.§-ban előírtak szerint jóváhagyás előtti véleményezésre a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóságnak megküldeni szíveskedjen. 
 
Hatásköröm és illetékességem a Kat. tv. 24. § (1) bekezdésén, a végrehajtásáról szóló 234/2011. Korm. rendelet 3. 
§ (1) és (3) bekezdésein, valamint az Étv. 9. §-án alapul. 
 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú mellék-
let II.2. k) pontja alapján megvizsgáltam az önkormányzat által benyújtott Településrendezési Terv módosítást és 
megállapítottam, hogy katasztrófavédelmi szempontból környezeti vizsgálat értékelés elkészítése nem indokolt. 
 
Jelen véleményemet a Településszerkezeti Terv jóváhagyásra kerülő változatához kell mellékelni. 
 
Miskolc, 2013. augusztus 27. 
 
 Üdvözlettel: 
 

Lipták Attila tűzoltó ezredes 
megyei igazgató 

 
Helyett és nevében: 

 
 

Szunyog Zoltán tű. alezredes s.k. 
megyei igazgató-helyettes 

 
 

Készült: 1 példányban 
Egy példány 2 lap 
Kapják: Címzettnek (továbbítani: Hivatali Kapun keresztül), majd Irattár 
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