
Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 
Jegyzoje 

Eloterj esztes 
a Kepviselo-testiilet reszere 

--· szamu eloterjesztes 

a Budapest X. keriilet, Bihari utca- Teherkocsi utca- Arpa utca- Ferto utca altai hatarolt 
teriilet Keriileti Epitesi Szabalyzatarol es Szabalyozasi Terverol sz616 onkormanyzati rendelet 

megalkotasarol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

A Budapest X. keriilet, Bihari utca- Teherkocsi utca- Arpa utca- Fert6 utca altai hatarolt tertiletre 
jelenleg nines hatalyos keriileti telepiilesrendezesi eszkoz. A Keriileti Szabalyozasi Terv (a 
tovabbiakban: KSZT) kesziteset a tOmbben talalhat6 cegek tertiletaranyosan finansziroztak. A 
munkahelyi ovezetbe tartoz6 tervezesi tertileten 3 epitesi telek talalhat6, ket telek egy-egy onall6 
ceg tulajdonaban all, a tOmb felet kitev6 38345 hrsz.-u osztatlan kozos tulajdonban lev6 telek pedig 
kozel nyolcvanot tulajdonossal rendelkezik. 

A ingatlanok tObbsege tulepitett, es nagymertekii a zoldfeliilet hianya. Ezert barmelyik tulepitett 
ingatlan csak akkor fejleszthet6, ha a telekhasznalat atgondolasat kovetoen a leburkolt feliiletek, 
illetve a meglev6 epiiletek alaptertiletet csokkentik. Ez az osztatlan kozos tulajdonu telek eseteben a 
sok tulajdonos egymasrautaltsaga miatt igen komoly nehezsegekbe titkozik. 

A tertilet adottsagai alapjan a tervezok elkeszitettek a tervdokumentaci6t, amelyet megkiildttink 
allamigazgatasi velemenyezesre. Az egyeztetesi folyamat alapjan veglegesitett tervet ismertetttik a 
tulajdonosokkal, akik a telekmegosztasi lehetoseg biztositasat szorgalmaztak. A kialakult allapot 
figyelembevetelevel a telekmegosztas erdekeben a tervezok tObb valtozatot keszitettek el6, de az 
egyeztetesek utan a tulajdonosi helyzet vagy jogszabalyi megfeleloseg miatt egyik valtozat sem 
kertilt tovabbtervezesre. 

Felvetodott a Fovarosi Szabalyozasi Keretterv m6dositasa is, de az ovezetm6dositas a 
Kertiletfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsag tamogatasanak hianyaban nem kertilt 
kidolgozasra. Bizottsagi kezdemenyezesre a telken beliili engedely nelkiili epitkezesekkel 
kapcsolatos hat6sagi ellenorzes is megindult. Az ellenorzes vegeredmenyekent a 38345 hrsz.-u 
ingatlanon lev6 epiiletek es keritesek Teherkocsi utca teriiletere es6 reszei elbontasra kertiltek. 

A hat6sagi ellenorzes lezarasat kovetoen a jogszabalyvaltozasok figyelembevetelevel aktualizalasra 
kertilt tervet megkiildttik a velemenyezesben erintett allamigazgatasi szerveknek. Az epitett 
kornyezet alakitasar61 es vedelmer61 sz616 1997. evi LXXVIII. torveny 9. § (6) bekezdese alapjan 
Budapest Fovaros Kormanyhivatala Epitestigyi Hivatal Allami Foepiteszenek kiadott vegs6 szakmai 
hozzajarulasaban tObb eszrevetelt tett (2. melleklet). Az eszrevetelek alapjan a rendelettervezet 
javitasra es kiegeszitesre keriilt. 

A KSZT egyh6napos lakossagi kozzetetele 2014. aprilis 18-an lezarult, ez id6 alatt lakossagi 
eszrevetel nem erkezett. 

Panni
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II. Hatasvizsgalat 

A rendelet megalkotasaval a jelenleg szabalyozatlan, kertileti szabalyozasi tervvel nem lefedett 
teriiletre egyseges epitesi feltetelek vonatkoznanak, a szabalyozas normativva valna. A fejleszteshez 
kot5tt Teherkocsi utca kiepitesevel es a Bihari utca - Teherkocsi utcai lampas csom6pont 
megval6sitasaval a teriilet kozlekedesi szempontb61 jobban megkozelithet6ve valik, es a Fert6 utca 
forgalma is csokkenhet. A KSZT elfogadasat kovet6en fejleszteni, vagy telket osztani csak a teljes 
telekre vetitett parameterek teljestilese eseten lehetseges. Az osztatlan kozos tulajdon eseten 
elengedhetetlen a tulajdonostarsak megegyezese, vagy mindenki tulajdoni hanyadara vetitetten 
vallalja a visszabontast es zoldfeliilet letesiteset, vagy kozosen kivasaroljak azokat a teriileteket, 
ahol bontassal csokkenthet6 a beepitettseg es novelhet6 a zoldfeliilet. Hosszu tavon a teriilet 
kedvez6 atalakulasa varhat6. 

