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Sorszám Ügyirat száma 
Véleményezésbe bevont 

szervezet 
Tárgyi módosítás kapcsán adott vélemény Tervezői válasz 

1. GYD-01/561-2/2016. 

Győr- Moson- Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatal 

Állami Főépítész 
 

A településrendezési eszköztervezet módosítási szándéka ellen kifogást nem emelek. 
Mivel a településrendezési eszköz tervezet módosítása egy nagyobb összefüggő, újonnan 
beépítésre szánt területre terjed ki, kérem, hogy az alátámasztó munkarészek tartalmazzanak 
telekalakítási- és beépítési javaslatot, valamint zöldfelületi javaslatot a meglévő 
növényállomány és a természeti terület közelségének figyelembe vételével, valamint az 
utcafásítások részletes elírásaira kiterjedően. 
Az egyeztetési eljárás további fázisában részt kívánok venni. 

2. 308-2/2016. 

Győr- Moson- Sopron 
Megyei Önkormányzati Hivatal 

Területfejlesztési és 
Területrendezési Iroda 

A településszerkezeti tervet érintő tervezett változtatással kapcsolatban – mivel a 
változtatásnak megyei területrendezési tervet érintő vonatkozásai nincsenek – 
ellenvéleményem, kifogásom nincsen 

3. 8860-041/2016 
Észak- dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság 

A módosítási javaslat Igazgatóságunkhoz tartozó létesítményt nem érint és tárgyi terület a 
83/2014. (III.14.) Korm. rendelet által kijelölt nagyvízi mederrel sem érintett, a módosítás ellen 
kifogást nem emelünk. 

4. 184-54/2016. 

Győr- Moson- Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 
környezetvédelmi hatósági és 

Komplex Engedélyezési Osztály 

Táj- és természetvédelmi szempontból: 
A módosítás területe nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, 
nem része a Natura 2000 hálózatnak, sem az Országos Ökológiai hálózatnak. A 
tervezési terület azonban határos az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. 
évi XXVI. törvénnyel létesített Országos ökológiai Hálózat ökológiai folyosó 
övezettel. 
 
A telkek keleti, ökológiai folyosó felé eső végén törekedni kell a zöldterületi jelleg 
biztosítására. 
 
A módosítás védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet 
tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja negatívan, védendő tájképi e lemet nem 
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érint, természet- és tájvédelmi érdeket nem sért. 
Általánosságban levegőtisztaság- védelmi, hulladékgazdálkodási valamint zaj- és 
rezgésvédelmi szempontokból a módosítás tartalmához a hatóság észrevételt nem 
közöl. 
Az eljárás további szakaszában is részt kíván venni. 

5. 22-10/2018 

Győr- Moson – Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

Győri Járási Hivatal 
Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Osztály 

Általánosságban a Hatóság a módosítás tartalmával kapcsolatban levegőtisztaság- 
védelmi, táj- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, valamint zaj- és 
rezgésvédelmi szempontból további észrevételt nem közöl, az abban foglaltakat 
tudomásul veszi, elfogadásra javasolja. A Hatóság további feltételek az építési 
engedélyezési, ill. egyéb eljárások további szakaszaiban közöl. 

6. 1388-2/2015. 
Fertő Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság 
A módosítás védett területet nem érint, védett értéket nem veszélyeztet, azzal szemben eltérő 
véleményt nem fogalmaz meg. 

7. 2018.01.11. email 
Észak-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság 

SZTM 2015-037 Győr- Pinnyéd 02454, 02341, 02361, 04150 sz. övezetek beépítési jellegének 
módosítása: 
Az övezetek a Győr- Révfalu Vízbázis kijelölt Hidrogeológiai „B” védőterületére esnek, ezért a 
későbbi beépítések, kivitelezése során be kell tartani a vonatkozó 123/1997 korm. rendelet 
előírásait. 
A területen vagyonkezelésünkben lévő vízfolyás, egyéb vízrendezési létesítmény nem 
található. 
A beépítések során minden esetben meg kell oldani a csapadékvizek megfelelő szintű, 
károkozástól mentes elvezetését. A felszíni vizek elvezetését úgy kell megoldani, hogy pangó 
vizes területek még a részvízgyűjtőkön sem alakuljanak ki. 

