
ELŐTERJESZTÉS 

A képviselő testület 
2022. február 28-i soron következő ülésére 

 

Tárgy: Remeteszőlős TSZT, HÉSZ módosítás - záró szakmai véleményezési tervdokumentáció elfogadása 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 35/2019. (III.26.) önkormányzati határozatában döntött 
arról, hogy a Nagykovácsi út és az Adyligeti laktanya által határolt mezőgazdasági tábla délkeleti sarkában 
elhelyezkedő 7 ingatlanrészre vonatkozóan térségi területfelhasználási engedélyt kíván beszerezni, gazdasági övezet 

kijelölésének céljából.  
A vonatkozó döntés alapján a Kasib Mérnökiroda elkészítette a szükséges dokumentációt, illetve lefolytattuk az 
előzetes egyeztetést az illetékes hatóságokkal. A képviselő-testület az elkészült dokumentációt 97/2019. (XI.25.) 

önkormányzati határozatában fogadta el, így elindítottuk a térségi terület-felhasználási engedélyezési eljárást.  

A Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze a 2020. január 6-án kelt határozatában a Remeteszőlős 
közigazgatási határától mért 200 m-en belüli beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére a térségi területfelhasználási 
engedélyt megadta. 
A gazdasági övezet kialakításának kiinduló eleme a településfejlesztési eszközök (településfejlesztési koncepció és 
településszerkezeti terv) módosítása. Ennek kapcsán a Képviselő-testület 19/2020. (II.24.) önkormányzati 
határozatában úgy döntött, hogy a kialakítandó gazdasági övezet településfejlesztési koncepcióját és szerkezeti tervét 
el kívánja készíteni (ezek még nem adnak építési jogokat!), a következő célokkal: 

a) a 098-0103 és 089 hrsz-ú ingatlanokon a gazdasági terület és a szükséges BIA pótlás kijelölése a 
Településszerkezeti terven. 

b) A Nagykovácsi út menti lakótelkeken, az út 50 méteres védőtávolságán belül kézműipari tevékenyég 
rendeltetési célú építmények elhelyezhetőségének szabályozása,  

c) az 53 hrsz-ú telek közterületi kapcsolatának rendezése. 
 

A Képviselő-testület 19/2020. (II.24.) önkormányzati határozatában döntött a településszerkezeti terv elkészítéséről, 
48/2020. (VI.29.) önkormányzati határozatában pedig döntött arról, hogy a tervezési munkálatokat a 2021. évben 
kívánja megvalósítani. A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletében pedig önálló 
költségvetési soron teremtette meg annak finanszírozási alapjait.  
Az eljárásrendet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
határozta meg, így az engedélyezést ennek megfelelően kellett lefolytatni. Ez három nagy lépcsőből áll: 

 Tájékoztatási szakasz 

 Véleményezési szakasz 

 Záró szakasz (végleges dokumentáció, mely a véleményezési eljárásban foglalt véleményeket beépítve ill. 
megválaszolva készül el) 

 

A tervezési munkálatokat a KASIB Kft. elvégezte, egyeztetve a főépítésszel is. A tájékoztatási szakaszt a 2021. év 
tavaszán lefolytattuk, majd ezt követően elkészült a „Remeteszőlős egyes részterületeire vonatkozó településszerkezeti 

tervének és helyi építési szabályzatának eseti módosítása” című véleményezési dokumentáció. 
A véleményezési szakasz lefolytatásának megkezdése előtt a véleményezési dokumentációt bemutattuk a Képviselő-

testületnek, aki a 32/2021. (VII.12.) önkormányzati határozatban tudomásul vette az abban foglaltakat. 

A véleményezési eljárást lefolytattuk, az eljárásban érintett hatóságokat és a szomszédos önkormányzatokat 
megkerestük, valamint Remeteszőlős Község honlapján közzé tettük a dokumentációt. A beérkezett vélemények 
ismeretében – és arra reagálva - a tervezők elkészítették a záró szakmai véleményezési tervdokumentációt, mely 

tartalmazza a véleményekre adott tervezői válaszokat. A tervdokumentációt jelen előterjesztéshez mellékelem. 
A társhatóságok véleményeit és az arra adott válaszokat a dokumentáció 92-99. oldala között láthatjuk. 
 

A fentiek alapján a javaslom, hogy a Remeteszőlős Község egyes részterületeire vonatkozó Településszerkezeti 
tervének (TSZT) és Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) eseti módosítására vonatkozó döntést a Képviselő-testület 
hozza meg. 

 

A határozat meghozatalát követően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 

Kormányrendelet 40.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján megküldjük a dokumentációt az állami főépítész felé, kérve 
az ő záró szakmai véleményét. Annak kézhezvételét követően a Képviselő-testület a településrendezési eszközöket 
elfogadja. 

 

 



 

Határozat javaslat 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Remeteszőlős Község egyes 

részterületeire vonatkozó Településszerkezeti tervének (TSZT) és Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) eseti 
módosítását jóváhagyja, a következők szerint: 

1. tudomásul veszi, hogy a TSZT/ HÉSZ módosításával kapcsolatban írásbeli partnerségi vélemény nem 
érkezett. 

2. úgy dönt, hogy a tervezői válaszokban foglaltakkal egyetért. 
3. úgy dönt, hogy a partnerségi véleményezési szakaszt lezártnak tekinti. 
4. felkéri a polgármestert, hogy a közbenső véleményezési szakasz lezárását követően kezdeményezze a záró 

szakmai vélemény megkérését Pest Megye Állami Főépítészénél. 
 

Határidő: 2022.03.31. 

Felelős: polgármester 
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BEVEZETÉS 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2021. (III.30.) önkormányzati határozatában döntött a 

1. a 098-0103 és 089 hrsz.-ú ingatlanokon a gazdasági terület és a szükséges BIA pótlás 
kijelölésére vonatkozó, 

2. a Nagykovácsi út menti lakótelkeken, az út 50 méteres védőtávolságán belül kézműipari 
tevékenyégi rendeltetési célú építmények elhelyezhetőségének szabályozására vonatkozó, 

3. az 53 hrsz.-ú telek közterületi kapcsolatának rendezésére vonatkozó, Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv eseti módosításáról. 
 Az önkormányzati határozatban foglaltakon túl további tervezési feladatként jelenik meg a 

4. a TKR megalkotásával kapcsolatos HÉSZ–t érintő módosítások kidolgozására vonatkozó 

jogszabályi harmonizáció. 

 

A terv készítésének célja, programja:  
 

1. számú módosítási tétel: a 098-0103 és 089 hrsz.-ú ingatlanokon a gazdasági terület és a 
szükséges BIA pótlás kijelölése Remeteszőlős Község Önkormányzata az 35/2019. (III.26.) számú határozatában döntött a Nagykovácsi út és az Adyliget laktanya közrefogásában elhelyezkedő 098-0103 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában arról, hogy térségi területfelhasználási engedélyt kíván beszerezni gazdasági övezet kijelölésének céljából. A Pest Megyei Kormányhivatal hatáskörében eljárva az Állami Főépítész PE/AF/00004-2/2020 ügyiratszámú határozatában engedélyezte a felsorolt ingatlanokra vonatkozóan Remeteszőlős közigazgatási határától mért 200 m-en belüli beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére a térségi területfelhasználási engedélyt. A tervezett Gksz területfelhasználási kategória képzéséhez Remeteszőlős Község Önkormányzata a község Településszerkezeti Tervének módosítását rendelte el. Ezzel egyidejűleg a Helyi Építési Szabályzat módosítását jelen eljárás keretein belül nem, csak egy későbbi tervmódosítás részeként kívánja érvényesíteni gazdaságstratégiai okokból.  A MATrT szerint a tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kijelölésével egyidejűleg, annak 5%-os mértékéig elrendelt véderdő kijelölés valamint a biológiai aktivitás érték szintentartása érdekében javasolt véderdő kijelölés területe a külterületen fekvő, településszéli 02 hrsz.-ú ingatlanon. 
 

2. számú módosítási tétel: a Nagykovácsi út menti lakótelkeken, az út 50 méteres védőtávolságán 
belül kézműipari tevékenyégi rendeltetési célú építmények elhelyezhetőségének szabályozása A módosítás célja a Nagykovácsi út mellett fekvő Lke-1 jelű építési övezetbe sorolt 217-235 

hrsz.-ú ingatlanokon a terület fő rendeltetésének (lakó) használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, műhely elhelyezhetőségének engedménye a Helyi Építési Szabályzat módosításával. 
 

3. számú módosítási tétel: az 53 hrsz.-ú telek közterületi kapcsolatának rendezése 

A 09 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról szóló változási vázrajz szerint tervezett 09/2 hrsz.-ú kivett magánút művelési ágú földrészlet Szabályozási Terven történő rögzítése kiszolgáló és egyéb utak területébe. 
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4. számú módosítási tétel: a TKR megalkotásával kapcsolatos HÉSZ jogharmonizációt érintő 
módosítások kidolgozása 

 A változtatási szándékok Remeteszőlős Község 65/2017.(VI.14.) sz. Ök. határozattal 
elfogadott Településszerkezeti Tervének és a 7/2017.(VI.14.) sz. Ök. rendelettel 
jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának, valamint annak 1. sz. mellékletét képező 
Szabályozás Tervlapjának módosítását teszik szükségessé. 

 

A terv készítésének folyamata: 
 A tervezett TSZT, HÉSZ módosítások a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (Továbbiakban: TJ) eljárási-, és a módosítás irányának megfelelő tartalmi követelmények szerint, 
teljes eljárás keretében készül. 
 Miután a 2., 3. és 4. számú módosítási tételek esetében kizárólag a HÉSZ módosítása a cél, ezért ezen változtatási szándékok alátámasztó munkarészeinek kidolgozásánál a térségi-, és településszerkezeti összefüggések vizsgálatától eltekintettünk. 
 

  



BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
REMETESZŐLŐSI KIRENDELTSÉGE 
2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10. 

  
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2021. (III.30.) önkormányzati határozata 

a KASIB Kft. megbízásáról a tervezési feladatok elvégzésére vonatkozóan   
 
 
Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya a 27/2021. (I.29.) 
Kormányrendeletében 2021. február 8. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján 
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva 
Remeteszőlős Község Önkormányzat Polgármestere – a Képviselő-testületi tagokkal 
történt online egyeztetésnek megfelelően – dönt a következőkről: 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
eddigi településfejlesztési eszközöket készítő KASIB Kft. bruttó 787.400 Ft összegű 
árajánlatát elfogadja, a következő tervezési feladatok elvégzésére vonatkozóan: 

a) a 098-0103 és 089 hrsz-ú ingatlanokon a gazdasági terület és a szükséges 
BIA pótlás kijelölése a Településszerkezeti Terven. 

b) a Nagykovácsi út menti lakótelkeken, az út 50 méteres védőtávolságán belül 
kézműipari tevékenyégi rendeltetési célú építmények elhelyezhetőségének 
szabályozása, 

c) az 53 hrsz telek közterületi kapcsolatának rendezése. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiekre vonatkozó szerződés 
aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021. december 31. 
 
 
Remeteszőlős, 2021. március 30. 
 

 Szathmáry Gergely                                 
                                 polgármester  
 
                       



BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
REMETESZŐLŐSI KIRENDELTSÉGE 
2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10. 
 
 
 

FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 
Remeteszőlős Község 

egyes részterületeire vonatkozó 
Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának 

eseti módosítása tekintetében 
az alátámasztó munkarészek tartalmának meghatározása 

 
 
 
 
 
Remeteszőlős Község egyes részterületeire vonatkozó településrendezési eszközeinek részleges, 
eseti módosításának megindításával és lefolytatásával kapcsolatban. 
 
Remeteszőlős Község hatályos Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzat 
módosításának készítése során a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt 
alátámasztó javaslatok kidolgozása során a változtatás irányát és mértékét tekintve releváns 
fejezetek kidolgozását tartom szükségesnek. 
 
A hatályos településrendezési eszközök megalkotásakor elkészült megalapozó vizsgálat 
módosítása nem szükséges. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ..................................................  
 

Földi Zoltán Attila 
főépítész 

 
 
 
Remeteszőlős, 2021. november 14. 
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
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HATÁROZAT TERVEZET 
 

 

.../2022. (…) Kt. sz. határozat 
 

Remeteszőlős Község Településszerkezeti Tervének eseti módosítása a 16/2021. (III.30.) 

sz. számú határozatban adott felhatalmazás alapján: 
 

1. Remeteszőlős Község Önkormányzata a 65/2017.(VI.14.) számú Ök. határozattal 
elfogadott Településszerkezeti Tervét 
a) a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező L-M1 jelű leírás, 
b) a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező TSZT-1M jelű módosító tervlap, 

c) a jelen határozat 3. sz. mellékletét képező TSZT-2M jelű módosító tervlap, 

szerint módosítja. 
 

2. A Településszerkezeti Terv módosításának változásai a Pest Megyei Kormányhivatal 
PE/AF/00004-2/2020 ügyiratszámú térségi területfelhasználási határozatában adott 
felhatalmazása alapján: 

 

 Módosítás helye Jelölése Mértéke 

1. Gksz kijelölése a 098-0103 hrsz.-ú ingatlanokon Má > Gksz 1,38 ha 

2. Ev kijelölése a 02 hrsz.-ú ingatlanon Lke > Ev 0,42 ha 

 

Magasabb rendű tervekkel való összhang igazolása:  
 

3. A változással a mezőgazdasági térségben jelölt mezőgazdasági területfelhasználási 
kategória területe 1,38 hektárral csökken és a település szerkezeti terve továbbra is 
összhangban van a MATrT 11.§ b) pontjában foglaltakkal. 

 

Mezőgazdasági térség nagysága 31,47 ha 

Mezőgazdasági térség területének 75%-a 23,60 ha 

TSZT-ben mezőgazdasági 
területfelhasználási kategóriába sorolt 
területek nagysága a változás után 

30,38 ha 

30,38 > 23,6 (75%) 

 

4. A változással a beépítésre szánt terület növekménye 1,38 ha, mely nem haladja meg a 

települési térség 2%-át, ezért a BATrT 40.§(1) bekezdésében foglalt feltétel teljesül. 
települési térség 2%-a (ha) módosítással igénybe vett felhasználható 

1,68 1,38 0,3 

 

5. A változással Remeteszőlős biológiai aktivitás érték egyenlege: 1905,29 mely +0,316 

BIA érték tartalékot tartalmaz. 
 

6. Jelen határozat az elfogadást követő 30. napon lép hatályba. 
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- jelen határozat 1. sz. mellékletét képező L-M1 jelű leírás - 
 

1. A TSZT leíró munkarész „1. A település területfelhasználási rendszere” c. fejezetben 

szereplő táblázat az alábbiak szerint kerül kiegészítésre: 
 

Általános használat 
Sajátos használat szerinti 
területfelhasználás 

Beépítésre szánt területek 

 Lakóterületek Kertvárosias lakóterület 

 Vegyes terület Településközpont terület 

 Gazdasági területek Kereskedelmi, szolgáltató terület 

 Különleges területek Belbiztonságot szolgáló intézményi terület 

Beépítésre nem szánt területek 

 Zöldterületek  

 Erdőterületek Védelmi erdőterület 

 Mezőgazdasági területek Általános mezőgazdasági terület 

 Vízgazdálkodási terület  

 Különleges beépítésre nem szánt 
területek 

Nagykiterjedésű rekreációs célú zöldterület 

 

2. A TSZT leíró munkarész „1.1. Az egyes területfelhasználási egységek jellemzői” című 
fejezetben szereplő táblázat az alábbiak szerint kerül kiegészítésre: 

 

Tf.  jele Területfelhasználás megnevezése 

Megengedett 

legnagyobb 

beépítési 
sűrűség 

m2/m2 

Közművesítettség 
mértéke 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Lakóterületek 

Lke Kertvárosias lakóterület  0,6 Teljes 

Vegyes területek 

Vt Településközpont terület 0,6 Teljes 

Gazdasági területek 

Gksz Kereskedelmi, szolgáltató terület 0,8 Teljes 

Különleges területek  

K-Bsz-I Belbiztonságot szolgáló intézményi terület 1,1 Teljes 
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3. A TSZT leíró munkarész 1.2.4. fejezetének Gazdasági területekről szóló szövege az 
alábbi alfejezettel pontosul, illetve egészül ki: 

 

1.2.4. Gazdasági területek 

1.2.4.1. Kereskedelmi, szolgáltató terület A szerkezeti tervlapon szereplő jel, megnevezés és beépítési sűrűség: 
 

Jele Megnevezése 
Beépítési sűrűség 

(m2/m2) 

Gksz Kereskedelmi, szolgáltató terület 0,8 
 

A Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) a Nagykovácsi út mentén fekvő 098, 099, 

0100, 0101, 0102, 0103 hrsz.-ú ingatlanokat foglalja magába, melyek közúti feltárását a Nap utca felől, a 089 hrsz.-ú ingatlan szabályozásával kell biztosítani.  

 

4. A leírás IV. fejezetének „A Szerkezeti Terv területi mérlege” című táblázatának helyébe 
a következő lép: 

 

IV. A SZERKEZETI TERV TERÜLETI MÉRLEGE 
 

 Javasolt TSZT 

Területfelhasználás 
Terület 

(ha) 
% 

Beépítésre szánt terület:   

Lakóterület:   Kertvárosias lakóterület (Lke) 53,05 18,36 

Vegyes területek   Településközpont terület (Vt) 1,89 0,65 

Gazdasági területek   

Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 1,38 0,48 

Különleges terület:   

Belbiztonságot szolgáló Intézményi terület (K-Bsz-I) 
25,95 8,98 

Beépítésre szánt terület összesen: 82,27 28,5 

Beépítésre nem szánt terület:   

Zöldterület (Z): 0,20 0,001 

Erdő terület:   Védelmi erdőterület (Ev) 177,86 61,61 

Mezőgazdasági terület (M):   Általános mezőgazdasági terület (Má) 24,68 8,5 

Vízgazdálkodási terület (V): 3,06 1,06 

Különleges beépítésre nem szánt terület:   Nagy kiterjedésű rekreációs célú zöldterület (Kb-Rek) 0,86 0,30 

Beépítésre nem szánt terület összesen: 206,66 71,5 

Közigazgatási terület összesen 288,93 100 





TextText

/2022.
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RENDELET TERVEZET 
 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022. (…..) számú 
önkormányzati rendelete 

Remeteszőlős Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

7/2017.(VI.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazása alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38.§(2) bekezdésében foglaltak 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 

Remeteszőlős Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2017.(VI.14.) számú önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 27. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„27. §  

Lke és Vt építési övezetekben a kerítés magassága maximum 1.8 méter magas lehet, kivéve a 

Nagykovácsi út mentén fekvő telkek esetében, ahol a Nagykovácsi úttal határos telekvonalon, maximum 

2,0 méter magas kerítés létesítése is megengedett.” 

 

2. § 

A Rendelet 28.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(5) Amennyiben a telek előkerti és a közterületi csatlakozás közötti eredeti terepszint magassági 
különbsége nagyobb 2,0 méternél, a közterület felőli támfal járdaszinttől mért magassága nem lehet 
nagyobb 1,8 méternél, melyre legfeljebb 1,0 méter magas kerítés építhető.” 

 

3. § 

A Rendelet 31.§ (2) és (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(2) A kertvárosias lakóterület (a továbbiakban: Lke) építési övezeteiben elhelyezhető rendeltetések: 
a) lakó, 
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló, bruttó 200 m2 kereskedelmi, szolgáltató, 
c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
d) szállás jellegű, 
e) ahol az építési övezeti előírások megengedik: kézműipari.” 

 

„(6) A melléképítmények és kiegészítő rendeltetésű építmények elhelyezése a 26.§(3) bekezdésben 

foglaltak szerint megengedett.” 

 

  



2633	–	Remeteszőlős	Község	TSZT és HÉSZ eseti módosítása  

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
                                                              

SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40., Tel.: 297-1730 
E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

www.kasib.hu 

15

 
4. § 

A Rendelet 32.§ a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Az Lke-1 jelű építési övezetben, a szabályozási tervlapon „szöveges szabályozási elem” jelöléssel 

érintett ingatlanokon kézműipari rendeltetésű építmény elhelyezése az alábbi feltételekkel 
megengedett: 
a) kizárólag a Nagykovácsi úttól mért 15,0 méteres távolságon belül, 
b) az építési telek előkerti mérete a 26.§(6) bekezdéstől eltérően 3,0 méter. 

 
5. § 

(1) A Rendelet 39.§ (2) és (3) bekezdése 
(2)  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(2) Magánút létesítésének feltételei  
a) belterületen közvetlenül csatlakoznia kell közterülethez,  
b) külterületen közvetlenül közterülethez, vagy közterülethez kapcsolódó magánúthoz kell 

csatlakoznia, 
c) Egynél több építési telek feltárására szolgáló magánút kialakítása esetén azt közforgalom elől 

el nem zárt magánútként kell kialakítani és fenntartani. 
(3) Magánút rendeltetésű telek minimális szélessége: 

a) lakóterület feltárását biztosító kiszolgáló út esetén legalább 10,0 méter, gazdasági terület 
feltárását biztosító kiszolgáló út esetén: legalább 15,0 méter,  

b) külterületi mezőgazdasági út esetében csapadékvíz szikkasztással: legalább 6,0 méter, 
c) külterületi burkolt mezőgazdasági út esetében csapadékvíz elvezetéssel: legalább 8,0 méter.  
d) gyalogos-,és kerékpárút esetén: OTÉK szerint.” 

 
(2) A Rendelet 39.§ az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Országos védett természeti területen kialakított magánutat közforgalom elől elzártan kell 
kialakítani és fenntartani az alábbi feltételek teljesítése mellett: 
a) a magánút kialakítása nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja az országos jelentőségű 

fokozottan védett természeti területen a védett természeti értékeket, 
b) a területen fokozottan védett természeti terület élővilágát zavaró létesítmények vagy 

világító reklámberendezés nem telepíthető, 
c) a magánút körbekerítése nem megengedett, a közforgalom kizárását forgalomtechnikai 

berendezésekkel (táblázás) kell biztosítani.” 
 

6. § 
A Rendelet 43.§ (5) (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(5) Az övezetben a (3) bekezdésben sorolt építmények legfeljebb bruttó 100 m2 alapterületen 

létesíthetők.” 
 
„(6) Az erdőterületeken természetvédelmi és vadvédelmi okokból legfeljebb 1,8 méter magas kerítés 

létesíthető.” 
 

7. § 
A Rendelet 48.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(6) A Kb-rek-1 jelű övezetben az Ördög-árok vízfolyással határos telekhatáron 5,0 méter széles 

zöldfelületet kell biztosítani.” 
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8. § 
A Rendelet 2. mellékletét képező fogalommagyarázat az alábbi ponttal egészül ki: 
 

12. kézműipari rendeltetés Olyan termelő- vagy szolgáltatóipari kiegészítő rendeltetés, 
amelyben a fő rendeltetést hordozó helyiségek összes nettó 
alapterülete nem haladja meg a 150 m2-t, a foglalkoztatottak 

száma legfeljebb 5 fő és a tevékenység a működése során 
kielégíti a lakóterületre vonatkozó környezetvédelmi 

határértékeket. 
 

9. § 

A Rendelet 1. sz. mellékletét képező SZT-4 jelű tervlap a jelen rendelet 1. számú mellékletét képező 
SZT-1M és SZT-2M jelű módosító szabályozási tervlapok tartalma szerint módosulnak a módosítással 
érintett területek vonatkozásában. 

 

10. § 

Jelen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 

 

Hatályát veszti a Rendelet 
a) 18.§ (3) a) pontja, 
b) 22.§-a, 

c) 23.§, 

d) 24.§ (1) bekezdése, 

e) 25.§, 

f) 29.§, 

g) 48.§ (4) bekezdése, 
h) 48.§ (7) bekezdése, 
i) 48.§ (8) bekezdése, 
j) 2. sz. melléklet 7. pontja, 
k) 2. sz. melléklet 12. pontja. 

 

 

 

 Szathmáry Gergely                     dr. Laukó Sándor 

     polgármester                                                                 jegyző               
 

 

 

 

Záradék: 
A rendelet-tervezet 2022. ……………..…-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, 
az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. 
 

 

 

       

        …………………………….  
              dr. Laukó Sándor 

             jegyző 
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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
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1. A TERVEZÉSI TERÜLETEK VIZSGÁLATA 

1.1 Településhálózati összefüggések, a tervezési területek bemutatása 

Remeteszőlős község Pest megye területén, a Fővárostól (0 kilométerkő) 11 km-re, északnyugatra fekszik. Közigazgatásilag egy szakaszon (3,5 km) Remeteszőlős szomszédos a Főváros II. kerületével. A község a pilisvörösvári kistérség részeként Pest megye és egyúttal a Közép-magyarországi régió középső részén helyezkedik el. Határa három településsel (Nagykovácsi, Budapest II. ker., Solymár) érintkezik, a kistérségi központ, Pilisvörösvár mindössze 16 km-nyire található. A legerősebb vonzást a főváros gyakorolja a településre, hiszen Remeteszőlős 
Budapest agglomerációjának belső övezetébe 
tartozik. A település Budapest felől a Nagykovácsi úton közelíthető meg, a szomszédos Solymárral közvetlen közúti kapcsolata nincs. Remeteszőlős közigazgatási területe 289 ha, amelyen belül a belterületek nagysága 56 ha, a külterületeké 233 ha. Ezzel a település Magyarország leg-kisebb területű települése. A település-földrajzi terminológia szerint Remeteszőlős alvótelepülés. A települések közlekedési hálózata zsákutca jellegű, amely igaz a településközi és a települési utakra, egyaránt. 

A módosítással érintett területek Remeteszőlős külterületén, illetve a belterület határán 
helyezkednek el. Lehatárolásuk az alábbiak szerint történt. 
 

1. számú módosítással érintett terület Az 1. sz. terület Remeteszőlős dél-keleti részén, külterületen, a Nagykovácsi út és az Adyliget laktanya közrefogásában helyezkedik el, a 098-0103 hrsz.-ú ingatlanok. Megközelítésük a Nap utca felől a 089 
hrsz.-ú földúton lehetséges. 
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2. számú módosítással érintett terület 

A 2. sz. terület Remeteszőlős nyugati határa mentén, a Nagykovácsi közigazgatási határral szomszédos külterületi 02 hrsz.-ú ingatlan. A terület a Rigó utcáról közelíthető meg. 

 

 

 
 

 

3. számú módosítással érintett terület 

A 3. sz. terület szintén Remeteszőlős déli részén, a közigazgatási határ mentén fekszik. A lehatároláson belül a belterületbe tartozó 217-235 hrsz.-ú ingatlanok területe érintett. A módosítással érintett terület a Nagykovácsi utca mentén található és közelíthető meg. A terület északi határán az Ördög-árok húzódik. 
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4. számú módosítással érintett terület 

A 4. sz. terület szintén Remeteszőlős déli részén, a belterület határán, a Hosszú –erdő – hegytől délre helyezkedik el. A lehatároláson belül a külterületi 09 hrsz.-ú ingatlan egy kicsiny területe érintett. A módosítással érintett terület a Vénusz utca végén található. 

 

 

 

1.2 Hatályban levő terület-, és településrendezési eszközök 

 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT) 

 Pest megye területrendezési tervéről szóló 10/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete 

 Remeteszőlős Község 89/2009. (X.27.) Kt határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepció (TFK) 

 Remeteszőlős Község 65/2017.(VI.14.) sz. Ök. határozattal elfogadott Településszerkezeti 
Terve (TSZT) 

 Remeteszőlős Község 7/2017.(VI.14.) sz. Ök. rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) 

 Remeteszőlős Község 7/2018. (VI.25.) sz. Ök. rendelettel jóváhagyott Településkép védelmi 
rendelet (TKR) 

 

1.2.1 Az Országos Területrendezési Terv vonatkozó megállapításai 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MaTrT) második részében foglalt Országos Területrendezési Terv (OTrT) szerint Remeteszőlős Község erdőgazdálkodási térség, mezőgazdasági térség, vízgazdálkodási térség és települési térség területfelhasználási kategóriába sorolt. 
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Kivonat az OTrT Szerkezeti Tervéből (MaTrT 2. melléklete), jelmagyarázat 

 
 Remeteszőlős Község területét országos jelentőségű közlekedési hálózatok és egyedi építmények, 

energetikai hálózatok és egyedi építmények, vízi létesítmények, valamint hulladékgazdálkodási 
létesítmények nem érintik. A 2003. évi többször módosított OTrT Remeteszőlős Községen áthaladóan tervezte az M0-ás 
tervezett észak-nyugati nyomvonalát. A vonatkozó hatályos tervet a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MaTrT) állapítja meg. A MaTrT 14. § (8) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 
 

(8) Az M0 gyorsforgalmi út tervezett 10. sz. főút – M1-M0 közös csomópont közötti szakaszának 
szakági tervezéséről gondoskodni kell úgy, hogy a nyomvonal kialakítása társadalmi, természet- és 
környezetvédelmi szempontból a lehető legkisebb érdeksérelmet okozza. 
 Az 1. sz. módosítással érintett területet korábban érintette az M0 gyorsforgalmi út tervezett nyugati szektora, azonban a jelenleg hatályos OTrT és BATrT Szerkezeti Tervéből a Községet érintő gyorsforgalmi út nyomvonala már nem tervezett. 
 

 

A módosítással érintett területeket nem érintik országos jelentőségű közlekedési hálózatok, 

energetikai hálózatok, vízi létesítmények, valamint hulladékgazdálkodási létesítmények. 

 

  

1. sz. módosítással 

érintett terület 
mezőgazdasági térség térségi területfelhasználási kategóriába sorolt. 

2. sz. módosítással 
érintett terület 

települési térség térségi területfelhasználási kategóriába sorolt. 
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Remeteszőlős érintettsége az országos övezetekkel: 

 

Kivonat az OTrT Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózatökológiai folyosójának 
övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének övezete c. tervlapjából (3/1. melléklet) 

 

  

Kivonat az OTrT Kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezete c. tervlapjából (3/2. melléklet) 

Kivonat az OTrT Erdők övezete c. tervlapból (3/3. 

melléklet) 
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Kivonat az OTrT Világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete által érintett települések c. 
tervlapjából (3/4. melléklet) 

Kivonat az OTrT Honvédelmi és katonai célú terület övezete 
által érintett települések c. tervlapjából (3/5. melléklet) 

 A MaTrT 19. § (4) bekezdésével összhangban a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet alapján az Országos Övezeti Terv részét képező, a rendeletben megállapított országos övezetekkel való 
érintettsége a településnek: 
 

Kivonat az 1. melléklet szerinti jó 
termőhelyi adottságú szántók övezete 
c. tervlapból 

Kivonat a 2. melléklet szerinti 

erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
c. tervlapból 

Kivonat a 3. melléklet szerinti 

tájképvédelmi terület övezete c. 
tervlapból 
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Kivonat a 4. melléklet szerinti 

vízminőség-védelmi terület övezete c. 
tervlapból 

Kivonat az 5. melléklet szerinti 

nagyvízi meder övezete c. tervlapból 
Kivonat a 6. melléklet szerinti VTT-

tározók övezete c. tervlapból 

 

Országos Övezeti Terv övezetei  
Település 

érintettsége 

Tervezési területek 

érintettsége 

Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat 

ökológiai folyosójának övezete és az ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete (3/1. melléklet) 

IGEN NEM 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3/2. melléklet) NEM NEM 

Erdők övezete (3/3. melléklet) IGEN NEM 

Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 
által érintett települések (3/4. melléklet) 

NEM NEM 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett 
települések (3/5. melléklet) 

NEM NEM 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (9/2019. (VI.14.) MVM 
rendelet - 1. melléklet) 

NEM NEM 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (9/2019. (VI.14.) MVM 
rendelet - 2. melléklet) 

NEM NEM 

Tájképvédelmi terület övezete (9/2019. (VI.14.) MVM rendelet - 
3. melléklet) 

IGEN 
1. sz. mód. érint. ter. 

2. sz. mód. érint. ter. 

Vízminőség-védelmi terület övezete (9/2019. (VI.14.) MVM 
rendelet - 4. melléklet) 

IGEN NEM 

Nagyvízi meder övezete (9/2019. (VI.14.) MVM rendelet - 5. 

melléklet) 
NEM NEM 

VTT-tározók övezete (9/2019. (VI.14.) MVM rendelet - 6. 

melléklet) 
NEM NEM 

 Az OTrT szerint az országos övezetek közül Remeteszőlős Község területét a fent jelzett 4 országos térségi övezet érinti, míg a módosítással érintett területek közül az 1. sz. és 2. sz. 

területet a Tájképvédelmi terület övezete érinti. 
 

Az Országos Területrendezési Terv vonatkozó előírásai: 
Az OTrT előírásait figyelembe véve, a vonatkozó térségi övezeti előírások a BATrT elemzése során, az országos és kiemelt térségi övezetekre vonatkozóan együttesen kerülnek ismertetésre. 
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1.2.2 Pest megye Területrendezési Tervének vonatkozó megállapításai 

A 10/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Pest megye Területrendezési Terve 
alapján Pest megye egyedileg meghatározott megyei övezeti az alábbiak: 
 

Pest megye egyedileg meghatározott megyei övezetei  
Település 

érintettsége 

Tervezési területek 

érintettsége 

Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének 
övezete (3.13.1. melléklet) 

NEM NEM 

Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete 
(3.13.2. melléklet) 

NEM NEM 

Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete 
(3.13.3. melléklet) 

IGEN 
1. sz. mód. érint. ter. 

2. sz. mód. érint. ter. 

Kertes mezőgazdasági területek övezete (3.13.4. melléklet) NEM NEM 

Klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete (3.13.5. 

melléklet) 
NEM NEM 

 

 Remeteszőlős Község az egyedileg meghatározott megyei övezettel érintett. A módosítással érintett területeket a 3.13.3. melléklet alapján a turisztikai fejlesztések támogatott célterületének 
övezete érinti. 
 

 

Kivonat a 3.13.3 melléklet szerinti turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete 

 Az övezetre az alábbi rendelkezések érvényesek: 
„A megyei övezetek 

10. § A turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezetével érintett települések 
településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája és településrendezési 
eszközei készítése, felülvizsgálata, valamint módosítása során a turisztikai fejlesztések (a 
párhuzamos fejlesztések elkerülése érdekében) a térségi szempontok figyelembevételével, a 
koordinált tervezés keretében, valamint a folytonosságot biztosító nyomvonalak 
megteremtésével valósítható meg. 

  



2633 – Remeteszőlős Község TSZT és HÉSZ eseti módosítása 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40., Tel.: 297-1730 
E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

www.kasib.hu 

27 

1.2.3 A Budapest Agglomeráció Területrendezési Terv vonatkozó megállapításai 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MaTrT) harmadik részében foglalt Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv (BATrT) a településrendszert és a térségi területfelhasználásának és műszaki infrastruktúra-hálózatnak a térbeli rendjét határozza meg. 
 

A BATrT Szerkezeti Terve a települést: 
 Erdőgazdálkodási térség 

 Nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 

 Mezőgazdasági térség 

 Vízgazdálkodási térség 

 Települési térség térségi területfelhasználási kategóriákba sorolja. 
 

Kivonat a BATrT Szerkezeti Tervéből (MaTrT 7. melléklete), jelmagyarázat 

 

 

 

 

  

1. sz. mód. érint. ter. 2. sz. mód. érint. ter. 
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A települést érintő közlekedési és energetikai hálózatok elemei: 

 Meglévő mellékút (11104 sz. Nagykovácsi út) 

 Meglévő földgázelosztó vezeték 

 

A módosítással érintett területeteket a meglévő közlekedési és energetikai hálózati elemek nem érintik. Az 1. sz. terület esetében a 11104 sz. mellékút és a vele párhuzamosan futó földgázelosztó vezeték a lehatárolt terület déli szomszédságában halad. 
 

