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BEVEZETÉS 

 
Jelen  tervdokumentáció  a  Helyi  Építési  Szabályzat,  mint  településrendezési  eszköz 
módosításának  szakmai  megalapozására  készül  a  változással  érintett  5779/4  hrsz.‐ú  
ingatlanra  vonatkozóan,  a  314/2012.  (XI.8.)  Korm.  rendelet  tartalmi  és  eljárásjogi 
előírásainak megfelelően egyszerűsített véleményezési eljárásban. A tervezett változtatás 
képviselő‐testületi  támogatására  Telepítési  Tanulmányterv  készült  a  tavalyi  évben, 
melynek alapján Vác Város Önkormányzatának képviselő‐testülete idén, a 72/2020.(VII.31.) 
sz. képviselő‐testületi határozatában döntött a HÉSZ módosítás  támogatásáról. A HÉSZ 
módosítás véleményezési szakasza a 250/2020.(XII.15.) sz. Képviselő testületi határozattal 
lezárult. 
 

A tervezési terület: 

melyre  a Megalapozó  vizsgálat  és  Alátámasztó  javaslat  készült  a  változással  érintett 
ingatlant magába foglaló, közterületek által határolt tömb: Vác, 2. sz. főúti körforgalom és 
a Deres utca által határolt tömb. 
 

Módosítással érintett terület:  

melyre a jóváhagyandó munkarészek készültek: Vác, 5779/4 hrsz.‐ú telek. 
 

Módosítás célja: 

a  Vác  déli  részén  található  5779/4  hrsz.‐ú  ingatlanra  vonatkozó  minimális  telekméret 
jelenlegi szabályozástól eltérő értékben történő megállapítása.  
A  módosítás  az  érintett  telektömbtől  északra  eső  ingatlanok  telekstruktúrájához 
hasonlóan  2000‐3000  m2‐es  ingatlanok  kialakíthatóságát  segíti  elő  a  kisvállalkozások 
telephelyeit  szolgálóan, melyre egyre nagyobb  igény  jelentkezik  a  városban. Miután  az 
érintett  telken a hatályos előírások készítésének  idején  tervezett nagyáruházi  fejlesztés 
elmaradt,  így  okafogyottá  vált  az  annak  telepítését  szolgáló  speciális  építési  előírások 
megtartása, „befagyasztva” ezzel a terület fejlesztésének más irányú elmozdítását és ezzel 
együtt az ingatlanértékesítés lehetőségét is.  
A módosítással várhatóan az 5779/4 hrsz.‐ú  ingatlanon egy gazdaságilag  jövedelmező és 
egyben  a  település  számára  is  komplex  városszerkezeti  előnyöket  hordozó 
területfelhasználás és telekstruktúra alakul ki. 
 

A  módosítás  kizárólag  a  5779/4  hrsz.‐ú  telekre  vonatkozó  építési  övezet  minimális 
telekméretének  csökkentésére  irányul,  a  dokumentáció  ennek megalapozására  készül, 
ezért a dokumentáció csak a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményeiben 
rögzített, változtatás szempontjából releváns fejezetek kidolgozását tartalmazza.  

A módosítás a településszerkezeti terv módosítását nem érinti, új beépítésre szánt terület 
kijelölése nem történik, a város biológiai aktivitás értéke nem változik.   
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1. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ

RENDELET TERVEZET 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének    ./2021. (….) számú önkormányzati rendelete 

Vác Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 

30/2017. (XI.24.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §. (1) bekezdésében foglalt 

feladatkörében eljárva, az Étv. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13.§ (1) 

bekezdésében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel, a Tr. 9. számú 

mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek, illetve a partnerségi egyeztetés 

szabályai szerint a partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 

1. § 

Vác Város Önkormányzatának Helyi Építési Szabályzatról szóló 30/2017. (XI.24.) számú 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: „R”) 43.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A Gksz-14 jelű és a Deres utcai Gksz-17 jelű építési övezetben üzemanyagtöltő elhelyezhető.” 

2. § 

Az „R” 43.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(4)A Gksz-1, Gksz-2, Gksz-2a, Gksz-3, Gksz-4, Gksz-7, Gksz-8, Gksz-9, Gksz-10, Gksz-11, Gksz-

12, Gksz 17 jelű építési övezetekben az építési helyen kívül, az előkertben, kizárólag porta és/vagy 
fedett kerékpártároló, az előkert 0 és 5 m közötti sávjában, legfeljebb 100m2 alapterülettel, legfeljebb 

4,5 m épületmagassággal biztonsági, technológiai okokból lehetőség szerint a kerítéssel egybeépítve, 

valamint közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály tároló, kerti építmény 

és zászlótartó oszlop helyezhető el. Az építési helyen kívüli építés az építési övezetre vonatkozó 
megengedett beépítettséget nem lépheti túl, a beültetési kötelezettség teljesítését nem 

akadályozhatja.” 

3. § 

Az „R” 1. sz. melléklete a jelen rendelet 1. mellékletét képező SZT jelű szabályozási tervlap tartalma 

szerint módosul a módosítás területi hatályra vonatkozóan. 

4. § 

E rendelet a közlését követő 5. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 15. napon lép hatályba 

és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.  

.…………………. ………………………. 
 polgármester  jegyző 

Záradék: 

A rendelet-tervezet 2021. ……………..…-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. 
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Gksz-17

Vác Város
A 2. sz. főúti körforgalom és a Deres utca által határolt

tömbben fekvő 5779/4 hrsz.-ú telekre vonatkozó

HÉSZ eseti MÓDOSÍTÁSA

Készült az állami alapadatok felhasználásávalMegrendelő:

Tervező:

Vác Város Önkormányzata
Cím: 2600 Vác, Március 15. tér 11.M 1:2500

"R" módosításának
1. melléklete: SZT jelű
SZABÁLYOZÁSI TERVLAP

É

JELMAGYARÁZAT:

Módosítással érintett
terület

Helyrajzi szám

Meglévő épület

Meglévő telekhatár

5779/56

Szintvonal

Építési övezet,
övezet jele

Belterület határa

Építési övezet,
övezet határa

Gksz-17

Sin Emília
vezető településrendező tervező
területrendező tervező
kamarai szám: TT/1 01-4657/11
TR 01-4657

Juhász Gergely András
tájrendező és kertépítő mérnök

Ásványi nyersanyag
tekintetében megkutat-
ott terület

A módosítással érintett terület vonatkozásában módosította a …………………… önkormányzati rendelet 2021. február hó
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2. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

2.1 Településszerkezeti összefüggések, a vizsgálati terület bemutatása 

Vác a budapesti agglomeráció részeként a belső elővárosi gyűrű északi részén helyezkedik 

el, Pest megye területén. A város közigazgatásilag a Közép-Magyarországi régió és a Váci 

járás része. A Dunakanyar déli kapujaként is ismert település Pest megye harmadik 

legnagyobb lélekszámmal rendelkező városa. Határa hét településsel érintkezik, déli 

irányban Sződligettel, dél-keleti irányban Csöröggel és Vácdukával, keleti irányban Ráddal, 

Kosddal, északi irányban Szendehellyel, észak-nyugati irányban pedig Verőcével. A 

település nyugati határát a Duna vonala adja. 

 

A vizsgálati terület a budapesti agglomerációs térség északi szektorában, a Dunától és a 2. 

sz. főúttól keletre található Vác déli ipari területén. A vizsgálattal érintett területet a 

5779/39, 5779/40, 5779/41, 5779/4 hrsz.-ú telkek képezik, melyeket megközelíteni a 2. számú 

főút irányából a Deres utca felől lehet. A 5779/4 és a 5779/39 hrsz.-ú ingatlan területe 

jelenleg beépítetlen, míg a 5779/41 hrsz. területén kereskedelmi-gazdasági funkciójú 

létesítmény áll. A terület környezetében az összefüggő tömbből álló Gksz besorolású 

területfelhasználások egységet képeznek. Az érintett területeket északi, nyugati és déli 

irányból is további gazdasági-ipari területek veszik körbe, míg keleti oldalról tervezett 

rekreációs park terület határolja. 

 

A vizsgálati terület lehatárolása – Google Earth kivágat 
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2.2 Hatályban levő településrendezési eszközök 

 Vác Város 268/2017. (XI. 23.) számú Kt. határozattal elfogadott Településszerkezeti 

Terve (TSZT) 

 Vác Város 30/2017. (XI. 24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi 

Építési Szabályzata (HÉSZ) 

 

2.2.1 Az Országos Területrendezési Terv vonatkozó megállapításai 

Miután a tervezett módosítás csak HÉSZ módosítását igényli, a térségi tervek vizsgálata 

nem indokolt. 

 

2.2.2 Hatályos Településszerkezeti Terv 

Vác Város képviselő testülete a 268/2017. (XI. 23.) számú Kt. határozattal fogadta el a város 

Településszerkezeti Tervét, mely a vizsgálati területet beépítésre szánt Kereskedelmi, 

gazdasági terület (Gksz) területfelhasználási kategóriába sorolja. 

