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Nemzeti Infrastruktirra Fejleszlo
Zrt. a 62. szAm[ fott 0+000 - l+800

km

szakasz I 15
tengellterhel6sre val6
meger6sitdsre kiadott
drvdnyessdgi

kN-os
burkolatenged6ly
idejdnek

meghosszabhit6sa. Haterozat

HATAROZAT
Nemzeti Infrastruktrira Fejleszt6 Zrt. (1134 Budapest, Vrici rit 45. tovribbiakban Epitteto)
nev6ben a FOMTERV Mdmdki Tervezo Zr1. (Budapest, Ldvohia u. 37.) a 62. szrimrl f6rlt
l+800 km szakasz 115 kN-os tengelyterheldsre val6 burko lalmegerosit6sre kiadott
0+000
912612009. szim[ dpitdsi sngeddly ervdnyess6gi idejdnek meghosszabbitiisa lzrgy{ban.2ol2.
jtnius 20.-ria kelt, a Fe'idr Megyei Kormrinyhivatal Krizleked6si Feltigyeltis6ge Utiigyi
OsztAlyirhoz (a tovribbiakban: Hat6srig) 201 2. jrinius 2 I .-6n benyirjtotl kdrelme alapjan a
kcivetkez6 dcint6st hoZam:

-

azLpitteto fenri targl'ban cl6terjesztett k6relmenek, annak 6rdemi vizsg5lat6t kovetoen.

helytadok.
A 62. szdmi f6{it 0+000 - l+800 km szakasz ll5 kN-os tengelyerheldsre

val6 burkolaljogeros
hatSrozatom
megeriisitdsre kiadott 912612009. szdmt, 2009. szeptember 16.-in ke lt,
okt6ber
30.-ie
2014.
6rv6nyess6gi idej6t az aldbbi m6dositisokkal, kieg6szit6sekkel
meghosszabbitom:

I.@ezet:
a)

IL

A

prilyaszerk ezelek M Epittet6, a Tervezo, a Kivitelez<i 6s az ritkezelo kdsobbi
szerzcideses megegyezese szerint vdltoztathat6ak a ten szerinti teherbirasri ds
szavatoss6gri pdll aszerkezetre.

Kiizmiivek:
a) Az ritdpitds elektromos vezetdket, g1zvezet€ket,

b)

c)
d)

viz

ktjzmtiveket 6s hirkdzki

vezetdket 6rint.
Az 6pit6si engecl6ly kiad6sa 6ta a kdzmri-egyeztetesi jegyz6kdnyvek 6rvdnyess6gi
ideje lejdrt, ez€rt az fpilleto ismdt megk6rte a kdzmiikezel6k nyilatkozatdt a tervre
vonatkoz6an.
A megliv6 krizrnr.ivek vddelmere az epitds ideje alatt a kivitelez6nek fokozoft
gondot kell forditani. Sziiksdg szerint a kivitelezds idejdre szakfeliigyeletet kell
k6mi.
Az 6pittet6 riltal beszerzett aldbbi
a tervdokumentaci6 rdsz6t k6pezo
kcizmriegyeztetdsi-jegyz6kdnyvekben, tizemeltet6i nyilatkozatokban foglaltakat be
kell tartani:

H-8000 Szdkesfehdrvar. Sarkcreszltri

-

-

u 12

Tel. +3622 513-850, +36 22
e-mail: ut-fejer@nkh gov hu

513-853.

Fax: +36(22)513-859

E.ON. D6l-dunhntrfli Gizhil,|zati Zrt. Szckszdrdi II6l6zati Itigitl 2012 07.
I 7.-in kelt. 55712012. szamit k6zmu-egyeztetdsi .jeg1'zokcinyvdben. r'alamint a
Szikesfeh6rvAri Hliozari R6gio 2012. 07. 17.-in kelt 5287112012. szdnrl
kdzrnti-egyeztet6si j cgyzcikrinyv6ben,

INVITEL Zrt. 2012. 07. 23.-nn kclt.

502/2012. sz6mt k(izmri-

es

tervegyezletdsi nyilatkozat6ban, valamint a2012 07.23.-iin kelt. tizemeltetoi
nyilatkozat6ban,
Magyar Telckom Nyrt. 2012. 07. 18.-rin kelt 4203215-39181315-l/2012.
sziimri, k<izmri-egy-eztetdsi j egyzokrinyv6ben
E.ON EDAH Zrt. 20t2. 07. 17.-{,n kelt. 4l I 1 EDI] J O4O4l20t2 szirmt rerv6s kcizmt-egyeztetdsi jegyz6krinyvdben, valamint a 4lll EDE I 0403120'12
sziimrl terv- 6s kdzmti-egyeztetesi jegyz6kcinw6ben.
MVM NET Zrt.2012. 07. 19,-dn kelt. E-NET-1057912012. sziimf kcizmfi
tizemeltetoi nyilatkozatiiban,
MAVIR Zrt. 2012. 09. 05.-6n kelt, 00588/AIG KOT.MUt2Ot2tOl szrimu
kcizmii-tizeme ltet6i nyilatkozatban,
Dunarijvdrosi V2- Csatorna 6s H6szolg6ltatd Ktt.2012. 07. 17.-en kelt. 041
sziimI el6zetes tervegyeztet6si nyilatkozateban,
A P{lhalmai Agrospecidl Kft. kiizmtiveinek vonatkoz6siiban a2012 08. 7.-6n
kelt, 7 6l 53 -1812012. szam,h krizmiikezeloi nyilatkozat6ban,
A Pflhalmai Orszdgos Biintet6s-v6grehajt6si Int6zet kozmriveinek
vonatkoziiseban a 2008. 11.7.-i 6515178.27812008. szamfi kdzmri-tizemelretoi
nyilatkozatdban foglaltakat tov6bbra is 6rvdnyesnek tekintem.

III.
befoead6:
Dunatjvaros MJV Jegyz<ije a kdzritkezel6i hoz-zirjdrulitsit 2012. 08. 6.-dn,34764-

a)

2/20 12. szdmon megadta.

b) A
c)
d)

tartani.

A MAV P6lyavastti Uzletrig Energiaellit6si Aloszt6ly 2012.07.19.-dn kelt, GY710-82812012. szirmu k6belegyeztet6s megdllapoddsi jegyzrikdnyv6ben
loglaltakat be kell tartani.

e)

A MAV P6lyavas(rti Uzletdg Biztosit6berendez6si Aloszt6ly 2012.

0

A

C)
h)
IV.

Prilhatmai Agrospecidl Kft. a 07912 hrsz-f [rt vonatkoz6s6ban a kezel<ii
hozzAjArulflsii a2012...08. 7.-6n kelt, 76153-1812012. sz6mri level6ben megadta.
A MAV P6lyavastti UzletiLg Piiyavasriti Tertileti Krizpont 2012. 07 . 26.-6n kelt,
Gy.605-494/2012. szimu vasrit-iizemeltetoi hozzirjdrulitsitban foglaltakat be kell

07 . 19.-6n kelt,
069/2012. szlmri k6betegyeztet6s meg6llapodrisi jegyz6kiinyv6ben foglaltakat be
kell tartani.

