
Monor város településrendezési terveinek módosításához készült egyeztetési dokumentációra beérkező 
vélemények összefoglalása és tervezői válaszok 

 
Tárgy: Monor város Településszerkezeti Tervét, Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét érintő részleges 
módosítás – egyeztetési anyag szerint 

 2012. május
 Véleményező Állásfoglalás 

 
Tervezői válasz 

1. Pest Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi Hivatal Állami 
Főépítész 
1051. Budapest, Sas u.19. – 1373 
Bp. Pf. 557. 
 
Ikt.sz.: 1230121/1/2012 
Üi.: Dobrosné Wallner Gabriella 
Tel.: 06-1-269-45-50 
 
Kelt: 2012. április 16. 

• Véleményt megadja, az alábbi 
észrevételekkel 

TSZT, HÉSZ alátámasztó munkarészeivel 
kapcsolatos észrevételek 
• Kéri a TSZT, HÉSZ alátámasztó 

munkarészeinek szétválasztását 
TSZT jóváhagyandó munkarészeivel 
kapcsolatos észrevételek 
• A tervezet hatályba léptetést kéri az Étv. 

9.§ (7) bekezdésben foglaltak figyelembe 
vételével meghatározni 

HÉSZ, SZT jóváhagyandó munkarészekkel 
kapcsolatos észrevételek 
• A TSZT-vel összhangba hozott 

jóváhagyandó SZT módosítást kéri 
csatolni, valamint kéri a tervezet 1.§ -ának 
és a 16.§ (2) bekezdésének a törlését 

• Az Étv. 16.§ (l) bekezdése a 
településrendezési tervek és a helyi építési 
szabályzat készítését településtervezési 
jogosultsághoz köti. 

• Az OTÉK előírásai alapján javasolja a 
tervezet 2.§ (HÉSZ. 8.§ (1)), 10.§ (HÉSZ 
56.§ (9) és (10)), 14.§ (HÉSZ 86/A.§) 
átszerkesztését ill. törlését 

• Továbbiakban az egyeztetési eljárással 
kapcsolatos menetrendről tájékoztat 

• Kifogást nem emelő 
vélemény 
 

• A jelzett jogszabály helyek 
átvizsgálása, szükség ese-
tén azok módosítása, ill. 
törlése a végleges tervek 
kidolgozásáig megtörténik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A rendelet átdolgozása 
megtörtént az egyeztető 
tárgyaláshoz kiküldött 
anyagban. 

 
 

2. Közép-Duna-Völgyi 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 
1072 Budapest, Nagydiófa u. 11. 
1447 Budapest, Pf.: 541 
 
Ikt.sz.: KTVF:21530-1/2012. 
Üi.: Király Dóra, Kelemen 
Zoltán, Balogh Edina, Ganyecz 
Viktor, Gaál Ottó, Hőnigh 
Katalin 
Tel.: 06-1-478-44-00 
 
Kelt: 2012. április 19. 

• Az alábbi véleményt adja: 
Tárgyi terület településszerkezeti-, és 
szabályozási tervének, valamint helyi 
építési szabályzatának módosításával - a 
megfogalmazott szándékokkal és 
szabályozásokkal – a Felügyelőség az 
alábbiak figyelembevételével ért egyet. 
 
Vélemény Táj- és természetvédelmi 
szempontból:  

• A módosítással érintett területek országos 
jelentőségű védett, vagy védelemre 
tervezett természeti területnek, a természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett 
természeti területnek~ valamint az európai 
közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 
(X. 8.) Korm. rendelet és az európai 
közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekkel érintett 
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) 
KvVM rendelet által meghatározott Natura 
2000 hálózat területének nem részei. 

• A 4. és 8. számú tervmódosítással 

• Kifogást nem emelő, 
egyetértő vélemény 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



kapcsolatosan a Felügyelőség kifogást nem 
emel a tervekben megfogalmazottak 
betartása mellett. 