A vizsgálattal érintett területet jellemzően minden irányból további Gksz, illetve Gip veszi 

körbe. A területtől keletre tervezett rekreációs parknak tervezett bányató határolja. 

 

Vác 268/2017. (XI. 23.) számú Kt. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv - kivágat 
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2.2.3 Hatályos Szabályozási Terv 

Vác Város képviselő testülete a 30/2017. (XI. 24.) számú önkormányzati rendelettel hagyta 

jóvá a település Helyi Építési Szabályzatát, mely a fejlesztési területet Gksz-14 jelű 

kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezetébe sorolja. 

A területet északról és keletről kiszolgáló, közhasználat céljára megnyitott magánutak 

határolják, melyeken túl Gksz-17 jelű kereskedelmi, szolgáltató területek találhatók. Délről 

és nyugatról településszerkezeti jelentőségű útnak tervezett, jelenleg magánút státuszú 

utak veszik körbe, melynek túloldalán Gksz-8, Gksz-11 és Gksz-15 jelű kereskedelmi, 

szolgáltató területek, valamint Gip-4 jelű ipari terület övezete kapcsolódik. 

A vizsgálat terület keleti határa mentén 30 méteres szabályozási szélességben tervezett 

településszerkezeti jelentőségű utat jelöl a szabályozás, mely jelenleg teljesen kiépítetlen, 

így a telektömb körbejárhatósága a magánúton (Deres utca) keresztül biztosított. 
 

Az ingatlanok területén 10 méteres szélességben előírt beültetési kötelezettségeket 

(településrendezési kötelezés) határoz meg a hatályos Szabályozási Terv, melyek érintik a 

terven kijelölt javasolt telekhatárok mentét is, mely a tulajdoni lapra nincs felvezetve. A 

beültetési kötelezettség kialakítására a HÉSZ néhány ponton fogalmaz meg olyan 

előírásokat, melyek ma már a HÉSZ normaszövegének nem képezhetik részét. 

Az ingatlanokon belüli építési helyek differenciáltak, melyek az egykor tervezett 

nagyáruház kialakítását meghatározó sajátos előírások. Az általános építési helyek 

feltüntetésén kívül olyan elemek is ábrázolásra kerültek, mint építési hely a gazdasági 

kiszolgálás előkerti létesítményeihez (kerítés, szeméttároló stb.), egyéb építési hely a 

kiegészítő funkciók elhelyezéséhez (esőtető, vendéglátás, stb.), valamint üzemanyagtöltő 

állomás építési helye. 
 

Vác Város 30/2017. (XI. 24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Szabályozási Terv – kivágat 
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A vizsgálati területre vonatkozó építési övezeti paraméterek és előírások: 

 

„42. Kereskedelmi, szolgáltató terület 

43.§ 
(1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú 

épületek elhelyezésére szolgál.  

(2) A kereskedelmi, szolgáltató terület építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:  

 

 

 
 
(3) Az övezetekben az építési hely az OTÉK előírásai szerint alakítandó ki, kivétel ez alól a Gksz-2a jelű építési 
övezet, ahol az elő- oldal- és hátsókertek mérete - egyéb korlátozó szabályozást nem tekintve – minimum 8 m.  

… 

(7) A gazdasági terület épületeinek tájba, illetve környezetbe illesztését a kertépítészeti terv alapján kialakított 
zöldfelületek fa- és cserjetelepítésével kell biztosítani.  

(8) A Gksz-14 jelű építési övezetben a kereskedelmi funkció kiegészítéseként üzemanyagtöltő állomás 
elhelyezhető, de csak egy telken, egy egységben.  

(9) A Gksz-14 jelű építési övezetben a további előírások az SZT-n kijelölt építési helyek megkülönböztetésére:  
a.) elsődleges építési hely a főfunkció – kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás – elhelyezésére szolgál  

b.) másodlagos építési hely a főfunkció összekötésére, ami az egyes telkeken elhelyezett főfunkció 
gyalogos közönségforgalmi összenyithatóságát szolgálja és ahol főfunkció is elhelyezhető, de az az 
elsődleges építési helynek a telekhatárok mentén csak a harmad hosszán létesíthető. A másodlagos 
építési helyen csatlakozó szomszédos épületek funkcionális összenyitása ennek megfelelően 
megengedett,  
c.) építési hely a gazdasági kiszolgálás előkerti létesítményeihez (kerítés, szeméttároló, egyéb)  

d.) építési hely a kiegészítő funkciók elhelyezéséhez (esőtető, vendéglátás, stb.)  

e.) építési hely az építési övezeten belüli üzemanyagtöltő állomás létesítményei elhelyezéséhez  
(10) A Gksz-14 jelű építési övezetben a zártsorú beépítési mód meghatározása a másodlagos építési helyen 
kialakítható, az egyes telkeken az elsődleges építési helyen szabadon állóan elhelyezhető, fő funkciót tartalmazó 
épületek összeköthetőségét szolgálja. Amennyiben valamely épületet ennek megfelelően zártsorú épületrésszel 
helyeznek el, ahhoz a szomszédos telken is zártsorú épületrésszel kell csatlakozni, annak érdekében, hogy tűzfal 
ne maradjon takarás nélkül.  

… 

Településrendezési kötelezések 

23.       § 

1. Beültetési kötelezettség 
a. Beültetési kötelezettség érinti mindazokat a telkeket, amelyeknél a Szabályozási Terv ezt a telek 

meghatározott részén jelöli, továbbá amelyek a vonatkozó önkormányzati rendelet hatálya alá 
tartoznak.  
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b. A telek beültetési kötelezettségű részén, az SZT-n jelölt helyen zöldfelületet kell kialakítani. A 

zöldfelületet háromszintű (gyep-, cserje- és lombkoronaszint) növénytelepítéssel kell biztosítani. A 
zöldfelület legalább 60%-án fásszárú növényzet telepítendő. 

c. A beültetési kötelezettség kötelezettje a telek tulajdonosa. A beültetési kötelezettség megvalósulásáról 
a tulajdonosnak úgy kell gondoskodnia, hogy a területhasználat során a beültetési kötelezettségnek 
megfelelő fedettség tartósan fennálljon.” 

 

2.3 Területhasználat vizsgálata 

A vizsgálattal érintett terület Vác déli részén, a település Déli Kereskedelmi Központjának 

részén fekszik. A területet körbe a Deres utca határolja, mely körforgalmi csomóponttal 

csatlakozik a 2. sz. főúthoz. A terület beépítésre szánt gazdasági területbe sorolt tömb, 

melynek közvetlen környezetében úgyszintén kereskedelmi, gazdasági területek 

találhatók. Északról, délről és keletről jobbára több kisebb kereskedelmi és szolgáltató 

funkciójú vállalkozás telephelye helyezkedik el, illetve néhány helyen még beépítetlen 

területek találhatók. Keleti oldalán bányató terület, míg dél-keleti szomszédságában 

betonelem gyártással foglalkozó vállalkozás telephelye működik. A vizsgálattal érintett 

területet az 5779/39, 5779/40, 5779/41, 5779/4 hrsz.-ú telkek képezik a maguk összesen 11,6 

hektárnyi területével. Az adatszolgáltatás alapján a vizsgálatban szereplő ingatlanok 

művelési ága kivett üzemi, építési és bevásárlóközpont terület. 

 

Helyrajzi 

szám 
Területfelhasználás Terület (m2) Terület (ha) 

építési övezeti 

besorolás 

5779/39 kivett üzemi terület 10 992 m2 1,0992 ha Gksz-14 

5779/40 kivett üzemi terület 20 036 m2 2,0036 ha Gksz-14 

5779/41 
kivett 

bevásárlóközpont 
38 897 m2 

3,8897 ha 
Gksz-14 

5779/4 kivett építési terület 46 126 m2 4,6126 ha Gksz-14 

 

Az ingatlanok nagysága a gazdasági területek nagytelkes telekstruktúráját mutatja, 

szemben a környező kereskedelmi, szolgáltató funkciójú gazdasági telephelyek részint 

kisebb 2-3000 m2-es teleknagyságával szemben. A hatályos építési övezeti besorolás 

szerint az ingatlanok a Gksz-14 építési övezetbe tartoznak, melyben a kialakítandó telkek 

legkisebb telekterülete 10 000 m2. Mind a négy ingatlan megfelel a hatályos övezeti 

előírásoknak, ugyanakkor a környező telekstruktúrában megfigyelhető változáshoz való 

igazodása a fejlesztéssel érintett 5779/4 hrsz.-ú területnek jelen előírások mellett nem 

megoldható. A tágabb városszerkezeti beépítettséget vizsgálva a gazdasági funkcióból 

adódó földszintes épületek a legjellemzőbbek. Az 5779/41 hrsz.-ú ingatlan területén a Tesco 

bevásárlóközpont épülete és hozzá tartozó parkoló áll, a további három ingatlan területe 

jelenleg beépítetlen kivett üzemi és építési területként nyilvántartott. 