K<izleked6sfej

lesztdsi Koordin6ci6s K<izpont M.lullS-112012.

sziLrnri

kcizftkezel<ii hozzitj in:Jis m6dosit6s6ban foglaltakat be kell tartani.
ALBA VOLAN Zrr. 2012.08. 01.-6n kelt, 9t5l2ot2-6 sziimri, t<imegkctzlekeddsi
szolg6ltat6i hozzitjirniiLsiban foglaltakat be kell tartani
A Pdlhalmai Agrospeciiil Kft. a 07412 hrsz-ri ingatlanra tervezetl ziportirozo
kialakit6siihoz kezeloi ds tulajdonosi hozzi46rul6sirt a 2012. 08. 7.-en kelt. 7615318 120 12. sziimti leveldben megadta.

Szakhat6sdqoknvilatkozatai:

a) Az enged'lyezesi elj6r6s sor6n a szakhat6sdgi nyilatkozatat feltdtel ndlktil megadta:
o Dunafjviros Meg5rei Jogri Vriros Jegzflje 2012. 08. 17.-6n 36664-212012.
szdmon,
2

Fej6r J\leglci ltendiir-fiikapitrinl'srig r012 08 22 -e'r,. 07000/47
sZa nt

b)

un.

Ia-l'10[.

Arl

.Az engeclclvczdsi eljdras sordn szakhatrisiigi nrilatkozardt az aliibbi I'elt6telekkel
nrcgadta:

Mcgyei Katasztrtifav6<lelmi lgazg:rtris:lg
-i

fej6r

l)unafjvrirosi

Katasztrrifar 6delmi Kirendelts6g: 2012. oti 7 _cn kelt. 267_}t2Oi2tDU_
SZAKI I/\l' szdmLi jogseg6lykint kiadott n1,ila tkozatziban az aldbbiak szerint:
Fejdr Megl.ei Katasztr6la\,edelmi Igazgattisag l)unailr,rirosi
l.l..A
Katasztr<ifavdtlelmi Kirendeltsdg tov6bbra is f'enntartl, a r)unairjr,aros Megyei
Vll". Onkorm6nyzata Hivar6sos 1'rizolttrsriga targyi iigvben kialdott
l:ql
15471A12008 iig)'irarszemu szakhat6sagi ri]riisfogrards:iban -rr"."pio kikoteseit.
ekrirrisait.

"

l\'Iegl ci Kormrinyhivatal Fiildhivatala: a l0l 2 0g 22._dn kelt.
1 2. szrim[r iilkisloglaliisiiban az alibbiak
szerint:
62.szirnu littt 0+000 - l+800 krn szakasz ll5 kN-,rs tcngell,terheldsre

Fej6r

1014/20

A
'al6
burkolat meserosftdsre kiadott 6pitesi engeddly dndnyessegi idejdnek
meghosszabbir6siihoz hozziijrirulok a 3-5 I 2009 sz6mon kiadott

alLisfoglaliisonrban leirtak fenntartiisiival.
V6gz6sem ellcn kiiliin jogorvoslatnak helye nincs, azt az irdemi d<intds clleni
I'ellebbez6sben lehet vitatni.
Fej6r Megyei Kormrinyhivatat Niiveny- 6s Talajv6delnr i lgazgatlsiga: a2012.
08.23.-6n kelt. VII-F -001/20964-1l20lZ sz6m[ szakhal6s6gi iilliisf'oglaldsdban az
akibbiak szerin r:
A Fej6r Megyci Kormiinyhivatal Kcizlekeddsi Fcliigyekisr5ge Utiigyi Oszt6lynril a
Nemzeti lnfras rruktrlra Fejleszt6 zft. (1134 Budapest, V6ci rir 45.) kdrelmire a 62.
sz. f6rit 0+000 1+800 km krizcitti szakasz burkolat-megerositdsre kiadott dpitdsi
engeddly ervdnyessdgi idejdnek meghosszabbitiisiira indult elj:ir:isban az alitbt:ri
talajv6delnii szlkhat6sagi ailliisfoglal6st adom:
Az dpitdsi enged6ly meghosszabbit6 stthoz hozzi\Arulok, ds a ralajvddetmi
eloiriisok tekinret6ben fenntanom a koriibbi, 16.2130367t l/2009. sziimon kiadott
szakhat6sil gi 6l I risfoglaLisLrrk el6iriisait.
A szakhat6saigr eljrirds6rt illetdket vagy igazgatiisi szotg6ltat6si dijar nem kell
fizetni. Szakl.ratrisrigi alLisfoglatrisom ellen on6llo jogorvoslatnak nincsen helye.

A Fej6r Megyei

Kormrinyhivatal Ftildhivatala, I)unarijvrlrosi Kiirzeti
Fiildhivatal: 2012. 08. 27.-en kelt. 10.830-212012 sziimri szakhat6siigi
dlLis loglakisribarr az aldbbiak szerint:

A Fej6r Megyei Kormiinyhivatal Kdzlekeddsi Feli.igyel6sege Urtigyi Osztely(8000
Szdkesfehdrv6r. Srirkeresztriri u. 12.) lenti hivatkozilsi sziimri szakhat6srigi
megkeresdsdre. tr ,.62. sz. f6tt 0+000 l+800 km szakasz I l5 kN terheldsre val6
burkolat-meger(!sit6s dpit6si engeddly 6rvdnyessdgi ideiinek meghosszabbitris,,
t{rgyi:, kozigazgutiisi hat6s6gi eljdrrishoz
loldvddelmi szakhat6s6gk6nt az alitbbi kikijtesekkel jarulok hozzii:
A termo{ijld vdclelmdrril szolo 2007. dvi CXXIX tv (toviibbiakban: Tfvt.) .9. g (2)
bek. drtelm6ben. miis hat6s:igok a termoftldet drintri engedetyez6si elj6riisuk
soriin kcitelesek meggyozodni arr6l, hogy rendelkezdsre iill-e a termcifrild m6s cdhi
hasznositdsiinak engeddlyezdsd16l sz6l6 ingatlantigyi hat6sigi hatirozat, melynek
hirinya esetdn a hat6siignak az eljirist fel kell fiiggesztenie.
A tervezett ldtesitmdny az ingatlan-nyilvdntartiis szerint rcibbsdg6ben iitlagosndl
jobb minosdgri tcrmofcildek igdnybev6teldvel jrir. Dunarijvhros ktilteriileti 057/13,
059119, 059/18, 059fi7, 059t3, 060, 061t2, 074/1, 078t4, 080/6, O9gt3, Oggt22,

