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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Majosházi Kirendeltsége Nagytermében,  
2014. október 2-án, 10 órakor, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 39.§ szerinti eltérő 
vélemények egyeztetése céljából megtartott egyeztető tárgyalásról, Majosháza Község 
településfejlesztési és településrendezési eszközei felülvizsgálata és részleges módosítása 
tárgyában, beleértve ezzel összefüggésben a BATrT szerinti erdőgazdálkodási térséggel 
kapcsolatos kérdés tisztázását 

 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerinti véleményezők: 

Marsalné Kovács Judit   PMK Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 
Állami Főépítészi Iroda   

Takács Etelka    Budapest Főváros Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

Szabóné Pányi Zsuzsanna   Pest Megyei Főépítész 
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna  a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 

Aljegyzője, egyúttal Bóna Zoltán, Dunavarsány Város 
Polgármestere képviseletében 

Kertész Beáta    Majosháza főépítésze  
Berényi Mária   Urbanitás Kft., vezető településtervező 

 
A szabályos meghívás ellenére nem jelentek meg és nem küldtek levelet: 

• Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 
• Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
• Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-Duna-völgyi Kirendeltsége 
• PMK Érdi Járási Hivatala, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Örökségvédelmi 

Osztály 
• Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
• Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság  
• PMK Szigetszentmiklósi Járási Hivatala Járási Építésügyi Hivatala, Építéshatósági Osztály 

 
Jegyzőkönyvvezető: Kovács Sándorné 
 
Kis Gábor, polgármester: Elindítottam a hangfelvételt. 2014. október 2-án, 10 órakor nagy 
szeretettel és tisztelettel köszöntöm a tárgyaláson résztvevőket. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés 
anyagáról hangfelvétel készül. Aki nem járul hozzá nyilatkozata rögzítéséhez, azt jelezze, lehetősége 
van a titkárságon közvetlenül azt megtenni. 
Köszönöm a megjelenteknek, hogy időt szakítottak az eltérő vélemények tisztázása céljából 
összehívott tárgyalásra, és hogy a jelenléti ívet aláírták. Át is adnám a szakembereknek a szót és kérem 
a megjelent szakhatóságokat, hogy nyilatkozatukat a településrendezési eszközök véleményezési 
anyagára beérkezett vélemények összefoglalójával és az az alapján átdolgozott jóváhagyásra kerülő 
munkarészekkel kapcsolatban tegyék meg. 
 
Kertész Beáta, főépítész ismerteti az egyeztető tárgyalásra érkezett, a tárgyalásról magukat más 
irányú elfoglaltságra hivatkozva kimentő meghívottak leveleit: 

1. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság levele, iktatószám: 00333-0017/2014. 
A megküldött dokumentációval kapcsolatban észrevételt nem tesznek, a korábbi 0033-0012/2014. 
iktatószámú véleményüket továbbra is fenntartják, a tárgyaláson készült jegyzőkönyvet kérik 
megküldeni, a véleményezési eljárásban továbbra is részt kívánnak venni.  
 
Berényi Mária, tervező: A jelen tárgyalásra megküldött, módosított jóváhagyásra kerülő 
munkarészben a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vízvédelmi szempontú rendeletmódosító 
javaslatait átvezettük.  
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A korábbi véleményükkel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a Tó-lakópark területén, a 
geotechnikai jelentés anyagában volt kifogásuk, aminek alapja a hibás adatszolgáltatás volt. A hibás 
adatszolgáltatást javítottuk, ami így még inkább megerősíti a geotechnikai szakvélemény 
következtetéseit a becsült maximális talajvízszintet illetően.  
A Vízügyi Igazgatóság ezen kívül a Tó-lakóparki beépítést kifogásolta meg, egyáltalán a 
beépíthetőség lehetőségét, holott a tótól délre levő tavak körül is beépítésre szánt területek vannak 
Majosháza településrendezési eszközeiben kijelölve, jogszerűen, a BATrT alapján. A törvény, mint 
magasabb rendű jogszabály ezen területeket, a Dunavarsányi, csatlakozó tavak körüli területekkel 
együtt, települési térségként határozza meg. A hatályos terv beépítésre szánt területként tartalmazza a 
tó körüli területeket, azt tehát nem most jelölte ki a terv, csak kisebb módosításokat javasolt a déli 
feltáró út helye tekintetében, és az előírásokban pontosítások történtek.  
A jelen tervkészítés során, miután a beruházó tulajdonos a tervezett területfejlesztést meg kívánja 
valósítani, részletesebb terv készült az érintett területre, alaposabban jártuk körül a problémákat a 
korábbiakhoz képest. Ezért is készíttettük el a geotechnikai jelentést, meggyőzve a beruházót annak 
szükségességéről a terület vízügyi szempontból fennálló érzékenységére tekintettel. Annak a 
kívánalomnak azonban nem lehet eleget tenni, hogy ne legyen beépítés és természetközeli állapotot 
biztosító terv szülessen, hiszen az a megszerzett építési jogok visszavonását jelentené, amit az 
önkormányzat nem tud felvállalni. 
Elfogadjuk, és ez szerepel a tervben is, hogy a terület érzékenysége miatt csak szennyvízcsatorna 
hálózattal lehet beépítést megvalósítani a tavak környezetében, bármilyen építési tevékenységről is 
legyen szó, akár lakó, akár üdülő funkció az, ahogy azt a geotechnikai jelentés is tartalmazza. Egyet 
értünk azzal, hogy nem lehet semmiféle olyan átmeneti állapotot itt megengedni, mely tározók 
alkalmazását engedné meg, mert az veszélyforrást jelentene a terület környezeti állapota 
szempontjából.  
 