8. 35800/8522-1/2017. ált. 
Győr- Moson- Sopron Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

a Győr rendezési terv – SZTM 2015-037 Győr- Pinnyéd megnevezésű – módosítását 
megvizsgálta, a módosítás ellen kifogással nem élek.  
Az ágazati követelményeknek való megfelelőséget be kell tartani, a megvalósítással 
kapcsolatos vízügyi elvárásokat 15 pontba szedve fogalmazta meg. 

9. GY/NEF/00180-1/2018. 

Győr- Moson- Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 
Egészségfejlesztési, 

Közegészségügyi és Járványügyi 

A megküldött dokumentumok alapján közegészségügyi szempontból ágazati jogszabályai 
figyelemben tartása mellett a módosításhoz hozzájárul.  
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Osztály 

 10072/2/2017 

Győr- Moson- Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

élelmiszerlánc- biztonsági és 
Földhivatali Főosztály Földhivatali 

Osztály 

Mivel az érintett földrészletekre nem földvédelmi szempontból nem terjed ki Tfvt. hatálya, a 
tárgyi rendezési módosítással kapcsolatosan – fenntartva a 10072/2017. sz. ingatlanügyi 
hatósági véleményünkben foglaltakat – észrevételt nem teszek. 

10. UVH/UH/56/78/2016. 
Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Útügyi, Vasúti és hajózási Hivatal 

A levele mellékleteként megküldött dokumentációban foglaltak alapján a tervezett 
módosítással kapcsolatban – tekintettel arra, hogy a tervezett módosítás közlekedési 
létesítményeket nem érint – észrevételt nem teszek. Fentiek figyelembevételével a 
településrendezési terv módosításának elfogadását támogatom. az eljárás további 
szakaszában nem kívánok részt venni. 

11. ENYKK/32-1/2018. 
ÉNYKK Északnyugat- 

magyarországi közlekedési központ 
Zrt. 

A TSZTM 2016-037; SZTM 2016-037 számú (Győr- Pinnyéd, 02454, 0234, 02361, 04150 sz. 
övezetek beépítési jellegének módosítása) tervmódosítás ellen Társaságunk megerősítve a 
2016. június 24-én kelt ÉNYKK/5034-2/2016 ikt.sz. és 2017. március 7-én kelt, ÉNYKK/1768-
1/2017 ikt. sz. nyilatkozatainak- kifogást nem emel. 
A terület úthálózatának végleges kialakításával kapcsolatos eljárásban azonban Társaságunk 
is részt kíván venni, mivel az a helyi közösségi közlekedést jelentős mértékben befolyásolja. 
Ezzel kapcsolatban meg kívánjuk jegyezni, hogy a véleményezési dokumentáció 43. oldalán 
található ábra már nem aktuális, mivel 2015. május 6. óta a pinnyédi autóbuszjáratok a 
dokumentáció által középtávra javasolt, az alábbi ábrán látható útvonalakon közlekednek (a 
Szarvas utcát és a Töltés utcát már nem érintik). 

12. BP/0801/131-99/2017. 
Budapest Főváros Kormányhivatala 

Közlekedési Főosztály 
Útügyi Osztály 

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 12. pontja szerint Budapest Főváros Kormányhivatala 
gyorsforgalmi utat, közúti határátkelőhelyet, szintbeli közúti- vasúti átjárót érintő településrendezési 
eszköz esetében vesz részt a véleményezési eljárásban. 
Fentiekre tekintettel a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban, hatáskör 
hiányában észrevételt nem teszek. az eljárás további szakaszában nem kívánok részt venni. 

13. GY/UO/NS/A/279/86/2016. 

Győr- Moson- Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Közlekedéshatósági szempontból a Hatóság hozzájárul az alábbiak figyelembe vételével: 
A Hatóság szakvéleménye során alapvetően fontosnak tartja a tervezett területfelhasználások 
vizsgálatakor a közlekedési érdekek konkrét vizsgálatát, a meglévő adottságok maradéktalan 
figyelembevételét, az esetleges konfliktusok vizsgálatát és kezelését. meg kell határozni a 
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Útügyi Osztály tárgyi terület/ek közlekedési feltárását, azok illesztését a meglévő hálózatba. Vizsgálni kell 

továbbá a közösségi közlekedési igényeket, a gyalogos és kerékpáros közlekedési 
kapcsolatok kialakítását. A tervezett közúti fejlesztési igényeket az érintett közútkezelő/k 
közútkezelői nyilatkozatának figyelembevételével kell kialakítani. 
T hatóság fentieken kívül ágazati általános előírásait közli. 