-3

,r,
/_)? ?ll
,r< ,.o.
t-).
t-+.,1-).
,t/. ,:t\. a Rricalmiis

ktiltcrtilcri 0174. 0179. 0lu2/1. 0itt4i l.
0253. 018(r. 0l6ti. 016r. 0r58. 0151. 01.il{ r. /2. 0111i8. a l)crkhra
kiilteriilclr06ti/1.052/t8. /tg.t2o.t2.t.tz2.t23.t2(t.t27,060t1.040t.7.t6.t5.t4.
037i34. 131. r'32. ,ll, /30. i29. 2u.025/t0. t9. tB. 17.16.. tS. t4. ri. i2. /1.015,t.
/10./11. 12,,t78. /1-s,016/6. /7,/8.t9.r12./48.1r8. 1r9. r2o.12r./22.i23.124.r25.
126. 121. t28. 129- 110. /3 I. ij2. 020. 023i4. 11. 03t6it. 0320,121.032012(:t.
i27.
128. 29. i30. /l 1, ,'32. 133. /3.r, i i5, /36 hrsz.-ti f'cildriszletekbiil cisszesen
7.60;l I
ha nagys6gti. 213,10 Ak ertekLi termrircild r,6greges mirs cdrti hasznositdsiit
engeddlyezle a Dunatjr'.{rosi K0rzeti Frildhi'uroi. rtl ol7-otz009
sziim[. 2009.
dprilis 15.-in joger6re ernelkedett hatiLroz,atllal. Az engcddlv a
.jogerore
emelkeddstol sz6mitott 4 c'ig e^'enyes, ha ez ido alan. a rnas cer[r
hasznositiis
02-5.1.

megkezdes6rc nenr kertil sor. hatdlvdt veszti.

A

tervezetl burkolat meger(isitds

ingatlanoknak

a ro.03i -612009. sz6mI engeddr.,ben

a mds ceh.i hasznositiisi

szereplii

engeddll,kireiemhez nrelle[clt
t6rkdpmasolaton mcgjelcilt. ilr. a csatolt tertiletkimJatas szerinri
t6rmdrtiket meg
nem halad6 r6szin t6rtdnci elherl'ezdse, azaz a termiifdrdnek a r0.0i7-6120091
sz6mrl engedilyben foglart eroirrisok betartiisiivar, az engeddry
idcibeli hataryrin
beliil tcirt6nci mas c6rti hasznositdsa fctldvddelmr drdekeket nem sdrt. A
mris c6hi
hasznositiisi engeddly drvdnyessigi idejdnek lejartiit k6vet6en.
a miis c6hi
hasznosit6s csak rljabb fttrdvdcrermi erjdriis rerblltatiisiit kcivetoen.
a m6s cdiri

hasznositiis ismetelt
A Tffi. 16- I 7. g-a s
a miis cdlf hasznosi

nosill. ha

az engeddly idobeli harrilya mrir
elofr6sait6l elrdroen hasznositja

I

ff:a(Ji|

m6s

(5.) bek.
hasznositdsi kdtelczetts6g betartaslt az ingatlantigyi hat6szig
rendszeresen ellencirzi. Ha az elleriorzdse sor6n vagy
bejeleni6s alapjeii
megrillapitja az enged6ll n6lkiili hasznositas rdnydl, trivatatuot
etlarast inait.
Ilitiisa irdekdben. Ha az igdnybevevri az
6gban vesz igdnybe term<ifd ldet, az.
csak az engeddlyezettet meghalad6

szerint,

a

igeffiil'

6llapot hetyre:i,itdser, vasy 10,
i:1".;1r..'':'Jt"l',l1rT"ill
hozzitjirull'sa esetdn. a I'ctldvddelmi s-zempontok mJrlegetese
alapjiin indokort

esetben) hozzajdrul a miis cdlir hasznosit6s foly
tatitsirhozj a

fcitdveiemr uirsagot

ds a.termoltild id6leges vagy vdgleges ma. celti hasznositrisadrt
a ftldv6dehni
jriruldkot meg kell fizetni.
Az ingatlaniigyi hat6siig engedilydnek hiiinya esetdn a
miis hattisdgi enged6lyek
nem mentesitik az ig6ny'beve'ot a .l'fvt-ben foglalt j
ogkdvetkezm6n'ek al6l.
"r,
Szakhar6sdgi alrrisfoglalzisom elen kiilcin feileubezZsnet
,-,i"1. n.iv.,
kapcsolatos jogon-oslati jog az engeddly ezo hatirozar
"-.r
ellen irrinyul6 fellebbezds
kereteben gt akorolhatir.
21.-6n
L::1 Y:ry"i Kormdny Hivatat Erd6szeti Igazgat6srlga;2012.08.
xlv-G-033/8950-1r2orz. szimri szakhatosi'gi -rillasfJirartsiban

az

kelr,
arribbiak

szerint:
A rendelkez6sre drl6 adarok arapjan. a 62. szimu f6tt 0+000-r+g00
km szakasz
I l5 kN-os tengelyterheldsre val6 burkolal megerositdsdre
kiadott dpit6si enged6ly

6rvdnyess6gi idej6nek meghosszabbitdsrihoi szakhat6srigi
hiz.zajdrurisomit

TLgldoT:

a 2009. jrinius

03-An

kelt,

22.3l405ilt2009. sz..

6lliisfoglaliisomban tett megkdt6seim fenntartiis6val:
4

alatti

l. Az

6rrntett erdoteriiletck v6gleges rernlclcsbi)l t6r1in(j ki\onisal a
munkatcrtilet 6tadasi eljaras elott. cngeddlr,ezretni kell az crdcszeti
hatirsiigniil. (A kdrelmet a sztiksdges mclleklercivcl egylitt eg\bcn. cg)
eljar:ls keretdben kerclnrezzdk.) 1A rcgleges engcdelr em nelktil mcgkezdett
munka engeddly nelktili erdoteriilet igen'r bcvcrelnek urin6stjl. amclv

erdi;gaz(l6lkodasi, erdrivddelmr birsiig kiYetdser I'on(hat)ja maga utdn./
ntunkateriilel atadesa elott az 6rintett crdoterlileteken a lakitermeldsi
engeddh t is meg kell kerni az erddszeti hatosdgt6l. (csak n),il\,Antartott
erdirgazdiilkod6 kdrheti)
. MaSi ar B:invdszati 6s Fiildtani Hivatal Veszpr6mi li{nyakapitfnysig: 2012.
08. 28 -in kelt, VBK/2365 -22012. sz6mI szakhatrisiigi allasloglaldsiiban az
aliibbiak szerint:
A Veszp16mi Brinyakapitiinys:ig (tovdbbiakban: Biinyak apitiinysdg) trirgl,i rigyben
kiadott VBKi59691212008. szamon kiadott szakhatosagi :illiistbglal6siit villtozatlan
feltdtelek kel I L'nntartja.
A v6gzds ellen tinril16 fellebbezdsnek nincs helye. A vdgzds csak az tigy
drdemdbcn hozott hatirozat. ennek hidnyiiban az eljarast megsztintet6 vegzes
elleni fellebbczesben trirnadhat6 meg.
o A KDT Kiirnyezetv6delmi, Term6szetv6dclm i 6s Viziigyi Feliigyel6s6g a
2012.09. 06.-irn kelt, 7561612012 iktat6sziimLl szakhat6s:igi rilliisfoglalasiiban az
al6bbiak szerint:
l. 00. Nemze ri lnfrastrukttra Fejleszto Zrt. (1134 Buda|est, Vdci u. 45.1 Ugyldl
azonosit6 (KUJ): 100365768 KSH sziim: 11906512) rdszere, a 62 sz. fOirt
0 . 000 - I +800 km szakasz I I 5 kN-os rengely rcrhelesre val6 burkolatr,egerrisiresre kiadon dpirdsi engeddlyinek meghi rsszabbitdsiihoz a K<izipd,nanthli Kcirnyezetvedelmi, Termdszetvddelmi es viziigyi Feliigyeloseg
6lLal kiadott 2877212008. tigyszrirnri es I 88 I 5/2009. iktat6sziimri
szakhat6srigi rilldsfoglakis fenntartiisiival szakhatris{gk6nt hozzrij{rulunk
2. 00 Jelen szakhat6siigi iilliisfoglaliisom miis jogszabiilr i kbtelezensdg il6l nem
mcntesit
3. 00. A szakhat6srigi rilkisfoglalis ellen ciniil16 fellebbez6snek nincs helye, az
csak az eljririist lezAro hatirozat, ennek hianyriban az eljiiriist megsztintet6
vdgzds elleni fellebbezdsben tiimadhato meg
Esvebek. 6ltal:inos cl6ir6sok:
l) Hat6srigom dpitc(si engeddlye 2014. oktriber 30.-ie 6rv6nycs - kivdve, ha az dpitdsi