Marsalné Kovács Judit, állami főépítész 
Ezek szerint a hatályos Szabályozási Tervben is beépítésre szánt területként szabályozott a terület, 
nem csak a Településszerkezeti Tervben. 
 
Berényi Mária, tervező: 
Igen, a hatályos Szabályozási Tervben is beépítésre szánt terület. 
 
Marsalné Kovács Judit, állami főépítész 
Akkor rendben van a terv, teljesen elfogadható a szerzett jog alapján. Nézzük meg a rendeletben a 
közművesítéssel kapcsolatos előírást! 
A rendelet-tervezet 31.§ (3) bekezdésében, az Lke építési övezetre vonatkozóan ez áll: 
„(3) Újonnan kialakításra kerülő kertvárosias építési övezetben lakóépület elhelyezése csak teljes 
közművesítéssel lehetséges, a gázcsatlakozás kiépítése nem kötelező.” 
Az „Újonnan kialakításra kerülő” helyett szerepeljen az előírásban: „Új épület létesítése, meglévő 
épület bővítése a kertvárosias építési övezetben csak teljes közművesítéssel lehetséges, a 
gázcsatlakozás kiépítése nem kötelező.” 
 
Kis Gábor, polgármester: 
Szeretnék szót kérni, sajnálatos módon hamarosan el kell mennem egy másik tárgyalásra, de volna két 
kérdésem a szakemberektől a Vízüggyel kapcsolatban. 
Az egyik: az RSD mentén jó néhány üdülő magántulajdona van a vízterületre betelekkönyvezve. Ez 
egy országos anomália, például a mederkotrási program is ebbe a helyzetbe ütközött bele, mert a 
Vízügy azt mondta, hogy magántulajdonra nem ad pénzt, és ez eredményezte a mozaikos kotrást.  
A partszakaszokon az érintett magántulajdonú ingatlanok 50 %-a a vízterületen van. Tudom, ez 
nagyon nehéz dolog, mert a demokrácia alapja a magántulajdon védelme, mégis tudatosítani kéne az 
ottani emberekben, hogy a víz nem az övék, a víz az államé.  
Kerestem a magyarázatot a fennálló helyzetre. Két dolgot tudtam meg, az egyik, amíg nem voltak 
zsilipek a Dunán, a víz szintje és határa elég jelentősen változott, maga a Vízügy sem tudja pontosan, 
hol van a mederhatár, pedig ez nagyon fontos lenne. A másik magyarázat, hogy valamikor Majosházán 
nádkitermelésből éltek, és a nádkitermelési jogukat húzták meg, hogy mely területen jogosult ő nádat 
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vágni. Ezt csak megemlítettem, hogy legyen róla szó, mint problémáról és kérném, ha ez ügyben 
tudják képviselni Majosházát, illetve más érintett 3-4 RSD menti települést, majdan tegyék meg. 
A másik kérdésem, ami a rendezési tervet érinti: régen megengedtük, hogy lakóépület is épülhessen az 
üdülőterületen, illetve az üdülőépületek átminősíthetők legyenek lakóépületté. Úgy tudom, hogy most 
a hatályos szabályozás szerint ez nem lehetséges, pedig a tendencia továbbra is megvan, hogy 
Budapestről az emberek az agglomerációba kívánnak kiköltözni. Az igény, hogy a Duna-parton 
lakhassanak, élő probléma, nemcsak Majosházán, de Dunavarsányban, és más Duna-parti településen 
is. Kérdésem, hogy ezzel a kérdéssel mit lehet kezdeni, mi a szakemberek álláspontja, mi a törvényes 
helyzet. 
 