• Kéri az országos ökológiai hálózat övezet 
határvonalának a pontosítását a 
tervlapokon 
 
Vélemény Zaj- és rezgésvédelem 
szempontjából: 

• A zaj- és rezgésvédelmi követelményekről 
ad általános tájékoztatást 
 
Vélemény Vízügyi szempontból: 

• Észrevételezi, hogy a tervezett 
módosítások várható víziközmű-igényéről 
és annak megoldásáról - szennyvíz-, 
csapadékvíz elvezetés, ivóvíz ellátás - a 
benyújtott tervdokumentáció nem 
tartalmaz információt. Tájékoztatást ad a 
tervezett fejlesztések megvalósítása során 
keletkező feladatokról. 

• A területen található Gyáli l. főcsatorna, 
valamint egyéb belvízcsatornák parti 
sávjára vonatkozóan a nagyvízi medrek, a 
parti sávok, a vízjártat valamint a fakadó 
vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról és hasznosításáról, valamint a 
nyári gátak által védett területek értékének 
csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 
21/2006. (l. 31.) Korm. rendeletben 
foglaltakat be kell tartani. A csatornák 
mentén a fenntartási munkák ellátásához 
szükséges parti sáv szélességét ezen Korm. 
rendelet 2. § (3) bekezdésének megfelelően 
kell meghatározni. 

• A 8. számú tervezett módosítás 
vonatkozásában meg kell vizsgálni, hogy 
az átminősíteni kívánt terület a tulajdoni 
lapon "vízgazdálkodással kapcsolatban 
kivett terület'' -ként szerepel-e. 
Amennyiben igen, az átminősítéshez 
szükséges az érintett csatornaszakasz 
megszüntetésére vonatkozóan a vízjogi 
engedély beszerzése. 

• Monor városban találhatóak a Monor· 
Térségi Vízmű Vízbázis vízműkútjai. A 
vízbázisok  kijelölése a Felügyelőségen 
KTVF: l 058/2012. számon folyamatban 
van. A benyújtott vízbázis kijelölési 
dokumentáció alapján Monor város 
jelentős hányada a Monor Térségi Vízmű 
Vízbázis védőövezetét érinti. A terület 
hasznosítása során ·a vízbázisok a távlati 
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 
szolgáló vízilétesítmények védelméről 
szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 
14.§ szerint e rendelet 5. számú 
mellékletében foglaltakat kell figyelembe 
venni. 

• A tervezett fejlesztések során a földtani 

 
 
 
• Az ökológiai hálózat 

övezet határvonalának 
pontosítása a véglegesített 
terveken megtörtént. 



közeg, valamint a felszíni és felszín alatti 
vizek minősége nem veszélyeztethető. 
 
Vélemény Hulladékgazdálkodási 
szempontból: 

• A fejlesztési tevékenységekkel együtt járó 
Hulladékgazdálkodási követelményekről 
ad általános tájékoztatást 

• A települési szilárd és folyékony 
hulladékok kezeléseinek feltételeiről ad 
tájékoztatást 

 
Vélemény Levegőtisztaság-védelem 
szempontjából: 

• Levegőtisztaság-védelmi szempontból a 
tervezett módosítások ellen a Felügyelőség 
kifogást nem emel 

 
Az elfogadott terv elkészültét követően annak 
egy nyomtatott példányát kéri a Felügyelőség 
számára megküldeni 

3. Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve 
1138 Budapest, Váci út 174. – 
1550 Budapest pf.: 203. 
 
Ikt.sz.: V-R-021/04267-2/2012 
Üi.: Takács Etelka 
Tel.: 06-1-468-3866 
 
Kelt: 2012. április 11. 

• A tervezet változtatásokat az egyeztetési 
dokumentáció alapján elfogadja, 
közegészségügyi szempontból észrevételt 
nem tesz  

• Egyetértő vélemény 
•  Tervezői választ nem 

igényel 

4. Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
1149 Bp., Mogyoródi út 43. 
1903 Bp., Pf. 314 
 
Ikt.sz.: 166-2/2012/HAT. 
Üi.: Korcsmáros Edit tű. szds. 
Tel.: 06-20-820-09-23 
 
Kelt: 2012. március 29. 