A MaTrT 42. § (2) bekezdésével összhangban a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet alapján a Budapesti Agglomeráció Övezeti Tervének részét képező, a rendeletben megállapított kiemelt 
térségi övezetekkel való érintettsége a településnek: 
 

Kivonat a 7. melléklet szerinti ásványi 
nyersanyagvagyon övezete c. 
tervlapból 

Kivonat a 8. melléklet szerinti 

rendszeresen belvízjárta terület 
övezete c. tervlapból 

Kivonat a 9. melléklet szerinti földtani 
veszélyforrás terület övezete c. 

tervlapból 

 

Budapesti agglomeráció kiemelt térségi övezetei  
Település 

érintettsége 

Tervezési területek 

érintettsége 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett 
települések (9/2019. (VI.14.) MVM rendelet - 7. melléklet) 

NEM NEM 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete (9/2019. (VI.14.) 
MVM rendelet - 8. melléklet) 

NEM NEM 

Földtani veszélyforrás terület övezete (9/2019. (VI.14.) 
MVM rendelet - 9. melléklet) 

NEM NEM 

 

  

1. sz. módosítással 
érintett terület 

mezőgazdasági térség térségi területfelhasználási kategóriába sorolt. 
2. sz. módosítással 
érintett terület 

települési térség térségi területfelhasználási kategóriába sorolt. 
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A település, valamint a módosítással érintett területek a Budapesti agglomeráció kiemelt térségi övezeteivel nem érintettek. 

 

Az OTrT és a BATrT térségi területfelhasználásra vonatkozó előírásai: 
 A MaTrT 8. melléklete alapján a Budapesti Agglomeráció Remeteszőlős Községre vonatkozó területi mérlege: 
 

 A B C D 

1. Település 

Települési 
térség területe 

(ha) 

Település 
közigazgatási 
területe (ha) 

Települési térség 
területének aránya 

(%) 

56. Remeteszőlős 84,09 288,84 29,11 

 

MaTrT (MÁSODIK RÉSZ – OTrT) 
 

„10. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriák területén belül a megyei területfelhasználási kategóriák 
területének kijelölése 

… 

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 95%-át mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni; 
 

11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során 

… 

b a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át  a mezőgazdasági terület övezetébe kell 
sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem 
jelölhető ki; 

 

12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési eszközben új 
beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 

területeinek összenövését, és 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett 
rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős 
terület. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont 
szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele 
aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő 
kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő 
zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell 

kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az 
adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra 
alkalmas más területén kell kijelölni.” 
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MaTrT (HARMADIK RÉSZ – BATrT) 

 „24. A települési térség növekménye 

40. § (1) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a településrendezési eszközökben a 
beépítésre szánt terület növekménye nem haladhatja meg a 8. mellékletben foglalt területi mérleg 
szerinti települési térség területének 2%-át. A beépítésre szánt terület növekményére is alkalmazni 
kell a 12. §-ban és a 38. §-ban foglalt rendelkezések előírásait. 

… 

(8) Az (1) és (2) bekezdésben rögzített növekményen felül csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területcserére vonatkozó térségi területfelhasználási 
engedélye alapján, és legfeljebb olyan mértékben növelhető a beépítésre szánt terület kiterjedése, 
amilyen mértékben a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervében rögzítetthez képest a település 
közigazgatási területén belül máshol csökken a települési térség kiterjedése. A területcsere során a 
települési térség területének nagysága nem nőhet. A területcserét táj- és természetvédelmi, 
termőföldvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok 
figyelembevételével és úgy kell végrehajtani, hogy ne sértsen társadalmi érdekeket. A területcseréről az 
azt kezdeményező települési önkormányzat az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.” 

 

Az OTrT és a BATrT a módosítással érintett területeteket érintő országos és kiemelt térségi 
övezetekre vonatkozó előírásai: 
 

Tájképvédelmi terület övezete (9/2019. (VI.14.) MVM rendelet - 3. melléklet szerint) 

4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze 
keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási 
területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a 
tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat 
helyi jellemzőit. 

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat 
fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép védelméről szóló törvény 
vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – meg kell 

határozni 
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait, 
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 
rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-

hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat 
fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 

 

MATrT  

13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a 

különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt területté. 
(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a különleges 

mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt területté.                
 Remeteszőlős az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszterében nem szerepel, továbbá az alábbi 
térkép kivágat alapján a Borvidéki település borszőlő termőhelyi kataszternek sem része. 
 



2633 – Remeteszőlős Község TSZT és HÉSZ eseti módosítása 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40., Tel.: 297-1730 
E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

www.kasib.hu 

31 

 

Borvidéki település borszőlő termőhelyi kataszter kivágat - Etyek-Buda OEM 

1.2.3 Hatályos Településszerkezeti Terv Remeteszőlős Község Képviselő-testülete a 65/2017.(VI.14.) sz. Ök. határozattal fogadta el a Településszerkezeti Tervét, mely az 1. sz. módosítással érintett területet Má – Általános 
mezőgazdasági terület területfelhasználási kategóriába sorolja. 
A lehatárolt 098, 099, 0100, 0101, 0102 és 0103 hrsz.-ú ingatlanok határát délről Nagykovácsi község közigazgatási határa adja. Észak és nyugat felől további Má – Általános mezőgazdasági terület, míg kelet felől K-Bsz-I – Belbiztonságot szolgáló intézményi terület határolja. 
A módosítással érintett terület egésze tájképvédelmi terület. Közlekedési infrastruktúra tekintetében az ingatlanok déli határa mentén halad el a Nagykovácsi út, mely országos mellékút kategóriába sorolt, Remeteközség település közigazgatási határán kívül. A mellékút nyomvonala 50-50 méteres közúti védőtávolsággal érintett, mely védőtávolság a módosítással érintett területeket is érint. A területet észak-déli irányból szeli át tervezett 

gyorsforgalmi út (tervezett M0 nyugati szektor) nyomvonala, mely még a terv készítésének 
idején hatályos 2010. évi BATrT állapota szerinti nyomvonal tengelyét ábrázolja. A 

nyomvonal 250-250 méteres közúti védőtávolsága mindegyik telket érinti. A jelenleg hatályos 
OTrT és BaTrT a Községet érintően gyorsforgalmi út nyomvonalával már nem tervezett. A módosítással érintett terület keleti-északi határa mentén a hatályos Településszerkezeti Terv települési jelentőségű (felsőbbrendű tervben nem szereplő) kerékpáros útvonalat jelöl. A Településszerkezeti Terven jelölten a 089 hrsz.-ú belső feltáró úton tervezett a helyi jelentőségű kerékpárút. Ezzel szemben a Pest Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztály a PE-06/UT/00675-25/2019. ügyiratszámú határozatában a Nagykovácsi út mentén engedélyezte kerékpárút építését, melyet 2021. szeptemberében adták át a budapesti Adyliget–Remeteszőlős szakaszon 914 méter hosszúságban a 11104. j. út mentén. A lehatárolt módosítással érintett terület déli határán, a Nagykovácsi úttal párhuzamosan nagy-középnyomású gázvezeték és regionális ivóvízvezeték fut végig, de a település közigazgatási határán kívül. A 0103 hrsz.-ú ingatlanon meglévő 20 KV-os légvezeték található. 
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1. számú módosítással érintett terület Kivágat a 65/2017.(VI.14.) sz. Ök. határozattal elfogadott hatályos Településszerkezeti Tervből 

 

 

 

 

A 2. sz. módosítással érintett területet a hatályos Településszerkezeti Terv teljes egészében Lke 

– Kertvárosias lakóterület területfelhasználási kategóriába sorolja. 

A lehatárolt külterületbe tartozó 02 hrsz.-ú ingatlan határát nyugatról Nagykovácsi község közigazgatási határa adja. Észak felől Ev – Véderdő területhez kapcsolódik, míg dél-, és kelet felől szintén Lke területek veszik körbe. A módosítással érintett terület egésze tájképvédelmi terület. A telek déli részén régészeti 
lelőhely (azonosító: 10 806) található. Közlekedési és közmű infrastruktúra tekintetében az ingatlanon a hatályos Településszerkezeti terv meglévő és tervezett elemeket nem jelöl. 

2. számú módosítással érintett terület Kivágat a 65/2017.(VI.14.) sz. Ök. határozattal elfogadott hatályos Településszerkezeti Tervből 
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1.2.4 Hatályos Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat Remeteszőlős Község Képviselő-testülete a 7/2017.(VI.14.) sz. Ök. rendelettel hagyta jóvá a település Helyi Építési Szabályzatát, mely az 1. sz. módosítással érintett területet Má-1 jelű 

általános mezőgazdasági terület építési övezetbe sorolja. 

A lehatárolt 098, 099, 0100, 0101, 0102 és 0103 hrsz.-ú ingatlanok határát délről Nagykovácsi község közigazgatási határa adja. Északi oldalról kiszolgáló és egyéb utak területe határolja. Nyugat felől további Má-1 jelű általános mezőgazdasági terület építési övezet, míg kelet felől K-

Bsz-I-1 jelű különleges belbiztonságot szolgáló intézményi építési övezet veszi körbe. 
A módosítással érintett terület egésze tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 

terület. Közlekedési infrastruktúra tekintetében az ingatlanok déli határa mentén halad el a Nagykovácsi út, Remeteközség település közigazgatási határán kívül. A mellékút nyomvonala 50-50 méteres 
közúti védőtávolsággal érintett, mely védőtávolság a módosítással érintett területeket is érint. A területet észak-déli irányból szeli át tervezett gyorsforgalmi út (tervezett M0 nyugati 
szektor) nyomvonala. A nyomvonal 250-250 méteres közúti védőtávolsága mindegyik telket érinti. A jelenleg hatályos OTrT és BaTrT a Községet érintően gyorsforgalmi út 
nyomvonalával már nem tervezett. A lehatárolt telkek megközelítése az északról kiszabályozott 089 hrsz.-ú kiszolgáló út övezetébe tartozó földúton lehetséges. A lehatárolt módosítással érintett terület déli határán, a Nagykovácsi úttal párhuzamosan nagy-középnyomású gázvezeték és ivóvíz gerincvezeték fut végig, de a település közigazgatási határán kívül. A 0103 hrsz.-ú ingatlanon meglévő elektromos légvezeték (20 kV) található. 
 

1. számú módosítással érintett terület Kivágat a 7/2017.(VI.14.) sz. Ök. rendelettel jóváhagyott hatályos Szabályozási Tervből 
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Remeteszőlős Helyi Építési Szabályzata alapján a 2. sz. módosítással érintett terület Nem 

közlekedési célú közterület – zöldfelület. 

A lehatárolt külterületbe tartozó 02 hrsz.-ú ingatlan határát nyugatról Nagykovácsi község közigazgatási határa szegélyezi. Nyugat felől Lke-1 jelű kertvárosias lakóterület építési övezetbe tartozó területek határolják körbe. Délről további Lke területek határolják, illetve a kiszolgáló és egyéb utak területébe tartozó Rigó utca. 
A módosítással érintett terület egésze tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 

terület. A módosítással érintett terület egésze tájképvédelmi terület. A telek déli részén 
nyilvántartott régészeti lelőhely (azonosító: 10 806) található. Közlekedési és közmű infrastruktúra tekintetében az ingatlanon a hatályos Szerkezeti Terv meglévő és tervezett elemeket nem jelöl. A területet déli irányból a Rigó utcán keresztül lehet megközelíteni. 
 

2. számú módosítással érintett terület Kivágat a 7/2017.(VI.14.) sz. Ök. rendelettel jóváhagyott hatályos Szabályozási Tervből 

 

 

 
 Remeteszőlős Helyi Építési Szabályzata alapján a 3. sz. módosítással érintett terület Lke-1 jelű 

Kertvárosias lakóterület építési övezetbe sorolt. 
A lehatárolt 217-235 hrsz.-ú ingatlanokat délről Nagykovácsi község közigazgatási határa szegélyezi, nyugat felől Má-1 jelű általános mezőgazdasági terület építési övezet, míg kelet felől szintúgy Lke-1 építési övezetbe tartozó területek határolják körbe. Északi irányból Vízgazdálkodási övezet területébe tartozó építési övezet fogja közre. 
A módosítással érintett terület egésze tájképvédelmi terület. Közlekedési infrastruktúra tekintetében az ingatlanok déli határa mentén halad el a Nagykovácsi út, Remeteközség település közigazgatási határán kívül. A mellékút nyomvonala 50-50 méteres 
közúti védőtávolsággal érintett, mely védőtávolság a módosítással érintett területeket is érint. 
A terület északi része mentén meglévő gyalogutat jelöl a hatályos Szabályozási terv. A lehatárolt módosítással érintett terület déli határán, a Nagykovácsi úttal párhuzamosan nagy-középnyomású gázvezeték és ivóvíz gerincvezeték fut végig, de a település közigazgatási határán kívül. A 222., 223. hrsz.-ú ingatlanon keresztül észak-déli irányba meglévő elektromos 

légvezeték (20 kV) található. A lehatároláson belüli telkek területét északi részről az Ördög-

árok 3-3 méteres fenntartási sávja érinti. 
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3. számú módosítással érintett terület Kivágat a 7/2017.(VI.14.) sz. Ök. rendelettel jóváhagyott hatályos Szabályozási Tervből 

 

 

 

 Remeteszőlős Község Településszerkezeti Terve alapján a 4. sz. módosítással érintett területnek 

a 09 hrsz.-ú telek lehatárolással érintett része kiszolgáló utak területe, valamint Ev-1 jelű 
védelmi erdő övezet. A más jogszabállyal megállapított természeti elemek közül a lehatároláson belül a 09 hrsz.-ú 
telken található az Országos Ökológiai Hálózat – Magterületéből. Szintén a lehatároláson belül található Natura 2000 terület és Országosan védett természeti terület (Budai Tájvédelmi 
Körzet). A tájvédelmi körzet egyben fokozottan védett természeti terület is. A módosítással érintett terület egésze tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület. 

A (42) hrsz.-ú ingatlanról belógva meglévő hídszerkezetet jelöl a hatályos Szabályozási Terv. A telekhatároktól mért 3-3 méter szélességben érintett az Ördög-árok fenntartási sávja. A lehatárolással érintett terület nyugati sarkában pedig az Ördög-árok külterületi védőtávolsága jelölt. 
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4. számú módosítással érintett terület Kivágat a 7/2017.(VI.14.) sz. Ök. rendelettel jóváhagyott hatályos Szabályozási Tervből 

 

 

1.3 Területhasználat és beépítettség vizsgálata Remeteszőlős Község Képviselő-testülete a 89/2009. (X.27.) és a 65/2017.(VI.14.) Ök határozattal elfogadta, valamint a 7/2017.(VI.14.) sz. Ök rendelettel jóváhagyta Remeteszőlős TFK, TSZT, HÉSZ településrendezési eszközeit, melynek vizsgálati munkarészei tematikusan foglalkoztak a területhasználat, telekméret, beépítettség erdő-, és mezőgazdasági területek szintézis vizsgálatával a bel-, illetve a külterületre külön vetítve. 
Az 1. sz. módosítással érintett terület Remeteszőlős külterületén található, a település egyik nagyobb, összefüggő mezőgazdasági területének sarkában, a 098, 099, 0100, 0101, 0102 és 0103 
hrsz.-ú ingatlanokat érintve. A területek művelési ága szántó. A telkek a BATrT szerint mezőgazdasági térségbe tartoznak, a szántó művelési ágú területek mindegyike Sz 5 minőségi 
osztályba sorolt, átlagosnál rosszabb minőségű termőföldterület. A módosítással érintett területek összesített nagysága 13 840 m2, mely a környező telekstruktúrába illeszkedik. A hrsz.-ek szerinti lebontás alapján a terület méretek és tulajdonosi szerkezetük az alábbi: 
 

Helyrajzi 

szám 
Fekvés 

Terület 

(m2) 
Művelési ág Tulajdonos 

098 külterület 2293,61 szántó magán-személy 

099 külterület 2361,95 szántó magán-személy 

0100 külterület 2679,23 szántó magán-személy 

0101 külterület 1950,97 szántó magán-személy 

0102 külterület 2514,59 szántó magán-személy 

0103 külterület 2040,10 szántó magán-személy 
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Az érintett ingatlanokon a beépítettséget vizsgálva jelenleg épület, építmény nem található, a tervezési terület egésze jelenleg beépítetlen. A terület északról a 089 hrsz.-ú földúton közelíthető meg a Nap utca irányából. 
 

1. számú módosítással érintett terület Kivágat a VT-04/a tervlapból – Telekméret vizsgálat - külterület 

 Kivágat a VT-08 tervlapból – Mezőgazdasági területek szintézise 

 

 

 

 

A 2. sz. módosítással érintett terület a Remeteszőlős nyugati részén, a közigazgatási határ mentén fekszik. A lehatároláson belül a külterületbe tartozó 02 hrsz.-ú ingatlan területe érintett. Az érintett ingatlan művelési ága művelés alól kivett vízfolyás terület. A valós állapot ugyanakkor a jelölt művelési ágtól lényegesen eltérő. A vízmosás területe mára teljesen beerdősült. A telek a BATrT szerint települési térségbe tartozik. A telekméret vizsgálat alapján a 02 hrsz.-ú telek összesen 4 236 m2. 

 

Helyrajzi 

szám 
Fekvés Lehatárolással érintett terület (m2) Művelési ág 

02 külterület 4235,92 kivett 

 Az érintett ingatlanon a beépítettséget vizsgálva jelenleg épület, építmény nem található, a tervezési terület egésze jelenleg beépítetlen. A terület a Rigó utcáról lehet megközelíteni. 
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2. számú módosítással érintett terület Kivágat a VT-06 tervlapból – Területhasználat vizsgálat  Kivágat a VT-04/a tervlapból – Telekméret vizsgálat - külterület 

 

 

 

 

A 3. sz. módosítással érintett terület a Remeteszőlős déli részén, a közigazgatási határ mentén fekszik. A lehatároláson belül a belterületbe tartozó 217-235 hrsz.-ú ingatlanok területe érintett. Az érintett ingatlanok művelési ága művelés alól kivett terület. A 222 hrsz.-ú telek beépítetlen. A forgalomképes önkormányzati tulajdont képezi a 222 hrsz.-ú ingatlan. A telekméret vizsgálat alapján a lehatárolással érintett területen belül összesen 15 222 m2 lett kijelölve, az alábbi megosztás szerint: 
 

Helyrajzi 

szám 
Fekvés 

Lehatárolással érintett 
terület (m2) 

Művelési ág Tulajdonos 

217 belterület 805,82 kivett lakó magán-személy 

218 belterület 752,00 kivett lakó magán-személy 

219 belterület 1120,04 kivett lakó magán-személy 

220 belterület 1178,01 kivett lakó magán-személy 

221 belterület 740,84 kivett lakó magán-személy 

222 belterület 790,92 
kivett beépítetlen 

Remeteszőlős Község Önkormányzata 

223 belterület 687,43 kivett lakó magán-személy 

224 belterület 790,77 kivett lakó magán-személy 

225 belterület 730,10 kivett lakó magán-személy 

226 belterület 719,28 kivett lakó magán-személy 

227 belterület 737,64 kivett lakó magán-személy 

228 belterület 729,67 kivett lakó magán-személy 

229 belterület 754,37 kivett lakó magán-személy 

230 belterület 757,13 kivett lakó magán-személy 

231 belterület 735,59 kivett lakó magán-személy 

232 belterület 742,80 kivett lakó magán-személy 

233 belterület 748,95 kivett lakó magán-személy 
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234 belterület 784,18 kivett lakó magán-személy 

235 belterület 746,82 kivett lakó magán-személy 
 Az érintett ingatlanokon a beépítettséget vizsgálva vegyes kép mutatkozik. A módosítással érintett területen a 0-2,5%-os beépítettség 3 db telken, a 2,5-5%-os 5 db telken, az 5-10%-os 6 db esetében, 15-20%-os 1 db-on, 20-25%-os 3 db-on, 25-30%-os túlépítéses beépítettség 1 db telek esetében áll fenn. Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 22,5%. Az épületek javarészt F szintszámúak, F+T, illetve F+1 egy-egy ingatlanon található (234; 232 hrsz.) Állaguk javarészt jónak, illetve közepesnek mondható. A lehatárolt területek a Nagykovácsi út felől közelíthetők meg. 
 

3. számú módosítással érintett terület Kivágat a VT-06 tervlapból – Területhasználat vizsgálat  Kivágat a VT-04/b tervlapból – Telekméret vizsgálat – belterület 

 

 

 
 Kivágat a VT-05/a tervlapból – Épület vizsgálat: beépítettség 
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A 4. sz. módosítással érintett terület a Község déli részén található, a külterületi 09 hrsz.-ú ingatlan egy kicsiny területe. A külterületi 09 hrsz.-ú ingatlan lehatároláson belüli művelési ága 

erdő és kopárság. Az erdő művelési ágú terület E 4 osztályba sorolt, mely az Országos Erdőállomány Kataszter alapján kataszteri erdő (19/TN1 erdőrészlet). A földrészlet megosztásáról szóló Önkormányzati adatszolgáltatással megküldött változási vázrajz szerint az érintett 
ingatlannak két részre osztása teljesül. Az újonnan létrejövő 09/1 hrsz.-ú és a 09/2 hrsz.-ú telek területei 208 156, valamint 394 m2 méretűek. A 09/2 hrsz.-ú ingatlan teljes területének művelési ága változási vázrajz következtében kivett magánút. A lehatárolással érintett területen belül a kialakuló 09/2 hrsz. teljes területe, valamint a kialakuló 09/1 hrsz.-ú ingatlanból 42 m2 lett kijelölve. 
 

4. számú módosítással érintett terület Kivágat kataszteri erdő rendeltetés – Országos Erdőállomány Kataszter 

 Kivágat a VT-03 tervlapból – Önkormányzati tulajdon vizsgálata 
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A kiszolgáló út területére vonatkozó változtatás oka, hogy a Vénusz utca 19-hez kapcsolódó telekrendezési eljárás kapcsán Remeteszőlős Község Önkormányzata a 09 hrsz-ú ingatlanon magánút kialakítását célzó telekalakításra vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által indított eljárás kapcsán az erdészeti hatóság nem támogató szakhatósági állásfoglalást adott ki. Az erdészeti hatóság Remeteszőlős Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2017. (VI.14.) önkormányzati rendeletének 39.§ (3) bekezdésére hivatkozva nem járult hozzá a tervezett, szabályozási tervlapon jelölttől eltérő kiterjedésű magánút kialakításához. Véleménye szerint a magánút rendeltetésű telek mérete nem felel meg a hatályos HÉSZ-ben rögzített szabályoknak. 
 

„39.A magánút (saját használatú út) létesítésének szabályai 
39. § 

 

(3) Magánút rendeltetésű telek minimális szélessége: 
a) lakóövezet feltárását biztosító kiszolgáló út esetén minimum 10,0 méter, gazdasági övezet 

feltárását biztosító kiszolgáló út esetén: minimum 15,0 méter,” 
 

1.4 Zöldfelület vizsgálata 

Az 1. sz. módosítással érintett területről elmondható, hogy a 098-0103 hrsz.-ú ingatlanok műveléssel felhagyott szántóterületek. A módosítással érintett terület egésze jelenleg beépítetlen. 
Kifejlett faállomány a módosítással érintett terület délnyugati határán, a Nagykovácsi út mentén húzódik fásítás. A vegyes összetételű növényállományt jellemzően kőris, juhar, feketefenyő és egyéb, szegélytársulásokra jellemző lombos fajok alkotják. 
 

A 2. sz. módosítással érintett területen vízmosás területének beerdősült zöldfelületei találhatók. A művelési ágtól eltérő hasznosítás hiányában végbementek a szukcessziós folyamatok, így ezeknek a földrészlet teljes egészén a cserjésedés, fásodás folyamata figyelhető meg. A módosítással érintett terület egésze jelenleg beépítetlen. Kifejlett faállományok tekintetében 
vegyes összetételű növényállomány a jellemző. 
 

Az 3. sz. módosítással érintett területről elmondható, hogy a 217-235 hrsz.-ú ingatlanok művelés alól kivett kertvárosi lakóterületek. A magánkertek elsősorban az épületekhez kapcsolódó zöldfelületei jelentősek rekreációs és termesztési szempontból. A családi-házak kertjei esetében többnyire a díszkert a jellemző. 
 

A 4. sz. módosítással érintett területen a 09 hrsz.-ú ingatlan érintett földrészlete az 53 hrsz.-ú lakóingatlan előtt jelenleg kopárság, kitaposott bolygatott felület. 
1.5 Értékvizsgálat 

1.5.1 Örökségvédelmi vizsgálat Világörökségi és világörökségi várományos terület Remeteszőlős község közigazgatási területén belül nem található. Országosan védett épületek, építmények, műemléki védelem alatt álló épületek, építmények nem találhatók a településen. Remeteszőlős község területén belül nem található történeti kert, temető és temetkezési emlékhely. A Község területén belül nem található műemléki környezet, nemzeti emlékhely. 
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Remeteszőlős teljes közigazgatási területére vonatkozóan örökségvédelmi hatástanulmány készült. A Község közigazgatási területén 14 darab azonosított régészeti lelőhelyet tartanak nyilván. A jelenlegi módosítással érintett területek közül egyedül a 2. sz. módosítással érintett 
terület 02 hrsz.-ú ingatlanán található Remeteszőlős – Brunnenacher nevű régészeti lelőhely az ingatlan déli részén, mely régészeti lelőhely a szomszédos Nagykovácsi településén nyilvántartott. 
 

KÖH azonosító: 10806 

Hrsz: 02 Jelenlegi állapot: középkori Kovács falu 

 

 

 

 

1.5.2 Táji-, természeti értékek vizsgálata A változatos domborzati adottságokkal rendelkező Remeteszőlős Budapesttől észak-nyugatra, a 

Budai-hegyekben a Nagykovácsi felé vezető út mentén, a hegyoldal nyugati lejtőjén helyezkedik el. A település a völgyben folyó Ördög-árok partján fekszik, mely a felszín alakításában jelentős szerepet játszott. A település külterületeinek hegyvidéki adottságai miatt többnyire erdőterületek 
alakultak ki, melyek észak-kelet felől a Budai Tájvédelmi Körzet természetvédelmi szempontból értékes erdőségeihez tartoznak. A területek közül az összes módosítással érintett terület egésze tájképvédelmi terület. A 4. sz. 

terület benyúló 09 hrsz.-ú ingatlan területe a Budai Tájvédelmi Körzethez tartozik, mely 

országos jelentőségű védett természeti területként és fokozottan védett természeti 
területként a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterületének, valamint a Natura 2000 hálózatnak a része. 
 

4. számú módosítással érintett terület Kivágat a VT-09 Táj- és természetvédelmi vizsgálat tervlapból (Remeteszőlős TSZT, TFK, HÉSZ megalapozó vizsg.) 
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1.6 Környezetvédelem 

1.6.1 Talajviszonyok, felszíni és felszín alatti vizek Remeteszőlős belterülete a medencét ÉK-ről határoló Remete-hegy (424 m) déli oldalán 
helyezkedik el, 315-325 mBf magasságban. A medence aljzatát az Ördög-árok patak alakította ki, így a völgytalpat folyóvízi üledékek töltik ki. A felszín legfontosabb kőzettípusai a középidei mészkő és dolomitformációk üledéksorozata, melyet lejtőüledék, lösz és folyóvízi üledékek borítanak. A felszín alatti víz szempontjából a települések szennyeződésérzékenységi besorolását a 27/2004. 
(XII. 25.) KvVM. rendelet határozza meg. Ez alapján a település a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszín alatti területnek minősül. A felszíni vizek tekintetében a település völgyében található az Ördög-árok, mely a felszín alakításában jelentős szerepet játszott. Összefüggő talajvíz-előfordulás csak a medencében van, 
ahol a talpon 2-4 m, a lejtőkön (domborzattól függően) 4-15 m között található a vízszint. 
A módosítással érintett terület közül az 1. sz.. és a 3. sz. módosítással érintett terület érintkezik szomszédosan a nagyforgalmat bonyolító Nagykovácsi úttal, mely az út közvetlen környezetében, néhány méteres sávjában potenciális talajszennyező forrásnak számít. Az egyéb tevékenységből adódó talaj-, talajvíz szennyezések tekintetében az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) adatait vizsgálva a területeken és környezetükben nincsenek megjeleníthető adatok, így szennyezőforrás nem feltételezhető. 

1.6.2 Levegőtisztaság és védelme Levegőminőség-védelmi szempontból, a 4/2002. (X.7.) KvVm rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről, a települést az 1. kategóriába sorolja. Ez Budapest és környéke légszennyezettségi agglomerációját jelenti. Ennek alapján a légszennyezettség a zónacsoportban az alábbiak szerint alakul: 
 Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

 Kén- 

dioxid 

Nitrogén-

dioxid 

Szén- 

monoxid 
PM10 Benzol 

Talaj-közeli  ózon 

PM10  Arzén  
(As) 

PM10  
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(Cd) 

PM10  

Nikkel  

(Ni) 

PM10  Ólom  
(Pb) 

PM10  

benz(a)- pirén 
(BaP) Légszennyezettségi agglomeráció 

1. 

Budapest és körny. E B D B E O-I F F F F B 

 

A 4/2002-es rendelet alkalmazásában zónacsoport vagy zónatípus (a továbbiakban együtt: zónacsoport) a légszennyezettség alapján kijelölt olyan területegységet jelent, amelyen belül a környezetvédelmi hatóság által meghatározott helyen, a szennyező anyag koncentrációja tartósan vagy időszakosan a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 5. mellékletében meghatározott tartományok valamelyikébe esik. 
 Ezek a következők: 
1. A csoport: agglomeráció: az Lvr. szerint. 
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2. B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező 
anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi 
szint meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 
3. C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 
4. D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső 
vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. 
5. E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső 
és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
6. F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 
7. O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 
8. O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú célként kitűzött 
koncentráció értéket. 
9. Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 
légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 
szóló jogszabály szerint történik. A fentiek szerint a Budapest és környéke területi zóna erősen szennyezett elsősorban NO2, PM10 tekintetében. A zónába sorolás a módosítással érintett területekre viszont nem ad értékelhető adatot, ugyanis a zónán belüli átlagot jeleníti meg. A légszennyezés megállapítására a mérőhálózat hivatott, de a település környezetében nincs sem manuális, sem automata mérőállomás, így mérési adatok nem állnak rendelkezésre, de a hatósági tapasztalatok kedvezően ítélik meg a levegőminőségi állapotát. Kiemelkedő értéket jelentenek a település kiterjedt erdőségei, valamint kertvárosias jellege, melyek kondicionáló hatásuknak köszönhetően kedvezően befolyásolják Remeteszőlős levegőállapotát. Az üzemi jellegű légszennyezéssel a településen jelenleg telephely hiányában nem kell számolni. Diffúz légszennyezést a növényzettel időszakosan fedett szántóföldekről illetve burkolatlan utakról származó por jelenti, a településen azonban alacsony a mezőgazdasági művelési területek aránya. Jelentős mértékű viszont a településen a közlekedési eredetű légszennyezés, melyet főként a 
11104-es jelű út személy- és tehergépjármű forgalma eredményez. A közlekedési eredetű emissziót jellemzően szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok és telítetlen szénhidrogének alkotják. Ezek közül a telítetlen szénhidrogének közvetlenül az utak környezetében rakódnak le. 
A nagy forgalmat lebonyolító 11104. jelű út légszennyezését az 1. sz. és a 3. sz. módosítással 
érintett területen csökkenti az utat kísérő ligetes fasor, melynek lombtömege a légszennyezés csökkentésén kívül zajvédelmi és talajvédelmi szempontból is kedvező. 

1.6.3 Zaj- és rezgésterhelés A zaj és rezgésvédelem előírásait a zaj- és rezgésvédelemről szóló 284/2007. (X.29.) Korm. 
rendelet, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EÜM rendelet szabályozza. A települések általános zajterhelését a közúti közlekedésből és üzemi tevékenységből származó zaj mértéke jellemző. Remeteszőlősön üzemi zajforrás nem található. A Község általános zajterhelését a közúti eredetű zajterhelés határozza meg. A település általános zajterhelésének bemutatására a stratégiai zajtérkép alkalmas. A zajtérképek a fő közlekedési létesítmények körében a nagyforgalmú közutakra, a nagyforgalmú vasutakra, 
valamint a fő repülőterekre vonatkozóan készültek el. Remeteszőlősre, valamint a módosítási területekre vonatkozóan stratégiai zajtérkép és konfliktustérkép nem áll rendelkezésre. 
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A Remeteszőlős határán haladó, nagy forgalmat bonyolító Nagykovácsi út mentén helyezkedik el 

az 1. sz. és a 3. sz. módosítással érintett terület. A Nagykovácsi út remeteszőlősi szakaszára zajtérképi felmérés nem készült, azonban szomszédos Budapest, II. kerület közigazgatási határára vonatkozó adatokból kijelenthetjük, hogy a légszennyezettség mellett az 1. és 3. sz. módosítással érintett terület közvetlen közelében az út menti közúti forgalomból származó zajterhelés 65-70 dB közötti. A-hangnyomásszint mind nappal, mind éjjel kismértékben meghaladja az előírt határértékeket, azonban jelentős mértékű, azaz 10 dB-t meghaladó határérték túllépés nem 
tapasztalható. A következtetések alapján megállapítható, hogy az érintett telkeken telekhatártól 10 méter, az úttengelytől 18 méter távolságban lévő épület esetében már jóval alatta marad a 
közlekedési eredetű zajterhelés mértéke a határértékeknek. 

1.6.4 Hulladékkezelés A településen a kommunális szilárd hulladék gyűjtése és elhelyezése megoldott, a szelektív hulladék gyűjtése hulladékgyűjtő szigeteken működik. Illegális hulladéklerakás nem jellemző a település területén, valamint gazdasági és ipari tevékenység hiányában ipari jellegű veszélyes hulladék sem képződik. 
1.7 Közlekedés vizsgálata 

1.7.1 Közúti hálózatok és hálózati kapcsolatok A Nagykovácsi-medence elérhetőségét a 11104. jelű, szilárd burkolattal ellátott bekötő út, az úgynevezett Nagykovácsi út biztosítja. A bekötő út Remeteszőlős közigazgatási határa mentén 
halad, DK-ÉNy irányban, Nagykovácsit köti össze Budapesttel, felfűzve Remeteszőlőst is. Az 1. sz. 

módosítási terület a Nagykovácsi útról lefordulva a Nap utcán keresztül a 089 hrsz.-ú földúton közelíthető meg, míg a 2. sz. terület a Nagykovácsi útról a Patak utca – Rigó utca irányából. A 3. 

sz. terület ingatlanjai közvetlenül a Nagykovácsi útról lehajtva érthetők el, a 4. sz. pedig a Nagykovácsi útról a Vénusz utca végén helyezkedik el. 
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1.7.2 Főbb közúti közlekedési csomópontok Remeteszőlős határa mentén a 11104. jelű Nagykovácsi út külterületi besorolású. A bekötőúttal közvetlen kapcsolatot a módosítással érintett területek felé vezető Vénusz utca, Patak utca 

valamint a Nap utca biztosít. Hálózati szempontból a bekötőúttal közvetlen kapcsolattal rendelkező, fent felsorolt kiszolgáló utak kiemelt fontosságúak, hiszen a településre, illetve a településről ezeken a hálózati elemeken keresztül áramlik a forgalom. 
1.7.3 Közösségi közlekedés Remeteszőlős közigazgatási területét a közúti tömegközlekedési elemek érintik, kötöttpályás 

nincs. 

1.7.3.1 Közúti közösségi közlekedés Remeteszőlős megközelíthető – az Innovációs és Technológiai Minisztérium megrendelésében – a VOLÁNBUSZ Zrt. által üzemeltetett 63. jelű buszjárattal (ill. a 963-as éjszakai járattal), mely Budapest, Hűvösvölgy - Nagykovácsi, Tisza István tér között közlekedik, 5 remeteszőlősi megállóval, melyek a következők: 
- BM iskola, 

- Rácski-telep, 

- Mészégető, 
- Erdészház, 
- 13-as kilométerkő. A módosítással érintett területek közül leginkább az 1. sz. és a 3. sz. módosítással érintett terület érhető el tömegközlekedési eszközökkel, a Nagykovácsi út mentén több buszmegálló is található. 

1.7.3.2 Kötöttpályás közösségi közlekedés Remeteszőlős közigazgatási területén belül nem rendelkezik kötöttpályás tömegközlekedési kapcsolattal. A legközelebbi ilyen hálózati elem a Hűvösvölgyi villamos és fogaskerekű végállomás, valamint a solymári vasútállomás. 
1.7.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés 2021 szeptemberében átadták a Nagykovácsit Remeteszőlőssel és a Remeteszőlőst Budapest II. kerület Adyligettel összekötő kerékpárutakat. A budapesti Adyliget–Remeteszőlős szakaszon 914 méter hosszúságban, Remeteszőlős–Nagykovácsi között pedig 894 méter hosszú szakaszon épült kerékpárút a 11104. jelű út mentén. 