14. GY-02D/EPH/2672-2/2016. 

Győr- Moson- Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

Győri Járási Hivatal 
Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala 

A módosítás nyilvántartott régészeti lelőhelyet és védett műemléki értéket nem érint, ezért a 
02454, 02341, 02361, 04150 sz. övezetek beépítési jellegének módosítása ellen a hivatal nem 
emel kifogást. 
A terv további egyeztetésében a hivatal részt kíván venni kéri, hogy a dokumentációt papír 
alapon és digitálisan is megküldeni szíveskedjenek. 

15. 10.326/2016. 
Győr- Moson- Sopron Megyei 

Kormányhivatal 
Földhivatala 

A Győr SZTM 2016-037 rendezési terv módosítással érintett – művelés alól kivett – 
földrészletek esetében a művelése ága alapján nem terjed ki a Tft. és Tfvt. hatálya így 
észrevételt nem tett. 

16. 32-2/2018/h 
Honvédelmi Minisztérium  

Hatósági Főosztály 

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. 

17. CS/39752-2/2017. 
Nemzeti Média és Hírközlési 

Hatóság 

A Hatóság megállapította, hogy a fenti módosítás tartalmazza a hírközlési szakági anyagot és 
azzal kapcsolatban a következő észrevételeket teszi: 
A rendelettervezet hírközlési érdeket nem sért a módosítás ellen a Hatóság kifogást nem 
emel. 

18. 08000/9774-.../2017.ált. 

Győr- Moson – Sopron Megyei 
Rendőr – Főkapitányság 
Rendészeti Igazgatóság 
Határrendészeti Osztály 

Határrendészeti szempontból kifogásom, észrevételem nincsen. 
Az eljárás további szakaszában sem látom indokoltnak a részvételünket, ezért a 
véleményezési eljárásban a későbbiekben sem kívánunk részt venni. 

19. VE-V/001/2555-2/2017 
Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Osztály 
(Bányafelügyelet) 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) tárgyi tervezetekkel 
kapcsolatos véleménykérő megkeresésükre közli, hogy a Bányafelügyelet a szakterületébe 
tartozó kérdései tekintetében nem érintett, észrevételt nem tesz, kifogást nem emel a tervezett 
módosításokkal szemben. 
A Bányafelügyelet a tervezetekkel kapcsolatos további eljárásban nem kíván részt venni. 

20. 18/2018. 
Győr- Moson- Sopron Megyei 

Mérnöki Kamara 
A Győr- Moson- Sopron Megyei Mérnöki Kamara a tárgyi módosítás tervanyagát áttekintette, a 
tervezett megoldással egyetért, észrevételt nem tesz. 

21. 13081-belső/2017. Győr Megyei Jogú Város „Az övezetben a zártsorú beépítés helyett oldalhatáron álló beépítés is megengedett, de egy 
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polgármesteri Hivatal Hatósági 
Főosztály 

Építéshatósági Osztály 

építési övezet csak egyfajta beépítési móddal valósítható meg.” – előírás az alábbi dilemákat 
veti fel: 

 Jelenleg a 7,0 m megengedett épületmagasságnál az oldalhatáron álló módú 
ingatlanon az oldalkert minimum 6 m. A javasolt ingatlan szélesség többségében 10 
m. 

 Az övezeti paraméterek és a megengedett lakásszám miatt feltehetően egyszerű 
bejelentéssel épülhetnek majd az épületek, az építtetőknek és tervezőknek nem lesz 
tudomásuk arról, hogy az építési naplóban feltöltésre kerülő egyszerű bejelentések 
közül melyik épület a legelső és az melyik építési módot választotta. 

Az építészeti karakterre vonatkozó előírások pontos megfogalmazása, olvasatunk szerint 
hiányzik, így az első épület fogja meghatározni a tömb arculatát. (amennyiben a karakter 
a GYÉSZ-ben szabályozandó) 
A szöveges dokumentációban építménymagasság szerepel (nem épületmagasság) 7,2 m 
megengedett értékkel, a rajzi munkarészen 7,0 m megengedett értékkel. a minimális 
zöldterületek értéke is eltér a szöveges és rajzi munkarészekben. 

22.  Pannon- Víz Zrt. 
A tervezett módosítás ellen kifogást nem emelünk. A terület ellátásához meg kell tervezni és 
kiépíteni a belső úton az ivóvízellátást és a szennyvíz elvezetést. 