  

mailto:kratu.sine@gmail.com


SIN EMÍLIA EV. KRATU  
Nyilvt.sz.: 54823059   INGATLANRENDEZÉS  
kratu.sine@gmail.com   TANÁCSADÁS  
+36 30 566 8620 TELEPÜLÉSTERVEZÉS 
 

- 13 - 
 

 

2.4 Zöldfelület vizsgálata 

A közterületi zöldfelületek elemeit a közterületi fasorok alkotják, melyeknek rendkívül 

fontos szerepe van nemcsak az esztétikai szempontok kivitelezésében, hanem a 

közlekedés okozta negatív környezeti hatások csökkentésében is. Az utcafásítások 

leginkább az 5779/4 hrsz.-ú terület mentén, annak is déli oldalán, a közterülettel határos 

részein fellelhetők, részint újonnan telepített fasorok. 

 

A vizsgálattal érintett ingatlanok közül egyedül az 5779/41 hrsz.-ú ingatlan beépített, 

melyen a jelentős burkolt felületeinek aránya. A tesco területe ezért csekély mértékű 

zöldfelülettel rendelkezik, azonban a növényállomány rendszeresen karban tartott, jó 

állapotú. 

A három még beépítetlen területű ingatlanon a növényállomány és zöldfelületi kiterjedés 

közel 100%-os, melyeken a kihasználatlanságból adódóan a zöldfelületi lefedettséget 

nagyrészt a gyepes vegetáció alkotja, melyek között a kezdődő invazív fás szárú vegetáció 

is begyűrűzik, néhol már kezdetleges csoportokat alkotva. A vizsgálattal érintett területen 

értékesnek mondható növénytársulások, védett fajok nincsenek. Az 5779/4 hrsz.-ú kivett 

építési területen homokos vegetáció nélküli területeket is találhatunk. 

2.5 Környezetvédelem vizsgálata 

A fejezet tárgyalása a változtatás iránya szempontjából irreleváns, ezért elhagyásra került. 

2.6 Érték vizsgálat 

Sem a vizsgált területen lévő ingatlanok, sem azok környezete nem érintett országos vagy 

helyi művi védelemmel, és régészeti érintettség sincs a tömbben. 

A vizsgálati terület európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet 

(Natura2000 területet) és országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett 

természeti területet nem érint. A területet nem érinti az országos Ökológiai hálózat 

övezetei és egyéb táj és természetvédelmi szempontból értékes területeket, természeti 

értékeket sem jelölnek a hatályos tervek. 

 

 

 

 

 

 

 

Állapot térkép: forrás:314/2012.(XI.8) Korm rendelet 13. számú melléklet adatszolgáltatása szerint 

Ortofotóra illesztett rétegvonalas alaptérkép –  
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2.7 Közlekedés vizsgálata 

2.7.1 Közúti kapcsolatok 

Vác városszerkezete és a térség legfontosabb szerkezeti elemei a városon áthaladó 2. sz. 

út, a városon áthaladó vasútvonal, a várost elkerülő M2 út és a sugárirányú utak, melyek a 

Vác körüli térséggel jó kapcsolatot biztosítanak. A vizsgálati területet a város déli részén a 

2. sz- főútról leágazó Deres utcáról lehet megközelíteni közhasználatra átadott 

magánúton. 

2.7.2 Főbb közlekedési csomópontok 

A vizsgálati terület közvetlen környezetében jelzőlámpás csomópont nem található, 

ellenben a Deres utca a 2. sz. főútba körforgalmi csomóponttal csatlakozik. A Deres utca 

két kijárattal is elérhető a körforgalomból, mivel az utca a vizsgálati területet teljesen 

körülveszi. 

2.7.3 Közúti tömegközlekedés 

A városon belüli utasforgalmat a VOLÁNBUSZ Zrt. helyközi járatai az országos közutak 

városi szakaszai mentén részben lebonyolítják, a helyi járatok az ezektől távolabb eső 

területek és egyes jelentős intézmények tömegközlekedését biztosítják. Vácon összesen 

14 helyi járat működik. 

A vizsgálati területhez legközelebb eső autóbuszmegállók a Deres utca déli részén a 2. sz. 

főút körforgalmi csomópontjától 100 méteres távolságban helyezkednek el, kelet-nyugati 

irányban egyaránt. A településen és az érintett ingatlanok vonatkozásában is az autóbusz 

közlekedés biztonsággal megoldott. 

2.7.4 Kötöttpályás közlekedés 

Vizsgált területet nem érinti. 

2.7.5 Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A Településszerkezeti Terven feltüntetettek szerint a vizsgálati területet délről határoló 

Deres utcával párhuzamosan tervezett kerékpárút jele található. A tervezett kerékpárút 

fejlesztés a körforgalomtól a tesco előtt elhaladva az 5779/4 hrsz ingatlan határáig kiépült. 

A kerékpáros és gyalogos közlekedés ezen osztott úton történik a terület déli részén.  

 

2.7.6 Parkolás 

A vizsgálati területen az ingatlanok közül a Tesco bevásárlóközponthoz tartozóan kiépített 

felszíni parkoló az 5779/41 hrsz.-ú ingatlanon a parkolás telken belül megoldott. A további 

ingatlanok beépítetlen volta miatt kiépített parkoló nem található.  
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2.8 Közművizsgálat 

A közművizsgálat az e-közmű nyilvántartása alapján (lsd: közművizsgálati tervlap) készült, 

tájékoztató jellegű.  
 

Víziközművek 

Vízellátás: 

A város a közszolgáltatást a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban: DMRV Zrt.) 

bevonásával nyújtja. A vizsgálati területen az iparterületekre jellemzően DN 300 

elosztóvezetékkel épült ki a kommunális és tűzi-vízigényének biztosítása. 

Csapadékvíz-elvezetés: 

A településre hulló csapadékvizeket a zárt csapadékcsatorna hálózat a megfelelő 

befogadóba (Duna folyó) szállítják. A vizsgálati területek közül a beépítetlen 5779/39, 

5779/40, 5779/4 hrsz.-ú hrsz ingatlanokon nem található kiépített csapadékvíz-elvezetési 

rendszer, valamint nyílt árokrendszer sem, ezért a területre hulló csapadék teljes 

egészében elszikkad. Az 5779/41 hrsz.-ú ingatlan területén zárt szabványos mélyépítésű 

csapadékcsatornák kerültek kiépítésre. 

Szennyvízelvezetés: 

A városban a szennyvízcsatornázás 90 %-os kiépítettségű. Vác Város szennyvízcsatorna-

hálózata alapvetően gravitációs, elválasztott rendszerű, de találhatók benne nyomott 

szakaszok is. A vizsgálattal érintett terület vonatkozásában megállapítható, hogy a 

szennyvíz gyűjtése és elszállítása megoldott. Az érintett ingatlanok DN200-as 

gyűjtővezetékkel kapcsolódnak a gravitációs rendszerű hálózathoz. 

2.8.1 Energiaközművek 

Gázellátás: 

A város földgázellátása 100%-os. A település szolgáltatója a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 

A vizsgálati területen a gázellátást az északi részen DN63 KPE, míg délen DN110 KPE 

elosztóvezeték szolgáltatja, melyekről a távlati igények is biztosíthatók. 

Villamosenergia ellátás: 

A település villamosenergia ellátásának szolgáltatója az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató 

Kft. A vizsgálati terület vonatkozásában az elektromos ellátást földalatti kábelek 

biztosítják. A közvilágítás kiépítése a határoló Deres utcában megoldott. A nagyfeszültségű 

rendszer, valamint a váci alállomás és az abból kiinduló középfeszültségű rendszer 

megfelelő kapacitásokkal rendelkezik a távlati fejlesztések kiszolgálására is. 

2.8.2 Táv – és hírközlés 

Vác hírközlési/informatikai ellátottsága mind vezetékes, mind vezeték nélküli technológián 

keresztül is lehetséges. Az ellátottság minden szegmensben lényegében korlát nélkül 

biztosított. A vizsgálati területen, illetve annak környezetében a kiépített táv – és hírközlési 

hálózat ellátását az Invitel Távközlési Zrt. alépítményben biztosítja, a helyi elosztó hálózat 

részeként. 
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2.9 Fotódokumentáció 
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3. A VIZSGÁLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA, ÉRTÉKELÉSE 

3.1 A hatályos településrendezési eszközök vonatkozásában 

Az ingatlanok a hatályos előírások alapján Gksz jelű Kereskedelmi, szolgáltató terület 

területfelhasználási kategóriába soroltak, mely megfelel a tervezett fejlesztési 

elképzelésnek, így a módosítás során nem szükséges Vác Város Településszerkezeti 

Tervének módosítása. 