III. A vegrehajtas feltetelei 

Az epitesugyi jogszabalyok 2013. januar 1-jet kovet6en lenyegesen megvaltoztak. A 
teleptilesfejlesztesi koncepci6r61, az integralt teleptilesfejlesztesi strategiar61 es a teleptiles
rendezesi eszkozokr61, valamint egyes teleptilesrendezesi sajatos jogintezmenyr61 sz616 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdese lehet6seget ad a kormanyrendelet hatalybalepesekor mar 
elkeszult, de meg el nem fogadott, vagy az egyeztetes alatt lev6 kertileti teleptilesrendezesi eszkoz 
2014. jlinius 30-aig t5rten6 elfogadasara. 

IV. Dontesi javaslat 

Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete az el6terjesztes 1. 
melleklete szerint megalkotja a Budapest X. keriilet, Bihari utca- Teherkocsi utca- Arpa utca
Fert6 utca altai hatarolt tertilet Keriileti Epitesi Szabalyzatar61 es Szabalyozasi Terver61 sz616 
onkormanyzati rendeletet. 

Budapest, 2014. majus "(~' 
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1. melléklet az előterjesztéshez 
 

 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
……./2014. (……..) önkormányzati rendelete  

 
a Budapest X. kerület, Bihari utca – Teherkocsi utca – Árpa utca – Fertő utca által határolt 

terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 
 
 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában 
kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 
Állami Főépítésze, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapest Főváros 
Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály, Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Légiközlekedési Igazgatóság Repülőtér-felügyeleti Osztály, Forster Gyula Nemzeti 
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, Budapest Főváros Kormányhivatalának 
Földhivatala, Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatósága, Fővárosi és Pest Megyei 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság, Fővárosi és Pest Megyei 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Honvédelmi 
Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály, Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi 
Rendőrkapitánysága, Budapesti Bányakapitányság Földtani és Adattári Osztály, Nemzeti 
Hírközlési Hatóság Hivatala Budapesti Igazgatóság, valamint Budapest Főváros Főpolgármesteri 
Hivatal Városépítési Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya és alkalmazása 
 

1. § 
 

(1) A rendet hatálya a Budapest X. kerület, Bihari utca – Teherkocsi utca – Árpa utca – Fertő 
utca által határolt területre terjed ki. 

(2) A rendeletet az 1. mellékletben meghatározott Szabályozási Tervlapon (a továbbiakban: 
Tervlap) meghatározottak szerint kell alkalmazni. 
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2. A szabályozás elemei 
 

2. § 
 

(1) A Tervlap kötelező eleme 
a) az építési övezet, az övezet határa és jellemzői, 
b) a kötelező bontás helye, 
c) a nem beépíthető terület, valamint 
d) a megtartandó fasor. 

(2) A Tervlapon rögzített kötelező szabályozási elemek csak új szabályozási terv készítésével 
módosíthatók. 

 
II. Fejezet 

Beépítésre szánt területek 

3. Az M-X/SZ-1 és M-X/SZ-2 jelű építési munkahelyi övezetre vonatkozó általános 
előírások 

 
3. § 

 
(1) Az épület funkciója lehet 

a) védőtávolságot nem igénylő üzemi jellegű tevékenység, önálló raktározás, 
b) legfeljebb 1000 m2 hasznos alapterületen folytatott önálló kereskedelemi tevékenység, 
c) szolgáltatás, 
d) munkásszálló mint szálláshely-szolgáltatás, 
e) kutatás, fejlesztés, 
f) önálló iroda, 
g) intézmény, 
h) bemutatóterem, 
i) parkolóház, illetve 
j) kézműipari tevékenység. 