Győr 2016-08-04 



























































































SZTM 2017-058 EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ ÖSSZEFOGLALÓ 
 
Az eljárásban megkeresésre került: 
lásd: Címlista 
 
A véleményezési szakasz során beérkezett észrevételek összefoglalása 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 41. §-a, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017. (III. 30.) önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján lefolytatott egyszerűsített eljárás véleményezési 
szakaszára beérkezett vélemények összefoglalása. 
 
Beérkezett észrevételek ismertetése: 
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ÉNYKK Zrt. 
9700 Szombathely, 
Körmendi út 92.  
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 A tervmódosítás ellen társaságunk kifogást nem emel, a 

területen javasolt új közösségi közlekedési útvonalakkal és az 
ott kialakítandó új megállóhelyekkel egyetért. 
 

Kifogást nem 
emel. 
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Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti 
Kabinet – Állami 
Főépítész 
9021 Győr, Árpád u. 32.
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A településrendezési eszköz módosítása egyszerűsített eljárás 
keretei között lefolytatható. 
 

Kifogást nem 
emel. 

- 
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Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Főosztály 
1135 Budapest, Lehel utca 35-
37. 
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A honvédelem érdekeit nem érintik, a Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása 
biztosított. 

Észrevételt nem 
tesz. 

- 
10
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Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 
9022 Győr, Czuczor G. u. 18-
24. 

20
18
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s 1

. Tárgyi rendezési módosítással kapcsolatosan észrevételt nem 
tesz a Hivatal, mivel az érintett földrészletekre – földvédelmi 
szempontból – nem terjed ki a Tfvt. hatálya. 

Észrevételt nem 
tesz. 
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Pannon-Víz Zrt. 
9025 Győr, Gyepszél u. 15. 

20
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A terület nagy része jelenleg kertvárosias lakóövezetbe 
sorolt. A tervezett módosítás következtében kisvárosias 
lakóövezetbe kerülne átsorolásra, ami jelentős 
beépítésnövekedést okoz, lakásszámok tekintetében. 
A tervezett módosításhoz kizárólag úgy tudunk hozzájárulni, 
ha a tervező közmű alátámasztó munkarésszel igazolja, hogy 
a megnövekedett kapacitást a lehetséges kiszolgáló, ellátó 
hálózatok biztosítani tudják, mind ivóvíz, mind szennyvíz-
elvezetés tekintetében. 

Észrevételt 
tesz. 

A tervező a kért alátámasztó munkarészt pótolja. 
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Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 
Hatósági Főosztály 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály 
9028 Győr, Tatai út 3.  
D épület 
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A tervezett módosítás védett műemléki értéket és 
nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint. A tervezett 
módosítás örökségvédelmi érdeket nem sért. A Hivatal a 
tervezett módosítást támogatja. 

Támogatja. - 
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Tóthné Szabó Noémi 
vagyongazdálkodási 
ügyintéző 
Győr MJV Polgármesteri 
Hivatala 
Gazdálkodási Főosztály 
Vagyongazdálkodási 
Osztály 
Ingatlanhasznosítási 
Csoport 
9021 Győr, Városház tér 1. 
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A módosításnál a szabályozási vonal kerüljön a telekhatárra, 
a Vidra utcát érintő későbbi telekalakítás miatt. 

Észrevételt 
tesz. 

A kérés szerint megtörtént a szabályozási vonal korrekciója.  
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Füredi Lili Katalin 
9029 Győr, Kultúrház u. 6. 
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A tervezet kötelező fásítást ír elő a Révfalusi körút déli 
oldalára, mellyel a 01910. építési övezetben lévő, a hatályos 
építési szabályzat szerint beépíthető telkünk beépítését 
megakadályozza és tulajdonunkat elértékteleníti.  
A tervanyagban nem szerepel a 02312 számú telektömbre 
vonatkozó változtatás tervezete. Véleményem szerint a 
változtatási tilalom indoka nem áll fent, mivel a Révfalusi 
körút nyomvonalát kb. 45-50 méterrel délebbre tervezték. 

Észrevételt 
tesz. 