A hatályos HÉSZ a vizsgálati területre Gksz-14 jelű építési övezetet határoz meg. Az övezet 

a jelenlegi paramétereinek vonatkozásában nem felel meg az 5779/4 hrsz.-ú ingatlanon 

tervezett fejlesztésnek, miután a minimális kialakítható legkisebb teleméret 10000 m2-ben 

került meghatározásra, így a HÉSZ és szabályozási tervlap mellékletének módosítása 

szükséges. 

3.2 A területhasználat vonatkozásában 

A vizsgálattal érintett területet a Déli Kereskedelmi Központhoz tartozó 5779/39, 5779/40, 

5779/41, 5779/4 hrsz.-ú telkek képezik a maguk összesen 11,6 hektárnyi kivett területükkel. 

Az ingatlanok közül az 5779/41 hrsz.-ú beépült, területén kereskedelmi, szolgáltató 

gazdasági tevékenység folyik. A változtatási igénnyel érintett telek jelenleg beépítetlen. 

3.3 Zöldfelületi vizsgálatokkal kapcsolatban 

A vizsgálattal érintett területen a közterületi utcafásítások az 5779/4 hrsz.-ú terület déli 

oldalán találhatók, a telkeken belüli zöldfelületi arány a beépítetetlenség következtében 

igen magas. Kivételt képez ez alól az 5779/4 hrsz.-ú ingatlan területén álló 

bevásárlóközpont. A zöldfelületek minősége alacsony a beépítetlenségből adódóan, a 

gyomfajok, invazív cserje és fafajok megjelenése számottevő mértékű. Értékesnek 

mondható védett fajok nem találhatók. 

3.4 A táji és épített értékekkel kapcsolatban 

A vizsgált területen sem művi sem táji védettség, sem régészeti lelőhely nem található. 

3.5 A közlekedéssel kapcsolatban 

A vizsgált terület közlekedési kapcsolatai kiépítettek, a környezetében tervezett úthálózati 

elemek –szerkezeti jelentőségű É-D irányú út kiépítetlen. A körforgalomtól a bányatóig 

tervezett gyalogos-kerékpárút a tesco területének határáig megépített, azon túl kizárólag 

a közúti forgalom számára épült ki aszfaltos út. 

3.6 A közműellátottsággal kapcsolatban 

A vizsgálati terület vonatkozásában a közművesítettség mértéke szinte teljes körű, a 

csapadékvíz elvezetés a beépítetlen telkeken még megoldatlan. 

lsd.: Összefoglaló vizsgálati tervlap
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4. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

4.1 A módosítás célja és a tervezett beépítés ismertetése 

A vizsgálat területen belül változással kizárólag a 5779/4 hrsz.-ú ingatlan érintett. A 

fejlesztési területen a tulajdonosi szándék szerint egy gazdaságilag jövedelmező és a 

környező funkcionális elrendezkedésbe is illeszkedő telekstruktúra kialakíthatósága a cél. 

Az előnyös fekvésből kifolyólag a jelenleg beépítetlen 5779/4 hrsz.-ú ingatlan területén 

kisvállalkozások számára létrehozandóan gazdasági-kereskedelmi célú épületek 

megvalósítása képezi a fejlesztői szándékot. 

 

Telekalakítási-, és környezetalakítási javaslat: 

A beépítési javaslat alapja az 5779/4 hrsz.-ú telek felosztása minimum 2000 m2 

telekterületű ingatlanokra, szükség szerint belső feltáró magánutak kialakítása mellett. A 

fejlesztéssel érintett területen a jelenlegi összefüggő telekméret megváltoztatásával a 

környező terület,- és telekstruktúrába jobban illeszkedő, 2000-3000-4000 m2  körüli 

telekméretű építési telkek kiosztása tervezett. A telekosztás következtében a 

tömbbelsőben kialakuló ingatlanok megközelíthetősége érdekében magánút kialakítása is 

szükséges. A telekalakítás elrendezését a jelentkező igények alakítják majd. Ennek 

megfelelően több féle elrendezés megvalósítására is alkalmas szabályozás megalkotása 

javasolt. A telekalakítás során a Gksz-17 jelű építési övezetben meghatározott 

telekszélességre/telekmélységre vonatkozó minimum értékek (35m/45m) betartása 

kötelező, valamint a HÉSZ hatályban maradó, telekalakítási előírásait is figyelembe kell 

venni. 

A legtöbb 2000 m2 körüli telekméretű ingatlan kiosztása esetén a 5779/4 hrsz.-ú telken        

15 db kisvállalkozás számára lenne lehetőség telephelyet létesíteni. A területre költöző 

vállalkozások a hatályos besorolás alapján gazdasági területen kereskedelmi-szolgáltatási 

profilú tevékenységet láthatnak el. A tervezett épületek földszinti, illetve egy-, valamint 

kétemeletes kialakításúak lehetnek. 

A nagytelkes kereskedelmi terület „leválasztására” a tesco telkének mentén javasolt 

egybefüggő fasor telepítése, megtartva a HÉSZ ide vonatkozó előírásait, míg az újonnan 

kialakításra kerülő magánúton egyoldali fasor telepítése javasolt. 

A fejlesztéssel érintett terület megközelíthetőségét közúton a 2. sz. főúti körforgalomba 

csatlakozó Deres utca biztosítja. A 2. sz. főút Deres utcai csomópontjától a Tesco 

bevásárlóközpont felé tartó osztott gyalog és kerékpárút tovább építése a 

településrendezési eszközök előírása szerint megmarad, melynek kiépítése a Deres utca 

20,0 méteres keresztmetszeti szélességében biztosított. 

A fejlesztési területen az ingatlanokhoz tartozóan kiépített felszíni parkolókat az OTÉK-nak 

megfelelően a telkeken belül kell kiépíteni. 

lsd: Telekalakítási javaslat és Környezetalakítási javaslat tervlapok 
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5. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA 

 

5.1 A Településszerkezeti Terv módosítási javaslata 

A fejlesztéssel érintett területen a Településszerkezeti Tervet módosító javaslati elemek 

nincsenek. A Településszerkezeti Terve nem módosul. 

 

5.2 A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításának javaslata 

A területre tervezett fejlesztés megvalósíthatósága érdekében azonban szükséges Vác 

Város 30/2017. (XI. 24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési 

Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása. A telekfelosztás érdekében a 

jelenlegi Gksz-14 építési övezetben foglalt paraméterek nem teszik lehetővé kisebb 

telekméretű, a környező telekstruktúrába jobban illeszkedő kisvállalkozások 

megtelepedését célzó fejlesztések elősegítését. A megvalósíthatóság érdekében 

szükséges, hogy a kialakítható új telek legkisebb telekméret paramétereinek módosítása. 

A jelenleg hatályos Helyi Építési Szabályzat a fejlesztési elképzelések megteremtéséhez 

szükséges építési övezettel rendelkezik, ezért új építési övezet beiktatása nem indokolt.  

A módosítás során a 5779/4 hrsz.-ú ingatlan Gksz-14 építési övezetből Gksz-17 építési 

övezetbe történő átsorolása tervezett. A változással a telekméret minimális értéke a 

10 000 m2-ről 2000 m2-re csökken, továbbá a Szabályozási Terven jelölt kötelező építési 

helyek, mint a nagyteles, bevásárlóközpontra tervezett speciális előírások térképi 

ábrázolásai törlésre kerülnek.  

 

A Gksz-17 jelű építési övezetbe történő átsorolással a zöldfelületek aránya 35%-ra növekszik 

a Gksz-14-ben rögzített 20%-al szemben, így a zöldfelületi borítottság mértéke kedvező 

irányba változik. Egyéb beépítési paraméterek vonatkozásában módosítás nem történik. 
 

A javasolt építési övezet tekintetében a Gksz-17 előírásai a következők: 
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Az átsorolással az alábbi előírások lesznek érvények a területre:  
 

az építési hely megállapítására vonatkozóan: 43.§ (3) bekezdés: 
„Az övezetekben az építési hely az OTÉK előírásai szerint alakítandók ki, kivétel ez alól a Gksz‐2a jelű 
építési  övezet,  ahol  az  elő‐,  oldal‐  és  hátsókertek  mérete  –egyéb  korlátozó  szabályozást  nem 
tekintve‐ minimum 8 m.” 