• Tűz- és polgári védelem szempontból 
kifogást nem emel  

• Az eljárás további szakaszaiban részt kíván 
venni 

• Kifogást nem emelő, 
egyetértő vélemény 

• Tervezői választ nem 
igényel 

5.
b 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési Felügyelősége 
1141 Budapest, Komócsy u. 17-
79.   
1576 Bp., 141. Pf. 25. 
 
Ikt.sz.: UT/1134/1/2012. 
Üi.: Huba Máté 
Tel.: 36-1-460-22-70 
 
Kelt: 2012. április 02. 

• Véleményt ad, melyben a tervezett 
módosítások általános célkitűzéseivel 
szemben elvi kifogást nem emel 

• Tájékoztat az anyagban szereplő utakat 
érintő építési munkákkal kapcsolatosan 

• Kéri a módosítások jóváhagyásakor az 
Országos közúthálózat érintettsége miatt a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 
Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) és a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ (1024 Budapest Lövőház u. 39.) 
előírásainak figyelembe vételét. 

• A közút, közforgalom elől el nem zárt 
magánút létesítéséhez, korszerűsítéséhez 
(továbbiakban együtt: építés), forgalom 
részére történő átadásához, 

• Kifogást nem emelő 
vélemény 

 
• Tervezői választ nem 

igényel 



megszüntetéséhez, elbontásához - mint 
fontos közérdekű és közcélú tevékenység 
végzéséhez - a közlekedési hatóság 
engedélye szükséges. 

• A közút melletti különböző használatú 
ingatlanok feltárásánál a "Közutak melletti 
ingatlanok, kiszolgáló létesítmények 
útcsatlakozása" ÚT 2-1.115:2004 (e-UT 
03.02.21) Útügyi műszaki előírásban 
foglaltakat kell az országos közutak esetén 
kötelezően, helyi közutak esetén 
irányadóan figyelembe venni. Minden 
ingatlanhoz biztosítani kell a közútról vagy 
magánútról való megközelítés lehetőségét. 

• A közúti közlekedésről szóló többször 
módosított 1988 évi I. törvény 
(továbbiakban: Kkt.) 42/ A. § alapján a 
közút kezelőjének hozzájárulása 
szükséges: belterületen - a közút mellett - 
ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, 
továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény 
építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének 
megváltoztatásához, valamint a 
szabályozási tervben szereplő, közlekedési, 
kőzműépítési területen belül nyomvonal 
jellegű építmény elhelyezéséhez, 
bővítéséhez. külterületen a közút 
tengelyétől számított ötven méteren, 
autópálya, autóút és főútvonal esetén száz 
méteren belül építmény elhelyezéséhez, 
bővítéséhez, rendeltetésének 
megváltoztatásához, nyomvonal jellegű 
építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, 
kavics, agyag, homok és egyéb ásványi 
nyersanyag kitermeléséhez, valamint a 
közút területének határától számított tíz 
méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy 
kivágásához. 

• Az országos közutak külterületi jellegének 
biztosítása miatt, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt-vel egyetértésben kialakított 
gyakorlat szerint 100 méteres védősáv 
esetén az út tengelyétől számított 50-50 
méteren belül építményt, 30-30 méteren 
belül kerítést elhelyezni nem lehet; 50 
méteres védőtávolság esetén az építési 
határ az út tengelyétől mért 30-30 illetve 
20-20 méter. 

• A közlekedési létesítmények előírásai közé 
fel kell venni, hogy a Kkt. 12. § (3) 
bekezdés alapján országos közút területén, 
a közút felett, valamint külterületen, 
védőtávolságon belül tilos reklámtáblákat, 
reklámhordozót és egyéb reklám célú 
berendezést elhelyezni. 