Kertész Beáta, főépítész: Az OTÉK szerint az üdülőterületen üdülőegységek helyezhetők el.  
 
Berényi Mária, tervező: A lakó épületeknek eltérő előírásokat kell kielégíteni, mint az 
üdülőépületeknek. 
 
Marsalné Kovács Judit, állami főépítész: Az lehet még gond, hogy az üdülőövezetnek más előírásai 
vannak a kommunális szolgáltatások tekintetében.  
 
Kis Gábor, polgármester: A majosházi üdülőterület kedvező helyzetben van, mert szervesen 
hozzátartozik a lakóterülethez, az üdülőterület valójában egy teleksornyi terület, a Széchenyi sétány 
nyugati oldalán. A sétány keleti oldala nagyrészt lakóterület, csak kis részben üdülőterület, a 
szemétszállítás és csatornázás megoldott, minden feltétele megvan a lakóépületek elhelyezéséhez.  
 
Berény Mária, tervező: Vajon mi lehet az a speciális építési övezet, melyben az üdülő- és lakó-
követelmények egyszerre biztosíthatók? 
 
Pányi Zsuzsanna, Pest megye főépítésze: A különleges beépítésre szánt területen belül, az OTÉK 
24.§ (2) bekezdés o) pontja szerint megfogalmazott meghatározást lehetne alkalmazni, miszerint az 
„egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület”. A különleges beépítésre szánt területen belül speciális 
beépítési feltételeket kéne megszabni az elhelyezhető létesítményekre, más feltételeket az üdülő 
elhelyezésére és más feltételeket a lakóépület számára. 
 
Berényi Mária, tervező: Ez a lakó vagy üdülő kérdés a Tó-lakópark esetében is felmerült a 
tervkészítés során. A tulajdonos-fejlesztő eddig is hezitált, hogy üdülő- vagy lakóterület legyen a 
terület besorolása, mert biztos lesz, aki lakóépületet szeretne, de lehet, hogy egy részének az üdülő 
lenne megfelelő. Mi eddig azt mondtuk neki, ezt muszáj előre eldönteni, de végül is itt is megoldás 
lehetne a különleges beépítésre szánt területi besorolás. Abból a szempontból is előnyösebb lenne, 
hogy ez a terület távol van a központi belterülettől és lakóterületen az önkormányzatnak ellátási 
felelőssége merülhet fel, míg a különleges rekreációs területen nem.  
 
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna, Dunavarsányi Közös Polgármesteri Hivatal: Az adózás funkcióra - 
üdülő, vagy lakó - vonatkozik. 
 
Berényi Mária, tervező: A földhivatali ingatlan nyilvántartásban lakóház és udvar, illetve üdülő és 
udvar szerepel, tehát az adózás szempontjából is jó megoldás lenne a különleges beépítésre szánt 
építési övezet. Köszönjük a javaslatot! 
 
Marsalné Kovács Judit. állami főépítész: A különleges adottságokra, a kialakult helyzetre tekintettel 
tehát olyan előírások megfogalmazása szükséges, amibe feltétekkel az üdülő és lakófunkció is belefér. 
Felhívom a figyelmet azonban arra, hogy az építési övezeti paraméterek nem lehetnek ellentétesek az 
OTÉK előírásaival. 
A mai tárágyalás alapján a tervmódosításba beemelhető a különleges beépítésre szánt területi átsorolás 
a hétvégi házas, illetve a Tó-lakóparki lakóterületen.  
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Kis Gábor, polgármester: Megköszönöm a munkájukat, öröm volt Önökkel együttdolgozni. Most el 
kell mennem a másik tárgyalásra. 
 
Kertész Beáta, főépítész vezeti tovább a tárgyalást és folytatja a beérkezett levelek tartalmának 
ismertetését. 
 
2. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály levele, 

845-2/2014/PMKIHAT. 
A korábban kiadott 48-2/2014/PMKIHAT. számú szakvéleményükben foglaltakat, melyben kifogást 

nem emeltek, továbbra is fenntartják. 
 
3. A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály levele, 

UT/192/3/2014. 
Majosháza Község Polgármesterének 30-28/2014. számú megkeresésével kapcsolatban észrevételt 

nem tesz. 
 
4. A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatal, Földügyi Osztály levele, 10.379-2/2014. 
A 10.379/2014. számon adott ki véleményt, melyben nem emel kifogást a 033/22-25, a 06/8-16, 
010/2-22 és a 04/3-9 hrsz.-ú, valamint a 048/20 hrsz.-ú területek övezeti átsorolása ellen. 
A 083/22 hrsz.-ú terület átsorolása a tervezői válaszok alapján a természetbeni állapot alapján történik, 
azaz a terület faállománnyal fedett részterületét kívánják átsorolni, ami ellen kifogást nem emel. 
Egyebekben a hivatkozott számú véleményben foglaltakat a továbbiakban is maradéktalanul 
fenntartja. Kéri a jegyzőkönyv megküldését. 
 