 

az építési helyen kívüli építés vonatkozásában: 43.§ (4) bekezdés: 
 

„(4)A Gksz‐1, Gksz‐2, Gksz‐2a, Gksz‐3, Gksz‐4, Gksz‐7, Gksz‐8, Gksz‐9, Gksz‐10, Gksz‐11, Gksz‐12, Gksz 17 
jelű építési  övezetekben  az  építési  helyen  kívül,  az  előkertben,  kizárólag  porta  és/vagy  fedett 
kerékpártároló, az előkert 0 és 5 m közötti sávjában, legfeljebb 100m2 alapterülettel, legfeljebb 4,5 
m épületmagassággal biztonsági, technológiai okokból, lehetőség szerint a kerítéssel egybeépítve,  
valamint  közmű‐becsatlakozási  műtárgy,  közműpótló  műtárgy,  hulladéktartály  tároló,  kerti 
építmény  és  zászlótartó  oszlop helyezhető  el. Az  építési  helyen  kívüli  építés  az  építési  övezetre 
vonatkozó megengedett beépítettséget nem lépheti túl, a beültetési kötelezettség teljesítését nem 
akadályozhatja.” 

 

A telekalakításra vonatkozó, hatályban maradó rendelkezések: 
„ 20.Telekalakítás 
20. § 

1. A város területén nyúlványos telek nem alakítható ki, kivéve a beépítésre szánt területen, ha a 
kialakult  tömb  valamely  meglévő  telkének  közvetlen  közterületi  kapcsolata  másként  nem 
biztosítható. 
2. A  meglévő  beépítéssel  rendelkező  ingatlan  beépítési  paraméterei  a  telekalakítás  után  is 

biztosítandók. 
3. A település területén a telkek megközelítésére szolgáló magánutat kialakítani akkor lehet, ha 

a  magánút,  közhasználat  céljára  átadott  területként  és  a  közterületre  vonatkozó 
rendelkezések szerint kerül kialakításra. 

32. § 

2. A telekalakítás általános szabályai: 
a. A  területen  kialakítható  telekméreteket  –  a  kialakítható  új  telkek  legkisebb  telekterület 

méretét ‐ az övezeti előírások tartalmazzák 
b. … 
c. … 
d. Meglevő telek megosztható, ha a  létrejövő telkek nagysága az építési övezeti előírásokban 

meghatározott  mérték  alá  esik,  de  a  teleknagyság‐hiány  nem  nagyobb,  mint  az  építési 
övezetben meghatározott teleknagyság 5 %‐a. 

e. … 
f. … 
g. Új út, továbbá közcélra megnyitott magánút kialakítása esetén az út telkének kialakításánál 

az útterületre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, azzal a megkötéssel, hogy a magánút 
minimális  szélessége  6  m  lehet,  zsákutcás  kialakítása  esetén  a  kommunális  járművek, 
tűzoltóautó, stb. megfordulását a magánút megfelelő szabályozásával biztosítani kell. 

3. A telekalakítás egyedi előírásai: 
a. A  meglevő  adottságokhoz,  kialakult  állapothoz  igazodóan  az  építési  övezetekben, 

övezetekben előírt telekszélességi és telekhosszúságú méretek megcserélhetők. 
b. … 
c. … 
d. Szabálytalan alakú, változó szélességű és/vagy változó hosszúságú telek akkor építhető be, ha 

az  előírásokban  a  meglevő  állapotra  megengedett  minimális  telekszélesség,  illetve 
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telekhosszúság a (3) bekezdés a.) pontja szerint a telken belül kiszerkeszthető azzal, hogy az 
építési övezeti előírások szerinti beépíthető telekméret a teljes telekre vonatkozóan  
biztosított. Ilyen esetben a kiszerkesztett alakzaton felüli telek 13 m-nél kisebb szélességű 
része nem tekinthető építési helynek.” 

 

A fejlesztési területet ábrázoló SZT tervlap módosítási javaslata 
 

A fejlesztési terület javasolt Szabályozási Tervlap módosítása 

 
 

A telket érintő 

 beültetési kötelezettség az ÁFI véleménye alapján törlésre kerül, 

 egykori ásványi anyag megkutatásával érintett terület jelölésre kerül a Bányafelügyeleti 

Főosztály véleménye alapján a geotechnikai vizsgálat készítési kötelezettségének 

megalapozásaként.  
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6. SZAKÁGI JAVASLATOK

6.1 A javasolt módosítás infrastrukturális igényei 

6.1.1 Közlekedéshálózat fejlesztési javaslat 

A tervezett módosítás a településrendezési eszközökben jelölt közterületszabályozási 

elemeket nem érinti, fejlesztést nem igényel.  

6.1.2 A fejlesztési terület közlekedés fejlesztési javaslata 

A tömb telekstruktúrájának kialakítását minimum 16,0 méter széles magánut(ak) 

kialakításával javasolt elősegíteni. A fejlesztési területet délről határoló Deres utcával 

párhuzamosan vezetett kerékpárút kiépítése a további, még hiányzó szakaszon is javasolt 

a Településszerkezeti Terven feltüntetett nyomvonal szerint. 

A belső telephelyek felé, valamint a Deres utca mentén lévő gyalogos útvonal tovább 

építésével a gyalogos forgalom is biztonsággal teljessé válik. 

6.1.3 Közmű infrastruktúra 

A telektömb közműellátottsága megoldott. A telkek beépítésével a telken belüli 

csapadékvíz tárolásáról, szikkasztásáról gondoskodni kell. 

6.1.4 Zöldfelületi rendszer 

Az 5779/4 hrsz.-ú kivett építési területen lévő invazív gyomfajok alkotta homokos terület a 

tervezett módosítás után beépítésre kerül. Az építési övezetben meghatározott legkisebb 

kialakítandó zöldfelület 35%, mely a jelenlegi állapothoz képest növeli a zöldfelületi 

borítottságot és egy értékesebbnek mondható növényállomány megteremtését teszi 

lehetővé. 

A terület rendezése során a közterületek mentén legalább egyoldali fasor telepítése 

javasolt, mely nemcsak esztétikai, utcaképi szempontból bír jelentőséggel, hanem a 

közlekedés okozta negatív környezeti hatások csökkentésében is elévülhetetlen szerepet 

tölt be. 

6.2 Táji- természeti és művi örökségi értékek védelme 

A táji-, természeti és művi értékek nem találhatók a tervezési területen. A javasolt 

fejlesztési elképzelés a környezetminőség romlásával járó változtatási szándékokat nem 

javasol. 

Budapest, 2021. február hó 
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IRATOK 
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1 
 

VÁC VÁROS 
2. sz. főúti körforgalom és Deres utca által határolt tömbben fekvő 5779/4 hrsz.-ú telekre 

vonatkozó HÉSZ módosítás 
 

a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet alapján lefolytatott véleményezési szakaszának lezárása 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE 

 
 

1./ A településrendezési eszközök módosítását megalapozó döntés 

A változtatási szándékát a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 72/2020.(VII.31.) sz.  

önkormányzati határozatában foglalt döntése alapján deklarálta. A véleményezési eljárás 
egyszerűsített eljárásban került lefolytatásra. 
 
2./ Partnerségi egyeztetés 

Az Önkormányzat a tárgyi településrendezési eszköz módosításának partnerségi 
egyeztetését a településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával 
kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 7/2017.(III.14.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint lefolytatta. A 
kihirdetésről szóló jegyzőkönyv jelen irat mellékleteként csatolásra került. 
A véleményezési szakaszban a tervezettel kapcsolatban a partnerektől írásos észrevétel nem 
érkezett. A partnerségi véleményezés lefolytatásáról készült jegyzőkönyv jelen irat mellékleteként 
csatolásra került. Lakossági fórum a COVID19 pandémia helyzet miatt nem került meghirdetésre.  
 
2./ Államigazgatási szervek véleményei 

A véleményezésbe bevont és véleményt adó szervek összegző táblázatam valamint az észrevételek 
alapján javított rendelet-tervezet és szabályozási tervlap  mellékletként csatolásra került. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Összeállította:  Taskovics Andrea mb. főépítész 
   Sin Emília vezető településrendező tervező 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2020. november 30. 
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HIVATAL NEVE E‐MAIL
CÍM

(POSTÁZÁSI CÍM)
TELEFON

HIVATAL 
RÖVID NEVE

KRID
Átvételi 
igazolás 
azonosító

Iktató/    ügyirat szám

Pest Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítészi Iroda

allamifoepitesz@pest.gov.hu 1052 Budapest, Városháza 7.
(1364 Budapest, Pf. 270)
+36 1 485 6952

PMKHEPITES 216397999

Érkezett 2020.11.13.

észrevételt tett 1259219244 PE/AF/00212‐2/2020

ELFOGADOTT ÉSZREVÉTEL

ELFOGADOTT ÉSZREVÉTEL

ELFOGADOTT ÉSZREVÉTEL

ELFOGADOTT ÉSZREVÉTEL

ELFOGADOTT ÉSZREVÉTEL

ELFOGADOTT ÉSZREVÉTEL

ELFOGADOTT ÉSZREVÉTEL

ELFOGADOTT ÉSZREVÉTEL

Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Bányafelügyelelti Főosztály                                        

zoldhatosag@pest.gov.hu 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10‐12.