• A közlekedési létesítményeket úgy kell 
megtervezni, hogy a közművezetékek 
építése során az MSZ 7 487/3-80 és MSZ 7 
487/2-80 sz. Közmű- és egyéb, vezetékek 
elrendezése közterületen c. szabványokban 



foglaltak betarthatók legyenek. 
• A közművezetékek építéséhez, ha az 

országos közutat érint a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt-től, helyi közút esetében a 
helyi önkormányzattól kell közútkezelői 
hozzájárulást beszerezni. A területileg 
illetékes I. fokú közlekedési hatóság a 
létesítési-, illetve építési engedélyköteles 
közművezetékek építési engedélyezési 
eljárásához szakhatósági állásfoglalást nem 
ad kivéve, ha az érintett közútkezelő 
hozzájárulását megtagadja, vagy a 
hozzájárulásában foglaltakat az építtető 
sérelmesnek tartja. 

• Az utak megszüntetése a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
29. § (7) bekezdése alapján a közlekedési 
hatóságnál engedélyköteles tevékenység. 

• Minden beépítésre szánt területen az 
OTÉK 42. §-ában előírt mennyiségű és 
fajtájú járművek részére járműtároló 
épületeket, nem tárolás célját szolgáló 
várakozó, parkoló helyeket rendszeres 
teherszállítás esetén rakodóhelyeket kell az 
ingatlanon belül létesíteni. 

• A Településszerkezeti Terv és 
Szabályozási Terv módosítása során, egyes 
pontjaihoz kapcsolódóan (1. Acsádi út -
Strázsa –hegy, 4. Balassi utca melletti 
terület, 5. Strázsa, Pincefalu, 6. Kistói út -
4. sz. főút melletti területrész, 8. Útalakítás 
szabályozással, SZT módosítás vonzatok) 
általános jogszabályi tájékoztatást ad, mely 
az építési tevékenységre (építéshatósági 
eljárásokra) vonatkozó, vagy azzal 
kapcsolatos megállapításokat tartalmazza  

• A tervekhez kapcsolódóan szeretné 
ráirányítani a figyelmet a települési 
úthálózati elemei, a Kkt. 32. § (l) 
bekezdése szerinti státuszának 
(közforgalom elől elzárt, ill. közforgalom 
elől el nem zárt) fontosságára, ami számos 
útigazgatási eljárás előidézője lehet. A 
tervezett módosításhoz kapcsolódóan 
javasoljuk az érintett utak státusának 
egyeztetését és szükség esetén, a megfelelő 
földhivatali bejegyzés(ek) pontosítását. 

• Jelen levelében foglaltakat a jóváhagyás 
során kéri figyelembe venni és az elkészült 
tervdokumentációt a Hatóság részére 
megküldeni. 

6. Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Légügyi Hivatala  
1675 Budapest, Pf. 41.  
 
Ikt.sz.:  
Üi.:  
Tel.:  
 
Kelt:  

• A kérelem teljesítéséhez a légügyi hivatal 
az előzetes egyeztetésnél hozzájárult 

• Az egyeztetési eljárás további 
szakaszaiban nem kívánt részt venni 

• Egyetértő vélemény 
• Tervezői választ nem 

igényel 



7. Pest Megyei Kormányhivatal 
Kulturális Örökségvédelmi 
Irodája 
1014 Budapest, Szentháromság 
tér 6. 1535 Bp.1. Pf. 873. 
 
Ikt.sz.:  
Üi.: 
Tel.: 
 
Kelt:  

• Előzetes- és közbenső véleményt se adott 
 

• Kifogást nem emelő 
véleményezőnek tekintve 

• Tervezői választ nem 
igényel 

8. Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság 
1121 Bp., Költő u. 21. 
1525 Budapest, Pf. 86. 
 
Ikt.sz.: 1643/1/2012 
Üi.: Mike Eszter 
Tel.: 06-1-391-46-10 
 
Kelt: 2012. április 19. 