Gyalogosan csak a Remete-szurdokon keresztül közelíthető meg a település, továbbá az elmúlt években kiépítésre került a Nagykovácsi út egy szakaszán gyalogjárda épült ki a remeteszőlősi 
oldalon. 
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1.7.5 Parkolás Remeteszőlős területén önálló, kiépített közterületi parkoló nem található. Elkerített térköves parkoló került kialakításra a Vénusz utca mentén a Polgármesteri Hivatal konténere melletti területen. 
1.7.6 Felsőbbrendű tervekben megjelenő fejlesztések 

Országos Területrendezési Terv, 2018. Remeteszőlős Község területét országos jelentőségű közlekedési hálózatok és egyedi építmények nem érintik. 
 

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv, 2018. Remeteszőlős Község területét budapesti jelentőségű tervezett közlekedési hálózatok és egyedi 
építmények nem érintik. 
 

Remeteszőlős Község Településszerkezeti Terve, 2017. A 2003. évi többször módosított OTrT Remeteszőlős Községen áthaladóan tervezte az M0-ás tervezett észak-nyugati nyomvonalát, mely a jelenleg hatályos TSZT-ben továbbra is tervezett közlekedési elem. Az 1. sz. módosítással érintett területet érintően észak-déli irányból szeli át 
tervezett gyorsforgalmi út (tervezett M0 nyugati szektor) nyomvonala, mely még a terv 
készítésének idején hatályos 2010. évi BATrT állapota szerinti nyomvonal tengelyét 
ábrázolja. A nyomvonal 250-250 méteres közúti védőtávolsága mindegyik telket érinti. A 

jelenleg hatályos OTrT és BaTrT a Községet érintően gyorsforgalmi út nyomvonalával már 
nem tervezett. A módosítással érintett terület keleti-északi határa mentén a hatályos Településszerkezeti Terv települési jelentőségű (felsőbbrendű tervben nem szereplő) kerékpáros útvonalat is jelöl. Ezzel szemben a kerékpárút építését az Útügyi Osztály a Nagykovácsi út mentén engedélyezte, melyet 2021. szeptemberében adták át. 
A 3. sz. módosítással érintett terület északi része mentén meglévő gyalogutat jelöl a hatályos Településszerkezeti terv. 
 

Az 1. sz. és a 3. sz. területet érintő tervezett/meglévő közlekedési elemek 

Kivágatok a 65/2017.(VI.14.) sz. Ök. határozattal elfogadott hatályos Településszerkezeti Tervből 
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Remeteszőlős Község Szabályozási Terve, 2017. A Község Szabályozási Terve alapján a módosítással érintett területek vonatkozásában a közlekedést érintő szabályozási elemek úgyszintén találhatók. 
Az 1. sz. módosítással érintett területet észak-déli irányból szeli át az egykor ezen a 

nyomvonalon tervezett gyorsforgalmi út (tervezett M0 nyugati szektor) nyomvonalának és annak helybiztosításául szolgáló 250-250 méteres közúti védőtávolságának jelölése, mely a jelenleg 

hatályos OTrT és BaTrT tervekben már nem szerepel, a Község gyorsforgalmi út tervezett 

nyomvonalával már nem érintett. 

A 3. sz. módosítással érintett terület közlekedési vonzata, hogy a (42) hrsz és a (44/1), (44/3) 
hrsz.-ek találkozásánál meglévő hídszerkezetet jelöl a hatályos Szabályozási Terv. A 4. sz. 

módosítással érintett terület északi része mentén meglévő gyalogutat jelöl a hatályos Szabályozási Terv. 
 

Az 1. sz. módosítással érintett területet 
érintő közlekedési elemek 

A 3. sz. módosítással érintett területet érintő 
közlekedési elemek 

Kivágatok a 7/2017.(VI.14.) sz. Ök. rendelettel jóváhagyott hatályos Szabályozási Tervből 

  

A 4. sz. módosítással érintett területet érintő közlekedési elemek 
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1.8 Közművizsgálat 

1.8.1 Vízellátás A településen a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat település szintű kiépítettségűnek tekinthető, a beépített terület minden utcájában kiépítésre került, jelenleg 8,9 km vízelosztó vezeték üzemel a településen. Az ellátottság jelzi, hogy Remeteszőlősön jelenleg a lakosság 81,2 %-a számára megoldott a közüzemi vezetékes ivóvíz ellátás, 149 fő nem részesül ivóvízellátásban. A közhálózatra telepített közkifolyók vehetők igénybe, illetve a telkeken belül létesített házi kutak is rendelkezésre állnak. Alapbázis szempontjából a vízellátás a Fővárosi Vízművek hálózati rendszere felől átvett vízzel történik, a Főváros irányából a NÁ 300-as regionális vízvezeték szállítja a vizet a nagykovácsi ellátó hálózati rendszerbe. A Fővárosi Vízművek vízbázisa a Duna, aminek vizét vagy partiszűrésű kutakból termeli ki. A partiszűrésű kútjai a Szentendrei szigeten, a Duna északi partjain, vagy pedig a Csepel sziget nagy dunai partján találhatók. A Fővárosi Vízművek jelentős tartalék kapacitással rendelkezik. A Főváros irányából kiépítet NA 200-as regionális vízvezeték a Nagykovácsi úttal párhuzamosan épült ki az út északkeleti oldalán. A vezeték Remeteszőlős területén is keresztülhalad, a Főváros felől déli irányból kiépített vezeték a Remeteszőlős területén lévő nyomásfokozó gépházba lép be, majd a Patak sétány nyomvonalon halad tovább a nagykovácsi hálózat irányába. Remeteszőlős területén a vízellátó hálózat -mint már említettük - minden utcában kiépült. Az ellátó vezetékek d 110-es és d 90-es méretűek, az anyaguk egységesen KPE. A hálózati rendszer csak néhány helyen körvezetékes rendszerű, itt kialakult a biztonságosabb ellátást adó hálózati rendszer, a többi utcában ágvezetékek üzemelnek. 
 

Az 1. sz. módosítással érintett területbe tartozó 098-0103 hrsz.-ú ingatlanok déli határain, a Nagykovácsi úttal párhuzamosan fut a Főváros irányából kiépített NA 200-as ivóvíz gerincvezeték, mint töltővezeték a két település (Nagykovácsi; Remeteszőlős) rendszerének ellátásának biztosítására. A 2. sz. módosítással érintett területbe tartozóan a lehatároláson belül kiépített ivóvízvezeték nem található. A 3. sz. módosítással érintett ingatlanok déli határa 

mentén NA 90 ivóvízvezeték halad keresztül, párhuzamosan a Nagykovácsi úttal. A 4. sz. 

területen az 53 hrsz.-ú ingatlan felé NA 90 vezeték fut, melyre nyugat felől tűzcsap csatlakozik. 
1.8.2 Szennyvízelvezetés Remeteszőlős község területe „a felszín alatti vizek védelméről” alkotott 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny vízminőség-védelmi besorolású. A településen a szennyvíz közcsatorna hálózatban történő elvezetése megoldott. A közcsatornára nem csatlakozó ingatlanoknál keletkező szennyvizeket saját egyedi, házi szennyvízgyűjtő medencékben gyűjtik. A szikkasztóként üzemelő szennyvízgyűjtő medencék fennmaradásához és további üzemeltetéséhez azok vízzáróságát mielőbb biztosítani szükséges. A közcsatorna kiépüléséig a vízhasználat során összegyűlt szennyvíz rendszeres elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni szükséges. Remeteszőlős területén elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat üzemel, az általa összegyűjtött szennyvizeket a település déli részén üzemelő szennyvízátemelő telepről induló szennyvíz nyomóvezetéken keresztül nyomják a Fővárosi Csatornázási Művek csatornahálózatba. A szennyvízátemelő berendezés regionális szerepkörű, mert a Nagykovácsi csatornahálózati rendszer által elvezetett szennyvizek is ezen keresztül jutnak a budapesti hálózatba. A 
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Nagykovácsi hálózat szennyvizei a Patak sétány nyomvonalon megépített dn 300-as regionális szennyvízcsatornán jutnak a szennyvíz átemelő berendezésbe, amelyből dn 250-es nyomóvezetéken haladnak tovább Budapestre. A Budapesti hálózatból a szennyvizek a Csepel szigeti szennyvíztisztítóba kerülnek a szennyvizek, a tisztított szennyvizek befogadója a Duna. Remeteszőlős szennyvízcsatorna hálózata gravitációs rendszerű, rajta a szükséges helyeken átemelők és a hozzájuk tartozó nyomóvezetékek üzemelnek. 
 

Az 1. sz. és a 3. sz. módosítással érintett terület déli határain, a Nagykovácsi úttal párhuzamosan 
fut NA 300 nyomott szennyvízcsatorna. A 2. és a 4. sz. módosítással érintett területbe tartozóan a lehatároláson belül kiépített szennyvízelvezetés nincs. 
 

Kivágatok a Közmű és elektronikus hírközlés helyzetfeltárás: Viziközművek (Remeteszőlős településfejlesztési 
koncepció és településrendezési eszközök újraalkotása) 

Forrás: Felülvizsgálati Terv, Alátámasztó munkarésze – KÉSZ Közműtervező Kft. 
Az 1. sz. módosítással érintett területet 
érintő víziközmű elemek 

A 2. sz. módosítással érintett területet érintő 
víziközmű elemek 

  

A 3. sz. módosítással érintett területet 
érintő közmű elemek 

A 4. sz. módosítással érintett területet 
érintő közmű elemek 
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1.8.3 Csapadékvíz elvezetés Remeteszőlős a Nagy-Kopasz hegy és a Kerek hegy közötti völgyben helyezkedik el, a völgy mélyvonalán folyik az Ördög árok. Az Ördög árok keleti irányban szállítja el a vizeket Nagykovácsi és Remeteszőlős területéről, befogadója már Budapest területén az Erzsébet hídnál a Duna. Az Ördög árok Budapest belsőbb területein már, mint zárt csapadékcsatorna szállítja a vizeket. Remeteszőlős belterületein a felszíni vízrendezés nyílt árkos rendszerrel történik, a talajadottságok miatt a csapadékvizek nagyrészben elszikkadnak, illetve árkok-csatornák segítségével a végbefogadóba, az Ördög árokba vezetik. 
 

Az 1. sz. és a 3. sz. módosítással érintett területet érintő ingatlanok esetében a Nagykovácsi út mentén egyoldali nyílt árkot alakítottak ki. A 2. sz. és 4. sz. módosítási terület esetében nagyobb záporok után a csapadékvizek elszikkadnak. 

1.8.4 Földgázellátás A településen az automatikus üzemvitelre is alkalmas termikus célú energiaellátásra a földgázellátást építették ki. A település belterületén 15,1 km földgázelosztó hálózat üzemel. A földgáz közvetlen hasznosításával komplex módon a termikus energiaigények teljes körűen kielégíthetők. A településen a közterületi utcák nyomvonalán kisnyomású ellátó hálózat épült ki. A fogyasztói igényeket erről a kisnyomású hálózatról leágazó bekötő vezetékekkel elégítik ki. 
 

Az 1. sz. és a 3. sz. módosítással érintett területbe tartozó ingatlanok déli határa mentén a Nagykovácsi úttal párhuzamosan fut NA 110-es nagyközép-nyomású földgázvezeték, de a település közigazgatási határán kívül. A földgázvezeték 9-9 méteres biztonsági övezettel érintett. A másik két módosítási területet a földgázellátás elemei nem érintik. 
1.8.5 Villamosenergia ellátás Remeteszőlős villamosenergia ellátásának bázisa a Solymár közigazgatási területén üzemelő 

132/22 kV-os alállomás. Az alállomás betáplálása az országos nagyfeszültségű főelosztóhálózati rendszerről történő betáplálással biztosított. A villamosenergia, mint vezetékes energiahordozó elsődlegesen világításra és erőátviteli célú, vagy technológiai célú energiaigények kielégítésére használják. Az alállomásokról induló 22 kV-os szabadvezeték hálózat táplálja Remeteszőlős település fogyasztói transzformátor állomásait. A 20 kV-os hálózat egyik vezetékága halad a remeteszőlősi Patak sétány nyomvonalon. A település ellátását szolgáló transzformátor állomások jellemzően oszlopállomások. A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a fogyasztói igények kielégítése. A kisfeszültségű hálózat is oszlopokra szerelten került kivitelezésre, jellemzően szabadvezetékes formában. A település közvilágítása szinte az egész településen a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel történik. A településre jellemző, hogy a kiépített közvilágítás csak a közlekedés biztonságát szolgálja. 
 

Az 1. sz. módosítással érintett területen a 0103 hrsz.-ú ingatlanon és a 3. sz. módosítással 
érintett terület 222., 223., hrsz.-ú ingatlanján meglévő 22 kV-os villamosenergia légvezeték található. A légvezetéknek az oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezete van a külterületen. A 3. sz. terület és a 4. sz. terület ingatlanjainak oszlopokra szerelten, szabadvezetékes formában történik a kisfeszültségű hálózatról lévő fogyasztói igényeinek kielégítése. A 2. sz. terület 02 hrsz.-ú ingatlanja a villamosenergia ellátással nem érintett. 
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Kivágatok a Közmű és elektronikus hírközlés helyzetfeltárás: Energiaközművek és elektronikus hírközlés 
(Remeteszőlős településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök újraalkotása) 

Forrás: Felülvizsgálati Terv, Alátámasztó munkarésze – KÉSZ Közműtervező Kft. 
Az 1. sz. módosítással érintett területet 
érintő energiaközmű elemek 

A 2. sz. módosítással érintett területet érintő 
energiaközmű elemek 

  

A 3. sz. módosítással érintett területet 
érintő közmű elemek 

A 4. sz. módosítással érintett területet 
érintő közmű elemek 

  

1.8.6 Vezetékes hírközlés A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. biztosítja. A 
36-os szentendrei primer központ Remeteszőlős vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A település a 26-os távhívó számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. A településen belüli vezetékes távközlési hálózat föld feletti elhelyezésű, a település nagyobb területi hányadán jellemzően külön oszlopokra szerelten épült. A távközléshez hasonlóan műsorelosztásra is több szolgáltató áll rendelkezésre. Az ágazat 5 vezetékes műsorelosztó szolgáltatót tart nyilván, mint szolgáltatásra jogosultat. 
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Az 1. sz. és a 2. sz. területeken aktív közcélú vezetékes távközlési hálózat nem került kiépítésre még. A 3 sz. módosítással érintett terület előtt húzódó Nagykovácsi úton, valamint a 4. sz. 

módosítással érintett terület felé vezető Vénusz utcában a vezetékes hírközlés kiépült. 
1.8.7 Vezeték nélküli hírközlési létesítmények A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség biztosításához szükséges antennák – részben településen belül, részben a környező településeken – elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. építette, üzemelteti. 

 A módosítással érintett területek vonatkozásban vezeték nélküli hírközlési létesítmények 
nincsenek. 
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2. A VIZSGÁLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 

2.1 A területrendezési tervekkel való összhang vonatkozásában Az OTrT vonatkozásában 

Az 1. sz. módosítással érintett terület mezőgazdasági térség térségi területfelhasználási kategóriába, 2. sz. módosítással érintett terület települési térség, a térségi területfelhasználási kategóriába sorolt. A módosítással érintett területeket nem érintik országos jelentőségű közlekedési hálózatok, 

energetikai hálózatok, vízi létesítmények, valamint hulladékgazdálkodási létesítmények. 

Az OTrT szerint az országos övezetek közül az 1. sz., 2. sz. területet a Tájképvédelmi terület 
övezete érinti. A Pest megye TrT vonatkozásában Remeteszőlős Község teljes közigazgatási területe és így a módosítással érintett területek 
mindegyike az egyedileg meghatározott megyei övezetek közül a turisztikai fejlesztések 
támogatott célterületének övezetével érintett. 
A BATrT vonatkozásában 

Az 1. sz. módosítással érintett terület mezőgazdasági térség térségi területfelhasználási kategóriába, 2. sz. módosítással érintett terület települési térség térségi területfelhasználási kategóriába sorolt. A módosítással érintett területeteket a meglévő és tervezett közlekedési és energetikai hálózati elemek közvetlenül nem érintik. Az 1. sz. terület esetében a 11104 sz. mellékút és a vele párhuzamosan futó földgázelosztó vezeték a déli szomszédságában halad. 
A település, valamint a tervezési területek a Budapesti agglomeráció kiemelt térségi övezeteivel 
nem érintettek. 

2.2 A hatályos településrendezési eszközök vonatkozásában A hatályos TSZT vonatkozásában 

Az 1. sz. módosítással érintett terület Má – Általános mezőgazdasági terület területfelhasználási kategóriába sorolt. A módosítással érintett terület egésze tájképvédelmi 
terület. Közlekedési infrastruktúra tekintetében a 098-0103 hsz.-ú ingatlanok déli határa mentén halad el a Nagykovácsi út, mely nyomvonala 50-50 méteres közúti védőtávolsággal érintett. A 

0103 hrsz.-ú ingatlanon meglévő 20 KV-os légvezeték található. 
A 2. sz. módosítással érintett terület Lke – Kertvárosias lakóterület területfelhasználási kategóriába sorolt. A módosítással érintett terület egésze tájképvédelmi terület. A telek déli részén régészeti lelőhely található. A hatályos SZT és HÉSZ vonatkozásában 

Az 1. sz. módosítással érintett terület Má-1 jelű általános mezőgazdasági terület építési övezetbe sorolt. A módosítással érintett terület egésze tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület. A Nagykovácsi út, mint mellékút nyomvonala 50-50 méteres közúti 
védőtávolsággal érinti a 098-0103 hrsz.-ú területeket. A terveken még szerepel az egykoron 
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tervezett gyorsforgalmi út nyomvonala, 250-250 méteres közúti védőtávolsága. A 0103 hrsz.-ú ingatlanon meglévő elektromos légvezeték (20 kV) található. 
A 2. sz. módosítással érintett terület Lke-1 jelű Kertvárosias lakóterület Nem közlekedési 
célú közterület – zöldfelületbe sorolt. A módosítással érintett terület egésze tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület. A telek déli részén nyilvántartott régészeti 
lelőhely található. Remeteszőlős Helyi Építési Szabályzata alapján a 3. sz. módosítással érintett terület Lke-1 jelű 

Kertvárosias lakóterület építési övezetbe sorolt. A módosítással érintett terület egésze 
tájképvédelmi terület. Közlekedési infrastruktúra tekintetében a Nagykovácsi út 50-50 méteres 
közúti védőtávolsággal érintett. A terület északi része mentén meglévő gyalogutat jelöl a hatályos Szabályozási terv. A 222., 223. hrsz.-ú ingatlanon keresztül észak-déli irányba meglévő 
elektromos légvezeték (20 kV) található. A lehatároláson belüli telkek területét északi részről 
az Ördög-árok 3-3 méteres fenntartási sávja érinti. 
A 4. sz. módosítással érintett terület a kiszolgáló és egyéb utak, valamint Ev-1 jelű védelmi 
erdő övezetbe tartozik. A területbe benyúló 09 hrsz.-ú ingatlan területe a Budai Tájvédelmi 
Körzethez tartozik, mely országos jelentőségű védett természeti területként és fokozottan 

védett természeti területként a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterületének, valamint a 
Natura 2000 hálózatnak a része. A módosítással érintett terület egésze tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület. A (42) hrsz.-ú ingatlanról belógva meglévő 
hídszerkezetet jelöl a hatályos Szabályozási Terv. A telekhatároktól mért 3-3 méter szélességben érintett az Ördög-árok fenntartási sávja. A lehatárolással érintett terület nyugati sarkában 
pedig az Ördög-árok külterületi védőtávolsága jelölt. 
2.3 A területhasználat és beépítettség vonatkozásában 

Az 1. sz. módosítással érintett terület Remeteszőlős külterületén található, a 098, 099, 0100, 0101, 0102 és 0103 hrsz.-ú ingatlanok. A területek művelési ága szántó, melyek Sz 5 minőségi 
osztályba soroltak. A módosítással érintett területek összesített nagysága 13 840 m2. Jelenleg épület, építmény nem található. 

A 2. sz. módosítással érintett terület a külterületbe tartozó 02 hrsz.-ú ingatlan területe. Az érintett ingatlan művelési ága művelés alól kivett vízfolyás terület. A telekméret vizsgálat összesen 4 236 m2 a módosítással érintett terület. Jelenleg épület, építmény nem található. 

A 3. sz. módosítással érintett terület a belterületbe tartozó 217-235 hrsz.-ú ingatlanok területe. Az érintett ingatlanok művelési ága művelés alól kivett terület. Önkormányzati tulajdont képez 
a 222 hrsz.-ú ingatlan. A telekméret vizsgálat összesen 15 222 m2 a módosítással érintett terület. 
A telkeken jelenleg a beépítettség 0-30%, az épületek javarészt F szintszámúk, állaguk jónak mondható. 
A 4. sz. módosítással érintett terület a külterületi 09 hrsz.-ú ingatlan egy kicsiny területe. A külterületi 09 hrsz.-ú ingatlan lehatároláson belüli művelési ága erdő és kopárság. Az erdő művelési ágú terület E 4 osztályba sorolt. 
2.4 A zöldfelület vonatkozásában 

Az 1. sz. módosítással érintett területről elmondható, hogy a 098-0103 hrsz.-ú ingatlanok műveléssel felhagyott szántóterületek. A területek egésze jelenleg beépítetlen. 
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A 2. sz. módosítással érintett területen vízmosás területének beerdősült zöldfelületei találhatók. A művelési ágtól eltérő hasznosítás hiányában végbementek a szukcessziós folyamatok, így ezeknek a földrészlet teljes egészén a cserjésedés, fásodás folyamata figyelhető meg. 
Az 3. sz. módosítással érintett területről elmondható, hogy a 217-235 hrsz.-ú ingatlanok művelés alól kivett kertvárosi lakóterületek. A családi-házak kertjei esetében többnyire a díszkert a jellemző. 
A 4. sz. módosítással érintett területen a 09 hrsz.-ú ingatlan érintett földrészlete az 53 hrsz.-ú lakóingatlan előtt jelenleg kopárság, kitaposott bolygatott felület. 
2.5 Az értékvédelem vonatkozásában A jelenlegi módosítással érintett területek közül művi értékvédelmet érintő terület vagy épület 
nincs. A területek közül az összes terület egésze a tájképvédelmi terület övezetébe tartoznak. A jelenlegi módosítással érintett területek közül egyedül a 2. sz. módosítással érintett terület 02 

hrsz.-ú ingatlanán található régészeti lelőhely az ingatlan déli részén. A 4. sz. terület nyugati részébe benyúlik a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterületként nyilvántartott terület, valamint a terület egészét lefedi a Budai Tájvédelmi Körzet területe, mely fokozottan védett természeti 
terület és Natura 2000 terület is. 
2.6 A környezetvédelem vonatkozásában A módosítással érintett terület közül az 1. sz. és a 3. sz. módosítással érintett terület érintkezik szomszédosan a nagyforgalmat bonyolító Nagykovácsi úttal, mely az út közvetlen környezetében, néhány méteres sávjában potenciális talajszennyező forrásnak számít, de érinti a levegőminőséget befolyásoló káros emisszió is. A területek ingatlanjain a közlekedési eredetű zajterhelés mértékében jelentős határérték túllépés nem tapasztalható. 
2.7 A közlekedés vonatkozásában 

Az 1. sz. módosítással érintett terület a Nap utca felől a 089 hrsz.-ú földúton érhető el. A 2. sz. 

módosítással érintett terület a Rigó utcáról érhető el. A 3. sz. terület közvetlenül a 11104. jelű (Nagykovácsi út) mellékútról közelíthető meg, a 4. sz. módosítással érintett terület pedig a Vénusz utca felől. 
Az 1. sz. módosítással érintett területet érintően észak-déli irányból szeli át a 2003. évi többször módosított OTrT szerinti tervezett gyorsforgalmi út (tervezett M0 nyugati szektor) 

nyomvonala, mely a hatályos TSZT és SZT Tervlapon feltüntetésre került. A jelenleg hatályos OTrT és BATrT Szerkezeti Tervéből a Községet érintő gyorsforgalmi út nyomvonala már nem 
tervezett. 

2.8 A közművek vonatkozásában 

Az 1. sz. módosítással érintett területbe tartozó 098-0103 hrsz.-ú ingatlanok déli határain fut 
regionális vízvezeték, nyomott szennyvízcsatorna és nagyközép-nyomású földgázvezeték a település közigazgatási határán kívül. Az ingatlanok esetében a Nagykovácsi út mentén egyoldali 

nyílt árok található. A 0103 hrsz.-ú ingatlanon meglévő 22 kV-os villamosenergia légvezeték található. 
A 2. sz. terület 02 hrsz.-ú ingatlanján a lehatároláson belül részén meglévő, valamint tervezett közműelemek nem találhatók. 
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A 3. sz. módosítással érintett ingatlanok déli határa mentén NA 90 ivóvízvezeték halad keresztül, nyomott szennyvízcsatorna valamint nagyközép-nyomású földgázvezeték. Az ingatlanok esetében a Nagykovácsi út mentén egyoldali nyílt árok található. A 222., 223., hrsz.-ú ingatlanján meglévő 22 kV-os villamosenergia légvezeték található. A terület előtt húzódó Nagykovácsi úton a vezetékes hírközlés kiépült. 
A 4. sz. területen az 53 hrsz.-ú ingatlan felé ivóvezeték fut, melyre nyugat felől tűzcsap 
csatlakozik. A módosítással érintett terület felé vezető Vénusz utcában a vezetékes hírközlés kiépült. 
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3. A 098 – 0103 HRSZ.-Ú ÉS 02 HRSZ.-Ú INGATLANOK 

(1. számú és 2. számú módosítással érintett terület) 

3.1. A Településszerkezeti Terv módosítási javaslata Remeteszőlős közigazgatási területére vonatkozóan a 65/2017.(VI.14.) sz. Ök. határozattal került elfogadásra a jelenleg hatályos Településszerkezeti Terv. Az Állami Főépítész PE/AF/00004-

2/2020 ügyiratszámú határozatában engedélyezte az ingatlanok közigazgatási határtól mért 200 méterén belül történő, beépítésre szánt területként történő kijelölését. Az 1. sz. 

módosítással érintett területet magába foglaló 098-0103 hrsz.-ú telkek területét, összesen 1,38 hektárt beépítésre szánt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület területfelhasználási kategóriába javasolt módosítani. Miután a hatályos Szerkezeti Terv nem tartalmaz Gksz területfelhasználási kategóriát, így a beépítésre szánt területek közé új kategória felvétele válik szükségessé, gazdasági területbe tartozó Gksz jelöléssel. A településszerkezeti tervlapon az Má területfelhasználási kategóriát Gksz területfelhasználási kategória váltja fel az érintett hrsz-ok vonatkozásában, továbbá a leíró részek és a tervlap jelkulcsának módosítása is indokolt. Az érintett 098-0103 hrsz.-ú ingatlanok beépítésre szánt kijelöléséhez kapcsolódóan a 2. sz. 

módosítással érintett területet magába foglaló 02 hrsz.-ú ingatlanon a területnövekmény szabályból eredő 5%-os szabály és a BIA egyenleg szinten tartása értelmében lévő Ev – Védelmi erdőterület kijelölése is szükségessé válik. A véderdő terület 0,42 ha, mely az ingatlan területének teljes területét érinti. 
 

1. és 2. számú módosítással érintett terület 

Kivágat a javasolt Településszerkezeti Terv módosításából 

  
 

 A változtatással Remeteszőlős Község 65/2017.(VI.14.) sz. Ök. határozattal elfogadott TSZT leíró munkarészének IV. fejezetében szereplő táblázat módosítása szükséges. 
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 TSZT 

Területfelhasználás 
Terület 

(ha) 
% 

Beépítésre szánt terület:   

Lakóterületek:   Kertvárosias lakóterület (Lke) 53,47=>53,05 18,51=>18,36 

Gazdasági területek   

Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 0=>1,38 0=>0,48 

Beépítésre szánt terület összesen: 81,31=>82,27 28,13=>28,5 

Beépítésre nem szánt terület:   

Erdő terület:   Védelmi erdőterület (Ev) 177,44=>177,86 61,40=>61,61 

Mezőgazdasági terület (M):   Általános mezőgazdasági terület (Má) 26,06=>24,68 9,02=>8,5 

Beépítésre nem szánt terület összesen: 207,62=>206,66 71,86=>71,5 

Megjegyzés: Remeteszőlős Község közigazgatási területe: 288,93 ha 

 A leíró rész vonatkozó 1. A település területfelhasználási rendszere, valamint az 1.1 Az egyes 

területfelhasználási egységek jellemzői című fejezeteiben szereplő táblázatok az alábbiak szerint kerülnek kiegészítésre: 
 

Általános használat 
Sajátos használat szerinti 
területfelhasználás 

Beépítésre szánt területek 

 Lakóterületek Kertvárosias lakóterület 

 Vegyes terület Településközpont terület 

 Gazdasági területek Kereskedelmi, szolgáltató terület 

 Különleges területek Belbiztonságot szolgáló intézményi terület 

 

Tf. jele Területfelhasználás megnevezése 

Megengedett 

legnagyobb 

beépítési 
sűrűség 

m2/m2 

Közművesítettség 
mértéke 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Lakóterületek 

Lke Kertvárosias lakóterület  0,6 Teljes 

Vegyes területek 

Vt Településközpont terület 0,6 Teljes 
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Gazdasági területek 

Gksz Kereskedelmi, szolgáltató terület 0,8 Teljes 

Különleges területek  

K-Bsz-I Belbiztonságot szolgáló intézményi terület 1,1 Teljes 

 A TSZT leíró munkarésze a következő 1.2.4. Gazdasági területek című fejezettel és 1.2.4.1. c. 

Kereskedelmi, szolgáltató terület alfejezettel egészül ki az alábbi szöveg szerint: 

 

1.2.4. Gazdasági területek 

1.2.4.1. Kereskedelmi, szolgáltató terület A szerkezeti tervlapon szereplő jel, megnevezés és beépítési sűrűség: 
 

Jele Megnevezése 
Beépítési sűrűség 

(m2/m2) 

Gksz Kereskedelmi, szolgáltató terület 0,8 

 

A Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) a Nagykovácsi út mentén fekvő 098, 099, 

0100, 0101, 0102, 0103 hrsz.-ú ingatlanokat foglalja magába, melyek közúti feltárását a Nap utca felől, a 089 hrsz.-ú ingatlan szabályozásával kell biztosítani. 
3.2 A Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosítási javaslata 

A TSZT változásaival összhangban a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területnek keletkeztetett építésjogi megalapozás a Helyi Építési Szabályzatban és a Szabályozási Tervben jelen tervmódosítás során nem tervezett. A TSZT módosítással a HÉSZ Szabályozási Tervlap melléklete 
nem módosul, az építési övezet paraméterei és előírásai, a telkek megközelítéséül szolgáló kiszolgáló út területek szabályozási szélességéi a későbbiekben kerülnek bevezetésre és felülvizsgálatra. 
 

3.3 A területrendezési tervekkel való összhang igazolása 

A beépítésre szánt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kijelölését több településrendezési szempontú előírás szabályozza, mely előírásokkal való összhang megteremtését az alábbiakban részletezzük: 
3.3.1 A települési térség növekménye 

A kijelölésre tervezett 1,38 hektár nagyságú kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület olyan új beépítésre szánt terület, mely a jelenlegi térségi tervekben jelölt települési térségen kívül esik, mivel a terület az OTrT-ben és a BATrT-ben mezőgazdasági térség térségi területfelhasználási kategóriába sorolt. A jogszabályi előírások szerint: 
 

„BATrT 40.§ (1) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a településrendezési 
eszközökben a beépítésre szánt terület növekménye nem haladhatja meg a 8. mellékletben foglalt 
területi mérleg szerinti települési térség területének 2%-át.” 
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MATrT 8. melléklete alapján Remeteszőlős Község közigazgatási területe: 288,84 hektár Remeteszőlősön a települési térség területe: 84,09 hektár Települési térség 2%-a: 1,6818 hektár 
 A MaTrT 8. mellékletében szereplő területi mérleg alapján számolt 2%-os települési térség növekmény 1,68 hektár, mely teljességgel fedezi a kijelölésre szánt 1,38 hektárnyi kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület egészét. 
 A BATrT 40. § (1) bek. alapján kijelölhető települési térség 

növekmény: 
1,6818 hektár 

A BATrT 40. § (1) bek. alapján igénybe vett települési térség 
növekmény: 1,38 hektár A BATrT 40. § (1) bek. alapján maradó települési térség növekmény: 0,3018 hektár 

 

A jelen módosítás során a jogszabály adta 2%-os települési térség növekményt kívánjuk 
igénybe venni, a területi mérleg szerinti mezőgazdasági térség területének 27 hektárjából 
1,38 hektár területet felhasználva. Fontos megjegyezni, hogy a beépítésre szánt terület 
kijelölésének mértéke összeségében nem haladja meg a települési térség 2%-át, azaz 1,68 

hektárt, ezért a Településszerkezeti Terv módosításához nincs szükség területrendezési 
hatósági eljárás lefolytatására. 

3.3.2 Új beépítésre szánt terület kijelölése 

Az új beépítésre szánt terület kijelölésének további feltételeiről többek között a MATrT 12.§-ának 
(1), (2) pontja és a BATrT 38.§ (1) pontja rendelkezik. A településrendezési eszközben a jogszabály új beépítésre szánt területek kijelölése esetében az alábbi szempontokat határozza 
meg: 
 

„MATrT 12.§ (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési 
eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: 
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,” 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 
területeinek összenövését, és 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett 
rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy olyan használaton 
kívül került vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban lévő terület, amely a tervezett 
rendeltetésnek megfelelne.” 
 

„BATrT 38.§ (1) Új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben 
jelölhető ki, ha: 

a) a tervezett területfelhasználás jól illeszkedik a település meglevő szerkezetéhez, - BIZTOSÍTOTT 
 

A 098-0103 hrsz.-ú telkek területén kijelölt beépítésre szánt gazdasági terület mezőgazdasági térségbe tartozó új beépítésre szánt terület. Az új területhasználat csatlakozik a meglévő települési térséghez, mivel a 0103 hrsz.-ú ingatlannal közvetlen szomszédságban található a 0107 
hrsz.-ú különleges beépítésre szánt területként jelölt volt laktanya területe is, amelyhez kapcsolódóan kerülnek kijelölésre a gazdasági területek. A tervezett beépítésre szánt terület 
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kijelölésének a településszerkezetre gyakorolt jelentős hatása nincs, ugyanis összesen 1,38 hektárnyi tervezett beépítésre. Továbbá az érintett terület nem különálló szigetként, hanem a beépítésre szánt különleges terület közvetlen szomszédságában helyezkedik el. Ennek következtében az újonnan beépítésre szánt terület szervesen illeszkedik a jelenleg kialakult 

településszerkezethez. 
 

1. számú módosítással érintett terület 

Új beépítésre szánt terület csatlakozása meglévő települési térséghez 

 

 A tervezett beépítésre szánt terület kijelölése a településhatáron csak 1,38 ha nagyságú területen néhány ingatlant érint, így önmagában nem jár a települések összenövésével. Továbbá a szomszédos Nagykovácsi a 11104 j. országos közút túloldalán beépítésre nem szánt mezőgazdasági területtel csatlakozik, amely nevezetesen a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetének állami tulajdonú 0139/6 hrsz-ú földrészlete. A módosítással érintett kevesebb, 

mint 1,5 ha-os területen nem jelenhet meg olyan mérvű beépítés, ami a szomszédos települések települési térsége között meglévő mezőgazdasági területekből és kiterjedt erdőkből álló Budapest körüli beépítetlen területekből álló „zöldgyűrű” térségi jelentőségű sérülését eredményezné. Településszerkezeti szempontból Remeteszőlős az önállósodás következményeként speciális helyzetű, a település beépített területeinek nagy része a településhatáron helyezkedik el. A speciális helyzetből fakadóan a település nyugati és keleti oldalán szintén a közigazgatási határig érnek a beépített területek. Remeteszőlős beépített területeit az északkeleti oldalról pedig védett erdőségek határolják. A DNy-i határon az Ördög-árok vízfolyás menti ökológiai folyosóba tartozó területek gátolják a település fejlődését, ennek következtében a fennmaradó védelem alatt nem álló mezőgazdasági művelésű tábla az egyetlen más célú hasznosításra fejleszthető terület. A tervezett gazdasági terület feltárása a Nap utcába csatlakozó 089 hrsz.-ú kiszolgáló út 
nyomvonalán keresztül oldható meg. A tervezett kijelölés jelentős környezeti hatást nem jelentő tevékenységek elhelyezését teszi lehetővé, azonban a forgalom igénybe vételre tervezett utcák szabályozási szélességének felülvizsgálata szükségszerű lesz a Szabályozási Terv kidolgozása során. 
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b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és 
vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, továbbá - BIZTOSÍTOTT A tervezet az előírásnak MEGFELEL, mivel nem érint sem táj-, és természetvédelmi, örökségvédelmi, sem erdő kataszteri nyilvántartásba vett ingatlanokat. A tervezett területhasználat hely kijelölése környezetvédelmi szempontból kedvező, mivel az a környezeti hatásoktól védendő lakóterületektől távol és a vízgazdálkodási szempontokat nem sértve történik. 
 

c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra-kapacitás azt lehetővé teszi, vagy 
az a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül, továbbá új lakóterület kijelölése esetén a Kormány 
rendeletében meghatározott feltételek teljesülnek. - BIZTOSÍTOTT A tervezett területhasználat beépítésének feltétele a teljes közművesítettség. A közműellátás a Nagykovácsi úton vezetett hálózatról biztosítható.  
 