+36 1 478 4400
KDVKTVF 201436115

Érkezett 11.06. Nem kifogásolja, 
nincs érintettség

1256780701 PE‐06/KTF/30737‐2/2020
Duna‐Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság dinpi@dinpi.hu 1121 Budapest, Költő u. 21.

(1526 Budapest, Pf. 86)
+36 1 391 4610

DINPI 711100335

‐‐‐

1256419849
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató‐helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

fki.hatosag@katved.gov.hu 1081 Budapest, Dologház u. 1.
(1443 Budapest, Pf. 154)
+36 1 459 2476

FKI 313504758

Érkezett 11.04. kifogást nem emel, 
észrevételet nem tesz 1256337919 35100/7970‐20/2020.ált.

Országos Vízügyi Főigazgatóság   ovf@ovf.hu 1012 Budapest, Márvány u. 1/D. 
(1253 Budapest, Pf. 56.)
+36 1 225 4400

OVFHKP 628576158

‐‐‐

1256376142
Közép‐Duna‐völgyi Vízügyi Igazgatóság titkarsag@kdvvizig.hu 1088 Budapest, Rákóczi út 41.

(1428 Budapest, Pf. 33)
+36 1 477 3500

KDVVIZIG 234538744

Érkezett: 11. 12.

észrevételt tesz 1256320960 02753‐0057/2020

ELFOGADOTT ÉSZREVÉTEL

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság pest.mki@katved.gov.hu 1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.
(1903 Budapest, Pf. 314)
+36 1 469 4105

PMKI 406340395

Érkezett 11.02. PMKI nincs kikötés
FKI nincs kifogás, nem 
tesz észrevételt

1256358296 36300/3505‐1/2020.ÁLT.
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály                               

titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu 1138 Budapest, Váci út 174.
(1550 Budapest, Pf. 203)
+36 1 465 3800

BFKHNSZSZ 427094958

Érkezett: 11. 5.

nincs gyógytényező 
nem illetékes 1256437300

BPPNEF‐TKI/2308‐3/2020                   
BPPNEF‐TKI/2308‐4/2020                   

Budapest Főváros Kormányhivatala
Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály

kozlekedesifoo@bfkh.gov.hu 1066 Budapest,Teréz krt. 62.
(1387 Budapest, Pf. 30)
+36 1 474 1700

BFKHKOZLEK 645240704

Érkezett: 11. 5. észrevételt nem tesz, 
nem kíván részt venni

1256423989 BP/0801/00409‐14/2020                        
Innovációs és Technológiai Minisztérium ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

caa@itm.gov.hu
2220 Vecsés, Lincoln út 1., Quadrum Irodaház, 
fszt.
(1675 Budapest, Pf. 41)
+36 1 273 5526 NFMRLHF 442623919

Érkezett: 11. 03. hozzájárul, nem kíván 
részt venni

1256848906 LRHF/97911‐1/2020‐ITM
Honvédelmi Minisztérium
Állami Légügyi Főosztály

hm.alf@hm.gov.hu 1055 Budapest, Balaton u. 7‐11.
(1885 Budapest, Pf. 25)
+36 1 474 1469

HMEIR 549537936

Érkezett: 11. .. 
Időbélyeg szerint

nem tesz észrevételt,  
kifogást nem emel 

1256354383 5743‐14/2020/h
Pest Megyei Kormányhivatal
Közlekedésfelügyeleti Főosztály                      

utugy@pest.gov.hu
szekely.gabor@pest.gov.hu

1141 Budapest, Komócsy u. 17‐19.
(1576 Budapest, Pf. 25)
+36 1 460 2220

JH13ERDI 410400739

‐‐‐

1257001503

VÉLEMÉNY

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ KIÉRTÉKELÉSE 2020.11.30.
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Pest Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály                   

oroksegvedelem@pest.gov.hu 
okrutay.miklos@pest.gov.hu

1052 Budapest Városház u. 7.

+36 1 485 6969
PMKHOO 459385733

Érkezett: 11. 03. nem érinti

1256428932 PE/EPO/552‐13/2020
Pest Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály

foldhivatali.foosztaly@pest.gov.hu
fulopp.eva.emese@pest.gov.hu

1051 Budapest, Sas utca 19.

+36 1 269 4550
PMKHFH 516558998

‐‐‐

1256970362
Heves Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály
Erdészeti FőOsztály ‐ megjegyzésbe!
Nemzeti Földügyi Központ

fmeg@heves.gov.hu
kandi.jozsef@heves.gov.hu
nfk@nfk.gov.hu

2600 Vác, Rádi út 4.

+36 27 512 457
JH10EGRI  213453798

Érkezett 11.11.

nincs kifogása 1256368299 HE/EO/3662‐2/2020
Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Főosztály

hatosagihivatal@hm.gov.hu 1135 Budapest, Lehel utca 35‐37.
(1555 Budapest Pf. 70)
+36 1 237 5556

HMHH 210267399

Érkezett: 11. .. külön észrevételt nem 
tesz

1258016553 13398‐2/2020/h
Pest Megyei Rendőr‐főkapitányság pestmrfk@pest.police.hu 1139 Budapest, Teve u. 4‐6.

(1557 Budapest, Pf. 20)
+36 1 443 5800 

Érkezett: 11. .. akkor kíván 
résztvenni,ha a 
határrendészetet 
érinti 1256345148 13000/12473/2020.Ált.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Bányafelügyelelti Főosztály 

banyafelugyelet@pest.gov.hu 1015 Budapest, Ostrom u. 23‐25.
(1525 Budapest, Pf. 75)
+36 1 457 7100

NMHH 516334978

Érkezett 11.11. szennyvíz kezelése!
Továbbra is részt 
kíván venni

1256378856 9/210‐8/2020

ELFOGADOTT ÉSZREVÉTEL

Nemzeti Média‐ és Hírközlési Hatóság info@nmhh.hu 1015 Budapest, Ostrom u. 23‐25.
(1525 Budapest, Pf. 75)
+36 1 457 7100

NMHH 516334978

Érkezett 11.11. nem érintett,  kifogást 
nem emel 

1256374874 EE/26728‐3/2020
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály                               

titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu 1138 Budapest, Váci út 174.
(1550 Budapest, Pf. 203)
+36 1 465 3800

BFKHNSZSZ 427094958

Érkezett: 11. 06. nincs érintettség

1256437300

BP/PNEF‐TKI/2308‐3/2020                 
BP/PNEF‐TKI/2308‐4/2020

Pest Megyei Önkormányzat pestmegye@pestmegye.hu 
PanyiZ@pestmegye.hu

1052 Budapest, Városház u. 7.

+36 1 233 6800
PMO 457028969

Érkezett 11.06. Nem ellentétes, 
összhangban van.

1256420375 563‐12/2020
Nógrád Megyei Önkormányzat vass.attila@nograd.hu 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

NMOKGYH 701222124

‐‐‐

polgármester 2621 Verőce, Árpád út 40. polghiv@veroce.hu VEROCEPH ‐‐‐ 1258329431
polgármester 2021 Tahitótfalu, Kossuth u. 4. polgarmester@tahitotfalu.hu TAHIONK ‐‐‐ 1256743599
polgármester 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6. onkormanyzat@pocsmegyer.hu PHPOCSM ‐‐‐ 1256812629

polgármester 2133 Sződliget, Szt. István u. 34‐36
hivatal@szodliget.hu

SZLONK
Érkezett: 11. 02. nem tesz észrevételt,  

kifogást nem emel 
1258105269 SZL/1849‐13/2020

polgármester 2135 Csörög, Akácfa u. 30.
polgarmester@csorog.hu; 
hivatal@csorog.hu

CSOROGPMH ‐‐‐
1256356092

polgármester 2167 Vácduka, Béke tér 1. info@vacduka.hu VACDUKAOK ‐‐‐ 1256354157
polgármester 2613 Rád, Petőfi u. 11. polgarmester@rad.hu RADHIVATAL 251726976 ‐‐‐ 1256849200
polgármester 2612 Kosd, Szent István u. 2. hivatal@kosd.hu KOSDPH ‐‐‐ 1257010176
polgármester 2640 Szendehely, Rákóczi út 2. polgarmester@szendehely.hu SZPOLGHIV ‐‐‐ 1256915520

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ KIÉRTÉKELÉSE 2020.11.30.
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Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019 
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018 
Tehetségbarát Önkormányzat 2018 
Befogadó magyar település 2016 
A Holnap Városáért Díj 2015 
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019 
 
 

 Raoul Wallenberg-díj 2015 
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016 

Hild János-díj 2014 
Idősbarát Önkormányzat 2013-2019 

Kultúra Magyar Városa 2010 
A Nemzet Sportvárosa 2003 

Váci Polgármesteri Hivatal 

Főépítészi Osztály 

Iktatószám: 9/210-15/2020 Tárgy: 5779/4 hrsz.-ú telek HÉSZ 
módosításának partnerségi véleményeztetés 
közzététele 

Hiv. szám:  

Előadó:       Taskovics Andrea 
                    mb. főépítész 

Melléklet:  

Tel.:             (06-27)-513-462 

 
Vác Város Településrendezési Eszközei módosításával kapcsolatban Vác Város Önkormányzata 
2020. 10. 29-én partnerségi egyeztetést kezdeményezett Vác, 5779/4 hrsz-ú terület egyedi HÉSZ 
módosítására vonatkozóan. A partnerségi véleményezés során közlendő dokumentumok a város 
hivatalos honlapján (www.vac.hu/vac/hesz.html)  kerültek közlésre a „Településrendezési 
eszközök módosítása” mappában elhelyezve.  
 