• Állásfoglalást ad, melyben az alábbi 
észrevételeket teszi 

• 4. és 8. számú tervezési területtel 
kapcsolatosan tartott helyszíni bejárás után 
a tervezett módosítások ellen az 
Igazgatóság kifogást nem emel  

• A megküldött helyi építési szabályzat 
tervezett módosítása közül a jelenleg 
hatályos rendelet 66. §-ára, azaz a 
szántóföldi növénytermesztés általános 
mezőgazdasági terület övezetében tervezett 
módosításokkal az Igazgatóság tájvédelmi 
szempontból nem ért egyet. Szükségesnek 
tartja a HÉSZ 66.§-át érintő tervezett 
módosítás felülvizsgálatát. 

• Kifogást emelő vélemény 
 
 
 
 
 
 

• A HÉSZ 66.§-ának terve-
zett módosítását továbbra is 
fenntartjuk. Az OTÉK lehe-
tővé teszi minden szántó-
földön – megfelelő telek-
méret esetén – az építés 
lehetőségét. 
 

9. Pest Megyei Kormányhivatal 
Földhivatala 
1051 Budapest, Sas u. 19. – 
1373 Bp. Pf. 558. 
 
Ikt.sz.: 10.239/2012. 
Üi.: Fülöpp Éva 
Tel.: 06-1-269-4550/2142 mellék 
 
Kelt: 2012. április 03. 

• A Hivatal fenntartja az előzetes 
véleményében adott nyilatkozatát, melyben 
a tervezett változtatások ellen kifogást nem 
emelt. 
 

• Kifogást nem emelő 
vélemény 

• Tervezői választ nem 
igényel 

10. Pest Megyei Kormányhivatal 
Erdészeti Igazgatósága 
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor 
utca 1.  
2101. Gödöllő. Pf. 431. 
 
Ikt.sz.: 
Üi.: 
Tel.: 
 
Kelt: 

• A kérelem teljesítéséhez a hivatal az 
előzetes egyeztetésnél nem emelt kifogást 

• Az egyeztetési eljárás további 
szakaszaiban nem kívánt részt venni 

• Kifogást nem emelő 
Egyetértő vélemény 

• Tervezői választ nem 
igényel 

11. Törölve   
12. Pest Megyei Kormányhivatal 

Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóság   
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor 
utca 3.  
 
Ikt.sz.: XIV-F-004/10420-1/2012 
Üi.: Nagy Erika 
Tel.: 06-28-512-440 
 
Kelt: 2012. március 29. 

• Talajvédelmi szakhatósági véleményt 
megadja, az alábbi feltételek mellett 
- A területek átsorolásánál figyelembe kell 
venni a környezetben folytatott 
mezőgazdasági tevékenységet; 
védőtávolságok, fasorok kialakításával kell 
elejét venni a mezőgazdasági tevékenység 
egyes műveleteinek (pl. trágyaszórás, 
permetezés) zavaró hatásából fakadó 
esetleges későbbi panaszoknak. 
- 1000 m2-t meghaladó, a termőföld 
talajszintjének végleges 

• Egyetértő, kifogást nem 
emelő vélemény 

• Tervezői választ nem 
igényel 



megváltoztatásával járó, beruházásnak nem 
minősülő tevékenység esetén; valamint 
400 m2-t meghaladó területigényű 
beruházás esetén a termőföld végleges más 
célú hasznosításának engedélyezési 
eljárása során a talajvédelmi szakhatósági 
állásfoglalás kiadásához talajvédelmi terv 
benyújtása szükséges. 
- Termőföld területen tilos a talaj 
humuszos termőrétegének engedély nélküli 
eltávolítása. 

13. Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatal 
1135 Budapest, Lehel utca 35-
37. 
1885 Budapest, Pf.: 25. 
 
