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Remeteszőlős Község Önkormányzata  

Remeteszőlős, 

Vénusz utca 8-10. 

2090  

Szathmáry Gergely részére 

polgármester 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Hivatkozott számú levelében a Remeteszőlős közigazgatási területén elhelyezkedő Remete-

szurdokban kezdeményezte 1 km hosszú kerékpározható út kijelölését a mellékelt dokumentáció 

szerint. 

 

A melléklet dokumentációkat áttanulmányoztam. Megállapítottam, hogy a kerékpározásra 

kijelölni tervezett út a korábbi bánya kiszállító úttal azonos, a korábbi használat során az út 

részben az alapkőzeten került elvezetésre, részben zúzottkő terítést kapott, így a stabilizálása 

gyakorlatilag megtörtént.  

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

(Evt.) 15. § alapján a Remete-szudokban meglévő nyomvonal erdészeti magánútként erdészeti 

létesítménynek minősül. Ez az erdészeti létesítmény a rendelkezésre álló légifotók alapján 1962 

óta létezik. 

Az Evt. 15.§ (4) bekezdés szerint az erdészeti létesítmény létesítését, korszerűsítését, 

megszüntetését, vagy rendeltetésének megváltoztatását annak megkezdése előtt legkésőbb 21 

nappal előzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére. Álláspontom szerint a 

tervdokumentációban szereplő tevékenységek nem minősülnek a felsorolt tevékenységeknek, 

inkább a karbantartás megnevezéssel illethetők. Erre viszont a jogszabály sem engedélyeztetési 

eljárást, sem bejelentési kötelezettséget nem fogalmaz meg.  

 



Az Evt. 91.§ (1b) bekezdése szerint az erdőben abban az esetben lehet a megjelölt turistaúton 

kerékpározni … ha az együttes használat lehetősége jelzéssel az adott turistaúton … 

megjelölésre került.  

A jogszabály nem részletezi a megjelölés útját-módját. A jelenleg az Országos Kéktúra 

útvonalaként kijelölt turista úton a mellékelt tervdokumentáció a kerékpáros jelzés felfestését 

tervezi.  

 

Fentiek alapján az erdészeti hatóság a Remete-szurdokban a meglévő út karbantartása és 

kerékpározhatóvá tétele, valamit a kerékpározhatóság jogszabály szerinti megjelölése ellen 

kifogást nem emel, és az ügyben erdészeti hatósági eljárás lefolytatását sem látja szükségesnek a 

benyújtott dokumentáció alapján. 

 

A tervezett jelzőtáblákkal kapcsolatban szeretne az erdészeti hatóság ellenvéleményt 

megfogalmazni: a 0+077 szelvényben meglévő sorompó bontását követően a 0+081 és 0+086 

szelvényben két sorompót terveznek. A sorompók környezetében közúti sebességkorlátozó 

táblák, figyelmeztető táblák és terelő táblák kihelyezését tervezik. Álláspontom szerint erdőben 

a közúton használatos mindhárom tábla kihelyezését kerülni kell, hiszen a meglévő út nem 

közút, hanem a forgalom elől elzárt erdészeti magánút. Az erdei környezetbe ezek a táblák nem 

valók, ottani használatuk félreértésre adhat okot. Természetesen más, a természeti környezetbe 

beleillő, a kívánt cél elérését segítő megoldás ellen kifogást nem emelek. Ugyan ez a meglátás 

érvényes a kerékpározható út két végén elhelyezni tervezett gyalogos és kerékpáros utat jelölő 

jelzőtáblákra is. Amennyiben ez utóbbi táblák nem az erdő ingatlan területén kerülnek 

kihelyezésre, hanem az út folytatását képező belterületi közterületeken, úgy természetesen az 

erdészeti hatóság hatáskör hiánya miatt az ügyben nem jogosult nyilatkozni.  

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 

Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, a Budapest IV. kerület községhatárban erdészeti hatósági 

ügyekben a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a rendelet 2. számú melléklete 

alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság.  

 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását, üdvözlettel: 

 

Gödöllő, digitális aláírás szerinti dátummal. 

dr. Zöld-Nagy Viktória 

járási hivatalvezető 

nevében és megbízásából: 
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1. Remeteszőlős Község Önkormányzata 2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10. HK 

2. Irattár 
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