A Helyi Építési Szabályzat eseti módosítására egyszerűsített véleményezési eljárás keretében 
történik. 
 
A kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 
elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. §-ával – a 
résztvevők számától és a helyszíntől függetlenül – megtiltotta rendezvények, gyűlések tartását, 
ezért a partnerségi egyeztetés során a lakossági fórum megtartására nem került sor. 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és 
örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 
22.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés 
személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az 
egyeztetést elektronikus úton folytatta le, továbbá a 3.§ (2) bekezdés alapján az 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 29/A. § (3), (5) és (6) bekezdése szerinti előzetes és munkaközi tájékoztatás 
lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történt. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes 
tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított 
tizenöt napon belül lehetett megtenni, kizárólag elektronikus úton. 

 

Az Önkormányzat által 2020. 10. 29-én megkezdett partnerségi és lakossági tájékoztatás és 
véleménynyilvánítás határideje 2020. 11. 17-e volt. 

 

A partnerségi egyeztetésben résztvevők a módosításokkal kapcsolatban javaslataikat, 
észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken tehették meg: 

 papíralapon, postai úton Vác Város Önkormányzat Polgármesterének címezve (2600 Vác, 
Március 15. tér 11.), vagy 

 elektronikus levélben a foepitesz@;varoshaza.vac.hu e-mail címre. 
 
 

http://www.vac.hu/vac/hesz.html
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=218547.380736
mailto:foepitesz


 

 
 
 

 

2600 Vác, Március 15. tér 11. Tel.: 27/513-481 Fax: 27/513-414 foepitesz@varoshaza.vac.hu www.vac.hu 

 

A véleményezési dokumentáció a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az Önkormányzat 
honlapján került közzétételre. A hirdetőtábláról történő levételre 2020. 11. 17-én  került sor.  
 
A partnerségi egyeztetés ideje alatt a hivatalba észrevétel, vélemény a lakosság, jogi személyek és 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részéről nem érkezett.  
 
 
 
 
Vác, 2020. november 30. 
 
 
 
………………………………… 
dr. Zsidel Szilvia 
Jegyző 
 
 
 
………………………………… 
Taskovics Andrea 
mb. főépítész 
 







































































Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolásazonosító: 1259219244
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.11.03. 08:44:15

Letöltés időpontja: 2020.11.03. 08:44:15

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett: Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály és Állami 
 (PMKHEPITES)Főépítészi Iroda

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-10/2020
Dokumentum típusleírása: HÉSZ MÓDOSÍTÁS
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Vác_HÉSZ eseti mód 5779_4 hrsz.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 216397999202010291448246256
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
4fc52bbfd6f367bc77c5913362657457baea977bb2c3065b22c5a1135069880f

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 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.

Igazolásazonosító: 1256356092
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.29. 15:21:35

Letöltés időpontja: 2020.10.29. 15:21:35

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (CSOROGPMH)Csörögi Polgármesteri Hivatal

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-8/2020
Dokumentum típusleírása: TERVIRATOK
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Véleményezési kérelem.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 401253715202010291518308518
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
b67a7fd92dd422339bfa0613edd4043bd52af98734269c56a24f70680e90d0e6

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 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.

Igazolásazonosító: 1256419849
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.29. 15:52:35

Letöltés időpontja: 2020.10.29. 15:52:35

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (DINPI)Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-8/2020
Dokumentum típusleírása: TERVIRATOK
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Véleményezési kérelem.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 711100335202010291518320083
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
b67a7fd92dd422339bfa0613edd4043bd52af98734269c56a24f70680e90d0e6

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 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.

Igazolásazonosító: 1256337919
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.29. 15:01:03

Letöltés időpontja: 2020.10.29. 15:01:03

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (FKI)Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-10/2020
Dokumentum típusleírása: HÉSZ MÓDOSÍTÁS
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Vác_HÉSZ eseti mód 5779_4 hrsz.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 313504758202010291450249537
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
4fc52bbfd6f367bc77c5913362657457baea977bb2c3065b22c5a1135069880f

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 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.

Igazolásazonosító: 1256354383
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.29. 15:19:03

Letöltés időpontja: 2020.10.29. 15:19:03

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (HMEIR)Honvédelmi Minisztérium – EIR

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-8/2020
Dokumentum típusleírása: TERVIRATOK
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Véleményezési kérelem.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 549537936202010291518320268
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
b67a7fd92dd422339bfa0613edd4043bd52af98734269c56a24f70680e90d0e6

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 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.

Igazolásazonosító: 1256349990
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.29. 15:12:04

Letöltés időpontja: 2020.10.29. 15:12:04

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (JH10EGRI)Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-10/2020
Dokumentum típusleírása: HÉSZ MÓDOSÍTÁS
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Vác_HÉSZ eseti mód 5779_4 hrsz.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 213453798202010291509290258
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
4fc52bbfd6f367bc77c5913362657457baea977bb2c3065b22c5a1135069880f

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 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.

Igazolásazonosító: 1258016553
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.11.02. 08:04:56

Letöltés időpontja: 2020.11.02. 08:04:56

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (HMHH)Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-10/2020
Dokumentum típusleírása: HÉSZ MÓDOSÍTÁS
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Vác_HÉSZ eseti mód 5779_4 hrsz.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 210267399202010291503275405
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
4fc52bbfd6f367bc77c5913362657457baea977bb2c3065b22c5a1135069880f

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 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.

Igazolásazonosító: 1256848906
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.30. 08:42:28

Letöltés időpontja: 2020.10.30. 08:42:28

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (NFMHHF)Innovációs és Technológiai Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-8/2020
Dokumentum típusleírása: TERVIRATOK
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Véleményezési kérelem.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 442643115202010291518320248
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
b67a7fd92dd422339bfa0613edd4043bd52af98734269c56a24f70680e90d0e6

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 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.

Igazolásazonosító: 1256320960
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.29. 15:00:35

Letöltés időpontja: 2020.10.29. 15:00:35

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (KDVVIZIG)Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-10/2020
Dokumentum típusleírása: HÉSZ MÓDOSÍTÁS
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Vác_HÉSZ eseti mód 5779_4 hrsz.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 234538744202010291452251460
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
4fc52bbfd6f367bc77c5913362657457baea977bb2c3065b22c5a1135069880f

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 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.

Igazolásazonosító: 1257010176
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.30. 10:33:26

Letöltés időpontja: 2020.10.30. 10:33:26

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (KOSDPH)Kosdi Polgármesteri Hivatal

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-10/2020
Dokumentum típusleírása: HÉSZ MÓDOSÍTÁS
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Vác_HÉSZ eseti mód 5779_4 hrsz.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 352929129202010291517319087
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
4fc52bbfd6f367bc77c5913362657457baea977bb2c3065b22c5a1135069880f

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 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.

Igazolásazonosító: 1257001503
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.30. 10:41:58

Letöltés időpontja: 2020.10.30. 10:41:58

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (PMKHKFUT)PMKH Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-8/2020
Dokumentum típusleírása: TERVIRATOK
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Véleményezési kérelem.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 615366339202010291518320283
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
b67a7fd92dd422339bfa0613edd4043bd52af98734269c56a24f70680e90d0e6

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 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.

Igazolásazonosító: 1256423989
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.29. 15:46:31

Letöltés időpontja: 2020.10.29. 15:46:31

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (BFKHKOZLEK)BFKH Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-8/2020
Dokumentum típusleírása: TERVIRATOK
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Véleményezési kérelem.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 645240704202010291518320220
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
b67a7fd92dd422339bfa0613edd4043bd52af98734269c56a24f70680e90d0e6

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 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.

Igazolásazonosító: 1256368299
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.29. 15:12:29

Letöltés időpontja: 2020.10.29. 15:12:29

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (NFA)Nemzeti Földügyi Központ

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-10/2020
Dokumentum típusleírása: HÉSZ MÓDOSÍTÁS
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Vác_HÉSZ eseti mód 5779_4 hrsz.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 223489318202010291510291092
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
4fc52bbfd6f367bc77c5913362657457baea977bb2c3065b22c5a1135069880f

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 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.

Igazolásazonosító: 1256374874
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.29. 15:19:00

Letöltés időpontja: 2020.10.29. 15:19:00

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (NMHH)Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-8/2020
Dokumentum típusleírása: TERVIRATOK
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Véleményezési kérelem.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 516334978202010291518308422
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
b67a7fd92dd422339bfa0613edd4043bd52af98734269c56a24f70680e90d0e6

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 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.