(2) Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési 
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. - BIZTOSÍTOTT Az új beépítésre szánt terület kijelölés a közigazgatási határtól mért 200 méteren belül fekszik. A helykijelölésre az Állami Főépítész a PE/AF/00004-2/2020 ügyiratszámú térségi területrendezési hatósági határozatában adta meg a felhatalmazást. 
 

(3) A (2) bekezdésben foglalt területen új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, ha a kijelölés a 
környezetre jelentős hatást gyakorló ipari területre irányul. - BIZTOSÍTOTT A kijelölés nem ipari területfelhasználású terület kialakítására vonatkozik. 
 

MATrT 13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt 
területté. 
(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a 

különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt területté.               
- BIZTOSÍTOTT Remeteszőlős, ezáltal a változással érintett terület az Országos Gyümölcs Termőhely 
Kataszterében nem szerepel, továbbá az alábbi térkép kivágat alapján a Borvidéki település borszőlő 
termőhelyi kataszternek sem része. 
 

 

Borvidéki település borszőlő termőhelyi kataszter kivágat - Etyek-Buda OEM 
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3.3.3 Közigazgatási határtól mért 200 méteres távolság A vonatkozó jogszabályok (BATrT, Étv) célja a közigazgatási határtól 200 méter távolságban fekvő területek beépítetlen mivoltának megőrzése, elkerülve ezzel a települések összenövését, valamint a beépített területeket egymástól elválasztó, az ökológiai hálózat fontosságát biztosító zöldhálózati rendszer helyének a biztosítása. 
 

„BATrT 38.§ (2) Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb 
csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési 
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki.” 
 

„Étv 7.§ (3) c) a települések beépítésre szánt területeinek összességét – ott, ahol az fizikailag lehetséges 
– beépítésre nem szánt területekből álló gyűrűvel kell körülvenni, a települések összenövésének 
elkerülése érdekében,” 
 Remeteszőlős Község Önkormányzata a 098-0103 hrsz.-ú ingatlanok esetében a közigazgatási határától mért 200 m-en belüli beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére térségi területfelhasználási engedélyt kezdeményezett. A Pest Megyei Kormányhivatal hatáskörében eljárva az Állami Főépítész PE/AF/00004-2/2020 ügyiratszámú határozatában engedélyezte a felsorolt ingatlanokra vonatkozóan Remeteszőlős közigazgatási határától mért 200 m-en belüli beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére a térségi területfelhasználási engedélyt. A jogszabályok által meghatározott védendő és védelmi területek Remeteszőlős jelentős területét lefedik, így fejlesztésre, beépítésre szánt területek kijelölésére egyetlen területegység maradt fenn. Ez a lakóterület és a volt laktanya közötti mezőgazdasági terület. A kijelölni kívánt beépítésre szánt terület nagysága csekély, ezáltal a tájban megjelenő beépítés sem lehet számottevő, így a települések összenövésének veszélye nem áll fenn. A tervezett beépítésre szánt terület térségi és települési léptékben mérve sem számottevő – 1,38 ha nagyságú. Ebből adódóan a tájban nem 
jelenhet meg olyan mérvű beépítés, ami Remeteszőlős, Budapest illetve Nagykovácsi települési térsége között meglévő mezőgazdasági területekből és kiterjedt erdőkből álló „beépítetlen zöldgyűrű” fennmaradását kismértékben is akadályozná. 
A beépítésre szánt terület tehát a település közigazgatási határ 200 méterénél közelebb 
helyezkedik el, azonban ezen jogszabályi előírástól való felmentés biztosított, 
területrendezési hatósági határozat értelmében. 

3.3.4 Véderdő kijelölése Az új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a jogszabályi előírás szerint hozzá kapcsolódó zöldterület/véderdő kijelölése szükséges az alábbiak szerint: 
 

„MATrT 12.§ (3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 
5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet 
vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület 
rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő 
területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.” A MATrT vonatkozó előírásainak megfelelően a véderdő kijelölés új beépítésre szánt terület 
kijelölése esetében szükségeltetik. 
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Új beépítésre szánt terület nagysága: 1,38 hektár Területnövekmény 5%-a, mely véderdőnek jelölendő: 0,069 hektár 
 

Az 1,38 hektár újonnan beépítésre szánt terület kijelölése 0,069 hektár kiterjedésű véderdő telepítését teszi szükségessé az idézett jogszabályi előírásnak való megfeleltetéshez. A véderdő terület kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, így a véderdőt a település egy arra alkalmas területén, a 2. sz. módosítással érintett területet érintő 02 hrsz.-ú ingatlanon javasolt kijelölni. 
3.3.5 Átlagosnál jobb minőségű termőföld igénybevétele Az 1. sz. módosítással érintett terület Remeteszőlős külterületén található. Az ingatlanok művelési ága szántó. Az érintett termőföldek Sz 5 minőségi osztályba sorolt szántók, melyek Remeteszőlősön átlagosnál rosszabb minőségű termőföldnek számítanak. A termőföld védelméről szóló törvény az alábbi előírások teszi: 

 

„A 2007. évi CXXIX. a termőföld védelméről szóló törvény 6/B.§. értelmében 

(2) Az egyeztetési eljárásban az ingatlanügyi hatóságnak kifogást kell emelni, ha a településrendezési 
eszköz készítése, vagy módosítása alapján kijelölt beépítésre szánt területek 

a) többségében átlagosnál jobb minőségű termőföldeket érintenek, és a beépítésre szánt terület 
övezeti besorolásának megfelelő területfelhasználásra hasonló körülmények és feltételek esetén 
átlagosnál gyengébb vagy átlagos minőségű termőföldeken is sor kerülhet, vagy 

b) övezeti besorolásának megfelelő területfelhasználásra kellő nagyságú térmértékben lehetőség 
van a település már beépítésre kijelölt, de még fel nem használt területén is. 

11.§ (1) Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld 
igénybevételével – lehet felhasználni. 
(2) Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez 
kötött igénybevétel céljából lehet. A termőföldnek hulladéklerakó céljára történő igénybevétele esetén 
a környezetvédelmi és természetvédelmi követelmények betartása mellett, mezőgazdasági művelésre 
alkalmatlan vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföld más célú hasznosítása engedélyezhető. A 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás esetében az 

átlagosnál jobb minőségű termőföld végleges más célú hasznosítása is engedélyezhető, amennyiben 
annak megvalósítása más jogszabály rendelkezéseire figyelemmel más helyen vagy más nyomvonalon 
nem lehetséges.” 
 

a) A tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kijelölése erdő művelési ágú 
területet nem érint. A beépítésre szánt kijelöléssel csakis kizárólag olyan telekterületek érintettek, melyek a minőségi osztály tekintetében Sz 5, átlagosnál rosszabb minőségű 
termőföldterületek, így a kijelölés átlagosnál jobb minőségű termőföldet nem érint. 
– MEGFELEL 

 

b) A településen gazdasági funkciók elhelyezésére a meglévő beépítésre szánt területeken nincs lehetőség, a településen nincs kijelölt gazdasági kereskedelmi 
területfelhasználási kategória és építési övezet, így a gazdasági célú beépítésre szánt terület kijelölése indokolt. – MEGFELEL 
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3.3.6 A mezőgazdasági térségre vonatkozó szabályok A Településszerkezeti Terv módosítása a 098-0103 hrsz.-ú ingatlanokon érint jelenleg Má területfelhasználási kategóriába jelölt, a BATrT szerkezeti tervlapján mezőgazdasági térségi kategóriába sorolt területeket. A mezőgazdasági térségi kategóriára vonatkozó előírásokat az alábbi jogszabály tartalmazza: 
 

„MATrT 11.§ A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a 
települési területfelhasználási egységek kijelölése során 

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, 
a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki; 
 

Az új beépítésre szánt területtel a mezőgazdasági térség csökkenése -1,38 ha-al 

 
 

Mezőgazdasági térség területe: 31,47 ha 

A javasolt módosítás utána a TSZT-ben mezőgazdasági területként szereplő 
mezőgazdasági térségi területek: 

30,38 ha 

Mezőgazdasági térség területének 75%-a: 23,60 ha 
 

A tervezett TSZT módosítás megfelel a jogszabályi előírásnak, mivel a 23,60 ha (75%) 
kisebb mint a 30,38 ha (96%). Az 1. sz. területen a tervezett módosítás a Budapest 
Agglomeráció Területrendezési Terve Remeteszőlős közigazgatási területére vonatkozó 
térségi területi mérlegében a jogszabályi előírásoknak megfelelő mértékű változást 
eredményez, így az összhang a magasabbrendű területrendezési tervekkel biztosított. 
Továbbá nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem kerül kijelölésre. 

3.3.7 Tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó szabályok 

9/2019. (VI.14.) MVM rendelet - 3. melléklet szerint 

4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó 
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes 
közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell 
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a 
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 



2633 – Remeteszőlős Község TSZT és HÉSZ eseti módosítása 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40., Tel.: 297-1730 
E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

www.kasib.hu 

70 

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat 
fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép védelméről szóló 
törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – 

meg kell határozni 
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 
szabályait, 
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 
rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell 
megvalósítani. 
 Remeteszőlős szinte teljes területét lefedő tájképvédelmi terület övezetének kijelölését a kiterjedt erdők és védett területek indokolják. Az 1. sz. összesen 1,38 ha módosítással érintett parlagon 

álló mezőgazdasági területet is lefedi a tájképvédelmi terület övezete, ugyanakkor a 
terület nem tartozik a kijelölés alapjául szolgáló tájképileg értékes településrészek közé, tájesztétikai szempontból értékesnek számító tájelem sem található a településrészen, melynek fennmaradását biztosítani szükséges. Az újonnan kijelölni kívánt gazdasági területen tervezett 

fejlesztések nem változtatják meg a meglévő táj jellegét és funkcióját, továbbá nem 

szigetszerűen jelennek meg a településképben. A település domborzati adottságai miatt a megjelenő építmények a település feltáruló látványát nem akadályozzák, rálátást és kilátást 
nem zavarnak. A jelen módosítással érintett területen létesítendő épületek funkciójukban, léptékükben és kialakításunkban is illeszkedőnek kell lenniük a már beépült területekhez. Ezáltal az épített környezet kialakult képében a tárgyi terület beépítése nem okoz negatív 
változást, a beépítésre szánt terület kijelölése a tájképi értékek fennmaradását nem 
veszélyezteti. 

3.4 Biológiai aktivitás (BIA) egyenérték szintentartása A biológiai aktivitás egyenérték szintentartása esetében a jogszabályból eredően az alábbiak állapíthatók meg: 
 

„Étv 7.§ (3) b) Az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 
területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet.” 
 A jelen módosítás esetében újonnan beépítésre szánt terület kijelölése, valamint az új beépítésre szánt területhez kapcsolódó véderdő kijelölése történik. Ezáltal a település területének biológiai aktivitás értéke változik. A BIA számítás levezetését az alábbi táblázat mutatja: 

 

Tervezett beépítésre szánt terület nagysága 1,38 ha 

Beépítésre szánt területnövekmény mértéke települési szinten 1,38 ha 

Területnövekmény 5%-a, mely véderdőnek jelölendő 0,069 ha 
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Terület (ha) Jelenlegi TSZT területfelhasználás BIA mutató BIA érték 

1,38 Általános mezőgazdasági terület 3,7 5,106 
 

Terület (ha) Tervezett TSZT területfelhasználás BIA mutató BIA érték 

1,38 Kereskedelmi, szolgáltató terület 0,4 0,552 
 

BIA érték különbözet: -4,554 

 Remeteszőlős településszerkezeti tervének elfogadásáról szóló 65/2017.(VI.14.) számú KT határozatának III. pontja kimondja, hogy 
 

„Az I. és II. pontokban szereplő Remeteszőlős Község Településszerkezeti tervében rögzíttet, a 
település teljes közigazgatási területére vonatkozó biológiai aktivitás érték egyenleg:1905,29, amely 
a jelen településszerkezeti terv elfogadását megelőzően hatályban lévő településszerkezeti tervben 
rögzített területfelhasználáshoz kapcsolódó 1903,12 értéket +2,17 értékkel haladja meg.” 
 

Fentiek értelmében a település 2,17 többlet BIA értékkel rendelkezik az Étv által előírt 
egyenleg szinten tartásának vonatkozásában. A meglévő +2,17 többlet és a hiányzó -2,33 BIA érték pótlását a település számított BIA egyenértékének többlete és a TSZT-n kertvárosi lakóterületbe sorolt 2. sz. módosítással érintett terület 02 hrsz-ú, beerdősült vízmosás területének véderdő területfelhasználási kategóriába történő sorolása biztosítja. 
 

Terület (ha) Jelenlegi TSZT területfelhasználás BIA mutató BIA érték 

0,42 Kertvárosias lakóterület 2,7 1,134 
 

Terület (ha) Tervezett TSZT területfelhasználás BIA mutató BIA érték 

0,42 Véderdő 9 3,78 
 

BIA érték különbözet: +2,646 
 

A változtatások során a település BIA értéke a módosítás során nem csökken. 
BIA érték hiány a beépítésre szánt terület kijelöléssel: -4,554 

BIA érték egyenlítése települési többletből: +2,17 

BIA érték egyenlítése véderdő kijelöléssel: +2,646 

BIA érték egyenleg: +0,316 
 

 

A BIA pótláshoz szükséges védelmi erdőterület kiterjedése: 0,42 hektár, melyet a 2. sz. 
módosítással érintett terület 02 hrsz.-ú telkén javasolt kijelölni, mellyel egyben a MATrT 
12. § „(3) bekezdése szerinti 0,069 ha véderdő kijelölési kötelezettség is teljesül. 
 

  



2633 – Remeteszőlős Község TSZT és HÉSZ eseti módosítása 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40., Tel.: 297-1730 
E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

www.kasib.hu 

72 

3.5 A szakági javaslatok ismertetése 

A területekre vonatkoztatott táj-, és természetvédelmi, zöldfelületi, környezetvédelmi, valamint az örökségvédelmet, a közlekedést és a közműveket érintő szakági javaslatok együttes fejezetben, a következőkben közölt külön alfejezetekben kerülnek bemutatásra. 
3.5.1 Tájrendezési és zöldfelületi javaslatok 

Az 1. sz. és 2. sz. módosítással érintett területet országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területet, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet (Natura 2000 területet), országos ökológiai hálózat övezetét nem érint. A módosítással érintett területek külterületen helyezkedik el, melyek a tájképvédelmi terület övezetével érintettek, ahogy Remeteszőlős teljes közigazgatási területe is. 
 Az érintett 098-0103 hrsz.-ú telkeken a tervezett építményekkel érintett területeken művelési alóli kivonás szükséges, így a beruházás területfoglalással, termőföld igénybevételével jár, azonban ez nem érint átlagosnál jobb termőföldet, továbbá a településen a belterület és a volt laktanya között fekvő mezőgazdasági területek többnyire parlagon állnak, hosszabb ideje nem állnak művelés alatt. Az 1. sz. módosítással érintett területek táji- természetvédelmi, ökológiai szempontból nem jelentős, kimagasló értéket nem képviselnek. A 02 hrsz.-ú ingatlan a művelési ága ellenére mára teljesen beerdősült, településszéli erdősávot képez. A tervezett fejlesztések így a természeti értékek károsítása nélkül megvalósulhatnak. 
 

A módosítással érintett telkeken belül található zöldfelületi rendszer már meglévő és jó állapotú 
elemeit meg kell őrizni. Az 1. sz. módosítással érintett terület a Nagykovácsi út menti lankás, mélyebben fekvő területegységen helyezkedik el. A mellékút mentén védelmi jellegű többszintű növénysáv húzódik, melynek megtartása és fejlesztése javasolt. A Nagykovácsi út menti közterületeken lévő már meglévő faegyedek ápolásáról, megfelelő fenntartásáról gondoskodni 
kell. A telkek zöldfelületei leginkább a védelmi célú beültetésekkel a telekhatárok mentén válik biztosíthatóvá. 
 Az út menti fasoroknak és cserjéknek kiemelkedő környezetvédelmi jelentőségük van, a közlekedésből származó légszennyezés káros hatásainak csökkentésében is. Fasorok kialakításakor törekedni kell a homogenitásra. A fajok megválasztásánál fontos szempont, hogy extenzíven fenntartható, megfelelő tűrőképességgel rendelkező növényanyag kerüljön telepítésre. A vegyes, többszintes növénytelepítés ökológiai és kondicionáló értéke jóval magasabb a csak gyepszintből álló zöldfelületekhez képest. A többszintes fa- és cserjeszintből álló növénysáv tovább oldhatja a művi beavatkozás nyomait, védelmet biztosít a környező területhasználatoknak. A sűrű növénytelepítéssel elérhető a környezeti terhelés, zavarás tényleges csökkentése, így a terület megóvása. A védőfásítások kialakításakor az ökológiai- és talajadottságoknak megfelelő fajokat kell alkalmazni, továbbá azon taxonok telepítése támogatott, melyek nagy lombkoronát növelnek, magas levélfelületi indexszel rendelkeznek, így levegőtisztító- szűrő és takaró szerepükben is hatékonyabbak. 
 

A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen a funkcióból adódóan a telken belüli zöldfelületek általában alárendelt szerepet játszanak, azonban a tájképvédelmi területi érintettség miatt itt cél kell, hogy legyen a zöldfelületek minőségi kialakítása, annak érdekében, hogy a meghatározott minimális zöldfelületi fedettség biztosításán túl környezetesztétikai szempontból is kedvező hatású legyen. A telekhatár menti sűrű növényzet környezetvédelmi szerepén felül takaró hatása 
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révén vizuális szempontból is kedvező. Remeteszőlős szinte teljes területét lefedő tájképvédelmi terület övezetének kijelölését a kiterjedt erdők és védett területek indokolják. Az 1. sz. összesen 1,38 ha módosítással érintett parlagon álló mezőgazdasági területet is lefedi a tájképvédelmi terület övezete, ugyanakkor a terület nem tartozik a kijelölés alapjául szolgáló tájképileg értékes településrészek közé, tájesztétikai szempontból értékesnek számító tájelem sem található a településrészen, melynek fennmaradását biztosítani szükséges. Az újonnan kijelölni kívánt gazdasági területen tervezett fejlesztések nem változtatják meg a meglévő táj jellegét és funkcióját. A település domborzati adottságai miatt a megjelenő építmények a település feltáruló látványát nem akadályozzák, rálátást és kilátást nem zavar. A jelen módosítással érintett területen létesítendő épületek funkciójukban, léptékükben és kialakításunkban is illeszkedőnek kell lenniük a már beépült területekhez. Ezáltal az épített környezet kialakult képében a tárgyi terület beépítésre nem okoz negatív változást, a beépítésre szánt terület kijelölése a tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 
3.5.2 Örökségvédelmi javaslatok Remeteszőlős területén nem található műemléki környezet, műemléki védelem alatt álló épület, építmény, művi érték, történeti kert, temető és temetkezési emlékhely sem. Emellett nemzeti emlékhely sincs a település területén. Így a módosítási terület sem érintett ilyen témában. A településen viszont számos régészeti lelőhely található, a 2. sz. módosítással érintett területbe a 

szomszédos Nagykovácsi településen nyilvántartott Remeteszőlős Brunnenacher nevű 10 806 azonosítójú régészeti lelőhely határa beletartozik. A kulturális örökségvédelem szempontjából a területen tervezett véderdő kijelölés és kialakítás nem jár telepítéshez kapcsolódó földmunkával, így az örökségvédelem szempontjából negatív változást nem eredményez. 

3.5.3 Környezetvédelmi javaslatok A telepítendő tevékenységek vonatkozásában a felszín alatti vizek és a talaj védelme érdekében a vonatkozó mindenkor hatályos (jelenleg a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet) jogszabályok előírásait kell betartani. A fejlesztések során figyelembe kell venni a felszín alatti vizek védelmét, továbbá a felszíni vizeken keresztül közvetlen kapcsolatban lévő Ördög-árok vízminőségi követelményeit. A telepítendő tevékenységek vonatkozásában a felszín alatti vizek és a talaj védelme érdekében a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok előírásait be kell tartani, Így nem jelenthetnek sem közvetlenül, sem közvetetten potenciális veszélyforrást. A tervezett fejlesztések nincsenek közvetlen hatással a felszíni és a felszín alatti vizek mennyiségére. A telepítendő tevékenységek vonatkozásában a felszíni és felszín alatti vizek minőségének megóvása a szennyvízhálózatra történő rákötéssel, a burkolt és burkolatlan felületek csapadékvíz-elvezetésének megfelelő kialakításával biztosítható. A tervezett gazdasági terület beépülésével nagyobb kiterjedésű művi felületek jönnek létre, mely a jelenlegi növényborítás megbontásával jár. Az egyes ingatlanokon az épületek, építmények megjelenése mellett nagyobb burkolt felületek kialakítása várható, a fennmaradó telekrészek zöldfelületként hasznosítandóak. A jelenleg időszakosan növényborított szántók, illetve részben gyepesedő parlag területek átalakítása a fentiek értelmében nem növeli a víz- és szélerózió kockázatát. A tervezett területhasználatok megvalósítása nem okoz csúszásveszélyt. 
 A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) sz. kormányrendelet és a légszennyezettségi határértékekről, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékéről szóló 4/2011. (I. 14.) sz. VM rendelet előírásait kell 
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alkalmazni. A módosítási területeken kizárólag olyan tevékenység folytatható, olyan létesítmény létesíthető, üzemeltethető, amelynek légszennyezőanyag-kibocsátása az előírt határértéket nem lépi túl. A tervezett gazdasági kijelöléssel jelentősen nagy forgalomnövelő hatás nem várható. A gazdasági terület feltárása Nap utcába becsatlakozó 089 hrsz.-ú települési kiszolgáló útról 
tervezett. A lebonyolódó gépjármű forgalom a közlekedési eredetű légszennyezést a meglévő állapothoz képest számottevően nem növeli. Levegőminőség-védelmi szempontból kedvező, hogy a lakóterületek a tervezési területtől távolabb helyezkednek el, így ebből fakadó konfliktus nem adódik. Az 1. sz. módosítással érintett területen 11104-es jelű út légszennyezését csökkentheti az utat kísérő ligetes fasor, melynek lombtömege a légszennyezés csökkentésén kívül zajvédelmi és talajvédelmi szempontból is kedvező. Ennek az úttal párhuzamos telekhatárokon húzódó növénysávnak a megtartása és fejlesztése javasolt. 
 A zaj és rezgésvédelem előírásait a zaj- és rezgésvédelemről szóló 284/2007. (X.29.) Korm. 
rendelet, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EÜM rendelet szabályozza. Az 1. sz. módosítási terület ingatlanjai a 11104-es jelű út mentén helyezkednek el. A közlekedés okozta zajterhelés esetében a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM – a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló együttes rendelet 3. mellékletének határértékeinek kell teljesülniük. 
 

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken 

 Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM,kö megítélési szintre (dB) 

Kiszolgáló úttól; lakóúttól származó 
zajra 

országos közúthálózatba tartozó mellékutaktól, a település tulajdonában lévő gyűjtő utaktól és külterületi közutaktól, a vasúti mellékvonaltól és pályaudvarától, a repülőtértől, 
a nem nyilvános fel- és leszállóhelyektől származó 

zajra 

országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, a települési önk. tulajdonában lévő belterületi gyorsforgalmi utaktól, első- és másodrendű főutaktól, az autóbusz pályaudvartól, a vasúti fővonaltól és a pályaudvarától, a repülőtértől, és a nem nyilvános fel- és leszállóhelytől származó 
zajra 

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel 
6-22 óra 6-22 óra 6-22 óra 6-22 óra 6-22 óra 6-22 óra 

4. Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 
 A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet értelmében zaj szempontjából védendő (védett) terület a településrendezési terv szerinti a gazdasági területnek csak az a része, amelyen zajtól védendő épület helyezkedik el. Az érintett 
098-0103 hrsz.-ú telkeken telekhatártól 10 méter, az úttengelytől 18 méter távolságban lévő épület telepítés javasolt, mely távolság esetében már jóval alatta marad a közlekedési eredetű zajterhelés mértéke a határértékeknek. A tervezett gazdasági funkció forgalomnövelő hatása kismértékű. A terület feltárása a jelenlegi helyzetben meglévő 089 hrsz.-ú kiszolgáló útról tervezett. A közlekedési eredetű zajterhelés a meglévő állapothoz képest számottevő növekedést 
nem okoz. Zajvédelmi szempontból kedvező, hogy a lakóterületek a tervezett gazdasági területtől távolabb helyezkednek el, így ebből fakadó konfliktus nem adódik. A tervezett új gazdasági funkció zaj tekintetében új üzemi eredetű zajforrásnak számít Remeteszőlősön. Zaj- és levegővédelem szempontjából a kijelölésre tervezett gazdasági kereskedelmi terület kedvező elhelyezkedésű. A település lakóterületeitől, védendő funkcióitól távol helyezkedik el. A szomszédos ingatlanon kijelölt különleges belbiztonságot szolgáló terület magába foglal oktatási és lakó funkciót is, azonban a védendő épületek a gazdasági területtel szomszédos telekhatártól 
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messzebb helyezkednek el. A közös ingatlanhatár mentén raktározási és egyéb kiszolgáló funkciók találhatók, a védendő épületek mélyen a telek belsejében, több mint 100 m-re a telekhatártól találhatók, így a tervezett területhasználatból eredő konfliktus nem várható. A tervezett gazdasági kereskedelmi terület területfelhasználási egység elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezését engedélyezi, így telekhatáron túlnyúló zajterhelés terhelés nem feltételezhető, mellyel a szomszédos településen, Nagykovácsin sem okoz negatív, korlátozó hatást zaj- és levegőtisztaság-védelmi szempontból 
sem. 
 

A hulladékgazdálkodás szempontjából figyelembe kell venni a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat (jelenleg a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt), betartva annak a hulladékkezeléssel és hulladékhasznosítással kapcsolatos előírásait. A tervezett létesítményekben keletkező kommunális szilárd hulladék kezelése, a környező területekhez hasonlóan, annak szabályos és szakszerű elhelyezésével és elszállításával megoldható. A gazdasági funkcióból adódó esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok, melynek megfelelő környezet szennyezését kizáró kezelését, biztonságos tárolását, az elszállításig meg kell oldani. A keletkező veszélyes hulladékot közvetlenül a keletkezés helyén, biztonságosan, a környezet szennyezését kizáró, elkülönített zárt tárolókban kell elszállításig elhelyezni. A veszélyes hulladékok kezelése során a mindenkor hatályos veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló (jelenleg a 225/2015. (VIII. 7.)) Korm. rendelet előírásait kell betartani. A hatályos jogszabályok, hulladékkezeléssel és hulladékhasznosítással kapcsolatos előírásait betartva nem jelentenek szennyező forrást a területre, a környezetminőséget pedig nem veszélyeztetik. 
3.5.4 Közlekedési javaslatok A 11104 jelű mellékút jelentős forgalmat bonyolít, mely Remeteszőlős környezetterhelésének nagy részét jelenti. A megoldás a közúti közlekedés komplex fejlesztésével érhető csak el, mely a bevezető utak kapacitásnövelését, vagy a körgyűrű északi szektorának megépítését jelenti. A 2003. évi többször módosított OTrT Remeteszőlős Községen áthaladóan tervezte az M0-ás tervezett észak-nyugati nyomvonalát, azonban a jelenleg hatályos OTrT Szerkezeti Tervéből a Községet érintő gyorsforgalmi út nyomvonala már nem tervezett. 

Az 1. sz. módosítással érintett terület megközelítéséhez a Nagykovácsi útról új közlekedési csomópont kiépítése nem tervezett a domborzati viszonyok okán. A telkek megközelítéséül majdan szolgáló közlekedési területek, mint a Nap utca és a 089 hrsz.-ú kiszolgáló út területének felülvizsgálata szükséges a gazdasági területeket kiszolgáló utak műszaki paramétereinek követelményei szerint a Szabályozási Terv készítése során. 
A tervezett gazdasági terület tömegközlekedési kapcsolatokkal jól ellátott, így további járat bevezetésére, illetve megállóhelyek fejlesztésére nincsen szükség. Az 1. sz. módosítással érintett területtől a legközelebbi buszmegálló kb. 200 méterre található. 
A 2021 szeptemberében átadott Adyliget–Remeteszőlős kerékpárút 914 méter hosszúságban a Nagykovácsi út mentén halad el, a módosítással érintett területtől délre. A tervezett gazdasági terület csatlakozásai a 089 hrsz.-ú ingatlanon valósulhatnak meg, ezáltal nem keresztezve a kerékpárutat. A megközelítés tehát nem az 11104 j. Nagykovácsi útról történne, mivel a kihajtás ilyen téren való megvalósítása esetén a kerékpárutat át kellene építeni a kapubehajtóknál nagyobb (tehergépkocsik és nyerges szerelvények) teherbírásra. 
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Jelenleg a módosítással érintett 098-0103 hrsz.-ú ingatlanok előtti Nagykovácsi út szakaszán kiépített gyalogos közlekedési felületek nincsenek, burkolt járdák, gyalogos felületek kiépítése ez esetben a biztonságos meglévő és tervezett gyalogos forgalom lebonyolítása érdekében javasolt, kiváltképp a 11104. jelű út mentén a legközelebbi autóbusz-megállóig. A tervezett fejlesztéssel kapcsolatos parkolási igények megvalósításánál a legfontosabb szempont, hogy a tervezett funkció alapján kalkulált gépjármű – parkoló szám elhelyezését telken belül kell megoldani. A telken belüli parkolás esetében minden esetben az OTÉK 4. sz. melléklete szerinti minimális parkoló kiépítése szükséges. 
3.5.5 Közművesítettségi javaslatok Általánosságban elmondható, hogy a tervezett gazdasági terület közműellátása a Nagykovácsi úton lévő közműhálózatokra való rácsatlakozással ellátható, így a meglévő hálózatok kapacitástartalékait a konkrét építési szándék megvalósításának idejében szükséges vizsgálni és egyeztetni a közműszolgáltatókkal. A regionális vezetékek és létesítmények üzemeltetője a DMRV Zrt. Az 1. sz. módosítással érintett területbe tartozó 098-0103 hrsz.-ú ingatlanok déli határain, a Nagykovácsi úttal párhuzamosan fut Főváros irányából kiépített NA 200-as ivóvíz gerincvezeték. Remeteszőlős területén a vízellátó hálózat minden utcában kiépült. Az ellátó vezetékek d 110-es és d 90-es méretűek, az anyaguk egységesen KPE. A területen előzetesen tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági funkció alapján becsült napi vízigény 33 m³. A módosítással érintett terület ivóvízellátását az ivóvízvezetékről leágazó NA 90 vezetékkel kiépített leágazással oldható meg a leghatékonyabban. 

 

Ivóvízellátás: Közműigény a legnagyobb beépítettséggel (40%) számolva kereskedelmi és szolgáltató funkció esetén: 
 Teljes terület: 1,38 hektár Beépíthető terület: 5 520 m2 

 6 l/d*m2 * terület = 33 120 l/d (0,38 l/s) 

Összesen: 33 m3/nap 
 Remeteszőlős területén elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat üzemel, az általa összegyűjtött szennyvizeket a település déli részén üzemelő szennyvízátemelő telepről induló szennyvíz nyomóvezetéken keresztül nyomják a Fővárosi Csatornázási Művek csatornahálózatba. Remeteszőlős szennyvízcsatorna hálózata gravitációs rendszerű, rajta a szükséges helyeken átemelők és a hozzájuk tartozó nyomóvezetékek üzemelnek. A módosítással érintett terület déli határán a Nagykovácsi úttal párhuzamosan, valamint a 0103 hrsz.-ú ingatlanon NA 300 nyomott szennyvízcsatorna halad keresztül. A terület szennyvízelvezetése is várhatóan erről a nyomott szennyvízcsatorna vezetékről kiépített leágazással oldható meg a leghatékonyabban. 
 

Szennyvízelvezetés: Közműigény: 33*0,9 = 29,7 m3/nap 
 

Az 1. sz. módosítással érintett területen Remeteszőlős területéről az Ördög árok keleti irányban szállítja el a lehulló csapadékvizeket. A felszíni vízrendezés a Nagykovácsi út mentén nyílt árkos 
rendszerrel történik, a talajadottságok miatt pedig a csapadékvizek nagyrészben elszikkadnak. A jelentkező csapadékvizek túlnyomó többségét a módosítással érintett területen belül helyben kell 
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elszikkasztani, vagy záportározókból csak erősen csökkentett kifolyással lehet a természetes vízfolyásba engedni. 
 

Csapadékvíz elvezetés: a tervezett 40% beépítettséggel és 20% minimum zöldfelülettel számolva kereskedelmi és szolgáltató funkció esetén: 
 keletkező csapadék m³ 

Qm A ip α p t V  keletkező csapadék 
l/s 

vízgyűjtő 
Ha 

mértékadó intenzitás 
l/s/Ha 

lefolyási tényező 
gyakoriság időtartam 

keletkezett csapadék 
 

283,18 1,64 270 0,95 4 év 30 perc 509,72 m³ 
 

A tervezett gazdasági területen közvetlen ellátást biztosító villamosenergia-hálózat nem létesült, habár a terület nyugati oldalán halad egy 22 kV-os villamosenergia légvezeték. A település villamosenergia ellátásának szolgáltatója az ELMŰ-Hálózati Kft.. Remeteszőlős villamosenergia ellátásának bázisa a Solymár közigazgatási területén üzemelő 132/22 kV-os alállomás. A terület villamosenergia ellátását várhatóan a 22 kV-os villamosenergia légvezetékre történő rácsatlakozással kell majd alakítani, aminek a betáplálási módját a tényleges tervezéskor fogja a szolgáltató meghatározni. 
 

Az 1. sz. módosítással érintett területen közvetlen ellátást biztosító földgázhálózat nem létesült, de a terület déli szomszédságában a Nagykovácsi úttal párhuzamosan fut NA 110-es nagyközép-nyomású földgázvezeték. A település földgázellátásának szolgáltatója az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. Remeteszőlős gázellátásának bázisa a Madár utcánál üzemelő nyomáscsökkentő állomás, amelynek betáplálása a fent említett NA 110-es méretű nagyközép-nyomású vezetékről leágazó bekötéssel épült ki. A módosítással érintett terület földgázellátása is várhatóan erről a nagyközép-nyomású vezetékről kiépített leágazással oldható meg a leghatékonyabban. 
 A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. biztosítja, de természetesen több szolgáltató is rendelkezésre áll elérhető távolságon belül. 
 A vezetékes hírközlési (táv és műsorelosztási) szolgáltatás bár műszaki megjelenésében közmű jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként valósítja meg. 
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4. A NAGYKOVÁCSI ÚT MENTI LAKÓTELKEKEN KÉZMŰIPARI 
TEVÉKENYSÉGET SZOLGÁLÓ RENDELTETÉSI CÉLÚ ÉPÍTMÉNYEK 
ELHELYEZHETŐSÉGE 

(3. számú módosítással érintett terület) 

 

4.1 A módosítás célja és a tervezett területhasználat ismertetése 

A Nagykovácsi út menti lakótelkeken az Önkormányzat a helyi gazdaság élénkítésének elősegítését tűzte ki fejlesztési célul. Ennek okán az érintett 217-235 hrsz.-ú ingatlanokon a lakó, mint fő rendeltetési használatot nem zavaró hatású kézműipari építmény, műhely elhelyezhetőségének szabályozási feltételeit kell rögzíteni a Nagykovácsi út 50 méteres védőtávolságán belül. 
4.2 A Helyi Építési Szabályzat módosítási javaslata A Község déli részén elhelyezkedő a közigazgatási határ, valamint a Nagykovácsi út mentén fekvő a Szabályozási Terven jelölt Lke-1 jelű építési övezetbe sorolt 217-235 hrsz.-ú telkeket érintő HÉSZ módosítás szükséges. A kézműipari rendeltetés elhelyezhetőségének biztosításául a rendeltetés fogalmi meghatározása mellett a HÉSZ kiegészítése javasolt az alábbiak szerint: 

 

A fogalommagyarázat kiegészítése szükséges: 
kézműipari rendeltetés: Olyan termelő- vagy szolgáltatóipari rendeltetés, amelyben a fő rendeltetést 
hordozó helyiségek összes nettó alapterülete nem haladja meg a 150 m2-t, a foglalkoztatottak száma 
legfeljebb 5 fő és a tevékenység a működése során kielégíti a lakóterületre vonatkozó 
környezetvédelmi határértékeket. 
 