Az észrevétel hatására a város a kérdéses lakótelekről levetette 
az építési korlátot jelentő kötelező védőfásítást. 
A változtatási tilalmat ettől a rendezési terv módosítástól 
függetlenül hozta meg a város, fenntartotta a lehetőségét annak, 
hogy a kérdéses övezetet is érintheti a Révfalusi körút 
nyomvonalának pontosítása. 
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 Budapest Főváros 

Kormányhivatala 
Közlekedési Főosztály 
Útügyi Osztály 
1138 Budapest, Váci út 188. 
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. Budapest Főváros Kormányhivatala gyorsforgalmi utat, 
közúti határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő 
településrendezési eszköz esetében vesz részt a 
véleményezési eljárásban. 
 

Hatáskör 
hiányában 

észrevételt nem 
tesz. 

- 
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Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. 
Győr-Moson-Sopron 
Megyei Igazgatóság 
9022 Győr, Batthyány tér 8. 
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Az SZTM 2017-058 számú rendezési terv módosítása a 
Társaságunk kezelésében lévő 1301 sz. Győr-Nagybajcs 
összekötő utat érinti. 

 Az övezetek kertvárosias, illetve kisvárosias 
övezetbe sorolásával várhatóan az útszakasz 
forgalma növekedik, így javasoljuk az érintett 
útszakasz csomópontjainak felülvizsgálatát. 

 Az átsorolás miatti többlet forgalom okozta zaj-és 
rezgésterhelés, légszennyezés növekedésért, 
valamint azok következményeiért Társaságunk 
felelősséget nem vállal. 

 Az átsorolás miatti forgalomnövekedés miatt az 
útszakaszon korlátozás nem vezethető be. 

Észrevételt 
tesz. 

A városi főépítész a véleményezési tervek kidolgozása során 
kérte a tervezőket, hogy a Bácsai út (1301. sz. út) és Hattyú 
utca kereszteződésénél vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy 
egy körforgalmi csomópont ki tud-e alakulni a jövőben. A 
tervezők kimutatták, hogy a jelenlegi szabályozási vonalakon 
belül elférne az átalakított csomópont, ezen alátámasztó 
munkarész csatolásra kerül az állami főépítészi 
záróvéleményezéshez. A Bácsai úton nem lesz 
forgalomnövekedés, mivel 1-2 éven belül megépül a Révfalusi 
körút az Ipar úthoz vezető új Mosoni-Duna híddal, amely 
nagymértékben át fogja strukturálni a gépjárműforgalmat, 
várhatóan a Bácsai úton ez forgalomcsökkenéshez vezet, 
ugyanakkor ez a városi rendezési terv teljes felülvizsgálatának 
közlekedési munkarészénél, annak közlekedési modellezésénél 
lehetséges majd átfogóan megvizsgálni. 
Szintén csatolásra kerül a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Mérnöki Kamara által készített Révfalui körút helyszínrajza és 
mintakeresztszelvényei, amelyek már a tervezett 
területfelhasználási-kategóriákat vették figyelembe. 
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 Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Főosztály 
Népegészségügyi és 
Járványügyi Osztály 
9024 Győr, Jósika utca 16. 
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Közegészségügyi szempontból hozzájárul. Hozzájárul. - 
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Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatal  
Agrárügyi és 
Környezetvédelmi 
Főosztály 
Természetvédelmi Osztály 
9021 Győr, Árpád u. 28-32. 
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Általánosságban a Hatóság levegőtisztaság-védelmi, táj-és 
természetvédelmi, hulladékgazdálkodási valamint zaj- és 
rezgésvédelmi szempontokból a módosítás tartalmához 
észrevételt nem közöl, tudomásul veszi, elfogadását 
javasolja. 

Észrevételt nem 
tesz, 

elfogadását 
javasolja. 

- 
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Győr-Moson-Sopron 
Megyei Mérnöki Kamara 
9023 Győr, Csaba u. 16. 

20
18

. j
ún

iu
s 6

. A tárgyi módosítással kapcsolatban észrevételt nem tesz. Észrevételt nem 
tesz. 

- 

08
00

0/
51

67
-1

/2
01

8.
ál

t. Győr-Moson-Sopron 
Megyei Rendőr-
főkapitányság 
Rendészeti Igazgatóság 
Határrendészeti Osztály 
9024 Győr, Szent Imre út 2-
4. 
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Határrendészeti szempontból kifogásom, észrevételem 
nincsen. 

Észrevételt nem 
tesz. 