(2) A területen több önálló és vegyes rendeltetésű építmény elhelyezhető. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott rendeltetést kiegészítő, kiszolgáló funkciót a főépületen 

belül kell kialakítani, amely 
a) gépkocsitároló, 
b) technológiai-műszaki létesítmény vagy 
c) porta 

lehet. 
(4) A területen nem építhető vagy helyezhető el 

a) lakás, 
b) pavilon, fülke, 
c) sátor, lakókocsi és hasonló jellegű építmény, 
d) nyitott szín, tároló, 
e) kerti építmény, 
f) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
g) ól, állatkifutó, 
h) trágyatároló, komposztáló, 
i) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, 
j) az utcai telekhatártól mért 20 méteres területsávon belül szabadon álló vagy épületre 

szerelt szélkerék, antennaoszlop. 
(5) A kerítést a telekhatáron álló épület anyaghasználatával megegyezően kell kialakítani. A 

tetőhéjalásnál hullámpala vagy bitumenes zsindely nem alkalmazható. 
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(6) Bármely építési telek megváltozott területhasználata, illetve bruttó szintterület-
növekedése esetén a Teherkocsi utca kiépítése és a Teherkocsi utca – Bihari utca csomópont 
jelzőlámpás forgalomirányításának kialakítása szükséges. 

 
4. Az M-X/SZ-1 munkahelyi építési övezetre vonatkozó előírások 

 
4. § 

 
(1) Az építési övezet az „M” jelű munkahelyi terület szabadon álló beépítésű része, melynek 

szabályozási értékei a következők: 
a) az építési telek legalább 20 000 m2 méretű, 
b) az építési telek beépítési mértéke a térszín felett legfeljebb 45%, 
c) az építési telek beépítési mértéke a térszín alatt legfeljebb 20%, 
d) az építési telken a szintterületi mutató legfeljebb 0,8 m2 / m2 , 
e) az építési telken a zöldfelület mértéke legalább 25%, 
f) az épület legfeljebb 12 m magas. 

(2) Műtárgy esetében a legnagyobb építménymagasság 20 m lehet. 
(3) Telekalakítás és építési tevékenység az (1) és (2) bekezdésben meghatározott határértékek 

betartása esetén engedélyezhető teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén. 
(4) Az előkert mérete a Bihari utca felől 5,0 méter, a Fertő utca és a Teherkocsi utca felől 

előkert nem alakítható ki. 
 

5. Az M-X/SZ-2 munkahelyi építési övezetre vonatkozó előírások 
 

5. § 
 

(1) Az építési övezet az „M” jelű munkahelyi terület szabadon álló beépítésű része, melynek 
szabályozási értékei a következők: 

a) az építési telek legalább 20 000 m2 méretű, 
b) az építési telek beépítési mértéke a térszín felett legfeljebb 50%, 
c) az építési telek beépítési mértéke a térszín alatt legfeljebb 20%, 
d) az építési telken a szintterületi mutató legfeljebb 1 m2 / m2 , 
e) az építési telken a zöldfelület mértéke legalább 25%, 
f) az épület legfeljebb 12 m magas. 

(2) Műtárgy esetében a legnagyobb építménymagasság 20 m lehet. 
(3) Telekalakítás és építési tevékenység az (1) és (2) bekezdésben meghatározott határértékek 

betartása esetén engedélyezhető teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén. 
(4) Új épület építhető, a meglévő épület bővíthető, átalakítható, amennyiben 

a) a terület beépítettsége a fejlesztés végeredményeként sem haladja meg az 50 %-ot,  
b) a telken belül az aktív zöldfelület a telek területének legalább 25 %-a, és  
c) az adott funkcióhoz szükséges parkolóhelyek a telken belül kerülnek kialakításra. 

(5) Előkert nem alakítható ki. 
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III. Fejezet 
Beépítésre nem szánt területek 

6. A KL-KT-X jelű célzott területfelhasználási módú közlekedési célú közterület 
 

6. § 
 

(1) Az övezet kizárólag közlekedési célú közterület, nyomvonal jellegű jelentős közlekedési 
építmény elhelyezésére szolgál. 

(2) A területen csak a közlekedést szolgáló 
a) közút, pályatest, 
b) közúti csomópont, 
c) gyalogosforgalom területe, 
d) kerékpáros közlekedés területe, 
e) közúti és gyalogos aluljáró, 
f) megállóhely várakozó építménye, 
g) gépjárműparkoló, illetve 
h) mindezek zöldsávja, fasora és a zöldfelület fenntartására szolgáló egyéb építmény 

helyezhető el. 
(3) A területen elhelyezhető 

a)  utcabútor, 
b)  közlekedési építmény, 
c)  közvilágítási, közlekedésirányítási, távközlési, postai műtárgy, geodéziai jel, 
d)  a 8. § figyelembevételével önálló reklámhordozó, illetve 
e) szelektív hulladékgyűjtő. 