A kézműipari tevékenységet szolgálóan a Nagykovácsi út mentén elhelyezhető építményekről 
a kertvárosias (Lke jelű) lakóterületek általános előírásai (31.§)  és részletes előírásai (32.§) 
között kell rendelkezni. 

31. § 

„A kertvárosias lakóterület (a továbbiakban: Lke) építési övezeteiben elhelyezhető rendeltetések: 
a) lakó, 

b) a helyi lakosság ellátását szolgáló, bruttó 200 m2 kereskedelmi, szolgáltató, 
c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
d) szállás jellegű, 

ahol az építési övezeti előírások megengedik: kézműipari.” 

 
Az Lke jelű építési övezetek egyedi előírásai: 
Kézműipari rendeltetés elhelyezése a szabályozási tervlapon jelölt helyen, az Lke-1 jelű építési 
övezetben megengedett. 
 
számozás hibajavítása 31.§(6): 
„(6) A melléképítmények és kiegészítő rendeltetésű építmények kizárólag építési helyen belül 
helyezhetők el, kivétel a 26.§(3) bekezdésben foglaltakat.” 
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.3 A szakági javaslatok ismertetése 

A területre vonatkoztatott táj-, és természetvédelmi, zöldfelületi, környezetvédelmi, valamint az örökségvédelmet, a közlekedést és a közműveket érintő szakági javaslatok együttes fejezetben, a következőkben közölt külön alfejezetekben kerülnek bemutatásra. 
4.3.1 Tájrendezési és zöldfelületi javaslatok 

A tervezett módosítás a környezetminőség romlással járó változtatási szándékokat nem javasol. 
Az érintett terület belterületen helyezkedik el, és ahogy a település egésze a terület is 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület. A tervezet létesítmények kialakításánál fokozott figyelmet kell fordítani a vonatkozó Településkép védelmi rendeletben foglalt településképi követelményekre. A zöldfelületeket a meglévő táji elemek figyelembevételével és a termőhelyi adottságoknak megfelelő fajok alkalmazásával kell kialakítani. Az igényes zöldfelületek kialakítását, kiváltképp a nagyforgalmat bonyolító Nagykovácsi út mentén 
javasoljuk, hogy a mellékúton lévő közúti forgalom káros emissziójában a környezetre jelentős mértékű pozitív hatás érvényesüljön. 

4.3.2 Örökségvédelmi javaslatok Az érintett területen belül, valamint közvetlen környezetébe sem épített örökség, sem régészeti lelőhely nem található. Az örökség védelmi továbbra is biztosított. 
4.3.3 Környezetvédelmi javaslatok Jelen módosítást szükségessé tevő fejlesztési szándék révén nem várhatóak jelentős negatív környezeti hatások. A telepítendő tevékenységek vonatkozásában a felszín alatti vizek és a talaj védelme érdekében a vonatkozó mindenkor hatályos (jelenleg a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet) jogszabályok előírásait kell betartani. Jelen módosítás során potenciálisan talajszennyező funkciók megjelenését megengedő övezetek kijelölése nem történik, mely környezeti szempontból nem eredményez negatív hatásokat. 

 A tervezett építmények elhelyezésének feltétele a keletkező szennyvizek közcsatornába történő vezetése vagy egyedi szennyvíztisztító telepítése. Veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek közvetlenül nem vezethetők a befogadóba, megfelelő előtisztításukról gondoskodni kell. A csapadékvíz-elvezetés megoldása a vízgyűjtő területekkel együtt kezelendők. 
 A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) sz. kormányrendelet és a légszennyezettségi határértékekről, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékéről szóló 4/2011. (I. 14.) sz. VM rendelet előírásait kell 
alkalmazni. Az érintett területen kialakítandó építményeknek többlet forgalomvonzó hatása kismértékben várható, ezáltal nem, vagy csak nem számottevő negatív hatásokat okozhat a levegőminőség tekintetében. A zöldfelületek fejlesztésével a terület kondicionáló hatása és mikroklimatikus viszonyai tovább javíthatók. 
 A zaj és rezgésvédelem előírásait a zaj- és rezgésvédelemről szóló 284/2007. (X.29.) Korm. 
rendelet, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EÜM rendelet szabályozza. A területen kialakítandó épületek, építmények kialakítása eredményezhet időszakosan jelentős zaj- és rezgésterhelést. 
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A hulladékgazdálkodás szempontjából figyelembe kell venni a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat (jelenleg a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt), betartva annak a hulladékkezeléssel és hulladékhasznosítással kapcsolatos előírásait. A keletkező veszélyes hulladékot közvetlenül a keletkezés helyén, biztonságosan, a környezet szennyezését kizáró, elkülönített zárt tárolókban kell elszállításig elhelyezni. A veszélyes hulladékok kezelése során a mindenkor hatályos veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló (jelenleg a 225/2015. (VIII. 7.)) Korm. rendelet előírásait kell betartani. A területeken csak az ott keletkezett veszélyes hulladék gyűjthető ideiglenesen. 
4.3.4 Közlekedési javaslatok Az érintett területek a község belterületi részén fekszenek, melyek a vele párhuzamosan futó Nagykovácsi útról közelíthetők meg. A módosítással érintett terület ingatlanjai jelentősen mélyebben vannak az útpálya szintjéhez képest. A módosítás a meglévő közúti közlekedés-hálózat 

elemeit nem érintik. Az országos útra való kilátást, az útra való rálátást a 3 méteres előkert biztosítja, ezáltal jelentősen csökkentve a balesetveszélyt. 
4.3.5 Közművesítettségi javaslatok Remeteszőlős ma már a jól közművesített települések közé tartozik. Közműellátására a vízellátás, a szennyvízelvezetés-kezelés, a villamosenergia ellátás, a földgázellátás és az elektronikus hírközlés hálózati rendszere kiépült. Közművek vonatkozásában a csapadékvíz-elvezetés megoldása a legmeghatározóbb konfliktus. Az érintett területen belül kialakítandó kézműipari funkciójú létesítmények elhelyezésére a teljes közműellátás biztosított. 
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5. A 09 HRSZ.-Ú INGATLAN 

(4. számú módosítással érintett terület) 

5.1 A módosítás célja és a tervezett területhasználat ismertetése Remeteszőlős Község külterületén elhelyezkedő 09 hrsz.-ú földrészlet megosztása tervezett a 
fentebb található változási vázrajz alapján. A megosztás célja a Vénusz utca folytatásában az 53 

hrsz.-ú telek közterületi kapcsolatának rendezéséhez szükséges telekalakítás. A megosztás következtében kialakuló 09/2 hrsz.-ú ingatlan művelési ága kivett magánútként tervezett. A kivett magánút továbbra is állami tulajdonban marad. A tervezett telekalakítással összhangban a 4. sz. 

módosítással érintett területen szükséges Remeteszőlős Szabályozási Tervén a kiszolgáló és egyéb utak területének kismértékű növelésének rajzi jelölése. 
5.2 A Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosítási javaslata 

A telekalakítás során kialakuló 09/2 hrsz.-ú ingatlan területe 394 m2, mely telek legkeskenyebb pontján a telekszélesség 3,85 méter. Remeteszőlős Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
7/2017.(VI.14.) önkormányzati rendeletében a magánutak létesítésének szabályai az alábbiak, melyek az alábbi előírásokkal javasolt kiegészíteni: 
 

Magánút akkor létesíthető ha az  
a) belterületen közvetlenül közterülethez,  
b) külterületen közvetlenül közterülethez, vagy közterülethez kapcsolódó magánúthoz 

csatlakozik. 
c) Egynél több építési telek feltárására szolgáló magánút kialakítása esetén azt közhasználatra 

átadott magánútként kell kialakítani és fenntartani. 
 
Magánút telkét a szabályozási tervlapon jelöltek szerint kell kialakítani, jelölés hiányában: 

a) lakóövezet feltárását biztosító kiszolgáló út esetén minimum 10,0 méter, gazdasági övezet 
feltárását biztosító kiszolgáló út esetén: minimum 15,0 méter, 

b) külterületi mezőgazdasági út esetében csapadékvíz szikkasztással: minimum 6,0 méter, 
c) külterületi burkolt mezőgazdasági út esetében csapadékvíz elvezetéssel: minimum 8,0 méter.  
d) gyalogos út és kerékpárút esetén: OTÉK szerint. 

 

Országos védett természeti területen kialakított magánutat közforgalom elől elzártan kell kialakítani 
és fenntartani az alábbi feltételek teljesülésével: 

a) a magánút kialakítása nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja az országos jelentőségű 
fokozottan védett természeti területet, a védett természeti értékeket, 

b) a területen fokozottan védett természeti terület élővilágát zavaró létesítmények vagy világító 
reklámberendezés nem telepíthető, 

c) a magánút körbekerítése nem megengedett, a közforgalom kizárását forgalomtechnikai 
berendezésekkel (táblázás) kell biztosítani.” 

 A Szabályozási Terv módosítása az SZT-4 jelű tervlap szelvényét érinti. A változási vázrajz szerinti javasolt telekhatárral fedésben övezethatár jelölése javasolt, a kiszolgáló és egyéb utak 
területe jelölésének kiterjesztésével és új tájékoztató elemkén a magánút jelölése szükséges. 
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4. számú módosítással érintett terület 

Kivágat a hatályos és a javasolt Szabályozási Tervből 

  

 

5.3 A szakági javaslatok ismertetése 

A területre vonatkoztatott táj-, és természetvédelmi, zöldfelületi, környezetvédelmi, valamint az örökségvédelmet, a közlekedést és a közműveket érintő szakági javaslatok együttes fejezetben, a következőkben közölt külön alfejezetekben kerülnek bemutatásra. 
5.3.1 Tájrendezési és zöldfelületi javaslatok 

A 09 hrsz.-ú ingatlan fokozottan védett természeti területként része a Budai Tájvédelmi Körzetnek és a Budai-hegység kiemelt jelentőségű természetmegőrzési (Natura 2000) területnek, az Országos Ökológiai Hálózat magterület övezetének, valamint barlang felszíni védőterület. A területen a magánút kialakításával kapcsolatosan a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztályán (továbbiakban: Kormányhivatal) környezeti vizsgálati eljárás került lefolytatásra, mely eljárást a 
PE-06/KTF/21248-21/2020. ügyiratszámú határozat lezárta. 
Az eljárás során a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a Környezetvédelmi 
Kormányhivatal is azt az álláspontot képviselte, hogy a területen csak közforgalom elől 
elzárt magánút kialakítása történhet. A hatályos Szabályozási Terv alapján a 09 hrsz.-ú ingatlan 217 m2-nyi területen jelenleg is kiszolgáló és egyéb utak területével érintett. A javasolt módosítás következtében mindösszesen csupán 177 m2-nyi erdő, valamint kivett kopárság művelési ágba tartozó alrészlet kerül kivett magánút művelési ágba kizárólag az 53 hrsz.-ú telek térbeli kapcsolatának, megközelítésének biztosítására. A megosztással létrejövő 09/2 hrsz.-ú ingatlanon közforgalom elől elzárt magánút kialakítása 

javasolt, kizárólag célforgalom számára engedélyezett használattal (ingatlan tulajdonosai és hozzátartozói, valamint az erdőgazdálkodók és az erdőbe látogat turisták). A közforgalom elől elzárt magánút elkerítése nem megengedett, azonban a 09/1 hrsz.-ú véderdő természetvédelmi 
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értékeinek megőrzése és védelme érdekében egyéb információs és forgalomtechnikai eszközök alkalmazása javasolt. 
 

A 177 m2 nagyságú kiszolgáló út (magánút) kijelölése a védett természeti terület használatát nem korlátozza, a természetvédelmi célokkal ellentétesen nem változtatja meg. A magánút kialakítása és fenntartása során fokozottan figyelemmel kell lenni arra, hogy az ne veszélyeztesse vagy károsítsa az országos jelentőségű, fokozottan védett természeti területet, a védett természeti értékeket, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeket, az ott 
található közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajokat és élőhelytípusokat, valamint a fenntartási célok elérését.  

5.3.2 Örökségvédelmi javaslatok 

A 4. sz. módosítással érintett területen belül, valamint közvetlen környezetében régészeti lelőhely nem található. Az örökség védelme továbbra is biztosított. 
5.3.3 Környezetvédelmi javaslatok A területen a magánút kialakításával kapcsolatosan a Kormányhivatal 2020-ban előzetes környezeti vizsgálati eljárást folytatott le. Az ügy lezárásaként a Kormányhivatal megállapította, hogy a telekalakításnak jelentős környezeti hatása nincs. A jelenlegi változtatás iránya szempontjából a környezeti hatás nem jelentős, mivel a hatályos Szabályozási Terv a módosítással érintett területen 217 m2-en jelenleg is kiszolgáló utat jelöl, mindösszesen 177 m2-nyi terület kerül újonnan kiszolgáló és egyéb utak területébe. A fentiek alapján a tervek készítése tekintettel 

van arra, hogy a szabályozás nem veszélyeztetheti a település természeti és tájképi értékeit, a környezeti elemeket, az emberi egészséget, az életminőség feltételeit. A módosítás a jelenleg érvényben lévő környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi jogszabályokkal összhangban készült. 
5.3.4 Közlekedési javaslatok Remeteszőlős 09 hrsz.-ú földrészlet megosztásával létrejövő 09/2 hrsz.-ú ingatlanon magánút kialakítását tervezi. A védett természeti területen nem javasolt olyan létesítés, mely annak jellegét és állapotát veszélyezteti, károsítja, mint pl.: a gépjárműáthajtás. A magánutat zsákutcaként 

javasolt kialakítani és fenntartani. A magánúton gépjárművel történő átjárást csak a célforgalom számára (erdészet) javasolt engedélyezni. A fokozottan védett természeti terület parkolóként nem használható.  A kivitelezési munkálatok területigényét a műszakilag indokolható legkisebb térmértékre kell csökkenteni. A magánút területén anyag deponálása nem lehetséges. A Vénusz utca közterületének határán a mindkét irányból behajtani tilos kivéve célforgalom, a várakozni tilos és a fokozottan védett természeti terület tábla kihelyezése szükséges. A fokozottan védett természeti terület élővilágát zavaró létesítmények (világítás, reklámfelületek) nem helyezhetők el. 
5.3.5 Közművesítettségi javaslatok 

A 4. sz. területen az 53 hrsz.-ú ingatlan felé NA 90 vezeték fut, melyre nyugat felől tűzcsap csatlakozik. A tűzcsap megközelíthetőségének biztosítását továbbra is biztosítani szükséges. A telekhatároktól mért 3-3 méter szélességben érintett az Ördög-árok fenntartási sávja, mely a csapadékvizek elvezetésében, szikkasztásában kiemelt szerepet töltenek be. Megtartásuk és fenntartásuk mindenképpen ajánlott. 
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6. A TKR MEGALKOTÁSÁVAL KAPCSOLATOS HÉSZ 
JOGHARMONIZÁCIÓT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK 

6.1 A módosítás célja A módosítás célja, a Remeteszőlős Község 7/2018. (VI.25.) sz. Ök. rendelettel jóváhagyott Településkép védelmi rendelet (TKR) módosításával összefüggésben szükségessé váló HÉSZ jogharmonizáció kidolgozását tartalmazó módosítások. 
6.2 A Helyi Építési Szabályzat módosítási javaslata A jogharmonizációs követelmény miatt a településképi arculatot meghatározó előírások kikerülnek a HÉSZ-ből. 
 

18. Általános előírások 

18. § 
 

(3) A közművek műtárgyainak és építményeinek elhelyezésekor figyelemmel kell lenni 
a) településképi megjelenésre, 
b) környezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag), 
c) a hálózatokhoz való hozzáférhetőségre 

 

22. Villamosenergia ellátás 

22. § 

 

(1) Külterületi beépítésre nem szánt területen –erdőterület kivételével– egy oldali közös 
oszlopsoron kell a villamosenergia szolgáltatást nyújtó és a vezetékes hírközlési hálózatokat 
elhelyezni, amelyre egyben a felmerülő közvilágítási igény esetén, a közvilágítást szolgáló 
lámpafejek is elhelyezhetők. 

(2) Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti 
elhelyezéssel lehet csak kivitelezni. 

(3) Erdőterületen föld feletti hálózatépítés csak akkor lehetséges, ha az nem igényel erdőirtást. Ha a 
hálózat kiépítésének nyomvonalát erdőterületen kellene átvezetni, akkor a hálózat számára olyan 
sávot (erdei, vagy közutat) kell választani, ahol fakivágás nélkül lehet elhelyezni, de oda is csak 
földalatti telepítéssel lehet építeni. 

 

23. Földgázellátás 

23. § 

 

Földgázvezetéket közterületen és magán telken belül is csak földalatti elhelyezéssel szabad 
kivitelezni. 
 

24. Megújuló energiatermelő létesítmények 

24.§ 

 

(1) Háztartási méretű kiserőmű (szélgenerátor) telepítésének feltétele, hogy: 
a)  magassága a telepítés telkére vonatkozó előírásokban rögzített épület magasságot max 3 

m-en túl nem haladhatja meg, 
b) a dőlés távolsága minden irányban saját telken belülre essen, 
c) az előző két bekezdés teljesítésével sem telepíthető 

ca) Lke, Vt építési övezetekben, 
ce) tájképvédelmi területen. 
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25. Elektronikus hírközlés 

25.§ 
 

(1) Beépítésre szánt új fejlesztési területeken, ahol a villamosenergia ellátásra vonatkozóan a 
hálózatok földalatti elhelyezése javasolt, ott az elektronikus hírközlési hálózatokat is földalatti 
elhelyezéssel kell építeni.  

(2) Beépítésre nem szánt területen új elektronikus hírközlési hálózat föld feletti fektetéssel is 
kivitelezhető, ha egyéb föld feletti hálózat nincs kiépítve, ez esetben önálló oszlopsor 
létesíthető. 

(4) Vezeték nélküli szolgáltatás építményeit belterületen, beépítésre szánt területen önálló 
tartószerkezetre telepíteni nem lehet, az csak meglevő építményre telepíthető. 

(5) Műszaki létesítményekre, azokhoz illeszkedő formai kialakítású antenna elhelyezhető. 
 

27. Kerítés 

27.§ 
 

Lke és Vt építési övezetekben a kerítésnek legalább 50%-ban áttörtnek kell lennie, melynek 
magassága maximum 1.8 méter magas lehet, kivéve a Nagykovácsi út mentén fekvő telkek esetében, 
ahol a Nagykovácsi úttal határos telekvonalon, tömör, maximum 2,0 méter magas kerítés létesítése 
is megengedett. 
 

28. Építés lejtős terepen, támfal, rézsű, támfalgarázs 

28.§ 
 

(5) Amennyiben a telek előkerti és a közterületi csatlakozás közötti eredeti terepszint magassági 
különbsége nagyobb 2,0 méternél, a közterület felőli támfal járdaszinttől mért magassága nem 
lehet nagyobb 1,8 méternél, melyre legfeljebb 1,0 méter magas, legalább 50%-ban áttört kerítés 
építhető. 

 

29. Tetőfelépítmény 

29.§ 
 

Remeteszőlős közigazgatási területén magastető és lapostető létesítése egyaránt megengedett.  
 

30. Közterületekre, közhasználat céljára átadott területekre vonatkozó rendelkezések 

30. § 
 

(1) A település közterületein, közhasználat céljára átadott területein elhelyezhető építmények, 
köztárgyak az alábbiak: 
a) reklám, hirdető berendezés önálló, maximum 1,0 méter átmérőjű hirdetőoszlopon, kivéve 

a közúti célú közlekedési célú közterület lakott területen kívüli szakaszai külterületi 
szakaszai, 

b) árusítópavilon, 
c) közúti-, tömegközlekedéssel kapcsolatos várakozóhely, 
d) köztisztasággal kapcsolatos tárgyak, 
e) művészeti, kegyeleti szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, utcabútor, 
f) építési munkával kapcsolatos állvány ideiglenesen, 
g) építőanyag és törmelék ideiglenes jelleggel, 
h) távbeszélő fülke, 
i) közvilágítási, közlekedésirányítási, hírközlési műtárgy, 
j) közúti-, tömegközlekedéssel kapcsolatos várakozóhely, 
k) köztisztasággal kapcsolatos tárgyak, 
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l) szabadtéri sport épületnek nem minősülő építményei, tárgyai. 
(2) Közterületen vagy közhasználat céljára átadott területen az (1) bekezdés szerinti építmények, 

köztárgyak, illetve berendezések, korlátok a gyalogossáv és az úttest felöli biztonsági sáv 
közötti berendezési sávban létesíthetők, ha rendeltetésszerű használatuk a közlekedést, 
közművek elhelyezését, üzemeltetését, karbantartását nem zavarja, illetve nem veszélyezteti. 

(3) Közterületen: 
a) pavilonok, 
b) egyéb sátor, ponyva 
nem helyezhetők el. 

(4) Kerítés közműterület lekerítése céljából elhelyezhető. 
(5) Az üzlethelyiségek előtti árusításhoz tartozó közterületi kitelepüléshez hatósági engedély 

szükséges. Az árubemutatásra szolgáló tartószerkezetek csak mobilak lehetnek, melyeket az 
árusítás befejeztével a közterületről el kell távolítani. 

(6) Árusító automata – a parkoló-, jegyárusító és bankjegy-automata kivételével – közterületen 
nem helyezhető el. 

(7) Gyalogos-átkelőhely nélküli forgalmi csomópontban az úttest szegélyének sarokpontjától 
mért 50,00 méteren belüli részén csak 0,5 méternél kisebb építmény, köztárgy, berendezés, 
illetve növényzet telepíthető. 

 

43. Az Ev jelű erdőterület övezet egyedi előírásai 
43. § 

 

(5) Az övezetben a (3) bekezdésben sorolt építmények kizárólag környezetbe illeszkedő 
kialakítással, természetes anyaghasználattal létesíthetők, legfeljebb 100 m2 alapterületen 
létesíthetők. 

(6) Az erdőterületeken természetvédelmi és vadvédelmi okokból legfeljebb 1,8 méter magas, 
fából, vagy vadhálóból készült lábazat nélküli, legfeljebb 80%-ban áttört kivitelű kerítés 
létesíthető. 

 

48. Különleges beépítésre nem szánt (Kb-rek-1) területek általános előírásai 
48. § 

 

(4) A Kb-rek -1 jelű övezetben épületek kialakításánál természetes anyaghasználat alkalmazandó. 
(5) A Kb-rek-1 jelű övezetben az elő-, oldal- és hátsókert mértéke egyaránt 5,0 méter. 
(6) A Kb-rek-1 jelű övezetben az Ördög-árok vízfolyással határos telekhatáron 5,0 méter széles 

zöldfelületet kell biztosítani, melyen a meglévő értékes növényzet fenntartandó és fejlesztendő. 
(7) A Kb-rek-1 jelű övezetben Ördög-árok vízfolyás mentén növénytelepítések során az ökológiai 

igényeknek, vízparti jellegnek megfelelő őshonos növényfajokat kell alkalmazni.  
(8) A Kb-rek-1 jelű övezetben a Nagykovácsi út melletti telekhatáron többszintű növénytelepítés, 

egy sor fa és cserjesáv biztosítandó a környezeti hatások mérséklésére. 
 

2. sz. melléklet: Jelen rendelet alkalmazásában használt fogalmak magyarázata 

 

7. lapostető 

 

A szabályzat előírásainak alkalmazása során lapostetőnek kell 
tekinteni minden, 10% alatti lejtésű tetőfelületet. 

12. tájba illeszkedő Az építmény, épület tömegformálásával, homlokzati 
kialakításaival minimálisra csökken az épített környezet és a táj- 
és természeti környezet konfliktusa. 
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6.3 A szakági javaslatok ismertetése A javasolt módosítás kizárólag a jogharmonizációt követő HÉSZ-ben történő építésjogi szempontból értékelhető. A táj-, és természetvédelmi, zöldfelületi, környezetvédelmi, valamint az örökségvédelmet, a közlekedést és a közműveket érintő szakági javaslatok vonatkozása nem értelmezhető, így szakági javaslatok nem kerültek kidolgozásra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2021. november hó  
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IRATOK 

 
 



1 

 

REMETESZŐLŐS KÖZSÉG 

egyes részterületeire vonatkozó TSZT, HÉSZ eseti módosítása a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 

alapján lefolytatott teljes véleményezési eljárás lezárása 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE 

 

1./ A településrendezési eszközök módosítását megalapozó döntés 

A változtatási szándékát a Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2021. (III.30.) számú 

önkormányzati határozatokban foglalt döntések alapján deklarálta. A véleményezési eljárás 
egyszerűsített eljárásban került lefolytatásra. 
 

2./ Partnerségi egyeztetés 

Az Önkormányzat a tárgyi településrendezési eszköz módosítással kapcsolatban a partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint lefolytatta. 
A kifüggesztésről szóló jegyzőkönyv jelen irat mellékleteként csatolásra került. 
A véleményezési szakaszban a tervezettel kapcsolatban írásos észrevétel nem érkezett.  
A lakossági fórum 2021 október 14-én került megtartásra, melynek jegyzőkönyve jelen irat 
mellékleteként csatolásra került. A tervezettel kapcsolatban észrevétel nem volt. 
 

3./ Véleményezésbe bevont szervektől beérkezett válaszok kiértékelése 

 

A véleményezésbe bevont, véleményt NEM küldő szervek: 

1. 

Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság 

Vasúti Hatósági Főosztály 

2. 

Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság 

Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály 

3. Fővárosi Katasztrófavédelmi igazgatóság 

4. Országos Vízügyi Igazgatóság 

5. 
Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály 

6. BFK Természetes Gyógytényezők Hivatala 

7. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

9.  Nemzeti Földügyi Központ 
10. Országos Rendőr-Főkapitányság 

11. 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Hajózási Hatósági Főosztály 

12. 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály 

 Budakeszi Város Önkormányzata 

 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 
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A véleményezésben részt vett, és kifogást nem emelő, tájékoztatást, észrevételt tett 

államigazgatási szervek: 

1. 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Hatósági Osztály;  . Iktsz: 36300/4763-1/2021. ált 

2. KDV Vízügyi Igazgatóság, Budapest Üisz.: 03968-0020/2021 

3. 
PMK Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály 

Erdőfelügyeleti  Osztály 
PE/ERDŐ/5498-6/2021 

4. 
PMK 

Földhivatali Főosztály Földügyi Osztály 
10.171-3/2021. 

5. 
Budapest Főváros Kormányhivatala 

Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály;  
Iktsz.: BP/0801/00778-6/2021 

Iktsz.: BP/0801/00778-2/2021 

6 BFK Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
BP/2602/00033-1/2021 

BP/2602/00812/2021 

7. 
Honvédelmi Minisztérium 

Állami Légügyi Főosztály;  Nyt.sz.:11314-4/2021/h 

8. 
Honvédelmi Minisztérium 

Hatósági Főosztály;  Nyt.: 77080-2/2021/h 

9. Országos Atomenergia Hivatal;  OAH-2021-00017-1367/2021 

10. 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztály;  

BP/PNEF-TKI/1944-112021, 

BP/PNEF-TKI/1944-12/2021 

11. 

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 

Bányászati és Gázipari Főosztály, Budapesti 

Bányafelügyeleti Osztály;  
SZTFH/1022-1/2022 

12. Solymár Község Polgármestere Muszak/1082-4/2021 

 

 

Észrevételt tett államigazgatási szervek, észrevételek és válaszok: 

 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztály    PE/UT/1852-6/2021 

 

 

Tájékoztatás 

Javaslatát köszönettel vettük. Tájékoztatjuk, hogy a Nagykovácsi út érintett szakaszának jelentős 
részén a lakótelkek terepszintje az úttól alacsonyabban fekszik. Az előkert mentén telepítésre kerülő 
épületek véleményünk szerint sem a Nagykovácsi úton bonyolódó forgalmat sem pedig a 
közlekedésbiztonságot nem befolyásolja negatívan.  
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Pest Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítész Iroda      üi. sz.: PE/AF/00237-7/20213/2021 

 

 

Elfogadott észrevétel  

A határozat-tervezet kiegészítésre kerül. 
 

 

Elfogadott észrevétel  

A szerkezeti tervlapon az elírás javításra került.  
 

 

Indoklással el nem fogadott észrevétel 

A kézműipari rendeltetés fogalmának HÉSZ-be illesztése jogszabályba nem ütközik és a tervezet 
véleményünk szerint megfelel a hivatkozott OTÉK 10.§(2) bekezdés előírásának, ezért a módosítás 
szerepletetését Önkormányzatunk fent kívánja tartani. 

 

 

 

Indoklással el nem fogadott észrevétel 

A hivatkozott jogszabályi helyek nem tartalmaznak utcanevet, településrész-, vagy helyrajzi nevet. 

A 48.§(6) bekezdés tartalmaz (a jelenleg hatályos normaszöveg is!) földrajzi nevet, melynek 
alkalmazása nem idegen az építési szabályzatokban, ezért Önkormányzatunk a bekezdéseket 
változatlan formában meg kívánja tartani. 

 

 

 

Elfogadott észrevétel 

A hivatkozott bekezdés törlésre kerül és helyette a szabályozási tervlapon került ábrázolásra a 
rendelkezés.  
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Indoklással el nem fogadott észrevétel 

Tekintettel a tervezett út telekalakítására irányuló, az érintett hatóságok által félreértelmezett 
fogalmak körül kialakult kálváriára tekintettel, a véleményezési anyagban szerepeltetett 
megoldástól Önkormányzatunk nem kíván eltérni. A szabályozási terven magánút szabályozása nem 
célja se nem része jelent tervmódosításnak. Az SZt tervlapon kizárólag az út használati és tulajdonosi 
szerkezetére vonatkozó tájékoztató elemek kerültek feltüntetésre a Nemzeti Park Igazgatóság, mint 
üzemeltető által kiadott határozatban foglaltaknak való megfeleltetéshez. 

A magánút közterülethez való kapcsolódásának követelményét a magasabb szintű jogszabályok 
rögzítik, ezért a HÉSZ-ben annak megismétlése szükségtelen. Tájékoztatom továbbá, hogy HÉSZ-ben 

fenntartási és minőségi követelmények meghatározása nem megengedett, ezért az előírások ilyen 
irányú kiegészítésére tett javaslatával Önkormányzatunk nem kíván élni.  

 

 

Indoklással el nem fogadott észrevétel 

Igen, a tervezett előírások természetvédelmi jellegűek, de a magánutak létesítésének feltételeit és 
kritériumait meghatározók, így tematikusan a magánutak kialakításának szabályaihoz tartozók. Ezen 
logika mentén a tervezett előírás helyét Önkormányzatunk megfelelőnek tartja. 

 

 

Indoklással el nem fogadott észrevétel 

A hivatkozott bekezdés módosítása a településképvédelmi rendelettel való összhang megteremtése 
okán vált szükségessé, ezért kellett a kialakítás milyenségére utaló mondatrészeket törölni. Ettől 
függetlenül a két bekezdés véleményünk szerint még értelmezhető. Az (5) bekezdés azon 
építményekre, műtárgyakra vonatkozik, melyeknek területi kiterjedése van, míg a (6) bekezdés 
azokra, amelyek magassági kiterjedésük alapján szabályozhatók.  

 

 

Elfogadott észrevétel 

A preambulum pontosításra került. 
 

 

Indoklással el nem fogadott észrevétel 

A hiányolt szövegrészt a tervezet 1.§-a tartalmazza.  
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Elfogadott észrevétel 

A tervezetben a § helyek pótlásra kerültnek. 

 

 

Indoklással el nem fogadott észrevétel 

A bekezdés helyek megjelölését a tervezet tartalmazza. 

 

 

Indoklással el nem fogadott észrevétel 

Jegyzői állásfoglalás szerint a Polgármesteri Hivatalokban kötelezően működtetendő Loc-Lex 

Integrált jogalkotási rendszernek csak ebben a formában feleltethető meg a tervezet, így annak 

átdolgozását Önkormányzatunk nem tartja indokoltnak. 
 

 

PMK Környezetvédelmi, természetvédelmi és  
Hulladékgazdálkodási Főosztály         üi. sz.: PE-06/KTF/01453-2/2022 

 

 

Indoklással el nem fogadott észrevétel 

A határozatból idézetteket a HÉSZ-ben szerepeltetni nem lehet, mivel azok tartalmukat tekintve a 

településképi követelmények közé sorolhatók, mely csak a településkép védelméről szóló a 

rendeletben rögzíthetők, melynek módosítása a jelen eljárásnak nem része. 
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Duna Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság            üi. sz.: DINPI/208-0/2022 

 

 

Indoklással el nem fogadott észrevétel 

A határozatból idézetteket a HÉSZ-ben szerepeltetni nem lehet, mivel azok tartalmukat tekintve a 

településképi követelmények közé sorolhatók, mely csak a településkép védelméről szóló a 
rendeletben rögzíthetők, melynek módosítása a jelen eljárásnak nem része. 

 

 

Budapest Főváros 

Főpolgármesteri Hivatal                 FPH059/1909-26/2021 

 

Indoklással nem elfogadott észrevétel 

Miután a gazdasági terület kijelölésének szándéka területrendezési térségi hatósági engedélyen 
alapszik, ezért nem értünk egyet a MATrT félreértelmezéséről szóló megállapítással. 
Állásfoglalásunk szerint a véleményükben behivatkozott jogszabályi hely nem a településrendezési 
tervek készítésére, hanem a törvényben hivatkozott nyomvonal szakasz országos-, és kiemelt térségi 
tervekben történő szerepeltetését megalapozó tervezésére vonatkozó előírás 

A Főváros jelen állásfoglalásával véleményünk szerint alá ássa a térségi területrendezési eljárásban 
résztvevő államigazgatási szervek munkáját és megkérdőjelezi szakmai hozzáértésüket.  
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Elfogadott észrevétel 

A hivatkozott fogalom pontosításra került.  
 

 

Elfogadott észrevétel 

Köszönjük észrevételét, az elírás javításra került.  
 

 

Indoklással nem elfogadott észrevétel 

A tervezett gazdasági terület távlati hasznosítása a településen élőket szolgálóan tervezett, ezért az 
Adyliget laktanya irányából történő megközelítés tovább erősítené a Nagykovácsi útn forgalmát, a 

tervezett cél kiszolgálását nem segítené, ezért a javasolt megoldással településünk nem kíván élni. 
 

 

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal 
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság 

Településrendezési Osztály            XXIV/318-5/2021 

 

 

Tájékoztatás 

A tervezett gazdasági terület kialakítása  
- Önkormányzatunk hosszú távú fejlesztési céljai között szerepel,  
- tervezetten a helyi lakosság igényeinek (kisvállalkozások) kiszolgálását szolgálja és a település 

belső közlekedési hálózatáról történő feltárását preferálja, ezáltal a Nagykovácsi úton célzott 

többletforgalom gerjesztését nem okozza majd. 
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A terv a hosszú távú fejlesztések megvalósításának megalapozásaként készül, egyenlőre építési 
jogok keletkeztetése nélkül, kizárólag a településszerkezeti tervben szerepeltetve a helykijelölést.  