Berényi Mária: A vélemény nem reagált a BATrT-vel kapcsolatos kérdésünkre. 
 
Marsalné Kovács Judit, állami főépítész és Pányi Zsuzsanna, Pest megyei főépítész: Az utóbb 
készült OTrT a mérvadó, az OTrT övezeteit kell tehát figyelembe venni: az Ország Szerkezeti Terve 
szerint az érintett területek mezőgazdasági térség, valamint az OTrT 3/3. melléklete szerint „Jó 
termőhelyi adottságú szántóterület övevet” részei. Majosháza településrendezési eszközeiben ennek 
megfelelően a hatályos terv szerinti, azaz a mezőgazdasági övezet maradjon az érintett kérdéses 
területeken. 
 
5. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, OH/299-6/2014 
Hanczár Zsoltné közmű tervezővel és Kertész Beáta főépítésszel folytatott egyeztetés alapján, a 
mellékletként megküldött, abban szereplő vezetékes és vezeték nélküli hírközlésre vonatkozó 
előírások elfogadása ellen a hatóság kifogást nem emel. 
 
Marsalné Kovács Judit: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal egyeztetett előírásokat 
megnézném. Az előírásokat elfogadom. Fontosnak és jogosnak tartom, hogy a helyi Szabályzat 
előírásokat fogalmazzon meg az antennák elhelyezésére vonatkozóan.  
 
Kertész Beáta főépítész: A tárgyalásra beérkezett levelek végére érve, most kérem a jelenlevőket, 
hogy tegyék meg nyilatkozataikat. 
 
Marsalné Kovács Judit: Az Állami Főépítészi Iroda nevében: a tervezői válaszokat megkaptuk, a 

tervezői válaszokat elfogadom, mindenegyes pontját, miután többször egyeztettünk a tervezővel és a 
főépítésszel is. További kifogással nem élek. Annyit kérek, hogy a továbbiak során is a 314-es 
Kormányrendeletnek megfelelően küldjék meg a dokumentációt, illetve visszajelzést kérek arról, hogy 
az üdülőterületek, illetve a Tó-lakóparki területek építési övezetére milyen szabályokat fogalmaz meg 
a terv. 
A mai tárgyalás alapján, a különleges adottságokra, a kialakult állapotra való tekintettel a hétvégi 
házas területen az üdülőterületi besorolás, illetve a Tó-lakópark területén a kertvárosias lakóterületi 
besorolás helyett javasolt új különleges beépítésre szánt terület a jelen településrendezési eszközök 
felülvizsgálata és módosítása során beemelhető a tervdokumentációba.  
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Az érintett területek tehát a hatályos terv szerint beépítésre szánt területek és azok is maradnak, az 
építési övezeti előírások, építési feltételek az elhelyezhető funkcióknak megfelelően határozandók 
meg, a végső szakmai véleménykérést ennek megfelelően módosított dokumentáció kíséretében kérem 
majd megküldeni.   
Erről a tervi változásról és a rendelt-tervezetben újonnan megfogalmazott különleges beépítésre szánt 
területekre vonatkozó építési előírásokról az egyeztetési eljárásban részt vett, érintett szakhatóságok 
polgármesteri aláírással, a jegyzőkönyvet kiküldő levélben értesüljenek.  
 
Pányi Zsuzsanna: A tervezői válaszokat elfogadjuk. Az egyetlen fennmaradt probléma a BATrT-ben 
kijelölt erdőgazdálkodási térséggel kapcsolatban volt, annak kérdését az előbbiekben tisztáztuk és 
lezártuk, egyéb kérdés nem maradt a tervmódosítással kapcsolatban. 
 
Takács Etelka: Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve nevében 
a tervezői válaszokat elfogadjuk, kifogásunk nincs, és támogatjuk a rendelet előírását, hogy új építés, 
illetve épületbővítés esetén csak csatornával lehessen építési engedély kapni a vizek védelemében. 
 
Kertész Beáta, főépítész: Eltérő vélemény nem maradt fenn, ezennel 11 óra 30 perckor az eltérő 
vélemények egyeztetése céljából megtartott tárgyalást befejezettnek nyilvánítom. Köszönjük a 
megjelentek segítő, előbbre vivő munkáját! 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

         
         Kertész Beáta  
              Majosháza főépítésze 
 
 
 
 
 
 