(4) A Bihari utca (38318 hrsz.) szabályozási szélessége kialakult, 22,70 m. II. rendű főút 
besorolásba tartozik. 
 

7. A keretövezetbe nem sorolt közterület 
 

7. § 
 

(1) A közterületre a rendelet hatályba lépését követően épületrész (előlépcső) nem nyúlhat.  
(2) A Fertő utca (38331 hrsz.) szabályozási szélessége kialakult, 22,60 m. Lakóút besorolásba 

tartozik. 
(3) Az Árpa utca (38343 hrsz.) szabályozási szélessége kialakult, 15,20 m. Lakóút besorolásba 

tartozik. 
(4) A Teherkocsi utca (38359 hrsz.) szabályozási szélessége kialakult, 22,60 m. Lakóút 

besorolásba tartozik. 
 
 

8. Közterület 
 

8. § 
 

A közterületen önálló reklámhordozóként legfeljebb 1 m átmérőjű hirdetőoszlop, valamint 
legfeljebb 1 m2 felületű reklám-, cég- vagy címtábla helyezhető el. 
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IV. Fejezet 
Szakági rendelkezések 

9. Tűzvédelem 
 

9. § 
 

(1) A tűzoltóság vonulása és működése céljára – ha arról jogszabály, illetve nemzeti szabvány 
másként nem rendelkezik – az építményhez olyan utat, területet kell biztosítani, amely alkalmas 
a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére. 

(2) A szükséges oltóvizet föld feletti tűzcsapból kell biztosítani. Valamennyi közterületen lévő 
tűzcsap helyét „D” jelű tűzcsapot jelző táblával kell megjelölni. 

 
10. Zöldfelületek 

 
10. § 

 
(1) Minden tíz gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozóhelyet fásítani kell a 

külön jogszabályban meghatározottak szerint. 
(2) Az építési telkek be nem épített és közlekedésre igénybe nem vett részét aktív 

zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani az építési övezetekben meghatározott zöldfelületi 
minimum értékek betartása mellett. Az út és a parkoló felülete gyeprács, zöldbeton vagy ezekhez 
hasonló megoldás alkalmazása esetén sem számítható be a zöldfelületbe. 

(3) A zöldfelület kialakítása során honos fajokat kell használni. 
 

11. A talaj és felszín alatti vízminőség védelme 
 

11. § 
 

(1) A talajban kimutatott TPH és toxikus fémszennyezés, valamint a talajvízben kimutatott 
toxikus fémszennyezés miatt a 38345 hrsz.-ú ingatlanon a bontás, tereprendezés, építési 
tevékenység megkezdése előtt el kell végezni legalább az építési övezettel határolt telekegységre 
vonatkozóan a környezetvédelmi feltárást, szükség esetén a terület kármentesítését. 

(2) A terület feltöltése esetén a feltöltés talajmechanikai tulajdonságai mellett a feltöltött anyag 
szennyezettségét is meg kell vizsgálni. 

(3) A felszín alatti vizek védelme érdekében a területen potenciálisan szennyezési veszélyt 
jelentő tevékenység nem folytatható. 

(4) A területen a szennyvízszikkasztás tilos. 
 

V. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
12. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba. 

 
 
 
 
 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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1. melléklet a …../2014. (…….) önkormányzati rendelethez 
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INDOKOLÁS 
 

 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése szerint a hatálybalépésekor már 
elkészült, de még el nem fogadott vagy egyeztetés alatt lévő, kerületi településrendezési 
eszközt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
2012. december 31-én hatályos szabályainak és az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2012. augusztus 6-án hatályos 
településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, valamint a Fővárosi 
Szabályozási Kerettervről és a Budapesti Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 
fővárosi közgyűlési rendeletnek megfelelően 2014. június 30-áig kell elfogadni. 
 
A rendelet megalkotásával lehetőség nyílik arra, hogy a jelenleg szabályozatlan, kerületi 
szabályozási tervvel nem lefedett területen belül az építési feltételek minden telekre 
egységesen vonatkozzanak, a szabályozás normatívvá váljék. A Teherkocsi utca fejlesztéshez 
kötött kiépítésével és a Bihari utca – Teherkocsi utcai lámpás csomópont megvalósításával a 
terület közlekedési szempontból jobban megközelíthetővé válik, és a Fertő utca forgalma is 
csökkenhet. Hosszú távon a terület kedvező átalakulása várható. 