Ikt.sz.:  
Üi.:  
Tel.:  
 
Kelt:  

• A kérelem teljesítéséhez a hivatal az 
előzetes egyeztetésnél nem emelt kifogást 

• Az egyeztetési eljárás további 
szakaszaiban nem kívánt részt venni 

• Egyetértő vélemény 
• Tervezői választ nem 

igényel 

14. Országos Rendőr 
Főkapitányság – határvédelem  

• nem illetékes • nem illetékes 

15. Budapesti Bányakapitányság 
1145 Budapest, Columbus u. 17-
23. 
1591 Budapest, Pf.: 310 
 
Ikt.sz.:  
Üi.:  
Tel.:  
 
Kelt:  

• A kérelem teljesítéséhez a hivatal az 
előzetes egyeztetésnél nem emelt kifogást 

• Az egyeztetési eljárás további 
szakaszaiban nem kívánt részt venni 

• Egyetértő vélemény 
• Tervezői választ nem 

igényel 

16. Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság – Mobilszolgáltatás –
felügyeleti osztály  
 
 
Ikt.sz.: FO/8789-2/2012 
Üi.: Karóczkainé Auer Ágnes 
Tel.: 06-1-468-07-57 
 
Kelt: 2012. március 23. 

•  A tervezet módosítások elfogadása ellen a 
Hatóság kifogást nem támaszt 

• Kifogást nem emelő 
vélemény 

• Tervezői választ nem 
igényel 
 

17. Pest Megyei Önkormányzat – 
dr. Szűcs Lajos elnök 
1052 Budapest, Városház u. 7.  
1364 Bp. Pf. 112. 
 
Ikt.sz.: 291-2/2012 
Üi.: Szabóné Pányi Zsuzsanna 
főépítész 
Tel.: 06-1-233-68-61 
 
Kelt: 2012. április 03. 

• A Településszerkezeti terv tárgyi 
módosításának elfogadását nem ellenzi 

• Kifogást nem emelő 
vélemény 

• Tervezői választ nem 
igényel 

18. Bénye Község Polgármestere 
2216. Bénye, Fő út 74. 
 
Ikt.sz.: 699/2012. 
Üi.: Orosházi T. 

• A tervezett módosítással egyetért, az 
egyeztetési eljárás további részében nem 
kíván részt venni 

• Egyetértő vélemény 
• Tervezői választ nem 

igényel 



Tel.: 06-29-434-171 
 
Kelt: 2012. március 23. 

19. Gomba Község Polgármestere 
2217. Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.
  
 
Ikt.sz.: 607-2/2012. 
Üi.:  
Tel.:06-29-433-894 
 
Kelt: 2012. március 23. 

• A tervezett módosítással egyetért, az 
egyeztetési eljárás további részében nem 
kíván részt venni 

• Egyetértő vélemény 
• Tervezői választ nem 

igényel 

20. Monorierdő Község 
Önkormányzat 
2213 Monorierdő, Béke köz 13. 
 
Ikt.sz.: 1570-2/2012 
Üi.:  Molnár László 
Tel.: 06-29-619-380 
 
Kelt: 2012. március 22. 

• Tervezett módosításokkal egyetért, azzal 
szemben kifogást nem emel 

• Az eljárás további szakaszaiban nem kíván 
részt venni 

• Egyetértő vélemény 
• Tervezői választ nem 

igényel 

21. Péteri Község Önkormányzat  
2209. Péteri, Kossuth L. u. 2. 
 
Ikt.sz.: 768-3/2012. 
Üi.: Losonci László 
Tel.: 06-29-314-069 
 
Kelt: 2012. április 16. 

• A tervezett módosítással egyetért, az 
egyeztetési eljárás további részében nem 
kíván részt venni 

• Egyetértő vélemény 
• Tervezői választ nem 

igényel 

22. Csévharaszt Község 
Önkormányzata 

• Nem küldött véleményt • Kifogást nem emelő 
vélemény 

23. Nyáregyháza Község 
Önkormányzata 

• Nem küldött véleményt • Kifogást nem emelő 
vélemény 

24. Üllő Város Önkormányzata • Nem küldött véleményt • Kifogást nem emelő 
vélemény 

25. Vasad Község Önkormányzata • Nem küldött véleményt • Kifogást nem emelő 
vélemény 

 
Budapest, 2012. május 30. 
 
 
 
Dr. Gajdos István  
felelős tervező 