 

 

Pest Megyei Főépítész 

          Üisz:    844-6/2021 

 

 

Elfogadott észrevétel 

Köszönettel vettük észrevételeit! A hivatkozott hiányosságokkal a dokumentáció kiegészítésre 
került. 

 

 

 

 

 

A válaszokat összeállította:  Földi Zoltán Attila, Remeteszőlős Község főépítésze és 

     Sin Emília, a településrendezési eszközök vezető tervezője 

 

Mellékletek: Határozat-, és rendelet tervezet; 
Partnerségi véleményezés lezárásáról szóló-, valamint 

lakossági fórumról készült jegyzőkönyv 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt.: Remeteszőlős, 2022. január hó 

 

















 

 

 
Nyilvántartási szám: 
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1539 Budapest 114, Pf. 676 

Telefon: (1) 436-4801 

Telefax: (1) 436-4804 

E-mail: haea@haea.gov.hu 

 

 OAH-2021-00017-1367/2021  
  

Szathmáry Gergely 

polgármester 

REMETESZŐLŐS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10 

 

Ügyintézőnk:  Gábor Anita 

Ügyintézőjük: Szathmáry Gergely 

Számuk: I/26-56/2021 

 

Tárgy: Remeteszőlős község teljes eljárás keretében módosított 
településrendezési eszközeinek véleményezése 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Az Országos Atomenergia Hivatalnál (OAH) 2021. december 2-án érkeztetett, fenti 

számú levelével eljuttatta részünkre Remeteszőlős község teljes eljárás keretében 
– 5 részterületet érintően - módosított településrendezési eszközeinek 
véleményezési dokumentációját, és a tervezettel kapcsolatban kérte jogszabályon 
alapuló állásfoglalásunk megadását. 

Az OAH alapvető és más további feladatkörét az atomenergiáról szóló  
1996. évi CXVI. törvény (Atv.) 17. §-a, a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 
követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. 

(VII.11.) 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. 

A jogszabályban foglalt kötelezettségeinknek megfelelően a módosítás 
tervdokumentációját, annak alátámasztó és jóváhagyandó munkarészeit az OAH 
áttekintette. Az EljR. felhatalmazása alapján, megkeresésére válaszolva, az alábbi 
tájékoztatást adom: 
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A tervezési terület figyelembe veendő közelségében, az OAH hatáskörébe tartozó 
létesítményként az Energiatudományi Kutatóközpont kutatóreaktora, és a 

Budapesti Műszaki Egyetem oktatóreaktora üzemel. 

Tájékoztatom ugyanakkor, hogy Remeteszőlős község településrendezési 
eszközeinek jelen módosításai az elhatározott célok és a kimutatott hatások 
alapján, az OAH hatás- és feladatköreit közvetlenül nem érintik. 

Felhívom a figyelmét, hogy a Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében, a 
nukleáris létesítmények 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 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. december 23. 

 
 

Üdvözlettel: 
 

 

 

 Mészáros István 

főosztályvezető 

 

Kapják: 
1. REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2. Irattár 

 



 

 Közegészségügyi Osztály 1. 
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853 

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958 
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

Szathmáry Gergely polgármester 
részére 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzata 

 

 
Iktatószám:  BP/PNEF-TKI/1944-11/2021 

BP/PNEF-TKI/1944-12/2021 

Ügyintéző: Tamási Krisztina 

Telefonszám: +36-1-4653866 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu 

Tárgy:  Remeteszőlős Község több részterületére 
vonatkozó TSZT, HÉSZ eseti módosítása – 
teljes eljárás véleményezési szakasz 

Hiv. szám: I/26-56/2021 

 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A tárgyi ügyben megküldött dokumentációt áttanulmányozva a népegészségügyi feladatkörében eljáró 
Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a tervezeteket közegészségügyi 
szempontból elfogadja. 

Az érintett területen természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért e szempontból a 
BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

A BFKH jelen véleményét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 9. számú mellékletében; továbbá a fővárosi és megyei 
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, 
továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § 
(1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel alakította ki. 

A BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg. 
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Közegészségügyi Osztály 1. 
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853 

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958 
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

A BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani 
(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958). 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint  

 

Üdvözlettel:   

 dr. Sára Botond 

kormánymegbízott megbízásából 
 

                  Dr. Kelemen Erzsébet 
                  helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos 

 

 

Kapják: 
1. Remeteszőlős Község Önkormányzata – Hivatali Kapu 

2. Irattár 
               

 

 



 

ÉPÍ TÉSÜGYI  ÉS ÖRÖKSÉGVÉD ELM I  F  
 

Örökségvédelmi Osztály 

Cím: 1056 Budapest, Váci u. 62–64. Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 234. – Telefon: +36 (1) 79-59050 

KRID: 422374158 
E-mail: oroksegmasodfok@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

Szathmáry Gergely polgármester 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzata 

 

2090 Remeteszőlős 

Vénusz u. 8–10. 

Iktatószám:  BP/2602/00033-1/2022. 

Előzmény: BP/2602/00812/2021. 

Ügyintézők: Bozóki-Ernyey Katalin – Molnár Ádám 

Telefonszám: 1/795-9032 

E-mail: bozoki-ernyey.katalin@bfkh.gov.hu 

Tárgy:  Remeteszőlős Község településrendezési 
eszközeinek több részterületre vonatkozó 

felülvizsgálata – tájékoztatás hatáskör és 
illetékesség tekintetében 

Hiv. szám: I/26-56/2021. 

Ügyintézőjük: Szathmáry Gergely 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 

 

Köszönettel vettük az I/26-56/2021. iktatószámú megkeresésüket. Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy 
Budapest Főváros Kormányhivatala (Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály) 

az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a 

környezeti értékelés szükségességének meghatározásával, a készülő környezeti értékelés 
tematikájának meghatározásával, az elkészült anyag véleményezésével kapcsolatban rendelkezik 
hatáskörrel. 
 

Jelen megkeresésüknek hatóságomnál nincsen előzménye. 
 

Ezúton tájékoztatom, hogy a régészeti lelőhelyekkel és a műemléki értékekkel kapcsolatban a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 9. melléklet 17. pontja alapján az adatszolgáltató szerv a területileg illetékes megyei 

örökségvédelmi hatóság (Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 
Örökségvédelmi Osztály, 1051 Budapest, Sas u. 25. Postacím: Városház u. 7.).  

 

Felhívom a figyelmét arra, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 2021. 

85/A. § (1) bekezdése szerint örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település 
településfejlesztési tervének kidolgozása során. Ha a településfejlesztési terv készítésekor nem készült, 
vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél 
régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. (2) Az örökségvédelmi 
hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell meghatározni az örökségvédelemmel 
érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és településrendezési terveket. 
 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 84. § (1) 

bekezdése szerint A települési örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséről a településfejlesztési terv 

mailto:oroksegmasodfok@bfkh.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/
mailto:bozoki-ernyey.katalin@bfkh.gov.hu
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vagy a településrendezési terv és a településképi rendelet készíttetője köteles gondoskodni. Az 

örökségvédelmi hatástanulmány részleteit e Korm. rendelet 83. és 84. §-ai szabályozzák részletesen. 
 

 

Budapest, dátum: digitális aláírás szerint 
 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Sára Botond kormánymegbízott megbízásából: 
 

 

 

 

Sajti Zsuzsanna 

osztályvezető 

 

 

 

Erről értesül: 
1. Címzett 
 



 

 

Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 

1138 Budapest, Váci út 188. – 1387 Budapest Pf.: 1007 – Telefon: +36 (1) 474-1770 – Fax: +36 (1) 331-9917 
KRID: 645240704 – E-mail: uto@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

Szathmáry Gergely polgármester úr 
részére 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzata 

 

Remeteszőlős 

Vénusz u. 8-10. 

2090 

Iktatószám: 
Ügyintéző: 
Telefonszám: 
Tárgy: 
 

BP/0801/00778-6/2021 

Bánhidi Viktória 

+36 1 815 9633 

Remeteszőlős község több 
részterületére vonatkozó 
településszerkezeti terv, helyi 

építési szabályzat eseti 
módosítása (3 részterület) – 

véleményezési szakasz 

 

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre KRID: 401058751 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Remeteszőlős község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos I/26-56/2021. 

iktatószámú, 2021. december 2-án kelt megkeresésére a közlekedési igazgatási feladatokkal 
összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
alapján az alábbi tájékoztatást adom. 
A megkeresésében ismertetettek alapján és a korábbi véleményezési szakasz során adott  
BP/0801/00778-2/2021. számú, 2021. augusztus 10-én kelt véleményemben foglaltakat továbbra is 
fenntartom.  

Érintett államigazgatási szervként fenti véleményemet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § alapján, a rendelet 9. melléklet 
12. pontja szerinti véleményezési jogkörömben adtam. 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

Tisztelettel: 

dr. Sára Botond  

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 
 

Bognár Géza 

osztályvezető 



Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
~& \ ‘~>? 2509 Esztergom, Slr~zsa-hegy 1Z4 1525 Budapest, PL 86.

Ügyfélfogadás: 1121 Budapest. Költő utca 21.
Tel.: 1/391-4610 Fax: 1/200-1 168

k E-mail: dinpi@dinpi.hu www.dinpi.hu
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Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyiratszámunkra! Üi.sz.: DINPI ~0/ 2_o2~2-
U.int.: Pétsch Nóra
Tárgy: Remeteszőlős településrendezési

‘ eszközeinek részleges módosítása
Hiv.sz.: 1126-56 2021.

Szathmáry Gergely
polgármester
Remeteszőlős Község Onkormányzata
Remeteszőlős
Vénuszu. 8-10.
2090

Tisztelt Polgármester Úr!

Remeteszőlős Község településrendezési eszközeinek részleges módosítása kapcsán megküldött levelére
válaszul az alábbi állásfoglalást adjuk:

Az 1., 2., és 3. számmal jelölt módosítások területe Országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett
természeti területet, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (Natura 2000) területet,
az Országos ökológiai hálózat övezeteit nem érintik. A tervezett változtatások területei érintik a
területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM
rendeletben megjelent tájképvédelmi terület övezetét. A tervezett változtatások a megfogalmazott
rendelkezéseknek megfelelő módosítása Igazgatóságunk véleménye szerint a tájképvédelni terület
övezetének céljaival összeegyeztethető.

A Településképi rendelettel való jogharmonizációt szolgáló változtatások táj- és természetvédelmi érdeket
nem sértenek.

A fentiek alapján, figyelembe véve a rendezés alá vont terület jelenlegi táji és természeti adottságait,
továbbá a hatályos tervek módosításának célját, Igazgatóságurik az 1., 2., 3. számú módosításokkal és a
TKR-rel való jogharmonizációt szolgáló változtatásokkal kapcsolatosan táj- és természetvédelmi
szempontból kifogást nem emel.

A 4. számú módosítással érintett Remeteszőlős 09 hrsz-ú ingatlan fokozottan védett természeti területként
része a Budai Tájvédelmi Körzetnek és a Budai-hegység kiemelt jelentőségű természetmegőrzési (Natura
2000) területnek, az Országos Okológiai Hálózat magterület övezetének, valamint barlang felszíni
védőterület. A területen magánút kialakításával kapcsolatosan a Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi. Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztályán 2020-ban előzetes környe7eti
vizsgálati eljárás került lefolytatásra, melyben Igazgatóságunk, mint a terület természetvédelmi kezelője
részt vett. Az eljárás során Igazgatóságunk azt az álláspontot képviselte, hogy a területen csak közforgalom
elől elzárt magánút kialakítása történhet, melyet az ingatlan tulajdonosai és hozzátartozói, illetve
kerékpárosok használhatnak. Ez a véleményünk az eljárást lezáró PE-06/KTF/2 1248-21/2020. határozatban
is szerepel.



Észrevételünknek megfelelően a terület közforgalom elől elzárt magánútként kerül jelölésre és
szabályozásra. A Helyi Epítési Szabályzatban a területre vonatkozó szabályozási előírások nagyrészt
figyelembe veszik az Igazgatóságunk korábbi véleményében jelzetteket, azonban kisebb pontosítást és
kiegészítést tartunk szükségesnek. Kérjük az alábbi előírásokat szerepeltetni:

a) a magánút kialakítása nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja az Országos jelentőségű fokozottan védett
természeti területet, a védett természeti értékeket,

b) Az Út területén csak közlekedési és természetvédelmi célú tábla, valamint a bejutást akadályozó
sorompó/fizikai akadály helyezhető cl. Az úton élővilágot zavaró egyéb építmény és berendezés (Pl.
világítás, reklámfelület) nem helyezhető cl,

c) A magánút körbekerítése nem megengedett, a közforgalom kizárását forgalomtechnikai berendezésekkel
(táblázás), vagy fizikai akadállyal (sorompó, poller) kell megvalósítani,

d) Az Út stabilizálása csak vízáteresztő módon lehetséges.

Véleményünket az alábbi jogszabályhelyek támasztják alá:
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 31. ~ szerint tilos a védett természeti terület állapotát
(állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni. A 35. ~ (1) bekezdése alapján
védett természeti területen a tilos olyan épületet, építményt, nyomvonalas létesítményt, berendezést
létesíteni vagy üzembe helyezni, amely annak jellegét és állapotát veszélyezteti, károsítja, vagy ott a tájképi
egységet megbontja. A 4O.~ (2) bekezdése szerint fokozottan védett természeti területen csak
természetvédelmi kezelés, a 38. ~ (1) bekezdése alapján engedélyezett tevékenység, továbbá - a
lehetőséghez képest - a természetvédelmi hatósággal egyeztetett közvetlen élet- és vagyonvédelmi
beavatkozás végezhető.

Táj- és természetvédelmi szempontból a tervek jóváhagyását a fenti észrevételek figyelem bevétele
esetén tartjuk elfogadhatónak.

Állásfoglalásunkat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési Sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XL 8.) Korm. r. 38. ~‚ valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 37. ~ d) pontja alapján adtuk
meg.

Budapest, 2022. január 5.
Udvözlettel:

Fürj András
igazgató me~bízásábó g’l~Ti P4j~~

~ ;
dr. Kézdy Pál . .~.

altalanos igazgatohelye 2 *

Kapják: 1. Címzett (HKP: REMETESZOL, krid: 401058751)
2. PMKH KTBHF (krid:2014361 15) - tájékoztatásul
3. Irattár



HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

m i n t  h o n v é d e l m i  s z a k h a t ó s á g
1055 Budapest, Balaton u. 7-11. � Postacím: 1555 Budapest  Pf.: 70.

Telefon: 06 (1) 474-1680 � HM 215-12 � Fax: 06 (1) 474-1467 � HM 21-740  
Hivatali Kapu: HMHH (KRID: 210267399), e-mail: hm.hf@hm.gov.hu, web: http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu

 

adatkezelési tájékoztató: 
https://hm.hatosagihivatal.kormany.hu/download/c/3b/c2000/Telep%C3%BCl%C3%A9srendez%C3%A9si%20hat%C3%B3s%C3%A1gi%20aktusok.pdf

Nyt. szám: 17080-2/2021/h
Hiv. szám: I/26-56/2021

Szathmáry Gergely
Remeteszőlős Község Önkormányzat

polgármestere

2090 Remeteszőlős
Vénusz u. 8-10.

Tárgy: Remeteszőlős Község településrendezési eszközeinek több 
részterületére vonatkozó eseti módosítása - Teljes eljárás, 
véleményezési szakasz

Tisztelt Polgármester Úr!

Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal 
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:

A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit 
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása 
biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.

Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. 
mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.

Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.

Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi 
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 42. § 
(10)-(11)-(12) bekezdése alapján adtam ki.

Budapest, „időbélyegző szerint”

Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere

nevében és megbízásából

Bucsánszky Zoltán alezredes
településrendezési hatósági osztályvezető

Készült:  2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Bene Viktória őrnagy (tel.:+36 (1) 474-1369; HM 022-22-529; fax: +36 (1) 474-1467)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett 

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”

http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu
https://hm.hatosagihivatal.kormany.hu/download/c/3b/c2000/Telep%C3%BCl%C3%A9srendez%C3%A9si%20hat%C3%B3s%C3%A1gi%20aktusok.pdf
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

E-ALÁÍRÓÍV



HONVÉDELMI  M IN ISZTÉRIUM
ÁLLAMI  LÉGÜGYI  FŐOSZTÁLY

m i n t  k a t o n a i  l é g ü g y i  h a t ó s á g
1055 Budapest, Balaton utca 7-11. � Postacím: 1885 Budapest Pf. 25

Telefon: +36 (1) 474-1469 � HM 21-670 � Fax: +36 (1) 474-1404 � HM 21-685
E-mail: klh@hm.gov.hu � Hivatali Kapu: Honvédelmi Minisztérium – EIR

Nyt. szám: 11314-4/2021/h sz. példány
Hiv. szám: I/26-56/2021

Szathmáry Gergely
Remeteszőlős Község Polgármestere

részére

Remeteszőlős

Tárgy: Remeteszőlős Község településrendezési eszközeinek 
módosítása

Tisztelt Polgármester Úr!

A fenti hivatkozási számú megkeresésére Remeteszőlős Község településrendezési 
eszközeinek módosítása tárgyában a katonai légügyi hatóságként eljáró HM Állami Légügyi 
Főosztály észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, az adott területre vonatkozólag különös 
követelményeket, a településrendezési eszközök tartalmi követelményeivel kapcsolatos különös 
elvárásokat nem fogalmaz meg.

Tájékoztatom Polgármester urat, hogy véleményemet a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Kormányrendelet) 38. § (4) bekezdés a) pontjára és 9. melléklete táblázata 14. 
sorának b) pontjára figyelemmel, a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) 

Korm. rendelet 1. §-ban kijelölt illetékességi területemen eljárva adtam meg.

Tájékoztatom tisztelt Polgármester urat, hogy véleményem nem minősül a Kormányrendelet 
9. melléklete táblázatának 20. sorában meghatározott honvédelemért felelős miniszter, mint 
államigazgatási szerv véleményének.

 Budapest, időbélyeg szerint.

Tisztelettel:
Dr. Benkő Tibor

honvédelmi miniszter
nevében és megbízásából:

Lázár Béla ezredes
Repülésfelügyeleti Osztály

osztályvezető (főov. h.)



Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): Csáder Zsuzsanna főhadnagy (Tel.: +36 1 474 1218; E-mail: zsuzsanna.csader@hm.gov.hu) 
Kapják: 1. sz. pld.: Remeteszőlős Község Önkormányzata (Hivatali Kapun továbbítva)

2. sz. pld.: Irattár 
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központi telefonszám: +36 1 477 3500 • 1088 Budapest, Rákóczi út 41. 
titkarsag@kdvvizig.hu • www.kdvvizig.hu 

 

 

 

 

Tárgy: Remeteszőlős Község több részterületére vonatkozó TSZT, HÉSZ eseti 
módosítása, válasz 

Melléklet: - 
 

 

Szathmáry Gergely úr részére 

polgármester 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzata 

Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10. 

2090 

 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A tárgyi témában küldött levelét köszönettel megkaptuk. A véleményezésre 
küldött dokumentumokat áttekintettük, a tervezett módosításokkal kapcsolatban 
kifogást nem emelünk. 

Igazgatóságunk működési területéhez tartozó településrendezési és 
településfejlesztési eszközök módosításával kapcsolatos eljárásokban 
szakvéleményünket az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) kijelölése és 
meghatalmazása alapján adjuk ki. Jelen levelünk tehát mind az OVF, mind pedig 
igazgatóságunk tárgyi témában kelt válaszát tartalmazza. 

Az eljárásban továbbra is részt kívánunk venni. 

 

 

 

Üdvözlettel: 
Szilágyi Attila 

igazgató

Dátum: 
Bélyegző szerint 
 

Ügyiratszám: 
03968-0020/2021. 

 

Előadó: 
Virág Katinka 

 

Hivatkozási szám: 
I/26-56/2021 



 
 

 

 
PEST MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

 

Ügyiratszám: PE/AF/00237-7/2021 

Ügyintéző: Tóth Olympia 

Tárgy: Remeteszőlős településrendezési eszközeinek 
módosítása – véleményezési szakasz – teljes 

eljárás 

Hivatkozási szám: I/26-56/2021. 

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra! 

Állami Főépítészi Iroda 
1051 Budapest, Sas u.25.4.em.  Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 270 KRID: 216397999 

Telefon: (+36 1) 485 6990 
E-mail:  allamifoepitesz@pest.gov.hu   Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 

 

Szathmáry Gergely polgármester részére 

Remeteszőlős Község Önkormányzata 

2090 Remeteszőlős 

Vénusz u. 8-10. 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: R.) 38. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi véleményt adjuk, a 

részünkre a megküldött Remeteszőlős településrendezési eszközeinek módosításáról szóló 
dokumentációra vonatkozóan. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a településrendezési eszköz módosítása során a R. rendelkezéseiben 
foglaltaknak meg kell felelni. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a helyi építési szabályzat megalkotása illetve módosítása során a 
rendeletnek illeszkednie kell az magasabb rendű jogszabályokba, azok előírásait szükséges figyelembe 
venni és betartani. 

Megalapozó vizsgálat és Alátámasztó javaslat 

Felhívjuk a figyelmet, hogy új beépítésre szánt terület kijelölésénél figyelembe kell venni és alkalmazni 
kell a magasabb rendű jogszabályokban tett előírásokat és igazolni szükséges az azokba történő teljes 

mértékű illeszkedést, különös tekintettel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 7. §, és a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
2018. évi CXXXIX. törvény kiemelt térségekre vonatkozó 37. § szakaszban foglaltakra. 

Településszerkezeti terv 

1. Felhívjuk a figyelmet, hogy a településszerkezeti terv tartalmi követelményeit az R. 4. melléklet 
szerint kell elkészíteni. Kérjük, hogy a fenti melléklet szerinti 5. ponttal – a területrendezési 
tervek összhang igazolásával, térségi területfelhasználásnak való megfeleléssel a beépítésre 
szánt terület 2% terhére történő kijelölésének rögzítésével és a térségi területfelhasználási 
engedély alapján megadott beépítésre szánt terület kivételes kijelölés igazolásával – egészítsék 
ki a határozat tervezetet. 

 



 

 

Pest Megyei Kormányhivatal 2. oldal PE/AF/00237-7/2021 

Állami Főépítészi Iroda 
1051 Budapest, Sas u.25.4.em.  Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 270 KRID: 216397999 

Telefon: (+36 1) 485 6990 
E-mail:  allamifoepitesz@pest.gov.hu   Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 

2. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kereskedelmi, szolgáltató területen, a beépítési sűrűség megadott 
értéke eltér a határozattervezetben és a hozzá tartozó szerkezeti tervlapon, kérjük az összhang 
megteremtését. 

Helyi építési szabályzat és Szabályozási terv 

1. Felhívjuk a figyelmet, hogy Remeteszőlős helyi építési szabályzatának (a továbbiakban: Hész.) 
illeszkedni kell az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OTÉK) foglaltakba. 

2. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Hész. módosítása során az OTÉK II. fejezete és 
fogalommeghatározása szerinti, településrendezési eszközöknél használatos rendeltetés és 
rendeltetési egység fogalmakat kell alkalmazni. A kézműipari rendeltetés az OTÉK 2013. január 1. 
napja óta nem hatályos, helyette a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró, környezetre 
jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató rendetetés használható, valamint 

tevékenység nem határozható meg, ahogy az ott dolgozó munkaerő száma sem, ezek nem az 
építés helyi rendjével összefüggésben hozott szabályok. Kérjük átfogalmazni a bevezetni kívánt 31. 
§ (2) e) pontot és kérjük, ne vezessék be a kézműipari rendeltetés fogalmát. Felhívjuk a figyelmet, 
hogy amennyiben OTÉK területfelhasználási előírásaiban meghatározottaktól eltérő rendeltetést 
kívánt megengedni egy övezetben, akkor meg kell felelni az OTÉK 10. § (2) előírásainak. 

3. Felhívjuk a figyelmet, hogy nem határozható meg úgy előírás, hogy azt a helyi építési szabályzaton 
kívül módosítható adathoz köti, úgymint utcanév, településrész vagy helyrajzi szám. Kérjük 
átfogalmazni vagy törölni a kerítés magassági méretét újraszabályozó 28. § (5) és 48. § (6) 
bekezdéseket. 

4. Kérjük a fenti 2., 3. pontokra figyelemmel átfogalmazni, a bevezetni kívánt 32. § (3) bekezdést.  
5. Felhívjuk a figyelmet, hogy a helyi építési szabályzat magánutat nem szabályozhat ki, az csak 

javasolt tartalmi elem. Magánutak szélessége a telekalakítási rendelkezések között szabályozható. 
Ezzel összefüggésben átgondolandónak tarjuk azon módosítást, mely a magánút közterülethez való 
kapcsolódását szabályozza és fenntartási előírásait valamint annak burkolatminőségét írja elő. 

Mindezekre tekintettel kérjük, vizsgálják felül az újraszabályozandó 39. § (2)-(3) bekezdéseit. 
6. Felhívjuk a figyelmet, hogy természeti területekre vonatkozó előírások természet- és 

környezetvédelmi jellegűek. Kérjük, hogy a bevezetni kívánt 39. § (4) bekezdésben szereplő 
előírásokat ne a beépítésre nem szánt területek előírásai közé helyezzék. 

7. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Étv. 2. § 8. pontjában az építmény, az épület és műtárgy 
gyűjtőfogalma. Ebből levezethető, hogy nem minden építménynek (műtárgy) van egyértelműen 
számítható alapterülete azok közül, melyre az újraszabályozandó 43. § (5) bekezdésben utal. A 

jogszabálynak Jat. 2. § (1) bekezdése alapján, a címzettek számára egyértelműen értelmezhető 
szabályozási tartalommal kell rendelkeznie. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a módosító rendeletnek meg kell felelnie a Jat. és a 
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben (a továbbiakban: Jszr.) foglaltaknak. 

- Javasoljuk, hogy a jogszabály bevezető részének tartalmát a Jszr. 52. § (2)-(3) bekezdései 

alapján építsék fel: Bevezető rész: „Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában 
kapott felhatalmazása alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 
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koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
38. § (2) bekezdésében foglaltak véleményének kikérésével a következőket rendeli el:„ 

- Felhívjuk a figyelmet, hogy a rövid megjelölést a Jszr. 5. § (2) szerint szükséges bevezetni. [pl.:…(a 

továbbiakban: Rendelet)…] 

- Felhívjuk a figyelmet, hogy az újraszabályozó módosító rendelkezések formai követelményeit a Jszr. 
1. melléklet 14.1. tartalmazza. (pl.: X. § A Rendelet. 27. § helyébe a következő rendelkezés lép: „27. 
§ … ) 

- Felhívjuk a figyelmet, hogy a kiegészítő módosító rendelkezések formai követelményeit a Jszr. 1. 
melléklet 14.2. tartalmazza. (pl.: X. § A Rendelet 32. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: „(3) 
… ) 

- A rendelet megalkotásakor jegyzői kontroll javasolt. 
- Javasoljuk a szabályozási tervlapot módosító rendelkezést úgy megfogalmazni, hogy a 

módosítás, a módosítással érintett területek lehatárolása vonatkozásában történjen. A melléklet 
módosítására Jszr. 1. melléklet 18.7.2. szerinti rendelkezést a kell alkalmazni. (pl.: X. § A 

Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.) A Jszr. 128. § (2) alapján a mellékletnek 
cím adható, amelyben a jogszabály tervezetének, a mellékletre hivatkozó szakaszában 
meghatározott szabályozási tartalmát röviden kell megjelölni. (pl.: 1. melléklet a …/2021. (…) 
rendelethez: A Hész 1. melléklet módosítása a módosítás területi hatály jelkulccsal jelölt 
területek vonatkozásában.) 

 

Az egyeztetési eljárásra vonatkozó megjegyzéseim: 
 

- A településrendezési tervek egyeztetési eljárásának további rendjével kapcsolatban jelzem, hogy az 
esetlegesen eltérő vélemények tisztázása az R. 39.§ (1) bekezdése alapján történhet. (Amennyiben 

a tervezet jelentős mértékű megváltoztatása történik és a fenti egyezetési lehetőséggel nem élnek, 
akkor a módosított tervezetet az eljárásban résztvevő összes érintettel egyeztetni kell, vagyis a 
véleményezési eljárás újbóli megindítása szükséges.) 

- Az R. 39.§ (2) bekezdése előírja, hogy a véleményezést követően a beérkezett véleményeket – 

egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek 
elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem 
fogadása esetén a döntést indokolni kell. 

- Előzetesen jelzem, hogy az R. 28. fejeztében meghatározott végső szakmai véleményezési 
szakaszban az R. 40.§ (1) bekezdésében rögzített összes dokumentum megküldése szükséges 
hivatalunk részére papír alapon, optikai lemez (CD, DVD) melléklettel. Ezen dokumentumokhoz 

csatolni kell a polgármester nyilatkozatát, melyben rögzítésre kerül, hogy az R. szerinti partnerségi 
egyeztetést a helyi rendeletben megállapított eljárásrend szerint lefolytatták és a partnerségi 
egyeztetés eredménye a településrendezési eszközökben megfelelő módon figyelembevételre 
került. 

- Felhívom szíves figyelmét, az R. 28.§ (4) bekezdése szerint településrendezési eszköz, vagy 
azok módosítása, véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve, ha a 
módosításra a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes helyi önkormányzati előírás hatályon kívül 
helyezése miatt van szükség. 
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- Tájékoztatjuk, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 8. § (2a) bekezdése alapján „új beépítésre szánt terület kijelölésére irányuló 
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén az állami főépítész a záró szakmai 
véleményezés során a településrendezési eszköz tervezetét véleményezésre megküldi az országos 
főépítésznek. Az országos főépítész 15 napon belül adja ki a nyilatkozatát, a határidő jogvesztő. A 
záró szakmai vélemény kiadására meghatározott határidőbe nem számít bele az országos főépítész 
nyilatkozatának kiadására rendelkezésre álló 15 napos határidő.” 

Kelt: Budapest, az elektronikus aláírás időbélyegzése szerint 

                                             Tisztelettel: 

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából:  
 

 Váradi Tibor 
 állami főépítész 

Kapják:  
1. Címzett 
2. Irattár - helyben 



 

............................................................................................................................................................................................................ 
Székhely: 1051 Budapest, Sas utca 20-22. 
Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 431. 
 

 
SZABÁLYOZOTT TEVÉKENYSÉGEK 

FELÜGYELETI HATÓSÁGA 
BÁNYÁSZATI ÉS GÁZIPARI FŐOSZTÁLY 

BUDAPESTI BÁNYAFELÜGYELETI OSZTÁLY 
 

Ügyiratszám: SZTFH/1022-1/2022 

Tárgy: Szakvélemény, Remeteszőlős 
Község több részterületére 
vonatkozó TSZT, HÉSZ eset 
módosítása 

Ügyintéző: Kovácsné Szatmári Tünde 

Telefon: (06 1) 373 1812 

Iktatószámuk: I/26-56/2021 

Ügyintézőjük: Szathmáry Gergely  

 

Remeteszőlős Község Önkormányzata 

 

info@remeteszolos.hu 

 

 

 

Remeteszőlős Község Polgármestere 2021 decemberében megküldte a tárgyi megkeresést a 

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és 
Bányafelügyeleti Főosztály Bányafelügyeleti Osztályának vélemény kérése céljából. Ezen 

szervezetnek - 2022. január 1-től – jogutódja, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 
Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Budapesti Bányafelügyeleti Osztálya (a 

továbbiakban: Bányafelügyelet). 
 

A Bányafelügyelet, mint illetékes hatóság kiadja az alábbi szakvéleményt: 

Remeteszőlős Község egyes részterületeire vonatkozó településszerkezeti tervének és helyi 
építési szabályzatának 5 módosításával szemben nem emel kifogást. A módosítások nem 

érintik a Bányafelügyelet hatáskörét.  

A Bányafelügyelet szakvéleményét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva adja ki.  

Budapest, „időbélyegző szerint” 

 Dr. Biró Marcell elnök  
 nevében és megbízásából: 
 

 
 

Dr. Barabás András 

főosztályvezető 

mailto:info@remeteszolos.hu


 

Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály 
Erdőfelügyeleti Osztály 

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://www.nfk.gov.hu/  

Az ügyfélfogadás időpontja: hétfő 900 - 1400 Tel: 28/532-308 

 

 

 
PEST MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 
 
Ügyiratszám: PE/ERDŐ/5498-6/2021 
Ügyintéző: Szekeres Szilárd 
Telefon: +36 28/532-323 

Tárgy: Remeteszőlős Község több részterületére 
vonatkozó TSZT, HÉSZ eseti módosítása, a 
314/2012 (XI.8.) Korm.rendelet 38.§ teljes eljárás – 
véleményezési tervdokumentáció  

Hivatkozási szám: I/26-56/2021. 

Ügyintéző: Szathmáry Gergely 
Ügyintézőink kizárólag a láblécben feltüntetett hétfői ügyfélfogadási időben érhetők el! 

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!  

 
 

Remeteszőlős Község 
Önkormányzata 

2090 Remeteszőlős Vénusz u. 8-10. 
 

Szathmáry Gergely 
polgármester 

 
 
 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztálya (továbbiakban: 
erdészeti hatóság) köszönettel megkapta levelét, melyben Remeteszőlős Község Polgármestere 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rend (továbbiakban: R) 32.§ (1) bekezdés a) pontja szerint teljes 
eljárás keretében, a 38.§ (2) bekezdése alapján véleményezési szakaszt kezdeményezett. 
Kérte, hogy az erdészeti hatóság az R. 38.§ (2) bekezdésében adott felhatalmazás alapján a 
módosításokkal kapcsolatos R. 38.§ (3) bekezdés szerinti írásos véleményét 30 napon belül 
küldje meg.  
A megküldött – KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. által készített - dokumentáció 
alapján megállapítottam, hogy a 4. számú módosítási tétel érint az erdőről, az erdő védelméről 
és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.) hatálya alá 
tartozó területet. 
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A 4. számú módosítási tétel esetében (Remeteszőlős 09 hrsz.) erdő érintettsége miatt az erdő 
igénybevételének fennmaradása az erdészeti hatóság PE/ERDŐ/07152-6/2020. számú 
határozatában engedélyezve lett, így erdő esetében a fenntartható erdőgazdálkodást és az erdők 
közérdekű szolgáltatásainak biztosítását nem látom veszélyeztetve, érintve.  

A véleményezési dokumentációval kapcsolatban az erdészeti hatóság kifogást nem emel. 
A véleményt 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. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából: 

 
 
 
 
Kapják: 
 

1. Remeteszőlős Község Polgármestere (2090 Remeteszőlős Vénusz u. 8-10.)  HK     
2. Irattár 
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Tisztelt Polgármester Úr!

Értesítem, hogy Remeteszőlős Község közigazgatási területére vonatkozó településszerkezeti
eszközeinek  terv  módosításával  kapcsolatban  küldött  levelét  megkaptam,  a  csatolt
dokumentáció áttanulmányozását követően az alábbiakról tájékoztatom.

Remeteszőlős  Község  településszerkezeti  tervének,  helyi  építési  szabályzatának
módosításáról, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  24.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 38. §-a szerint az alábbi véleményt adom:

tűz- és polgári védelmi, valamint iparbiztonsági szempontból kifogást nem emelek.

Tájékoztatom továbbá, hogy a véleményezési eljárás további szakaszában is részt kívánunk
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Jegyzőkönyv 

Készült a Remeteszőlős Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete által megtartott 

közmeghallgatáson  
2021. október 14-én 17.00 órai kezdettel 

 

 

Jelen vannak: 

Szathmáry Gergely polgármester 
Herold István alpolgármester 
Csoknyai-Horváth Gabriella képviselő 
Kőhalmi Alajos képviselő 
Petneházy Gábor képviselő 
Tóth Györgyné képviselő 
Vass Donát képviselő  
 
Bajtekné dr. Halász Ildikó aljegyző, jegyzőkönyvvezető 
 
 
A lakosság részvételét tartalmazó jelenléti ív jelen jegyzőkönyv részét képezi. 
 
 
Szathmáry Gergely polgármester üdvözli a megjelenteket, megnyitja a 
közmeghallgatást, melyen a Képviselő-testület 7 fővel, teljes létszámban van jelen. A 
polgármester megállapítja, hogy az összehívás az Mötv-ben és az SZMSZ-ben 
előírtak szerint történt. A polgármester ismerteti a közmeghallgatás témáit, melyek a 
következők: 
 
1.) Polgármesteri beszámoló 
2.) Remeteszőlős településfejlesztési eszközeinek módosítása 
3.) Egyebek 
 
 
 
1. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló 
 
Szathmáry Gergely polgármester beszámol az év feladatairól: 

 A veszélyhelyzetben nagyrészt polgármesteri döntések születtek, de csak a 
halaszthatatlan döntést igénylő ügyekben. 