Igazolásazonosító: 1256437300
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.29. 16:01:50

Letöltés időpontja: 2020.10.29. 16:01:50

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (BFKHNSZSZ)BFKH Népegészségügyi Főosztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-8/2020
Dokumentum típusleírása: TERVIRATOK
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Véleményezési kérelem.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 427094958202010291518320200
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
b67a7fd92dd422339bfa0613edd4043bd52af98734269c56a24f70680e90d0e6

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 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.

Igazolásazonosító: 1259263011
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.11.03. 09:10:02

Letöltés időpontja: 2020.11.03. 09:10:02

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (NMOKGYH)Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-8/2020
Dokumentum típusleírása: TERVIRATOK
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Véleményezési kérelem.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 701222124202010291518320445
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
b67a7fd92dd422339bfa0613edd4043bd52af98734269c56a24f70680e90d0e6

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 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.

Igazolásazonosító: 1256377722
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.29. 15:22:25

Letöltés időpontja: 2020.10.29. 15:22:25

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (OAH)Országos Atomenergia Hivatal

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-8/2020
Dokumentum típusleírása: TERVIRATOK
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Véleményezési kérelem.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 601292727202010291518308439
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
b67a7fd92dd422339bfa0613edd4043bd52af98734269c56a24f70680e90d0e6

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 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.

Igazolásazonosító: 1256345148
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.29. 15:06:00

Letöltés időpontja: 2020.10.29. 15:06:00

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (ORFK)Országos Rendőr-Főkapitányság

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-10/2020
Dokumentum típusleírása: HÉSZ MÓDOSÍTÁS
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Vác_HÉSZ eseti mód 5779_4 hrsz.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 105147968202010291504276078
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
4fc52bbfd6f367bc77c5913362657457baea977bb2c3065b22c5a1135069880f

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 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.

Igazolásazonosító: 1256376142
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.29. 15:20:28

Letöltés időpontja: 2020.10.29. 15:20:28

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (OVFHKP)Országos Vízügyi Főigazgatóság

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-8/2020
Dokumentum típusleírása: TERVIRATOK
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Véleményezési kérelem.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 628576158202010291518308243
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
b67a7fd92dd422339bfa0613edd4043bd52af98734269c56a24f70680e90d0e6

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 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.

Igazolásazonosító: 1256420375
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.29. 15:53:15

Letöltés időpontja: 2020.10.29. 15:53:15

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (PMO)Pest Megye Önkormányzata

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-8/2020
Dokumentum típusleírása: TERVIRATOK
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Véleményezési kérelem.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 457028969202010291518320430
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
b67a7fd92dd422339bfa0613edd4043bd52af98734269c56a24f70680e90d0e6

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 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.

Igazolásazonosító: 1256358296
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.29. 15:24:29

Letöltés időpontja: 2020.10.29. 15:24:29

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (PMKI)Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-8/2020
Dokumentum típusleírása: TERVIRATOK
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Véleményezési kérelem.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 406340395202010291518308266
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
b67a7fd92dd422339bfa0613edd4043bd52af98734269c56a24f70680e90d0e6

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 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.

Igazolásazonosító: 1256378856
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.29. 15:23:57

Letöltés időpontja: 2020.10.29. 15:23:57

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (MBFHBBK)Pest Megyei Kormányhivatal KTF Bányafelügyeleti Osztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-8/2020
Dokumentum típusleírása: TERVIRATOK
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Véleményezési kérelem.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 600210184202010291518320386
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
b67a7fd92dd422339bfa0613edd4043bd52af98734269c56a24f70680e90d0e6

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 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.

Igazolásazonosító: 1256799695
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.30. 08:22:02

Letöltés időpontja: 2020.10.30. 08:22:02

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett: Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály – 
 (PMKHEI)Erdőfelügyeleti Osztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-10/2020
Dokumentum típusleírása: HÉSZ MÓDOSÍTÁS
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Vác_HÉSZ eseti mód 5779_4 hrsz.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 200822776202010291502282379
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
4fc52bbfd6f367bc77c5913362657457baea977bb2c3065b22c5a1135069880f

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 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.

Igazolásazonosító: 1256780701
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.30. 07:58:36

Letöltés időpontja: 2020.10.30. 07:58:36

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
 (KDVKTVF)Bányafelügyeleti Főosztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-10/2020
Dokumentum típusleírása: HÉSZ MÓDOSÍTÁS
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Vác_HÉSZ eseti mód 5779_4 hrsz.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 201436115202010291448262164
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
4fc52bbfd6f367bc77c5913362657457baea977bb2c3065b22c5a1135069880f

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 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.

Igazolásazonosító: 1256428932
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.29. 15:51:21

Letöltés időpontja: 2020.10.29. 15:51:21

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett: Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
 (PMKHOO)Örökségvédelmi Osztály

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-8/2020
Dokumentum típusleírása: TERVIRATOK
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Véleményezési kérelem.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 569323720202010291518320300
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
b67a7fd92dd422339bfa0613edd4043bd52af98734269c56a24f70680e90d0e6

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 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.

Igazolásazonosító: 1256812629
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.30. 08:14:07

Letöltés időpontja: 2020.10.30. 08:14:07

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (PHPOCSM)Pócsmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-10/2020
Dokumentum típusleírása: HÉSZ MÓDOSÍTÁS
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Vác_HÉSZ eseti mód 5779_4 hrsz.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 208153780202010291513293643
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
4fc52bbfd6f367bc77c5913362657457baea977bb2c3065b22c5a1135069880f

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 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.

Igazolásazonosító: 1256849200
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.30. 08:43:03

Letöltés időpontja: 2020.10.30. 08:43:03

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (RADHIVATAL)Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-10/2020
Dokumentum típusleírása: HÉSZ MÓDOSÍTÁS
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Vác_HÉSZ eseti mód 5779_4 hrsz.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 251726976202010291516306515
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
4fc52bbfd6f367bc77c5913362657457baea977bb2c3065b22c5a1135069880f

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 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.

Igazolásazonosító: 1256915520
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.30. 09:31:32

Letöltés időpontja: 2020.10.30. 09:31:32

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (SZPOLGHIV)Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatal

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-10/2020
Dokumentum típusleírása: HÉSZ MÓDOSÍTÁS
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Vác_HÉSZ eseti mód 5779_4 hrsz.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 407026178202010291518320000
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
4fc52bbfd6f367bc77c5913362657457baea977bb2c3065b22c5a1135069880f

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 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.

Igazolásazonosító: 1258105269
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.11.02. 08:59:17

Letöltés időpontja: 2020.11.02. 08:59:17

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (SZLONK)Sződliget Nagyközség Önkormányzata

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-10/2020
Dokumentum típusleírása: HÉSZ MÓDOSÍTÁS
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Vác_HÉSZ eseti mód 5779_4 hrsz.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 254565720202010291513305170
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
4fc52bbfd6f367bc77c5913362657457baea977bb2c3065b22c5a1135069880f

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 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.

Igazolásazonosító: 1256743599
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.30. 07:23:06

Letöltés időpontja: 2020.10.30. 07:23:06

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (TAHIONK)Tahitótfalu Község Önkormányzata

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-10/2020
Dokumentum típusleírása: HÉSZ MÓDOSÍTÁS
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Vác_HÉSZ eseti mód 5779_4 hrsz.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 254419759202010291512292603
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
4fc52bbfd6f367bc77c5913362657457baea977bb2c3065b22c5a1135069880f

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 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.

Igazolásazonosító: 1256354157
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.10.29. 15:18:41

Letöltés időpontja: 2020.10.29. 15:18:41

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (VACDUKAOK)Vácduka Község Önkormányzata

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-8/2020
Dokumentum típusleírása: TERVIRATOK
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Véleményezési kérelem.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 546848711202010291518320555
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
b67a7fd92dd422339bfa0613edd4043bd52af98734269c56a24f70680e90d0e6

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 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.

Igazolásazonosító: 1258329431
Igazolás kiállításának időpontja: 2020.11.02. 11:14:49

Letöltés időpontja: 2020.11.02. 11:14:49

Feladó:  (VACFOEPIT)Váci Polgármesteri Hivatal FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Feladó ügyintéző neve: TASKOVICS ANDREA

Címzett:  (VEROCEPH)Verőcei Polgármesteri Hivatal

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: 9/210-10/2020
Dokumentum típusleírása: HÉSZ MÓDOSÍTÁS
Megjegyzés: VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Elküldött fájl neve: Vác_HÉSZ eseti mód 5779_4 hrsz.pdf
Dokumentum érkeztetési száma: 103177328202010291511303049
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
4fc52bbfd6f367bc77c5913362657457baea977bb2c3065b22c5a1135069880f

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 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