2. A

V.

2)
3)
4)

munkiit ez ido alatt megkezdt6k 6s folyamatosan vdgzik
-, idegen teriiletek
igdnybevdtcl6re nem jogosit, az dpft6ssel <isszefuggdsben r6maszthat6 polgriri jogi
igdnyt nem dcint el, 6s egydb jogszabiilyokban iioirt engeddlyek beizer-zdsdnek
kdtelezettsege ar6l nem mentesit. Az dpitdsi engeddly
ideje a lejriLrta
el6tt, - az dpittet(i kdrerm6re - egy alkarommal, kit ivvel"."'dny..idgi
meghosszibbithat6.
Az 6pitdsi enged6ll't az dpittet6 jogut6dja is fel haszniilhatj a , Lonban a felhasznaliis
el6tt Hat6siigomt6l az engeddry jogosultsrrgiinak irtruhlzitiitt meg keU kimi.
Engeddlyenr ncm vonatkozik a krizmiivezetdkek bevdd6idre-kiviiltiisara. a
csapaddkviz eh s2g1o rendszer ki6pft6s6re. 6tepft6sere _ amennyiben vizjogi
ldtesitdsi engedely kciteles -, ktizviLigitiis kidpitJsere es az dpitds k<ivetkeztdben
szi.iksdgesse v:il6 fdk kiviigiisiira, [j ak telepitdseie.
Hat6srigom engcddlye szerinti 6pitdst ciak az engeddlyezett munkrikra jogosurr
kivitelez6 vdgezheti. A kivitelezo ds a felelos mLisiaki vezeto is fetetOs az
eiitesi
tevdkenysdg - ipitdsi engeddrynek megfereki megval6si riisiidrt ds
a munkdratok
-

v6gzdsdnek szakszeriisdgd6rt.

)

5)

Az 6pittet6 kiitclcs a kivitelez6s rnegkezd6s6nck idiipontj6t. irds ha n bc.iclenteni
a Fcjer Megyei KorrnAnl'hir aral Kctzlekeddsi t:ertigl cr6s6ge t'rrtig\ i oszrar\ anak a
19l12()09. (lx. l-5.) Kornrein'renderet 29.-i0 {-anak megrcrel6en. a
iogszahrily +
sz. vag)/ 6 sz. mellekler szerinu adatokkal.
(r) Felhivom az Iipittet6 fig1'clrndt. ha az ipirdsi tevikcnl,segcr a I'entiekben
meghaterozotl bejelent6s nelktil megkezcJi.
'"agy a bejelentdse hriiny.s. akkor
Hat6siigom - mrnt dpir6s l'eltigyeleti sz,er\ - az 6pit6si tevdkenl.seg vigzdsdt
hatiirozattal megliltja.
7) A kivitelezesi nrunkrikat csak jogeros es vcgrehajthat(r, drv6nyes ipirisi cngeddly.
az engeddlyezdsi z6radekkal ell:iton engeddlyezesi ter' birtokaban .szabad
megkezdeni.
8) A jogeros epitisi enged6li'r is a jogerovel zdradekolt engeddlyezdsi terver a
kivitelezds sor6n folyamatosan a helyszinen kell tartani es abba az illetdkeseknek a
betekintdst biztosftani kell. Az engeddlyezett tervdokumenteci6t6l eltdrni csak a
tervezi5 hozzAlAruliisiival ds hivatalom enged6l1,6vel lehet.
A kivitelezes megkezddse elott tartand6 munkateriilet Atadiis-6tveteli e ljiir6sra
hat6siigom kepvisel<ijdt meg kell hivni.
9) A kdzlekeddsi l6tesitmenyek forgalomba helyez6si enged6ly iriinti k6relmet a
forgalomba helyezds tervezett id6ponda elott - a mriszaki iitadiis-ritvdteli elj6riis
befejezdsdt ktivetoen legalibb 30 nappal be kell nyrijtani az utak ipitisdnek.
forgalomba helyezds6nek ds megsziintet6senek engeddlyezdserril sz6l6 93l2O12 (V
10.) Korm. rendelet 18. d -ban meghatiirozott melldkletekkel.
A 9/26/2009. szrimri 6pit6si enged6lyem egyebekben v{ltozatlan marad.
Ddntdsem ellen a krizl6st<il sziimiton l5 napon beliil lehet fellebbezdst eloterjeszreni.
A fellebbezdst az els<ifokri k<izigazgauisi hatdrozatot hoz6 Fej6r Megyei Kormiinyhivatal
Kcizlekedesi Feltigyelosdge Uttigyi oszt6ly (Szdkesfehdrvrir. Srtkeresitriri rlr 12.). de a
Nemzeti Kdzleked6si Hat6sdg Kdzponthoz cimzetten - lehet 2 pdldrinyban eloterjeszteni.
A fellebbezds elektronikus tton nem nyujthat6 be.

A

fellebbezdsrciI a Nemzeti Krtzlekedesi Hat6sAg Krizpont dcint.

A

fellebbezdsi eljaras dijkciteles. Az elsrt fokon eljrir6 krizlekeddsi hat6siig hat6rozata ellen
benyrijtott fellebbezes dija 87.170,- Ft., azaz Nyolcvanhdtezer-egyszdzhetven forint.

A

jogorvoslati eljSrris dij6t a
.fellehbezds benyrijtris6val egyidejiileg kell a Nemzeti
Krtzlekeddsi Hat6siig Magyar Allamkincst6rn6t vezereu 10032000-00289926-00000000
szilrnri el<iirfnyzat-felhaszneliisi keretszamlAjera befi zetni.

A felfebbezdshez mell6kelni kell a befizetds igazolhsAt.
Ezen hat rozat, ha fellebbezdssel nem t:imadtdk meg, a krizl6stol szrirnftott l5 nap elteltdvel figyelembe v6ve a k<izszemldre tdtelt is joger<ire emelkedik, amelyrol az dpittet6t drtesilem.
Indokokis

Az Epiftetl nev6ben a F6MTERV Mdmdki Tervezo Zrt. (Budapest, Lovohiu u. 37.) 2012.
06.21.-6n k6relmet terjesztett elo Hat6siigomnhl a 62. szitmt fott 0+000 - I +800 km szakasz
I l5 kN-os tengelyerheldsre valo burkolat-megerrisitdsre kiadofi 9126/2009. szrlmri epit6si
enged6ly hat6rozatunk drvdnyess6gi idejdnek meghosszabbit6sa tiirgy6ban.