 Az év elején elvégeztük az ilyenkor szokásos feladatokat, a költségvetés 
tervezését, a fejlesztési terv elkészítését, és a tervezett projektek előkészítését.  

 Év elején beadtuk a pályázatot a BM-hez a Csík utca felújítására vonatkozóan, 
és a Magyar Falu Program keretében a Madár utca felújítására. 

 Megszerveztük a Ponty utca, a Harcsa utca és a Csóka utca útépítését, a 
beszerzéseket lefolytattuk, és a lakossági együttműködésre vonatkozó 
döntéseket meghoztuk. A Ponty utcát egy vis maior pályázat támogatásából 
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építettük meg, a Harcsa utcát a Magyar Falu Program, a Csóka utcát pedig a 
BM pályázati támogatásával. Az elszámolásokat benyújtottuk. 

 A Nagykovácsi úti gyalogátkelő dolgait végig vittük, és a Nagykovácsi út 
gyalogos forgalmának rendezése ezzel kezdődik el. A Magyar Közúttól van egy 
komoly ígéretünk arra, hogy idén a Rendészeti Szakközépiskola gyalogátkelőjét 
készítik el, aminek mi a közvilágítását csináltatjuk meg, és a következő évben 
a másik három buszmegállót (Rácski telep, erdészház, 13-as kilóméterkő). A 
tanulmányterveket az Önkormányzat, a kiviteli terveket a Közút készítteti el. 

  A Rendészeti Szakközépiskolánál egy 12 oszlopból álló közvilágítás 
kiegészítés fog történni. Ennek finanszírozását részben hitelből fogjuk intézni 
az önrész mellett. 

 A településfejlesztési eszközökről külön is lesz még szó, ezekre vonatkozóan 
is sok döntés született. 

 A Testület már közösen foglalkozott a fás szárú növények védelméről szóló 
rendelet megalkotásával. Alapesetben fakivágással kapcsolatban az 
önkormányzatnak csak a közterületekre vonatkozó hatásköre van, de bizonyos 
megadott feltételek mellett magánterületen is szabályozhat rendeletében. Kárt 
nem okozhat a tulajdonosnak természetesen.  

 Ősz közeledtével fontos feladata az önkormányzatnak a köznevelési ügyek 
rendezése. Mi az óvodai ellátást több szinten biztosítjuk. Az Oktatási Hivatal 
által kijelölt körzetes óvodánk a Szőlőszem Óvoda, amivel van egy köznevelési 
megállapodásunk. Ezen kívül a Waldorf Óvodával és a Budajenői Óvodával is 
van együttműködésünk. Mindezeken felül a Budakeszi Bölcsőde fenntartójával 
is megállapodást kötöttünk. 

 Időközben érkezett a hír, hogy a Csík utcai pályázatot megnyertük, tehát a 
felújítás jövőre meg fog történni. És tegnap kaptam a hírt, hogy a Madár utca is 
felkerült a támogatott listára, tehát folytatódik az az előre megtervezett folyamat, 
amelyben a felmenő, meredek utcákat állítjuk helyre.  

 Az Önkormányzatnak van engedélyezett terve a Nagykovácsi úton, az 
erdészház és a Rácski telep közötti járdára. Ugyanakkor az engedélyezés 
során kiderült, hogy a CBA és az erdészház közötti szakaszon részben 
magántulajdonon halad a járda. A Közút elindítja a kisajátítási eljárást, és majd 
ez után lesz lehetőség a megépítésre.  

 Megállapodást kötöttünk a Hamvas Béla Megyei Könyvtárral könyvtári 
szolgáltatásra. 

 Bár nem tudhatjuk, hogy hogy alakulnak a dolgok 2022-ben, de mi elkezdjük a 
felkészülést rá. 

 A covid helyzet sok szempontból beszűkítette a lehetőségeinket, így pl. 
finanszírozási téren is, de jövőre megjelennek az első uniós pályázatok, tehát 
van min gondolkodni. 

 
 
Ruzsa Ágota helyi lakos: Miért éppen a szentendrei Hamvas Béla Könyvtár? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Bár szerződésben vagyunk az Öregiskolában lévő 
könyvtárral, a kulturális törvény szerint az ötezer fő alatti önkormányzatoknak 
szerződéses megállapodásban kell lenniük a megyei könyvtárral. Esetünkben ez a 
Hamvas Béla Könyvtár. 
 
Ruzsa Ágota helyi lakos: És akkor ide fognak hozni könyveket? 
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Szathmáry Gergely polgármester: Igen, és kb. három évünk van arra, hogy ehhez a 
megfelelő infrastruktúrát létrehozzuk.  
 
 
2. napirendi pont: Remeteszőlős településfejlesztési eszközeinek módosítása 
 
A polgármester vetítéssel illusztrálja a beszámolóját. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Van egy 2017-es szerkezeti és szabályozási 
tervünk, ami a meglévő helyzetet kezeli, és úgy tűnik, jól működik. Településünk 
területe 2,56 km2, aminek jelentős része erdő. A belterület két részre oszlik, van a 
kistelkes övezet és a Rácski telep, azaz a nagytelkes övezet. Ezeken kívül van két 
mezőgazdasági terület: az egyik a laktanya és a Nap utca között, a másik a 13-as és 
a 12-es között, amit a Nagykovácsi út és a patak határol. Ez utóbbi ökológiai folyosó, 
a laktanya területe pedig rendvédelmi funkciót lát el, tehát mindkettő ebben a 
szerepben van befagyasztva a szabályozási tervben.  
2017 óta három probléma merült fel, amit az Önkormányzat szeretne megoldani. Az 
első, hogy 2017 óta Remeteszőlősön semmiféle olyan tevékenységet nem lehet 
folytatni, ami a helyiek kiszolgálását célozná meg, főleg műszaki értelemben. Ez nem 
feltétlenül autószerelést jelent, hiszen nincs például kisgépszerelő vagy asztalos sem. 
Egy egészséges település működéséhez elengedhetetlen, hogy legyenek helyi 
szolgáltatások, tehát ezeknek lehetőséget kellene teremteni. Ezért folyamatban van 
egy módosítás, aminek a célja, hogy (kizárólag) a Nagykovácsi út menti ingatlanok 
esetében lehetővé teszi az ilyen jellegű szolgáltatásokat. Viszonylag új település 
vagyunk, tehát nekünk szinte mindent a nulláról kell felépítenünk.  
A második probléma, hogy nincs Remeteszőlősön olyan terület, ahol gazdasági 
tevékenységet lehet folytatni, így iparűzési adóbevételeink sincsenek ebből. Ezért egy 
kicsi területen, a Nagykovácsi út mellett szeretnénk egy gazdasági övezetet kijelölni. 
Erre az állami főépítész engedélyét megkaptuk, de a folyamatnak még csak a legelején 
tartunk. Ránk az agglomerációs törvény a meghatározó, ami igen szigorúan, térképi 
szintig lebontva szabályozza, hogy az adott települések mit tehetnek, és mit nem. 
Ennek az volt a célja, hogy a belterületek ne növekedjenek ezeken a településeken. 
Ezen kívül még számtalan szabály köti az önkormányzatokat, amiért esetünkben 
mindenképpen meg kellett kérni a főépítész engedélyét. Alapvetően a közigazgatási 
területtől 200 méteres távolságot kellene tartani bármilyen funkció váltás esetén, az 
erdőtől szintén 200 méter, a pataktól 50 méter a kötelező távolság. Ettől egyedi és 
kivételes esetekben külön engedélyt kell kérni a főépítésztől. Településünk éppen e 
védőtávolságokon belül fekszik, ezért nem is akarunk új területeket belterületbe vonni, 
és nem kívánjuk a belterületi telkek számát növelni. A módosítási terv szerint a 
laktanya sarkánál lévő, kb. 1,2 hektárnyi területet szeretnénk gazdasági övezetbe 
átsorolni. Jelenleg ennek az előkészítése folyik. Első lépésként szerkezeti terv szinten 
akarjuk megjeleníteni a dolgot, de a HÉSZ-ben még nem, azért, hogy építésre való 
jogosultság még ne keletkezzen, de a lehetőség a jövőben meglegyen erre. Egy ilyen 
eljárásban nagyon sok feltételnek meg kell felelni, 26 hatóság, és a környező 
önkormányzatok vesznek részt a folyamatban.  
 
Ruzsa Ágota helyi lakos: Miért van szükségünk a Rozmaring TSZ. útjaira? 
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Szathmáry Gergely polgármester: Azért, mert az itt kialakítandó övezetet nem a 
Nagykovácsi útról lehet majd megközelíteni, hanem ezen az úton keresztül, a Nap 
utcából visszakanyarodva.  
 
Ruzsa Ágota helyi lakos: És, ha valaki Adyligetről akar odamenni? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Akkor lemegy a Nap utcáig, és visszajön, ez a 
közlekedési hatóság előírása, de itt még nem tartunk. 
 
Ruzsa Ágota helyi lakos: Tehát növelni fogjuk a forgalmat, ami amúgy is elég durva, 
és egészen a faluig behozzuk az autókat, hogy ide az ipartelepre be tudjanak jönni. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Nem ipar, hanem gazdasági övezet! A szerkezeti 
terv módosításával megkapja a terület a gazdasági besorolást, de a HÉSZ fogja 
egészen részletesen leírni az itt végezhető tevékenységeket! És ott természetesen 
nem fogunk engedni pl. kovácsműhelyt, vagy egyéb problémás tevékenységet. Olyan 
típusú tevékenységet lehet majd itt művelni, ami illeszkedik a környezethez. Annak a 
lehetősége is megvan, hogy egyszer majd „kiszabályoznak” innen egy útra való 
területet, de most a jelenlegi helyzettel foglalkozunk, és a lehetőségét szeretnénk 
megteremteni a dolognak, ezért csak a szerkezeti tervet módosítjuk.  
 
Ruzsa Ágota helyi lakos: Azért a Testületnek van gondolata arról, hogy mit 
szeretnének oda, még ha ez most csak az első lépés.  
 
Szathmáry Gergely polgármester: A közvéleménnyel is egyeztetett településfejlesztési 
koncepciónknak az volt az alapgondolata, hogy valamilyen nulla emissziós gazdasági 
tevékenységet szeretnénk ide. Most nagyon úgy néz ki, hogy az önkormányzatok 
önfenntartás felé vannak terelve, különben megkérdőjeleződik a létük. Tehát előre kell 
menekülnünk, és a működési feltételeket jól ki kell találnunk. 
 
Petneházy Gábor képviselő: Ha helyben volna egy bevásárlóközpont a laktanya 
mellett, zavarna az engem? Fizetné az adót, lehetne fejleszteni, és bővülne a 
szolgáltatási kör. De bármilyen értelmes ötlet lehetséges. 
 
Ruzsa Ágota helyi lakos: Erről döntsön a lakosság Szerintem jó lenne, ha a 
településnek lenne egy önálló energetikai központja. Ez segítené a saját lábon állást. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Én kicsit csalódtam a napelemekben. 
 
Herold István alpolgármester: Bevásárló központ itt nem lenne rentábilis. Egy multi 
soha nem települne ide. A döntés még nagyon messze van, minden gondolatot meg 
kell fontolni. 
 
Előd Péter helyi lakos: Van még két dolog, amiről beszélni kellene. Van egy terület itt 
lent a vadászháznál, ahol tulajdonos probléma van, és van egy terület a patak és a 
Nagykovácsi út között, aminek kb. fele-harmada beépített. Ez utóbbi is szerepelt a 
bemutatott anyagban. A térképek nem egyértelműek számomra, és van ott kb. 15 
ingatlan, szóval nem értem, ez mit jelent. 
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Szathmáry Gergely polgármester: Ezzel kezdtem az elején, de elmondom újra. Nincs 
Remeteszőlős területén semelyik övezetben sem olyan terület, amely a lakosság 
ellátását szolgáló vállalkozásnak helyet adhatna. Az elgondolás az, hogy azokon az 
ingatlanokon, amelyek közvetlenül a Nagykovácsi útról nyílnak, lehessen ilyen 
vállalkozásokat engedélyezni.  
A másik, amit kérdeztél, az Remeteszőlős legrégebbi épületére, az erdészházra 
vonatkozik. Ez belterületi ingatlan, de az eladása után derült ki, hogy nincs közvetlen 
közúti kapcsolata. Ha ez nincs, akkor nincs építési engedély sem. A helyzet megoldása 
az, hogy nekünk a HÉSZ-ben lehetőséget kell adni, hogy az erdészet tulajdonában 
lévő magánút a táblán belül kialakításra kerüljön, annak érdekében, hogy meglegyen 
a közúti kapcsolat.  
 
Előd Péter helyi lakos: Mi az oka annak, hogy az Önkormányzat nem a Nagykovácsival 
közös tulajdonban lévő kb.1,6 hektáros terület helyzetét rendezi, hogy ott lehessen 
fejleszteni? Miért nem szüntetik meg a közös tulajdont Nagykovácsival? Véleményem 
szerint az a terv, amit a Nagykovácsi út mellé kitaláltatok, tönkreteszi azt a látképet, 
ami a hegyoldal felé van jelenleg. Nem tudom, hogy a beépítése arányos-e azzal a 
nyereséggel, amit remél az Önkormányzat. Sokan tettünk ez ellen észrevételt, de nem 
volt foganatja.  
 
Szathmáry Gergely polgármester: Az említett terület pontosan 1,4 hektár osztatlan 
közös tulajdon Nagykovácsival. Még az előző Testület elvégeztette az értékbecslést. 
E szerint bruttó 1 milliárd forint! Ennek a fele is akkora összeg, amit még soha nem 
láttunk az Önkormányzat bankszámláján. Szerintem erre a területre gazdasági 
tevékenységet behozni nem volna érdemes, nem értek ezzel egyet. Egy 
lakóingatlanokkal körülvett, az erdő közvetlen határán elhelyezkedő belterületi 
ingatlanra tenni akármilyen gazdasági tevékenységet, azzal járna, hogy tönkre tenném 
a környezetet. Ez a terület egyébként településközponti vegyes besorolásban van, 
tehát elméletileg az intézményi funkciók elhelyezése nem lehetetlen itt. Csak sok pénz 
kellene hozzá, és, ha például ide tennénk egy iskolát, – amire már volt is jelentkező – 
el lehet képzelni, mekkora autós forgalmat vonzana ide. Szóval, ez nem az az 
adottságú hely, ahová telepíteni lehetne egy vagy több intézményt. Az óvoda 
lehetőségéről annyit, hogy most egy kétcsoportos óvoda megépítéséhez kb. bruttó 
550-600 millió forintra lenne szükség. Ha erre pályázati forrást találnánk is, és területet 
is tudnánk biztosítani, a fenntartása minimum kb. 50 milliót igényelne évente. Én azt 
remélem, hogy alulról jövő kezdeményezések révén létrejönnek magán bölcsődék és 
óvodák, és ezeknek a működését az oda járó remeteszőlősi gyerekek után 
támogatnánk. Ez az Önkormányzatnak vállalható teher, miközben a fenntartás 
költsége a tulajdonosé. 
 
Ruzsa Ágota helyi lakos: És Nagykovácsi mit mond erről a területről? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Azt, hogy szívesen eladják nekünk. 
 
Ruzsa Ágota helyi lakos: És szokták gondozni a területet? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Nem. 
 
Ruzsa Ágota helyi lakos: És ezért nem tudjuk kicsit megszorongatni őket? 
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Szathmáry Gergely polgármester: Az ingatlan értékéhez képest évi 200 000 Ft-ról 
beszélünk. Szóval diplomáciai értelemben nagyobb lenne a kára, mint a haszna. 
Szóval mi tartjuk rendben az ő részüket is, de sajnos idén az építőipar a 
közmunkásainkat felszippantotta, így Lóránt és én végeztük el a feladatot ketten.  
 
Előd Péter helyi lakos: Fenntartom, hogy tájképileg teljesen tönkreteszi az említett 
területet, de azt is kétlem, hogy oda bármi beépülne, majd meglátjuk. Az is érdekes, 
hogy vannak azok a rozmaringos földutak, amit az Önkormányzatnak felajánlottak… 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Nem ajánlották fel! 
 
Előd Péter helyi lakos: Akkor ez téves információ volt a Rozmaring nyugdíjas volt 
vezetőjétől. Ő azt mondta, hogy ugyanilyen utak vannak a körtésnél is, és azért nem 
kerültek át Nagykovácsi nevére, mert nem akarták átvenni kezelésre. Tehát ez a terület 
kiválóan alkalmas lehetett volna… 
 
Szathmáry Gergely polgármester: A lényeg, hogy nem így van! A Rozmaring ellen két 
minisztériumi eljárás indult pontosan amiatt, hogy nem csinálták végig a tulajdonba 
adást. Az összes külterületi út, árok, stb. az ő használati jogukban ragadt, és a törvény 
úgy szól, hogy akkor száll át az önkormányzatra, ha ők a rájuk bízott feladatot, vagyis 
a kárpótlás folyamatát végig vitték. És arra a kérdésre, hogy ez mikor lesz, a 
minisztériumi ügyintéző azt mondta, hogy majd talán az unokáink látni fogják, mert a 
Rozmaring az ügyvédekre nem sajnálja a pénzt. Tavaly viszont kijött a törvény, mely 
szerint az egész kérdés átkerült a Nemzeti Földalaphoz, és nekik év végéig át kell adni 
az önkormányzatoknak azokat az utakat, amiknek a tulajdoni lapján se tulajdonos, se 
kezelő nem szerepel, hanem a földhasználati joga a Rozmaringé. Én ezt eléggé 
körbejártam, sok önkormányzatnak okozott már kárt ez a történet. 
 
Ruzsa Ágota helyi lakos: Tájképileg ezt a területet, a Kecskehátat úgyis be fogják 
építeni, ott villák lesznek. Tehát, ha gazdasági övezetet akarunk kialakítani, akkor a 
Kecskeháttal átellenben nem rontanánk a látványon.  
 
Szathmáry Gergely polgármester: Egyáltalán azon a területen van esély a művelésből 
való kivonásra, – mert ez egy mezőgazdasági terület – ahol az átlagosnál rosszabb 
minőségű a termőföld. Ezt pontrendszerben osztályozzák. És azon a területen, ami 
egyáltalán szóba jöhet, 5-ös minőségű. A Kecskehátat egyébként még a 2004-ben 
Nagykovácsi és Remeteszőlős között megalkotott közös szerkezeti terv jelölte ki ebbe 
az övezetbe. Azóta folyik a pereskedés. Jelenleg már elkezdték a belső út- és 
közműhálózat tervezését, de ez addig nem valósulhat meg, amíg a Közlekedési 
Hatóság és a Közűt által engedélyezett közlekedési csomópontot nem alakítanak ki.  
 
Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Helytelennek tartom, hogy a Kecskehátnál lévő 
ingatlantulajdonosi egyesület által az Önkormányzatnak ingyen átadott területet 
belterületté nyilvánították, és építési övezetté alakították. És most ugyanezt a nagy 
hibát szeretné az Önkormányzat elkövetni a szemben lévő, Nagykovácsi út menti 
területtel, amikor szolgáltatási célból beépíttetné. Teljesen elzárnánk a levegő útját 
ezzel!  
 
Ruzsa Ágota helyi lakos: Közben beszélne a közlekedésfejlesztésről? Már nálunk is 
négyautós ingatlanok vannak. 
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Szathmáry Gergely polgármester: Sajnos a medencében iszonyatosan nagy 
belterületbe vonások voltak az elmúlt évtizedekben. Ennek következtében 
megháromszorozódott a lakosság, és ötszörösére nőtt a gépjárművek száma! 
Többször fölmerült a kötöttpályás közlekedés gondolata, de kinevettek minket. Ígértek 
hatástanulmányt, de azóta csönd van. 
 
Mutafisz Dimoszné helyi lakos: A Nagykovácsival közös területen Nagykovácsi 20 év 
alatt nem csinált semmit, csak mi. Mi ezért ezt a területet elbirtokolhatjuk, egy fillér 
nélkül, mert be tudjuk bizonyítani ezt. Én a saját telkem dolgát hasonló elv mentén 
rendezni tudtam a Rozmaringgal.  
 
Szathmáry Gergely polgármester: Köszönöm a javaslatot, beszélni fogok az ügyvéd 
úrral. 
 
Előd Péter helyi lakos: Nem tudom elképzelni, hogy Remeteszőlősön kialakul majd egy 
olyan szakmai háttér, ami miatt érdemes lenne egy gazdasági övezetet kihasítani. Ez 
a település nem arra született, hogy a lakosság helyben intézze el a dolgait. Azt is 
kötve hiszem, hogy itt kevés a bevétel, hiszen a település az utóbbi 10-15 évben 
rohamosan fejlődött, és ez plusz adóbevételt jelent. Hiba volt anno a Nagykovácsi út 
másik oldalán lévő területeinket átadni.  
 
Ruzsa Ágota helyi lakos: Ez hiba volt, el kéne ismerni! 
 
Vass Donát képviselő: De asszonyom! Ennek a Testületnek, az itt jelen lévőknek mi 
köze van ahhoz, hogy 20 évvel ezelőtt milyen rossz döntés született? 
 
Hangos szóváltás. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: A közmeghallgatás levezetőjeként kérem, hogy 
Péter hadd mondja el, amit még akar. 
 
Előd Péter helyi lakos: Akkor a terület átadásának indoka az M0-ás nyomvonala volt, 
ami tévesnek bizonyult. Ezen kívül te, aki akkor is polgármester voltál, azt állítottad, 
hogy a Kecskehátat sosem fogják belterületbe vonni. Ehhez képest egy év múlva 
Nagykovácsiban megszületett erről a határozat. És hiába tiltakozott akkor 270 ember, 
nem hallgatták meg őket.  
 
Szathmáry Gergely polgármester: Ebben az én álláspontom egészen más. Azt 
mondhatom, hogy ilyen radikális kijelentéseket nem szoktam tenni. Az akkori 
jogszabályi környezetben, és az akkor érvényes különböző tervek ismeretében más 
volt a helyzet. Elfogadom, ha valaki másként látja a dolgokat, de ennyi év távlatából 
kár lenne bolygatni ezt, mert a parttalan viták a jelen helyzetre semmilyen hatással 
nincsenek, nem visznek előre. Egy biztos, hogy a jogerős bírósági végzést követően 
tudott Remeteszőlős érdemben működni.  
 
Előd Péter helyi lakos: Az a véleményem, hogy a múltban elkövetett hibát nem azzal 
kéne korrigálni, hogy kierőszakolunk egy gazdasági területet a Rácski telepen. Én a 
múltról szeretnék beszélni, mert sokaknak fogalmuk sincs arról, hogy évekkel ezelőtt 
mi történt itt.  
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3. napirendi pont: Egyebek 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Azt, aljegyző asszony, hadd tisztázzuk, hogy miről 
szól a közmeghallgatás! 
 
Bajtekné dr. Halász Ildikó aljegyző: A napirenddel kapcsolatos dolgokról. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Az egyebekbe persze sok minden belefér, akár 
történelem órát is tarthatunk. 
 
Előd Péter helyi lakos: Akkor a közelmúlttal kapcsolatban szeretném felhívni a kedves 
aljegyző asszony figyelmét, hogy márciusban beküldtünk a képviselőknek, a 
polgármester úrnak egy ajánlott küldeményt, talán még a jegyző úrhoz is eljutott. Erre 
semmiféle válasz nem érkezett! Ez a levél főleg a kerékpárúttal volt kapcsolatos meg 
egyebekkel. Lehet, hogy a képviselők meg sem kapták, nem tudom. De nem csak én, 
hanem Havas József úr is jelezte, hogy ő sem kapott választ a beadványára hónapok 
óta. Ezt azért nehezményezem.  
 
Szathmáry Gergely polgármester: A Havas József féle levelezést láttam, a főépítész 
úr válaszolt neki, a választ és a válasz visszaigazolását is láttam! 
 
Bajtekné dr. Halász Ildikó aljegyző: Ez hivatali ügy, nem a közmeghallgatás tárgya! 
 
Előd Péter helyi lakos: A mi levelünkre nem érkezett válasz! A fő téma a kerékpárút 
volt. 
 
Vass Donát képviselő: Akkor kelt a levél, amikor a kerékpárút építése már be is 
fejeződött!  
 
Előd Péter helyi lakos: A levélben leírtam, hogy felesleges az Önkormányzatnak 
milliókat költeni a világításra a gyalogátkelőhelyeknél, mert van olcsóbb ledes 
megoldás, amit én javasoltam.  
 
Szathmáry Gergely polgármester: Ha elolvastad volna az előterjesztéseket, akkor 
tudnád, hogy egy komplett hálózatot kellett Budapesttől kialakítani az egész 
buszmegállóig 14 lámpaoszloppal. Erre nem megoldás, hogy a lámpaoszlopra 
felerősítek egy ledes izzót.  
 
Előd Péter helyi lakos: Én nem erre gondoltam, de a többire is felvettetek hitelt. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Nem, nem vettünk fel! 
 
Előd Péter helyi lakos: 10 millió forint csak az az egy világítás? Gratulálok! 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Úgy, hogy nagyon súlyosan… 
 
Előd Péter helyi lakos: Jó, a kerékpárúttal kapcsolatban felmerült a lámpa, meg 
egyebek. Megkérdeztem a nagykovácsi polgármester asszonyt, hogy miért nem 
szállnak be az átkelő költségeibe. Azt közölte, hogy azért nem szállnak be 
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pénzügyileg, mert ez külterület. Ezért viselje Remeteszőlős az egész költséget. Ezt 
abszurdumnak tartom. Itt négy átkelőről van szó. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Kicsit csapongtunk, ezért összefoglalom. Van a 
Rendészetinél egy gyalogátkelő plusz elektromos hálózattal, ami nem egyetlen lámpát 
jelent. Az út másik oldalán a kutatóintézet van, a mi oldalunkon viszont egy nagy, 
komplett intézmény, és egy 80-100 fős lakótelep, aminek a lakói napi szinten erre 
járnak. A közvilágítás kialakításának legfőbb célja az volt, hogy a buszmegálló 
környezetének és a gyalogátkelőnek a megvilágítása megfeleljen a szabványnak, és 
a törvényben előírtaknak. Ez nem szabadon választott, hanem az van, amit a 
szakértők leírtak. A másik három buszmegálló esetében (13-as, Erdészház, 
Rácskitelep) két-három plusz oszlop kell, az teljesen más tétel. A nagy problémát az 
okozta, hogy a rendőrség közlekedési hatósága azt írta elő, hogy a budapesti 
hálózatra kell csatlakoznia ennek a hálózatnak, és budapesti vezérléssel kell 
működnie.  
 
Ruzsa Ágota helyi lakos: Akkor mi felveszünk akárhonnan 10 milliót, és ez a terület 
nekünk egy fillért nem hoz, csak adunk az államnak közvilágítást. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Ezt most nem értem! Itt van egy lakótelepünk, meg 
egy buszmegálló is! A közvilágítás általában nem hoz egy fillért sem. 
 
Herold István alpolgármester: Utakat is építünk, és az sem hoz egy fillért sem! 
 
Szathmáry Gergely polgármester: A közvilágítás kötelező önkormányzati feladat! Így 
sikerült a Közútnál elérni, hogy saját finanszírozásban csinálják meg, hogy mi vállaltuk 
a közvilágítást. 
 
Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Nekem az nem tetszik, hogy Nagykovácsi – gondolom 
pályázati pénzből – gyönyörűen megcsináltatta a buszmegállókat, de csak az Amerikai 
Iskoláig. És mi van a további résszel? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: A buszmegállók átépítése, a biztonságos 
gyalogátkelők létesítése folyamatban van. Amint megépülnek a buszmegállók… 
 
Mutafisz Dimoszné helyi lakos: És ezt mi fogjuk építeni? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Nem, a Magyar Közút! Utána átadja nekünk 
kezelésbe, és mi akkor tudunk majd megálló kalitkát építeni, amit Nagykovácsi is úgy 
csinált, hogy egy cég idehozza ingyen a beálló házikót, cserébe bizonyos ideig a 
reklámfelületet üzemeltetheti. A jelenlegi buszmegállóink nem hivatalosan léteznek. 
Van, amelyik magánterületen, illetve senkiföldjén áll.  
 
Előd Péter helyi lakos: Én leegyeztettem a Közútkezelővel, és ezt meg is írtam ide, 
hogy nem lesz a Rendészetinél középső sziget, mert nincs rá keret, vagy nem tartják 
szükségesnek. Ezt írásba adták nekem. A másik meg, hogy a Közútkezelő hozzájárul 
ahhoz, hogy kiegészítő fényforrásként a ledes lámpák a gyalogátkelőnél 
megjelenjenek, ami sokkal kisebb költséget jelent. Erre sem jött semmijen reakció. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Láttam azt a levelet, amit a Gábornak küldtél… 
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Előd Péter helyi lakos: Rosszul láttad, mert itt van az a márciusi levél, amiről 
beszéltem. Változatlanul hiányoljuk azt, hogy, ha van valami észrevétel a lakosság 
részéről, akkor az vagy fiókba kerül, vagy nincs rá válasz. Ilyen észrevétel pl. az is, 
hogy amikor a kisebb utcák építése folyt, akkor az 1,4 hektáros területre terítették a 
kiszoruló földet, pedig ez a terület már viszonylag békés állapotban volt. Minden 
útépítés során ez a terület egyre csak feltöltődik. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Valóban folyik a tereprendezés, és valóban 
felhasználják az építkezéseken feleslegessé váló földet. Az általad említett halmok 
akkor keletkeztek, amikor a csőtörések után a DMRV oda letette. Mostanra sikerült 
elérni, hogy vagy öt teherautónyit elvittek. Folyamatos a terület rendezése, pl. a 
térköveket kiválogatjuk, hátul meg a darált aszfaltot és murvát pedig majd 
felhasználjuk. 
 
Előd Péter helyi lakos: Évtizedek óta ott van Nagykovácsinál az általunk épített 
szennyvízcsatorna. Miért nem kerül vissza? Nagykovácsi csak annyit tett, hogy 
kifizette az áfát, tekintettel arra, hogy a Társulat elnöke vegyesvállalkozói szerződést 
kötött a kivitelezővel, ezért a mi akkori számításaink az érdekeltségi hozzájárulásról, 
amit nem mindenki fizetett be, a Petneházy úr az … 
 
Szathmáry Gergely polgármester: A személyes adatokat kérem, mellőzzük! 
 
Petneházy Gábor képviselő: Nem akarom hallgatni a hazugságot, mert kifizettem. 
 
18.35-kor Petneházy Gábor képviselő a személyeskedés miatt elmegy. A Testület 6 
fővel képviselteti magát. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Kifizette, teljesen legális! Ez igen barátságtalan volt. 
Teljesen valótlan állítással megvádolni valakit. És a közmeghallgatás nem arra való, 
hogy személyes, huncut pletykákat közzé tegyen bárki!  
 
Előd Péter helyi lakos: Jó, akkor Nagykovácsi milyen alapon tartja meg tulajdonában 
a szennyvízcsatornát? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Ez már legalább egy legitim kérdés, bár ez is a 
múltba nyúlik. Annak kéne a legjobban tudni, aki maga is részt vett a csatornázási 
beruházásokban. Van egy sajnálatos probléma, van egy jogerős bírósági végzés, 
amely elmarasztalta a Társulatot, és 20 millió forintot meghaladó összeg kifizetésére 
kötelezte. Ez a tartozás a csatornahálózatot terheli. Amíg a Társulat nem kerül 
felszámolásra, addig létezik ez a kb.150 milliós tartozás is, és ezzel senki sem akarja 
átvenni a hálózatot. Az ellátásért mi vagyunk felelősek, de ennek biztosításához nem 
szükséges a tulajdonba vétel. Ha lezajlik a Társulat végelszámolása, és erről születik 
egy határozat, az nyilván rendelkezni fog a tartozásról is. Jelenleg a Társulat vitás 
viszonyban áll Nagykovácsi Önkormányzatával. Sajnálatos, hogy a Társulatból már 
senki nem él, aki érdemi tag volt, de van egy jogi személy, és egy önkormányzat és a 
kettő között van egy 25 évvel ezelőtti súlyos bírósági döntés. Mi már háromszor 
nekifutottunk ennek, de nem sikerült megoldani az ügyet. És már senki nem él, aki 
döntéshozó volt. 
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Előd Péter helyi lakos: Hát ez nem igaz, Lajos, te is benne voltál. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Nem volt vezetőségi tag. És a végén lévő helyzet 
számít.  
 
18.38-kor Herold István alpolgármester elmegy, a Testület 5 fővel van jelen. 
 
Előd Péter helyi lakos: De a Lajos végig ott volt, és ismerte a helyzetet. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Ő a kivitelezésben vett részt. 
 
Kőhalmi Alajos képviselő: 25 évvel ezelőtti dolgokba ne menjünk bele! 
 
 
18.40-kor Szathmáry Gergely polgármester bezárja a közmeghallgatást. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
Szathmáry Gergely                   dr. Kovács Dénes 
     polgármester         jegyző 
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Remeteszőlős Község Önkormányzata 

Szathmáry Gergely polgármester részére 

2090 Remeteszőlős 

Vénusz utca 8-10. 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 

Köszönettel vettük levelét, amelyben Remeteszőlős településrendezési eszközeinek egyeztetésére és 
elfogadására vonatkozó eljárásról kéri előzetes tájékoztatásunkat, melyet a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: R.) 37.§ szerint aduk ki: 

Tudomásul vesszük, hogy megkeresésükben az R. 36.§ szerinti teljes egyeztetési eljárást kívánják 
lefolytatni. 

A R. 37.§ (6) és (7) bekezdéseire hivatkozva jelezzük, hogy a véleményeztetési eljárásban – mint 

érintett államigazgatási szerv – részt kívánunk venni, és e véleményünk kialakításához, mind a 
véleményezési szakaszban, mind a végső szakmai véleményezési szakaszban az elkészítésre 
kerülő teljes – olvasható léptékű, a vizsgálati és alátámasztó munkarészeket is maradéktalanul 
tartalmazó – dokumentáció megküldését kérjük papír formátumban és elektronikus adathordozón 
egyaránt (CD vagy DVD).  

A tervek készítésekor valamint az egyeztetési eljárás során, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.), az országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) rendeletben (a továbbiakban: OTÉK), valamint a 
R.-ben foglaltakat kell figyelembe venni és alkalmazni. 

Az alábbiakban felhívjuk a figyelmet néhány előírásra: 

1. Tájékoztatjuk, hogy a R. 37.§ (4) bekezdés bc) pontja szerinti előzetes adatszolgáltatási 
kötelezettséget az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 
tekintetében a R. 9. melléklete nem állapít meg. 

2. Tájékoztatjuk, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kvr.) meghatározott – a környezeti értékelés tartalmára 
vonatkozó – véleményünk, a PE/AF/00237-2/2021. számú ügyiratunkban megküldése került. 

3. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében 
örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a településrendezési eszköz megalapozó 
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vizsgálata keretében. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi 
munkarészének, valamint a védett műemléki értékeket érintő munkarészének készítése a vonatkozó 
jogszabály a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről 
szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint szakértői tevékenységnek minősül, ezért az említett 
munkarészeket csak megfelelő jogosultsággal rendelkező szakértők készíthetik el. 

4. Jelezzük, hogy az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 
szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése alapján a településrendezési tervezési 
tevékenység során létrejött dokumentáció aláíró lapja tartalmazza a feladat elvégzésében részt vett 
összes tervező nevét, szakképzettségét, szakmai címét, névjegyzéki jelölését és - legalább egy 
eredeti példányon - a tervező saját kezű aláírását. A településrendezési eszköz tervlapja tartalmazza 
a településtervező és a szakági településtervezők nevét és névjegyzéki jelölését. 

5. A településrendezési eszközök készítése során a R.-ben megfogalmazott követelményeket, 
vonatkozó szakmai előírásokat is figyelembe kell venni. 

6. Felhívjuk a figyelmet, hogy a R. 4. melléklet 4. pontja szerint a településszerkezeti tervben 

szerepeltetni szükséges a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 8. melléklet táblázata szerinti területi mérlegét, a települési térség 
arányát, valamint kérjük figyelembe venni a település területi mérlegének meghatározásánál az R. 9. 
§ (8) bekezdését. 