BUDAPEST FÓVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA 
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Tisztelt Fóépitész Asszonyi 1~]7~;rs€/~~~;~_ -~~§~_j 
Köszönettel vettem - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi 
LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9. § (6) bekezdése si:erint megküldött - a BP. X: Bihari
MÁV vonal -Árpa - Fertő u KVSZ módosítás dokumentációját. 

A megküldött anyaggal kapcsolatosan az alábbiakra hívom fel szíves figyelmüket: 

A Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. 
rendelet (a továbbiakban BVKSZ) § (8) bekezdése szerint: "Szabadonálló beépítésnél 10 OOO 
m2 telekméret felett a kötelező zöldfelület egy részét a telekhatár mentén - az előkert 
kivételével-, minimum 10m-es szélességben egybefüggően kell kialakítani." 

Rendelettervezetük (a továbbiakban RT.) 4. § (4) bekezdése a panijában a tulajdonos, 
használó számára tiltják csak a lakásépítést a tervezési területen, ezt javaslom a lakásépítés 
tiltására módosítani. 

Továbbá felhívom szíves figyelmüket, hogy saroktelek esetén nincs hátsókert, csak oldalkert 
Rt. 5. § (5) és 6 § (7) bekezdése javítandó. 

A Kerületi szabályozási terv éppen úgy mint a kerületi építési szabályzat jogszabály, így nem 
adhat felmentést saját előírásai alól. Ha és amennyiben a módosítással érintett terület valamely 
telkéről másképp kívánnak rendelkezni, ebben az esetben más övezetbe kell sorolni, 
esetlegesen a meglévő állapot elfogadásával és az új építés szabályozása mellett. A 
felhatalmazás csak konkrét lehet, biankó nem (Rt. 6. § (5) bekezdés) és semmiképpen nem 
kapcsolható a fennmaradáshoz, sugallva az esetleges engedély nélküli túlépítés 
jóváhagyásának lehetőségét. 

A rendelettervezetben a korábbi KL-VA-X övezet építési paraméterei a korábbi állapothoz 
képest törlésre kerültek, szándékosan? 

1056 Budapest, Váci u. 62-64. - 1364 Bp. Pf. 234. -Telefon: +36 (1) 4856945 
Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
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Oldal: 2/2 

A BFKH Közlekedési Felügyelősége Útügyi osztály BF/UO/NS/184/1/2013 szamu 
véleményében foglalt közlekedésfejlesztési beruházások megvalósítása építési feltételként 
(nem a használatba vételi engedély feltételeként) előírható, előírása szükséges a KVSZ-ben. 

Alacsonyabb szintű jogszabály nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal, így 
jogszabályon alapuló vélemény, észrevétel a jóváhagyáskor nem maradhat fenn. Amennyiben 
a megküldött dokumentációban az észrevételekre adott válaszok szerinti javítások - ide értve 
jelen szakmai véleményemben foglaltakat is - átvezetésre kerültek, ide értve levelemben és az 
államigazgatási szervek fenntartott véleményében foglaltakat és a terv az Étv. 9.§ (6) 
bekezdésében előírt (legalább egy hónapra, helyben szokásos módon történő) kifüggesztése is 
lezárult, valamint minden jogszabályon alapuló észrevétel, kifogás kiküszöbölésre került, úgy a 
terv jóváhagyásának nincs akadálya. 

Az Étv. 9.§ (8) bekezdése értelmében az elfogadott településrendezési tervet valamint a 
beérkezett véleményeket és a figyelembe nem vétel indoklását a polgármesternek az 
elfogadást követő 1 O munkanapon belül közzé kell tennie, és egyben meg kell küldenie a 
véleményezésben résztvevő államigazgatási szerveknek, valamint szakmai vizsgálat céljából 
az államigazgatási szervektől (minden fázisban) beérkezett összes észrevétellel együtt az 
állami főépítésznek. A szakmai vizsgálathoz, a jóváhagyott terv egy hitelesített papír 
formátumú (kinyomtatott, minden oldalán hitelesített, olvasható léptékű példány) és egy kép 

;:- formátumú CD adathordozón rögzített példányát kérem, mely dokumentumok a szakmai 
vizsgálatot követően az állami főépítészi irattárba kerülnek. Tekintettel arra, hogy szakmai 
véleményemet és a szakmai vizsgálatot is a főépítészi irattárban lévő dokumentumok alapján 
végzem, kiemelten kérem, hogy a megküldött dokumentumok hitelesítését minden esetben 
tegyék meg. 

Budapest, 2014. március 28. 
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