A 2012. 06. 27 .-dn kelt, FE/UT,I\IS /8167l/2/2012. sz6m[ vdgzdsemben megiillapitottam az
eljdrds dijat 6s hidLnyp6tkisk6nt kdrtem az alAbbi dokumentumok megkiilddsdt 2012. 07. 30.ig.
. 17 enBed6lykdrti Tervezo meghatalmazdsa arra, hogy az engedClyez6si eljdrris sordn az
Epitteto nevdben eljarjon.
6

.

a tcr\ korszer[isegi lclii lvizsg:ilata. es a tcrvek
.]avitisa utan a m6
szri.k.sds szerinti peldirny szdrra. (az engedell
czei'hez _.,,*..ir"r i"i.
szakhat6siigi meqkercscrsekhe z, az adolt tigy,ben erintett
szakhakislig

tartalommal 6s rcszle((.ssiggel cjsszeallitott LvdokumentaciOt

oa

kcizm[ivekkel

torl.nt

nyilatkozatok,

eg\

r6szek
f.eltil a
kseges

"gr-"f1:
eztetesrctl kdsziilt jegvz(ikrinyvek.
i]ietr,c kdznrrikezei(ii

o a csapaddkviz-eh czetr, rendszcr kezclojdnek
o csapadekviz befogadrilrinak nyilatkozata,
o a trjmegkrizlekedtrsi szolg:iltatti nyilatkozata

n.vilatkozata.

. az erintett rltkezeliik kczeloi hozziij iirulasa;
' az lttigyi hat6srigi cljririsi dij. iletve szakhat6srigi dij befizetds6nek rgazordsa.
A F6M fERV Zrr. a 2012. 07. 24.-en keh. rr/r0,20r2.7.24 sz6mu lever6ben

k6rte

a

hi:inypotLisi hatdrido meg hosszabhitiisiir
Kdr6s6nek helyt ad'a az FE/LJ't,t{S/B l67 r/s12012. sz6mf vdgzesemmcl
a hiiinyp6rldsi
hatiirid<it 20 1 2. augusztus i 0. -ig meghosszabbikrttam.
A hirinyz6 dokumenrumoliar a FOMTERV Zrt. a2012.08. 06.-rin kelt levele
melldklerek6nr
r6szben p6tolta. A tovzibbi iratokat 2012. 0g. 31._dn kUldtdk
meg.

l"litllmai
F'OMTERV

Orsz6gos Biilltetds-vdgrehaitesi Intdzettol

a

kcizmri-iizemclretcii nvilarkozaror a

Zrt. levilben megkerte. A FOMTERV Zn. td(iver,6nnr"t ,gu,,,rttu u ter"r.,
2012' 07 26.-en torlenl ritvitelet. Mivel a Biintetis-vdgrehaj trisi intczet a kcjzmriveinek
vonatkoziisiiban az6ta se, nyilarkozort, a 9312012. (v. l0.i Korm. rendeler
5 $ (4)
bekezdese alapjdn megadoltnak tekinteltem. Fenrieket figyelembe vdve a rendelke
z6 rj,szben

az
cngeddlyezetshez kiadotr ktizmii-iizemeltetoi nyiiatkozatiiban foglaltakat tovribbra
is
'pitesi tekintettem.
drvdnyesnek

Az eljdriis meginditiisrir6l 2012. .itnius 26.-iin hirdetm6nl,i riton drtesitetlem az drintetteket,
mely a uurv.magyarorszag. hu honlapon, a Fejdr Megyei Kormiinyhi'atar honrapjiin, i etve.

Hat6srigom hirdet6t6bl6jen kcizszemldre lett t6ve.
A kcizigazgatiisi hat6siigi eli6riis ds szolgiiltatiis altalenos szab6lyair6l szol6 2004. dvi CXL.
tiitveny 44. $ alapjrin az crintett szakhat6s6gok rill6sfoglakisdt a hiinyp6tpist krivet<len az
FE/UT,NS/8/67 | l8/2012. sziirnf v6gz6semmel megkdrtem.

A szakhat6siigok az illlisfoglaliisukban az aLibbi indokoliist adtiik:

o Dunafjviros Megyei Jogri Viros

Jegyz6je: ,,A Fejdr Mcgvei Kormiinyhivatal
Krjzlekeddsi Feliigl elosrlge Utiigyi Osztrily szakhat6s6gi rilklsloglalds kiad{isa c6tjeb6l
megkereste hat6s6gomat a 62. sz. f6tr 0+000 I +900 km sz.; kriiOtti szakasz I l5 kN-os
tengelyterheldsre val6 burkolat megercisitesdre kiadott 6pitdsi engedely irvdnydnek

meghosszabbitiisa tigyebc n.

A benytjtott

dokumenrumok vizsg lata 6s a rendelke z€sre 6llo adatok alapjdn
megiillapitom, hogy az ar(6palya szakasz vdgleges iizembe helyezese az iiltaliinos 6pit6si
szabiilyoknak, dpitdsi eloiriisoknak, az orEK el6iriisainak, valaminr a teleptilds vonaikoz6
dpitdsi ds szabdlyainak rnegfeler, ez6( a nyilatkoztam a renderkezo rJszben foglaltak
szerint.

Fenti nyilatkozatomat az ('LX. r6rvdny (KET.) 44 g-a alapjrin adom lti..
. KET. 44 g. (9) bekezd6se alapjin zartarn ki. ds e jogszabrilyi
helyre hivatkoziissal adtan r titj Ekoztatist a j o gorvo slat lehetosd gdrol.
Hat6siigom hatiiskrirdt a 2004. 6vi cXL. t<irr,6ny. 44.
$-i. a Nemzeti Krizlekeddsi
Hat6s6gr6l sz6lo 263,'2006. (xII. 20.) Korm. rendelei 3. sziimt melleklete, illetdkesseg6t
a
343/2006. (XIL23.) Korm r. l.g. (l) a) bekezddse 6llapitja meg..,

Az ctnrilld jogorvoslarot

7

. A Fej6r McF'.ei Rendiir-fiikapit{ nvsrig: ..... Szakhat(is,rgi
zilliislbglaliisom kiadiisakor a
krizriti jcrzdsek. lbrga rom r,:c'hn ikai j"m"t
'
rdri.t"acJi)r"r.ig,
szempontb6l val6 rnegfelclosd96t vizsgiiltanr.
"i.'-'"ttrei-r,ezcsrik
A 62' szhtnt fct[t 0+0(x) r+g00 km szakasz r I5
kn--os tenger'terhcldsrc r,aro br.rrkorat
dpitdsi engedeli, 6rvdnycssdgi idcjdnek ,,.gr-,,rr.'rriti,jrl'iergyauun