7. Felhívjuk a figyelmet, hogy a településrendezési terveket és szabályzatokat a vonatkozó 
területrendezési tervek rendelkezéseivel összhangban kell elkészíteni és az azokba való illeszkedést 
a tervezetben igazolni szükséges (térképpel, leírással és számítással) a R. 4. melléklet 5. pontjában, 
az alátámasztó (1. melléklet 1.3.) és megalapozó (3. melléklet 12.) munkarészekre támaszkodva. 

8. A településszerkezeti tervnek tartalmazni kell a biológiai aktivitás érték számítási eredményét.  
9. A R. 3.§ (6) bekezdése kimondja, hogy a helyi építési szabályzatot a településszerkezeti tervvel és 

a településképi rendelettel összhangban kell elkészíteni. 
10. Felhívjuk a figyelmet, hogy a helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási tervnek a 

településszerkezeti tervvel összhangban kell készülnie, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi 
adatbázis felhasználásával, a szabályozási tartalomnak megfelelő méretarányban. A szabályozási 
terven fel kell tüntetni, hogy „Készült az állami alapadatok felhasználásával”, és legalább a R. 13.§ 
(3) bekezdésben meghatározott tartalommal kell rendelkezzen. 

11. Felhívjuk a figyelmet, hogy a készítendő helyi építési szabályzatban – a településkép védelméről 
szóló 2016. évi LXXIV. törvényben foglaltak értelmében – településképi követelményt jogszerűen 
már nem lehet meghatározni, továbbá az építészeti örökség helyi védelmével, a reklámhordozók és 
egyéb műszaki berendezések elhelyezésével kapcsolatos előírások csak településképi rendeletben 
állapíthatók meg. 

12. Felhívjuk a figyelmet, hogy a helyi építési szabályzatot jóváhagyandó rendeletnek, teljes mértékben 
meg kell felelnie a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 
61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglaltaknak. 

13. A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat egyszerre történő készítéséről és 
módosításáról R. 33.§ rendelkezik. Ezzel kapcsolatban felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 
településszerkezeti terv elfogadásáról szóló döntésnek minden esetben meg kell előznie a helyi 

építési szabályzat elfogadását. 
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14. A településrendezési eszköz elfogadásáról és hatályba léptetéséről a R. 43. § rendelkezik. A 
módosító rendelet a hatályba lépést követő napon hatályon kívül helyezendő – a tervezetben egy 

mondatban – amennyiben egységes szerkezetbe kívánják foglalni és minden pontja előre látható 
időpontban végrehajtottá válik. 

Az egyeztetési eljárásra vonatkozó megjegyzéseink: 

15. Emlékeztetőként meg kell jegyezzük, hogy az előzetes tájékoztatót meg kell küldeniük az 

eljárásban érintett partnereknek, az R. 9. mellékletében meghatározott összes államigazgatási 
szervnek (dokumentum végén táblázatban), - településszerkezeti terv készítése vagy módosítása 
esetében - az érintett területi, települési önkormányzatnak. 

 

16. A településrendezési eszközök elkészült tervezetét az elfogadás előtt véleményeztetni kell a 

partnerekkel, az eljárásban való részvételi szándékáról nyilatkozó államigazgatási szervvel, a 
tájékoztatást adó érintett területi, települési önkormányzattal. 

17. Külön felhívjuk a figyelmet a lakosság, az érdekképviseleti szervek stb. egyeztetési eljárásba 

történő bevonására, melyet a R. 29/A. § alapján – partnerségi egyeztetés keretében, valamint a 
helyben megalkotott szabályok szerint – kell lefolytatni. Az eljárásban való részvétel, illetve az 
eljárás során adott vélemények figyelembe vételével kapcsolatban felhívjuk a figyelmet a R. 34.§ (2) 
és 37.§ (7) bekezdéseire. 

18. A településrendezési eszközök készítése során az esetlegesen eltérő vélemények tisztázása 
érdekében a R. 39.§ alapján a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, melyről jegyzőkönyv 
készül és a véleményezést követően a beérkezett véleményeket – egyeztetés esetén a 
jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról, vagy el nem 
fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést 
indokolnia kell. 

19. Előzetesen jelezzük, hogy a településrendezési eszközöket a véleményezési szakasz lezárását 
követő végső szakmai véleményezési szakaszban a Hivatalunk részére a R. 40.§ (1) 
bekezdésében rögzített összes dokumentum megküldése szükséges, a R. VI. fejezet 28. pontjában 
meghatározott záró szakmai véleményez kiadáshoz. 
A dokumentumokhoz kérjük csatolják a polgármester nyilatkozatát, melyben rögzítésre kerül, hogy 
R. 29.§-ban előírt partnerségi egyeztetés a helyi szabályokban megállapított eljárásrend szerint, 
megfelelően lefolytatásra került és a partnerségi egyeztetés eredménye a településrendezési 
eszközökben megfelelő módon figyelembevételre kerültek. 
Szintén meg kell küldeni az eljárás során beérkezett összes véleményt – a partnerekét is – és a 
véleményezési szakaszban keletkezett valamennyi egyéb dokumentumot (jegyzőkönyvek, 
emlékeztetők, tértivevények vagy letöltési igazolások stb.). 
Kérem, hogy az elfogadott észrevételek esetén eszközölt javításokat jól érzékelhetően jelöljék a 

dokumentációban. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag hiánytalanul megküldött dokumentáció esetén adható ki 
záró szakmai vélemény. 

20. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a R. 28.§ (4) bekezdése szerint a koncepció, stratégia, 
településrendezési eszköz, vagy azok módosítása, véleményezési eljárás lefolytatása nélkül 
nem fogadható el, kivéve a magasabb szintű jogszabály rendelkezésének változása miatti 
ellentétes előírás hatályon kívül helyezése esetén. 
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21. Tájékoztatjuk, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
8. § (2a) bekezdése alapján „új beépítésre szánt terület kijelölésére irányuló településrendezési 
eszköz készítése vagy módosítása esetén az állami főépítész a záró szakmai véleményezés során 
a településrendezési eszköz tervezetét véleményezésre megküldi az országos főépítésznek. Az 
országos főépítész 15 napon belül adja ki a nyilatkozatát, a határidő jogvesztő. A záró szakmai 
vélemény kiadására meghatározott határidőbe nem számít bele az országos főépítész 
nyilatkozatának kiadására rendelkezésre álló 15 napos határidő.” 

22. Tájékoztatjuk, hogy az elfogadott településrendezési eszköz, az elektronikus adathordozó mellett, 
hitelesített papír alapú dokumentáción történő megküldése is szükséges Hivatalunk részére. 

 

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét és a véleményeztetés-egyeztetési eljárási rend maradéktalan 
betartását. 
 

Kelt: Budapest, az elektronikus aláírás időbélyegzése szerint 

                                             Tisztelettel: 

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából: 
  

 Váradi Tibor 
 állami főépítész 

 

 

Kapják:  
1. Címzett 
2. Irattár - helyben 
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No. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ 
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV (egyeztetési 
szakterület) 

HIVATAL NEVE 

4. környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatáskörben megyei kormányhivatal 
(környezetvédelem, természet- és tájvédelem) 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi, 
Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály - 

KDVKTVF 

5. nemzeti park igazgatóság (természet-és 
tájvédelem) 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság - DINPI 

6. területi vízvédelmi hatóság (vízvédelem) 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-

helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 

- FKI 7. területi vízügyi hatóság (vízgazdálkodás) 

8. Országos Vízügyi Főigazgatóság (a vizek 

védelmével, illetve kártételeinek elhárításával 
összefüggő alapvető szempontok teljesülése, a 
környezet- és természetvédelmi 
követelményekre figyelemmel) 

Országos Vízügyi Főigazgatóság - VIZUGY 

9. területi vízügyi igazgatási szerv (a vizek 
védelmével, illetve kártételeinek elhárításával 
összefüggő alapvető szempontok teljesülése, a 
környezet- és természetvédelmi 
követelményekre figyelemmel 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság - KDVVIZIG 

10.  fővárosi és megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság (polgári védelem, iparbiztonság) 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - PMKI 

11.  népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal (közegészségügy) 

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi 
Főosztály - BFKHNSZSZ 

12.  Budapest Főváros 

Kormányhivatala (gyorsforgalmi utat, közúti 
határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót 
érintő településrendezési eszköz esetében) 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály - 

BFKHKOZLEK 

13.  közlekedésért felelős miniszter (közlekedés: 
vasúti pályahálózatot, víziutat érintő település 
esetében) 

Innovációs és Technológiai Minisztérium – ITMVHF és 
ITMHHF 



 

 

Pest Megyei Kormányhivatal 6. oldal PE/AF/00237-5/2021 

Állami Főépítészi Iroda 
1051 Budapest, Sas u.25.4.em.  Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 270 KRID: 216397999 

Telefon: (+36 1) 485 6990 
E-mail:  allamifoepitesz@pest.gov.hu   Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 

14. a) légiközlekedési hatóság, 
b) katonai légügyi hatóság  
(közlekedés: légi közlekedéssel érintett 
település esetében:  
a) polgári célú légiközlekedés tekintetében 

b) állami célú légiközlekedés tekintetében) 

a) Innovációs és Technológiai Minisztérium - ITMLRHF 

 

b) Honvédelmi Minisztérium 

Állami Légügyi Főosztály - HMEIR 

15.  közlekedési hatáskörében eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatal (közlekedés: a 12. pont 
kivételével minden közúti közlekedési ügyben) 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztály - 

PMKHKFUT 

17. örökségvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal (régészeti örökség 
és műemléki érték, világörökségi és 
világörökségi várományos terület védelme) 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi 
Osztály - PMKHOO 

18. ingatlanügyi, földügyi igazgatási hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 
(földvédelem) 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály - PMKHFH 

19. erdészeti hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal, Nemzeti Földügyi Központ 
(erdőrendezés, erdővédelem) 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Erdőfelügyeleti 
Osztály – PMKHEI / Nemzeti Földügyi Központ - NFA 

20. honvédelemért felelős miniszter (honvédelem) Honvédelmi Minisztérium 

Hatósági Főosztály - HMHH 

21. fővárosi és megyei rendőr-főkapitányság 
(határrendészet) 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság - ORFK 

22. bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal (bányászat, geológia, 
morfológia, csúszásveszély) 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi, 
Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály - 

MBFHBBK 

23. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 
(hírközlés) 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság - NMHH 

24. Országos Atomenergia Hivatal (nukleáris 
biztonság és balesetelhárítás) 

Országos Atomenergia Hivatal - OAHKER 

25. Budapest Főváros Kormányhivatala 
(természetes gyógytényezők, gyógyhelyek 
természeti adottságainak védelme) 

Budapest Főváros Kormányhivatala - BFKHNSZSZ 

 Pest Megye Önkormányzata (1996.évi XXI.tv. 
13/A.§ (5)) 

PMO 

 érintett területi és települési önkormányzat 314/2012. Korm r. 38.§ (2) c): 
Nagykovácsi Nagyközség 754215748 

 

 

 

  

 



 

 

 
Nyilvántartási szám: 

ISO 9001: 503/1252(4)-1236(4) 
 

      

 

1539 Budapest 114, Pf. 676 

Telefon: (1) 436-4801 

Telefax: (1) 436-4804 

E-mail: haea@haea.gov.hu 

 

 OAH-2021-00017-0818/2021  
  

Szathmáry Gergely 

polgármester 

REMETESZŐLŐS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10 

 

Ügyintézőnk:  Gál Emese 

Ügyintézőjük: Szathmáry Gergely 

Számuk: I/26-25/2021 

 

Tárgy: Válasz Remeteszőlős Község több részterületére vonatkozó TSZT, HÉSZ 
eseti módosításáról szóló előzetes tájékoztatásra 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 

Az Országos Atomenergia Hivatalnál (OAH) 2021. augusztus 16-án érkeztetett, 
fenti számú levelével tájékoztatott, hogy Remeteszőlős Község I-26-2/2021 

ügyiratszámú megkeresése során egyszerűsített eljárásban kívánta lefolytatni a 
településrendezési eszközök módosítását, azonban az új, beépítésre szánt terület 

kijelölése miatt teljes eljárásra térnek át. Jelen levelében a tájékoztatási szakasz 
megindításáról értesített. Az I-26-2/2021 ügyiratszámú megkeresésre az OAH 
2021. augusztus 5-én küldött OAH-2021-00017-0757/2021 iktatószámú levelében 
válaszolt. 

Az OAH alapvető és más további feladatkörét az atomenergiáról szóló  
1996. évi CXVI. törvény (Atv.) 17. §-a, a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 
követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. 
(VII.11.) 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. 

Az EljR. 9. mellékletének „Adatszolgáltatás témaköre” című rovata az OAH részére 
előírási szempontokat nem tartalmaz. 
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A küldött megkeresésre válaszolva tájékoztatom, hogy tervezési terület 
figyelembe veendő közelségében, az OAH hatáskörébe tartozó létesítményként az 

Energiatudományi Kutatóközpont kutatóreaktora, és a Budapesti Műszaki 
Egyetem oktatóreaktora üzemel. 

Felhívom a figyelmét, hogy a Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében, a 
nukleáris létesítmények 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 engedélyesét. Az ilyen eljárásban az OAH és a 
Korm. rendelet szerinti engedélyes ügyfélnek minősül. 

Fentieken túl, figyelemmel az EljR. 37. § (4) bekezdés b) pontjába foglaltakra, a 
küldött értesítés alapján az OAH egyedi követelményeket és elvárásokat nem 
állapít meg, vonatkozó atomenergetikai ágazati elhatározásokat – azok hiányában 
– nem ismertet. 

Tájékoztatom továbbá, hogy az egyeztetési eljárás következő szakaszaiban részt 
kívánunk venni, a véleményezési dokumentációt elektronikus formában kérjük 
megküldeni! 

 

Budapest, 2021. augusztus 30. 

 
 

Üdvözlettel: 
 

 

 

 Mészáros István 

főosztályvezető 

 

Kapják: 
1. REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2. Irattár 

 



 

 Közegészségügyi Osztály 1. 
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853 

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958 
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

Szathmáry Gergely polgármester 
részére 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzata 

 

 

 
Iktatószám:  BP/PNEF-TKI/1944-7/2021 

BP/PNEF-TKI/1944-8/2021 

Ügyintéző: Tamási Krisztina 

Telefonszám: +36-1-4653866 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu 

Tárgy:  Remeteszőlős Község több részterületére 
vonatkozó TSZT, HÉSZ eseti módosítása – 
előzetes tájékoztatási szakasz és környezeti 
értékelés szükségességének eseti eldöntése 

Hiv. szám: I/26-25/2021 

 

 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A tárgyi üggyel kapcsolatos egyeztetési eljárásban a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest 
Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) részt kíván venni, és a teljes dokumentációt 
elektronikus úton kéri megküldeni. 

A megküldött megkeresésben foglaltak alapján BFKH közegészségügyi szempontból a környezeti 
vizsgálat elvégzését nem tartja szükségesnek. 
 

A módosítással érintett területen természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért e 
szempontból a BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

Remeteszőlős Község – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21) Korm. rendelet 2. 
számú melléklete, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő 
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján – felszín alatti víz 
szempontjából fokozottan érzékeny, ezen belül is kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi 
területen fekvő község. 

A fentiek miatt a módosítások során a felszín alatti vizek, a földtani közeg védelmére fokozott figyelmet 
kell fordítani. 
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Közegészségügyi Osztály 1. 
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853 

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958 
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

A BFKH jelen véleményét az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.        

(I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében és 3. számú mellékletében; a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 9. számú 
mellékletében; továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 
népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel alakította ki. 

A BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg. 

A BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani 
(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958). 

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint  

 

Üdvözlettel:   

 dr. Sára Botond 

kormánymegbízott megbízásából 
 

                Dr. Kelemen Erzsébet 
                 helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos 

 

 

 

 

 

 

Kapja: 

1. Remeteszőlős Község Önkormányzata – Hivatali Kapu 

2. Irattár 
 

           

 









HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

1055 Budapest, Balaton u. 7-11. � Postacím: 1555 Budapest  Pf.: 70.
Telefon: 06 (1) 474-1680 � HM 215-12 � Fax: 06 (1) 474-1467 � HM 21-740 

Hivatali Kapu: HMHH (KRID: 210267399), e-mail: hm.hf@hm.gov.hu, web: http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu

Nyt. szám: 11377-2/2021/h
Hiv. szám: I/26-25/2021

Szathmáry Gergely úr
Remeteszőlős Község polgármestere

2090 Remeteszőlős
Vénusz u. 8-10.

Tárgy: Remeteszőlős község településrendezési eszközeinek részleges 
módosítása - teljes eljárás, előzetes tájékoztatási szakasz

Tisztelt Polgármester Úr!

Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal 
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:

A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit 
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása 
biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.

Tájékoztatom, hogy a további véleményezési eljárásban nem kívánok részt venni.

Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. 
mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.

Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.

Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi 
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 42. § 
(10)-(11)-(12) bekezdése alapján adtam ki.

Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere

nevében és megbízásából

Bucsánszky Zoltán alezredes
településrendezési hatósági osztályvezető

Készült:  2 példányban
Egy példány: 2 lap
Ügyintéző (tel/fax): Ács Piroska (tel.:+36 (1) 474-1608; HM 022-21-505; fax: +36 (1) 474-1467)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett 

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

E-ALÁÍRÓÍV



HONVÉDELMI  M IN ISZTÉRIUM
ÁLLAMI  LÉGÜGYI  FŐOSZTÁLY

m i n t  k a t o n a i  l é g ü g y i  h a t ó s á g
1055 Budapest, Balaton utca 7-11. � Postacím: 1885 Budapest Pf. 25

Telefon: +36 (1) 474-1469 � HM 21-670 � Fax: +36 (1) 474-1404 � HM 21-685
E-mail: klh@hm.gov.hu � Hivatali Kapu: Honvédelmi Minisztérium – EIR

Nyt. szám: 11314-2/2021/h sz. példány
Hiv. szám: I/26-25/2021

Szathmáry Gergely
Remeteszőlős Község Polgármestere részére

Remeteszőlős

Tárgy: Előzetes tájékoztatás és adatszolgáltatás Remeteszőlős Község több 
részterületére vonatkozó TSZT, HÉSZ eseti módosításához

Tisztelt Polgármester Úr!

A fenti hivatkozási számú megkeresésére Remeteszőlős Község több részterületére 
vonatkozó TSZT, HÉSZ eseti módosítása tárgyában az alábbiakról tájékoztatom:

1. Az adott területre vonatkozólag különös követelményeket, a TSZT vagy a HÉSZ  tartalmi 
követelményeivel kapcsolatos különös elvárásokat és az adott területet érintő ágazati 
elhatározást nem fogalmazok meg.

2. A rendezési feladat ellátásához szükséges adatot nem tartok indokoltnak szolgáltatni.

3. Remeteszőlős Község az állami célú légiközlekedés tekintetében légiközlekedéssel 
közvetlenül nem érintett, tekintettel arra, hogy az adott terület az állami repülések céljára 
szolgáló repülőterek (beleértve a közös felhasználású repülőtereket is) vagy az állami célú 
repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén kívül van, és hogy 
az adott terület az állami repülések céljára szolgáló repülőterek telekhatárától mért 15 
kilométernél nagyobb távolságban van. 

Az érintett terület ugyanakkor az állami célú légiközlekedés tekintetében 
légiközlekedéssel közvetve érintett, tekintettel arra, hogy egyes – így különösen a 
beépítésre szánt területen a 100 méternél, beépítésre nem szánt területen az 50 méternél 
magasabb – építmények az állami célú légiközlekedés biztonságát veszélyeztethetik. Az 
ilyen építmények állami célú légiközlekedésre gyakorolt hatását a katonai légügyi hatóság 
az építmények építésügyi hatósági eljárásaiban, jogszabályban meghatározott 
szakhatóságként vizsgálja.

4. Az eljárás további szakaszaiban nem kívánok részt venni.

Tájékoztatom Polgármester urat, hogy előzetes tájékoztatásomat és adatszolgáltatásomat a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 30. § (3) bekezdésére, 37. § 
(4) bekezdésére és 9. melléklete táblázata 14. sorának b) pontjára figyelemmel, a katonai légügyi 

hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-ban kijelölt illetékességi 
területemen eljárva adtam meg.
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Tájékoztatom tisztelt Polgármester urat, hogy előzetes tájékoztatásom és 
adatszolgáltatásom nem minősül a Kormányrendelet 9. melléklete táblázatának 20. sorában 
meghatározott honvédelemért felelős miniszter, mint államigazgatási szerv előzetes 
tájékoztatásának vagy adatszolgáltatásának.

Budapest, időbélyeg szerint.

Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter

nevében és megbízásából:

Lázár Béla ezredes
Repülésfelügyeleti Osztály

osztályvezető (főov. h.)

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): Csáder Zsuzsanna főhadnagy (Tel.: +36 1 474 1218; E-mail: zsuzsanna.csader@hm.gov.hu)
Kapják: 1. sz. pld.: Remeteszőlős Község Önkormányzata (Hivatali Kapun továbbítva)

2. sz. pld.: Irattár
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Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály 
Erdőfelügyeleti Osztály 

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://www.nfk.gov.hu/  

Az ügyfélfogadás időpontja: hétfő 900 - 1400 Tel: 28/532-308 

 

 

 
PEST MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 
 

Ügyiratszám: PE/ERDŐ/5498-4/2021 

Ügyintéző: Szekeres Szilárd 

Telefon: +36 28/532-323 

Tárgy: Remeteszőlős Község több részterületére 
vonatkozó TSZT, HÉSZ eseti módosítása, a 
314/2012 (XI.8.) Korm.rendelet 37.§ teljes eljárás – 
tájékoztató tervdokumentáció és környezeti 
értékelés szükségességének eseti eldöntése  

Hivatkozási szám: I/26-25/2021. 

Ügyintéző: - 
Ügyintézőink kizárólag a láblécben feltüntetett hétfői ügyfélfogadási időben érhetők el! 

��r���� beadv��yaiba� hivat������ �gyirats���u��ra!  

 

 

Remeteszőlős Község 
Önkormányzata 

2090 Remeteszőlős Vénusz u. 8-10. 
 

Szathmáry Gergely 
polgármester 

 
 
 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
 

A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztálya (továbbiakba: 
erdészeti hatóság) köszönettel megkapta levelét, melyben Remeteszőlős Község Polgármestere 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rend 37 §-a szerint teljes eljárás keretében kezdeményezte 
Remeteszőlős településrendezési eszközeinek módosítását. 

Kérte továbbá, hogy az erdészeti hatóság nyilatkozzon, az egyes tervek, illetve programok 

környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11) Korm.rendelet 1 § (3) bekezdés szerint a 

településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos várható környezeti hatások 

jelentőségének eseti meghatározása szerint szükségesnek tartja e környezeti vizsgálat készítését.  

A megküldött dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett módosítás érint az 

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

(továbbiakban Evt.) hatálya alá tartozó területet: 
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Helység Ingatlan (hrsz.) Erdőrészlet azonosító 

Remeteszőlős 09 19 A, TN1, TN2, TN3 

 

A táblázatban felsorolt erdőterület és terméketlen területek (mely erdőgazdálkodás célját 
közvetlenül szolgáló földterületek) igénybevételét külön eljárás keretében bírálja el 
hatóságunk. 

A módosítási eljárásban erdők esetében a fenntartható erdőgazdálkodást és az erdők közérdekű 
szolgáltatásainak biztosítását – a táblázatban felsorolt Evt. hatálya alá tartozó ingatlan 
kivételével - nem látom veszélyeztetve, érintve.  

A táblázatban felsorolt ingatlan esetében az erdők közérdekű szolgáltatásainak biztosítását az 
erdészeti hatóság veszélyeztetve látja, ezért a véleményezési dokumentáció táblázatban felsorolt 
ingatlant tartalmazó részeivel kapcsolatban kifogást emel. 

A környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos eljárást az erdészeti hatóság nem tartja szükségesnek. 

A véleményt 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. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából: 

 
 
 
 
Kapják: 
 

1. Remeteszőlős Község Polgármestere (2090 Remeteszőlős Vénusz u. 8-10.)  HK     
2. Irattár 

  



PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy:  Remeteszőlős  Község  település-
rendezési  eszközeinek  felülvizsgálata  -
előzetes tájékoztatási szakasz
Ügyintéző: Kátai-Urbán Maxim tű. százados
Telefon: 06-20-8200-923

Szathmáry Gergely
polgármester

Remeteszőlős Község Önkormányzat Polgármestere

Remeteszőlős
Vénusz u. 8-10.
2090

Tisztelt Polgármester Úr!

Értesítem,  hogy  Remeteszőlős  Község  településrendezési  eszközeinek  felülvizsgálatával
kapcsolatban a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  24.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 37. §-a szerint tűz- és polgári védelmi, valamint iparbiztonsági szempontból az alábbi
előzetes véleményt adom: 

A  tűzoltó  gépjárművek  vonulása  és  működése  céljára  az  építményekhez,  azok
megközelítésére  szolgáló  meglévő  utat,  illetőleg  területet  biztosítani  kell.  A  tűzoltási
felvonulási  területek  és  utak  elhelyezkedésével  kapcsolatosan  a  területileg  illetékes
Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel kell egyeztetni.

A  tervmódosításokkal  kapcsolatban  az  adott  környezetben  található,  oltóvizet  biztosító
tűzcsapok számát csökkenteni nem lehet. A korábban létesült, meglévő földalatti tűzcsapokat
átépítésükkor,  föld  feletti  típusúra  kell  kicserélni.  Ha  az  útszabályozás,  közműkiváltás  a
vezetékes  vízellátás  kiépítését  is érinti,  a szükséges oltóvizet  föld feletti  tűzcsapokkal  kell
biztosítani.

Az útszabályozási  tervek biztosítsák,  – ide értve az útépítési,  közúti  forgalmi és parkolási
rendet  –  a  középmagas  és  magas  épületek  legalább  egyik  oldalán  a  tűzoltási  felvonulási
területet.

A  tervmódosítás  által  érintett  területen,  továbbá  a  közműhálózat  a  vezetékes  vízhálózat
nyomvonalának  megváltoztatásakor  vagy  új  nyomvonal  létesítésekor  az  új  tűzcsapok
telepítési  helyét,  illetve  a  meglévők áthelyezését  a  területileg  illetékes  Katasztrófavédelmi
Kirendeltséggel kell egyeztetni.

A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállítási helyet biztosítani, hogy azok
mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon.
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Amennyiben az iparbiztonsági hatóság korábbi határozatával kijelölt veszélyességi övezetet is
érinti a szabályozandó terület,  a veszélyességi övezet határán belül történő fejlesztésekre a
2011.  évi  CXXVIII.  törvény  és  a  219/2011.  (X.20.)  Kormányrendelet  vonatkozó
rendelkezéseit is figyelembe kell venni. 

A  219/2011.  (X.20.)  Kormányrendelet  29.  §-ában  foglaltak  szerint  a  polgármesternek  a
következők szerint kell biztosítania, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos döntés meghozatalakor a
veszélyességi övezet határait figyelembe vegyék:

 a  polgármester  a  veszélyességi  övezet  határán  belüli  területen  történő  esetleges
fejlesztések során figyelembe veszi a veszélyességi övezet határait, és a fejlesztésekről
a fejlesztés engedélyezése előtt bizottság létrehozását kezdeményezi az iparbiztonsági
hatóságnál;

 a  polgármesternek  biztosítania  kell,  hogy  a  bizottsági  állásfoglalást  követően  a
tervezett  fejlesztésről  az  érintett  nyilvánosság  véleményt  nyilváníthasson.  Ennek
érdekében a polgármesternek a fejlesztéshez  kapcsolódó dokumentációkat,  terveket
hirdetményi  közzététel  útján  21  napig  hozzáférhetővé  kell  tenni  és  ezen  idő  alatt
azokra az érintett nyilvánosság észrevételeket tehet;

 a polgármester  biztosítja,  hogy a fejlesztéssel  kapcsolatos döntés meghozatalakor  a
bizottsági állásfoglalást és az érintett nyilvánosság észrevételeit a tervezett fejlesztés
kialakításakor kellő mértékben figyelembe vegyék.

A véleményezési eljárás további szakaszában is részt kívánunk venni, a véleményezési 

dokumentációt elektronikus adathordozón szíveskedjék megküldeni.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:

Branyiczky Márk tű. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos

igazgató
nevében és megbízásából:

Pásztor József tű. ezredes
tűzoltósági főtanácsos

igazgató-helyettes

Készült:    1 példányban
Egy példány: 2 old.
Kapja: 1. sz. pld..: Irattár
Címzett: HIVATALI KAPU elektronikusan

____________________________________________________________________________________________
Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 1903 Bp. Pf.: 314

Telefon: +36(1) 469-4105 Fax: +36(1) 469-4353
E-mail: pest.mki@katved.gov.hu















Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:10

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:10

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (BFKHKOZLEK)BFKH Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 645240704202108161434781699
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:10

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:10

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (BFKHNSZSZ)BFKH Népegészségügyi Főosztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 427094958202108161434781686
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:20

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:20

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (BPFPH)Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 108164188202108161434781884
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.
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Befogadás időpontja
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Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (BPIIONK)Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 731126931202108161434781867
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.
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Címzett:  (DINPI)Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 711100335202108161434781637
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
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Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!
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https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:08

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:08

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (FKI)Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 313504758202108161434800412
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:13

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:13

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (HMEIR)Honvédelmi Minisztérium – EIR

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 549537936202108161434781748
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:12

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:12

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (ITMHHF)Innovációs és Technológiai Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 566191393202108161434781724
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:12

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:12

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett: Innovációs és Technológiai Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági 
 (ITMLRHF)Főosztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 162099749202108161434781735
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:11

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:11

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (ITMVHF)Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 661038388202108161434781713
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:07

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:07

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, 
 (KDVKTVF)Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 201436115202108161434781627
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:09

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:09

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (KDVVIZIG)Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 234538744202108161434781667
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:17

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:17

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (MBFHBBK)Pest Megyei Kormányhivatal KTF Bányafelügyeleti Osztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 600210184202108161434781824
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:15

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:15

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (NFA)Nemzeti Földügyi Központ

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 223489318202108161434781793
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:19

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:19

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (NKONK2018)NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 754215748202108161434781858
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:17

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:17

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (NMHH)Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 516334978202108161434781833
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:18

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:18

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (OAHKER)Országos Atomenergia Hivatal

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 127437378202108161434781841
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:16

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:16

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (ORFK)Országos Rendőr-Főkapitányság

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 105147968202108161434781816
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:15

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:15

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett: Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály – 
 (PMKHEI)Erdőfelügyeleti Osztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 200822776202108161434800485
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:06

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:06

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett: Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály és Állami 
 (PMKHEPITES)Főépítészi Iroda

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 216397999202108161434800379
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:14

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:14

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (PMKHFH)Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 516558998202108161434781771
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:13

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:13

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (PMKHKFUT)PMKH Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 615366339202108161434800475
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:14

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:14

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett: Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
 (PMKHOO)Örökségvédelmi Osztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 569323720202108161434800480
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:09

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:09

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (PMKI)Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 406340395202108161434781678
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:18

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:18

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (PMO)Pest Megye Önkormányzata

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 457028969202108161434800515
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:19

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:19

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (SOLYMARONK)Solymár Nagyközség Önkormányzat

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 548569188202108161434800525
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Feladási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a , vagy tárhelyén
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum 
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:34:08

Befogadás időpontja
2021.08.16. 14:34:08

Feladó:  (REMETESZOL) Remeteszőlős Község Önkormányzata
Feladó ügyintéző: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (VIZUGY)Országos Vízügyi Főigazgatóság

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 447457988202108161434800423
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban 

használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt 

kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://szuf.magyarorszag.hu/


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:41:55

Letöltés időpontja: 2021.08.16. 14:41:55

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (BFKHKOZLEK)BFKH Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 645240704202108161434781699
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 15:00:32

Letöltés időpontja: 2021.08.16. 15:00:32

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (BPFPH)Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 108164188202108161434781884
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:36:41

Letöltés időpontja: 2021.08.16. 14:36:41

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (BPIIONK)Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 731126931202108161434781867
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.17. 08:25:00

Letöltés időpontja: 2021.08.17. 08:25:00

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (DINPI)Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 711100335202108161434781637
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:59:01

Letöltés időpontja: 2021.08.16. 14:59:01

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (FKI)Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 313504758202108161434800412
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:36:30

Letöltés időpontja: 2021.08.16. 14:36:30

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (HMEIR)Honvédelmi Minisztérium – EIR

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 549537936202108161434781748
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:36:00

Letöltés időpontja: 2021.08.16. 14:36:00

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (ITMHHF)Innovációs és Technológiai Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 566191393202108161434781724
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.17. 10:24:28

Letöltés időpontja: 2021.08.17. 10:24:28

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett: Innovációs és Technológiai Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági 
 (ITMLRHF)Főosztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 162099749202108161434781735
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:36:02

Letöltés időpontja: 2021.08.16. 14:36:02

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (ITMVHF)Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 661038388202108161434781713
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:36:09

Letöltés időpontja: 2021.08.16. 14:36:09

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, 
 (KDVKTVF)Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 201436115202108161434781627
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:40:51

Letöltés időpontja: 2021.08.16. 14:40:51

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (KDVVIZIG)Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 234538744202108161434781667
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:42:20

Letöltés időpontja: 2021.08.16. 14:42:20

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (MBFHBBK)Pest Megyei Kormányhivatal KTF Bányafelügyeleti Osztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 600210184202108161434781824
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:36:53

Letöltés időpontja: 2021.08.16. 14:36:53

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (NFA)Nemzeti Földügyi Központ

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 223489318202108161434781793
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:49:32

Letöltés időpontja: 2021.08.16. 14:49:32

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (NKONK2018)NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 754215748202108161434781858
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.17. 07:58:17

Letöltés időpontja: 2021.08.17. 07:58:17

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (HMHH)Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 210267399202108161434800503
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:36:00

Letöltés időpontja: 2021.08.16. 14:36:00

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (NMHH)Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 516334978202108161434781833
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:38:07

Letöltés időpontja: 2021.08.16. 14:38:07

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (OAHKER)Országos Atomenergia Hivatal

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 127437378202108161434781841
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:36:02

Letöltés időpontja: 2021.08.16. 14:36:02

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (ORFK)Országos Rendőr-Főkapitányság

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 105147968202108161434781816
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 21:26:46

Letöltés időpontja: 2021.08.16. 21:26:46

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett: Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály – 
 (PMKHEI)Erdőfelügyeleti Osztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 200822776202108161434800485
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:45:31

Letöltés időpontja: 2021.08.16. 14:45:31

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett: Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály és Állami 
 (PMKHEPITES)Főépítészi Iroda

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 216397999202108161434800379
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.17. 08:29:30

Letöltés időpontja: 2021.08.17. 08:29:30

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (PMKHFH)Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 516558998202108161434781771
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:44:58

Letöltés időpontja: 2021.08.16. 14:44:58

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (PMKHKFUT)PMKH Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 615366339202108161434800475
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.17. 09:54:39

Letöltés időpontja: 2021.08.17. 09:54:39

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett: Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
 (PMKHOO)Örökségvédelmi Osztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 569323720202108161434800480
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 15:41:39

Letöltés időpontja: 2021.08.16. 15:41:39

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (PMKI)Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 406340395202108161434781678
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.16. 14:49:43

Letöltés időpontja: 2021.08.16. 14:49:43

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (PMO)Pest Megye Önkormányzata

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 457028969202108161434800515
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.23. 03:16:36

Letöltés időpontja: 2021.08.23. 03:16:36

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (SOLYMARONK)Solymár Nagyközség Önkormányzat

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 548569188202108161434800525
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 

tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési 

igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://szuf.magyarorszag.hu


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolás kiállításának időpontja: 2021.08.17. 11:14:15

Letöltés időpontja: 2021.08.17. 11:14:15

Feladó:  (REMETESZOL)Remeteszőlős Község Önkormányzata

Feladó ügyintéző neve: SZATHMÁRY GERGELY ZOLTÁN

Címzett:  (VIZUGY)Országos Vízügyi Főigazgatóság

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 447457988202108161434800423
Dokumentum típusa: I/26-25/2021
Elküldött fájl neve: TÁJÉKOZTATÓ véleménykérő szakasz_alairt.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 3fb3a31d2504696823af
10be71c7a0bb6635882ab12bc25a7b17fd16ac6e318b
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt 
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