- 







































 
A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet, módosításának egyszerűsített eljárás 
véleményezési szakaszába kapott észrevételek ismertetése 
 
Elfogadott észrevételek ismertetése 
 
SZTM 2018-020  
 
SZTM ÉSZREVÉTELT ADÓ SZERV ÉSZREVÉTEL VÁLASZ/KIEGÉSZÍTÉS/INDOKLÁS 
 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

(CS/9648-2/2018) 
 

Kifogást nem emel.  

 Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály 
(14885-belső/2018) 
 

Kifogást nem emel.  

 Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Hivatala 
(3852-2/2018/h) 

Kifogást nem emel.  

 Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 
Főosztály Útügyi Osztály 
(GY/UO/NS/A/25/80/2018) 

Kifogást nem emel.  

 Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Kormány megbízotti 
Kabinet 
(GYD-02/253-2/2018) 

Kifogást nem emel.  

 Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
(35800/2810-1/2018.ált)  

Kifogást nem emel.  

 Északnyugat magyarországi Közlekedési 
Központ 
(ENYKK/3126-1/2018) 

Kifogást nem emel.  

 Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc- 
Biztonsági és Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 
(10.125/2018) 

Kifogást nem emel.  



 
 Fertő- Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

(838-2/2018) 
Kifogást nem emel.  

 Pannon- Víz Zrt. 
(e-mail) 

Kifogást nem emel.  

 Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki 
Kamara 
(187/2018) 

Kifogást nem emel.  

 Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi 
Osztály 
(GY/NEF/00658-2/2018) 

Kifogást nem emel.  

 Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal győri Járási Hivatala 
Hatósági Főosztály Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály 
(GY-02B/ÉP/1716-2/2018) 

Kifogást nem emel.  

 Győr Megyei Jogú Város Útkezelő 
Szervezete 
(17-0021/1-K/2018) 

Kifogást nem emel.  

 Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr- 
Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság 
Határrendészeti Osztály 
(08000/3751-1/2018 ált.) 

Kifogást nem emel.  

 

















































































 
A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet, módosításának egyszerűsített eljárás 
véleményezési szakaszába kapott észrevételek ismertetése 
 
Elfogadott észrevételek ismertetése 
 
SZTM 2018-024 
 
SZTM ÉSZREVÉTELT ADÓ SZERV ÉSZREVÉTEL VÁLASZ/KIEGÉSZÍTÉS/INDOKLÁS 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízotti 
Kabinet Állami Főépítész 
(GYD-02/388-2/2018) 

Kifogást nem emel.  

 Budapest Főváros kormányhivatala 
Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály 
(BP/0801/1-31/2018) 

Kifogást nem emel.  

 Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 
(10172/2018) 

Kifogást nem emel.  

 Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási Hivatal 
Hatósági Főosztály Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály 
(GY-02B/ÉP/2390-2/2018) 

Kifogást nem emel.  

 Északnyugat- magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. 
(ENYKK/4622-1/2018) 

Kifogást nem emel.  

 Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi 
Osztály 
(GY/NEF/00977-2/2018) 

Kifogást nem emel.  

 Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi 
és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi 
Osztály 
(GY/UO/NS/A/25/106/2018) 

Kifogást nem emel.  



 
 Honvédelmi minisztérium Hatósági 

Főosztály 
(59-2/2018/h) 
 

Kifogást nem emel.  

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
(GYMS-76/46/2018) 

Kifogást nem emel.  

 





































































 
A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet, módosításának egyszerűsített eljárás 
véleményezési szakaszába kapott észrevételek ismertetése 
 
2018.06.15.ig beérkezett, elfogadott észrevételek ismertetése 
 
SZTM 2018-027 
 
SZTM ÉSZREVÉTELT ADÓ SZERV ÉSZREVÉTEL VÁLASZ/KIEGÉSZÍTÉS/INDOKLÁS 
 Budapest Főváros kormányhivatala 

Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály 
(BP/0801/1-35/2018) 

Kifogást nem emel.  

 Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 
(10191/2018) 

Kifogást nem emel.  

 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(GYMS01-00024-27/2018) 

Kifogást nem emel.  

 Észak- Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
(e-mail) 

Kifogást nem emel.  

 Pannon- Víz Zrt. 
(PV/1661-1/2018/7000) 

Kifogást nem emel.  

 Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
(CS/15406-2/2018) 

Kifogást nem emel.  

 Északnyugat- magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. 
(ENYKK/4900-1/2018) 

Kifogást nem emel.  

 


























































