-

iliijjfiX;T"::dott

Teiekoztatom az rigyfelet. hogy a kcizi
szakhat6srigi megkeresdsre hir,atalbol 2
eljiirrisra iriinyad<i iigyintdz6si hatrirido
rendelkezik - l5 nap. igy az iigyintdz6si ha

kell tartani az utak lbrgalomszabalt.ozAsrir6l 6s
984. (XIl. 21. ) KM rendelet. tovdbbd a kciztiti
.) KPM-BM cg).i.ittcs rendeler (a krv6bbiakban:
munkrik elkorliitozesi ds lorgalombiztonsdgi
IM rendelet r onatkoz6 eloirdsait.

rv6nyes hatiirid6n beltl keriilt sor, igy a Ket.
zd6se alapjain zdrtanr

at lehelrisepLlrd l.

o
'
o
o
o

ki.

s c -jogszabeilyi helyre

krizriti k6zleked6sr6l sz6l6 l9gg. dvi I. rcirv6ny
29. g _ 31. $_a,
a Nemzeti Kdzreked6si Hat6sdgror
szoro 2a3ioo6. (xr. 20.) KormiiLny renderet g/A
$-a, illetve a 3. melldklete,
a

a kdzigazgatrisi hat6sagi.e{irir6s ds szolgriltatatds
iiltakinos szabiilyai16l szot6 2004.
CXL. r6rvdny 44 g. ds 45. $_a, tovribb7 ,0
bekezdise

(I)

"

bekezd6s c) ponrjiira

J iil

evi
figyelemmel a 21. g

az utak forgalomszab6ly ozitsdror ds a
kcizriti jelzdsek elheryezdsdror sz6ro 20/r9g4.
(XIl. 2l .) K M rendeler.
a kdzriti k.zrekedds szabiilyair6r szor6 r/rg75.0r.
5.) K,M_BM egyi.ittes renderer

vonatkoz6 rendelkezdser,

o a Rendtirs6g
329t2007.

'

szerveirol ds a Rend6rseg szerveinek
feladat- ds hatriskcirdr6l sz6l6
(XIt. 13.) Korm. rendeler f r.
SiZl U.t"raes e) pontja,
teruletinek megriliapitasrir6t- szoto 67/2007.(xrr.28

,Xffffi'"",f,',1"i];i.,,,",u.'sdgi

)

atala: ,,A Fej6r Megyei

Kormiinyhivatal
tiijdkoztatasa szerint az eredeti eljiirrisban
z6s nem tdrt6nt. igy a fenti sziimri
iiriisban is.
glaltak szerint d6nt6trem.
apjrin hoztam.

se alapjiin zdrtam ki.

Az eljArasi cselekm6nv
annak megiillapitrisrir6l ds viselds6r6l
nem

A Fejdr Megyei

Kormiinyhivatal Fcildhivataldnak hatiisk.rdt
ds illetdkess6gdt
tXff Z:.i f"rm. .""i.f.i dilapitja meg.,,

ftildhivatalokr6l sz6lo 338t2006.

-8

a

. Fcj6r Megyci Korrn:invhivatal Niir,6n
\4eg1ei Kormiinr hivatal Nciven) - es 'falal
Kormiinyhivaral Kcrzlekcdei
fel_il^MeeVel

lgazgat1sirga: ..A lrc,jer
roz lrcgkcrcses drkczctt a
iOszrzilYrr, a 62. sz. I6r-ir

0ru00 l.8o() kn) koz.orri s11ka;z hu rko Ial_n regcro,l,.rr. ti.i,,ii'.f,,u,1-"r*"ua,.

err en1 essi,gi irJejcnek mcghosszirhbirdsa rargl
dbun.

lyezisi

el

jdrrisban 1 6.21303 67 I I 12009 szlrmon

:iras csak az 6pit6si

engedilr hatrill,einak
elofriisokat ncm teszek. Az engeddly
a korrlbhi szalhattisiigi iilkisloglakisunk

elriiriisair

Az tigyfil a szakhat6sigi Allii.slirglaliis elleni jogor.".oslati jogiit
a Ket. 44. .s (9) bekezdese
alap-ii', az .rdcmi hatiir ozar ellen iranyul6 fellebLczes
kereieben gvakororhaqa. .
Szakhatos6gi kcizremtil,tidisem
.jogalapja:
r -a fovdrosi 6s rnegyei kornrdnyhivatalok mezcigazdas6gi szakigazgatiisi szerveinek
kijeldldsdr6r" sz6ro 32812010. (xr.27.) Korm. ren-delet 17. ( r bekeidesc:
)
o ,,a term<iftild vcdelnr6rril', szolo 2007.6vi CXXIX. rdrvdny$ (|ftv.)
32.{ (l), 53 $ (l)
bekezddsei ds

5.1.

g:

,i_kdzigazgatiisi hat(rsdgi eljzirzis es szolgiiltatiis iiltaldnos szabrrlyair6l" szti16 2004. dvi
CXL. tdn 6n), (Ket. ) 44. {;
o ,,az- 6pitdstgyi hat(rsrigi eljiirasokr6l es az 6pit6si.igyi hatclsrigi ellenorzesrol,,
sziil6
193/2009. (IX. I5.) Korm. rendelet 6. g (l) bekezdisc..,
nyhivatal Fiildhivatala, Dunarijvirosi Kiirzeti Fiildhivatal: .,A
hivaral Kdzlekeddsi Feltigyel6sdge titugyi r lsztdl). 201 2. augusztus
ldsfoglaliis kiadiis6ra irrinyulo megkeresdssel elt a .,62. sz. lotit
0+000 - l+800 km szal:asz ll5 kN terhel6sre val6 burkolat-meg(.rositis dpftisi engeddly
drv6nyessdgi idejdnek nreghosszabbitiisa " tiirgyri kdzigazgarbsi hir6srigi elj rirris kerel6ben.
Megkeresdsdhez rnellikelte a ltildv6delmi eljiriti igazgat6si s;lg;ltarasi dijanak
megfizet6sdr5l sz6l6 igazolast. A megkeres6s alaplan 2012. aJgr.rr us I I -6n a ftrldvdielmi

'

.

.

eljrirris megindulr.
Szakhat6srigi 6lleisfoglakisom kiadrisa drdekdben a kcrrzeri Iiildhii,atal fitldvddelmi
szaktertiletdt tekinr\.e a hateiskrirrimbe utalt kdrddseker megvizsgalva, az alihbrakat
iillapitottam meg:

A

tervezetl ldtesitmdnl az ingatlan-nyilviintartiis szerint lcibbs6geben iltlagosnril jobb
mintisdgii ingarlanoket dnnt.
A term6ftjld v6delm6rol szol6 2007. dvi CXXIX tv. g $ 6rtelm6bcn, ha a mris hat6siigok
engeddlyez6si elj6rilsaiban az ingatlani.igyi hat6siig szakhat6srigkJnt mrik<tdik kdzre, a
term<iftild vddelmd,ek drvdnyesitdse 6rdekdben drvinyre kell juttatni, hogy az
enged6lyezdsi eljiir6s alh eso tevdkenys6g vegz6se. rdtesitmdny elhblyezdse, jogolrttrag
gyakorLisa lehetosdg szerint a gyengdbb min6sdgii termofiiljeken, u t"t
iegkisebb
m6rt6kri term<iltild igdnl'bev6teldvel tdrtdnjen, az d,inteld 6s szomszedos",.i
t...oftila.k
megfelel<i mez6gazdasAgi hasznosithat6siig At ne akaditlyozza. A szakhat6siig i hozz1jitrulAst
meg kell tagadni, ha az enged6lyezds irrinti kdrelem ritLgosnril jobb min<isJgri term;ftrldet
drint, azonban a ter\ezerr revdkenysdg vdgzds6re, ldtesitm6ny elhclyezdseie, jogosultsiig
gyakorkisiira hasonl6 kririihn6nyek 6s feltdtelek esetdn 6tlagoi minrrsdgii r. ag1: eilagosnal
gyengdbb minos6gti terrnofcildeken is sor keriilhet.
A Tlvt. 11. $ bek. szerint. termofdrdet mds cdrra csak kivdteresen - cls6sorban a gyeng6bb
min6s6gii termolitld igdnl'bevdteldvel - lehet felhaszn6lni. Az iitlagosnrll
loUU ilincilegri
term<ifiildet miis cdlra hasznositani csak id6legesen, illetoleg helyhcz kcittiit
ig6nybevdtel
cdljdb6l lehet. Helyhez kdtdtt ig6nybevdtelnek kell tekinteni klil<inrisen "a megldv<1
ldtesitm6ny b6vitdsdr, k.zleked6si ds kcizr ii kapcsolatainak kidpitds6t. valamint
a
9

bdn)atizenlet cs az egydb tcrmcszcli krncsek kitcrmclis6hcz sztiksdgcs ldtesitmdn]-t is.
nz
igin}bevitelt az indokolt szriksegletnek megl-elclo tcgkisebh teriilctrc kell korl6rozni.

A

Dunaujviirosi Kdrzeti

|dldhi'atal l0 037-6,/2009. szdrron rigleges nris cilti

liasznositaisi enged6lrl adott ki a 62

sz fuut 0+000 .{0+4(15 km szelr. kttztitti szakaszdnak
kN-s tengelyterheldsre tdrtdnti burkolatmcgeriisit6se ciljrib6l. mel1,. a Dunairjvziros
ktilteriileti 057113,059fi9.059/18. 059/17. 059/3. 060. 0612,074fi.078/4. 080/6. 099/1.
099122, 123, 124, 125, 126, r2l, /28, a R6calmris kiilleriireri 0r74, or7g.
o1lzil.0184n.
0254.0253,0186,0168,0l6l.0l-58.0152.014ti/1. 12.014418-aPerkatakiitteriileti 068/1.
052t18, n9. t20, t21 , t22. 123. t26. t27. O6ot4.o4ot1 . t6, 15. 14.037/3.1. /13. t32. t3t.
t3o.
/29,r28,025il0,19,t8.17.16..t5.tl.13,12.n.015,t1.i10..,11. t12.i78.it5.016t6./7.18.
19, fi2. r48. fi8. r19, r20, 121. 122. r23. r24. r25, 126. r27
_ r28. 129. t3(\. 13r. r32. o2o.02314,
/3,03t6t1.0320/r2r. 0320/26, r27, r28, /29. /30. /31. 132. r33. /34. /35. /36 hrsz.-ri
ftildrdszletekbol <isszesen 7,6041 ha nagysiigri.2l3.l0 Ak irt6kii termcifctldre
vonatkozott.
Az engeddly a jogerore emelkeddstcir szimitott 4 evig, azaz2Or3.
ripriris 15.-ig hatrilyos. A
m6s cdlu hasznositiisdrt kiszabott ftldvddelmi
tarulik meglizetdse a m6s cdli hasznosires
megkezddse napj6n eseddkes. A fttldvddelmi jiruldk befizet6sre
2009. november 4.-dn sor
I

l5

keriilt.

A

lentiek alapjin, a 62. sz. l6ut 0+000 l+g00 km szakasz ll5
kN terheldsre val6
burkolat-meger6sitds dpitdsi
drv6nyessdgi
idejdnek
.engeddly
-eghossruibit6.u
ftildvddelmi drdekeket nem sdrt.
A ftrldvddermi kciveLetm6nyek 6rvd"nyre
iuttat6sa
flfekeben a szakJrat6siigi hozzdj rullst, a termofdld miis celt hasznositdsdLra vonatkoz6

kikdtdsekkel megadtam_

szol6 2007. evi CXXIX. tv 5_13. {_iin. 16._17 g_rin. l8_
eljdriis ds szolg:iltatiis iiltal:inos szabdlyai16l ,rii,t" ZOO|.
dlyokon alapul.
ld v6delm6r<jl sz6lo 2007 . 6vi CXXIX tv. 9 6 ( I )
bekezddse. 6s a Nemzeti K,6zleked6si Hat6s6gr6r szoro
263i2006(x . 20.)
4'$ (5) bekezd6se, illet6kess6g6t a ftildhivatalokrtrl. a Frildmdrdsi 6sKorm. renderer
T6v6rz6kel6si

az

ingatlan_nl,ih,iintart:isi elliirris r6szletes
allapitja meg.
eljririis is szolgdltatiis riltakinos szab:ilyai16l

. rendelet
KI-

fovrirosi

.

ds

.

.T',X11:i?fi;rd;i[.,1?:f.1,#ilTi:\

kijerrirds6r6r
bekezddse, a
6s 2. sziim{i melldklete szerinti illetdkessegr
szabdlyok fi gyelembevdteldvel adtam meg.,,

Veszpr
Feliigyel
etj6ras
ds aktual

r0

-

,,A Fejdr

rdult

a

kiadott

Iiirgl i beruhiizhs ipiLisi cngcdelre nenr lett rnodosilra, rziltoz.(lan li'lte'telck utcllctt lett

igr dlJdslirglalAsunkat az eredcti lelretelekkel lenntartiuk.
A hi6nyp6tlesl a 200.1 dvr ( XL. rr'. 36. { alapjrin irra elo a Bdnl,lk apiranysag
A li6nyakapit:in\ sag har.isk(irdr a 26312006. (xII.20.) Korm. r. 8tA (2)es 3. mell6kler 5.
pontja, illetdkesseget a 26712006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2 $'\ (2) bekezddse 6s I
melliklete rillapir.ia mcg.
A lellebbezdsi jogr6l a 200.i. cvi CXL. Tdn,dny 45 { (2) ponria rendelkezik."
Fej6r Megyei Kata sztrrifav6delmi lgazgat6sitg Dunarijvrlrosi Katasztrrifav6rlelmi
Kirendelts69: indoklds ndlktil.
KDT Kiirnyezctv6d elmi, Term6szetvddelmi 6s Viziigli Feliigl'cl6s6g: ..Nemzeri
Infrastrukt[ra Ftjleszto zn (lli] Budapesl. vaci u. -15.r r"91 Ii'l azonosiro (KUJ):
100365761t KSH sz6nr: 11906522) rdszere, a 62. sz. forit 0+00(-r - l+g00 km szakasz l15
kN-os tengelyterhelesre val<1 burkolat-megerosftdsre kiadott cpit6si engeddly6nek
meghosszabbitiisrihoz a Fe.icr Megyci Kormanyhivatal Krizlekedcsi lfeltigyelosdge k6rt
szakhat6srigi dll:isfoglaliisr.
A Feliigyelosdg az 6pitdsl engeddly kiadiisrihoz a 287'72/200g. tigi,iratszdmri 6s
I 8815/2009. iktatoszrinrt szakhal6srigi iilliisfoglaliisban hozzi\Arult.
A kdrelmet, a csatolt melldkleteket dttanulmiinyozva, a hatiisli.orcinrbe utalt kdrddseket
megvizsgiilva me96llapitom, hogy a trirgyi 6pit6si engedely meghosszabbitiis6nak
kcimyezetvddelmi. terlndszet- is trijvddelmi. r'iziig1,i szempontbirl akadiill,a nincs. ez6rt a
meghosszabbitva.

'
.

szakhat6siigi hozziijiiru last megadom.

A

Feliigyelcisdg a drintesit

a kdmyezetvddelmi, termdszetvdde lmi, viziigyi hat6srigi ds
clliit6 szervek kijeliildsdr6t sz-6lo 347/2006 (XII.23.) Korm. rendelet
(tovdbbiakban: Korm. rendelet) 8. S (l)-(2) bekezddse, a krimyezer vddelmdnek riltaliinos
szabiiyair6l sz6ltl 1995. ivi LIII. torv6ny 66. $ (1) bekezdes e) pontja. a Nemzeri
Kcizlekeddsi Hatosdgriil szol6 263/2006. (x11.20.) Korm. rendelet 8/A. $ (2) bekezd6se
illetve 3. sziim[ mel]cklete szerinti hadskdrdben, valamint a Korm. rendelet 5. ti (2)
bekezd6se 6s L sziimti melldklet IV. fejezet 3. pontja es a kozigaz garAsi hat6s6gi eljiirris 6s
szolg6ltat6s iiltaldnos szabiilyair6l sz6lo 2004. dvi CXL. rorvdn1,2l. { (l) bekezdds c)
igazgatdsi feladatokat

.

pontja szerinti illerekessdge alapj:in eljzirva hozta meg.
A szakhat6srigi megkeresis 2012. augusztus l0-dn 6rkezett, a Korm. rendelet 39. $ (l)
bekezddsdben foglaltak alapjdn az tigyintdz6si hat6rid6 201 l. szeprember ll -6n jiir le.
A szakhat6siigi iilLisloglal:is ellen a Ker. 44. $. (9) bekezddse drtelmdben <inii 6
fellebbez6snek nincs hclye. az- csak az eljiiriist lezar6 hatarozat, ennek hiiny'riban az eljirist
megsziintet6 v6gzes elleni fel lebhez6sben tamadhat6 meg.
A komyezetv6deltri, te'rmdszelvddelmi, valamint a viziigyi hat6silgi eljrirzisok igazgatiisi
szolg6ltat6si dijairril sztil6 3312005. (xrl. 27.) KvVM rendelet (tovribbiakban: DijR.) 2. g
(l) bekezd6se szerint igazgatdsi szolgiiltat6si dijat kell fizerni a kdrelemre indul6
kcimyezetvddelmi, termdszetvddelmi, valamint viztigyi harilsrigi ds szakhat6siigi
e lj rirrisokdrt.
A DijR. l. melldklet \II. rdsz 4.l. pontla szeint az igazgatasi szolgiiltarilsi dij m6rt6ke
14000 Ft. Az Ugytdl a clijat megfizette."
A Honv6delmi Miniszt6rium Hatrisdgi Hivatal a 2012. og. 16.-an kelt. 4315-ll2}l2fttho
sziimt level6ben meg:illapitotta, hogy a tiirgyi beruhiiaiis honvddelmi . illetve katonai c6l[
ldtesitmdny mrik6ddsi-. r'agy v6doteriiletdt nem erinti, ezdrt hat:isk<ir hirinyriban a
szakhat6srigi eljiirast me gsziintette.

A

tervezett k<izlekeddsi l6tesitm6nyek megdpitdse Dunatjviiros Megyei Jogri Viiros
Jegyz6idnek 2012.08.17.-cn kelt, 36664-2/2012. sziimri szakhat6s6gi AI|:isioglalasa- szerint, a

tirgyi

l6tesitm6ny az iiltaldnos dpitdsi szabiilyoknak, dpitdsi eloirdsoknak,
el6irrisainak, valamint a telcptil6s vonatkoz6 dpitdsi ds szabrilyainak megfele).

-

ll

-

az orEK

A fenti indokok miatt az Epittctii kerelrre targr.riban a rcndclkczo
hatiiroztam.

reszben lbglaltak szcrint

A rendelkezo riszben szereplii dcintds meghozatala sordn a ktizigazgatasi hatosilgi eljariis ds
szolgriltatris iiltakinos szabiilyai16l sz6[6 m6dositorr 2004.6r'i ('XL. Ir;rr cny
1a toiribbiakban:
Kct ) 20. $ ( l ) bekezddsdben. tovabbii a Nemzeti Krizlekcdelsi Hat6s6gr(rl sz6ltr m6dosf tott

263/2006. (xll. 20.) Korm6nl rendelet 4.{ (5) bekezdcshen meghitarozot hatriskdrrim
alaplitn, a fovarosi 6s megyei kormiinyhivatalokr6l sz6l6 2gg/2010. (ilr. 21.) Korm. rendelet
l. $ (l) bekezddsdben megjeldlr illet6kess6gi teriiletemen jiirtam el.
Dont6semet a Ket.29. g (l) bekezddse, a 7r. g (l) bekezddse, valaminr a 102. g (l)
bekezd6se, 6s a 104. $ (l) bekezd6se. tovabbd a kozriti krizlekedisr6l sz6lo tiibtszor
m6dositott 1988. 6vi I. rdrvdny 29. $ (7) bekezd6se. az utak epitesinek, forgalomba
helyezdsdnek ds megsziinter6sdnek engeddlyezdsdrol sz6l6 9312012.
ry. ro.t Korm. iendelet
l0-15. $-a ds az utak Ibrgalomszabiily ozitsir6l ds a krjzriti .jelz6sek elhelyezds6rol sz6lo
tdbbszrir m6dositott 20/1984 (xll.2l.) KM rendelet, a krizutakon vdgzett munkiik
elkorletozisi 6s forgalombiztonsiigi krivetelmdnyeir6l szo16 3/2001 (I.3 l.) KciviM rendelet
alapjiin hoZam meg.
A fellebbezds lehetos6gdt a Ket. 98. g (l) bekezddse, iltetoleg a 99. g (l) bekezd6se alapj6n
biztositottam.

Az

engedelyez€si eljrirrisi dijat az rittigyi hat6sdgi eljrirrisok dijai16l sz6lo lribbszcir m6dositott
26/1997. (xI.l2.) KHVM rendetet 3. g (l) bekezd6se alapjiin iillapitottam meg, az
szamtt
mell6kletben szereplci dijtdtelek fi gyelembe vdtelevel.

l.

A fellebbezdsi eljrirris dij6ra az ttiigyi hat6srigi eljrlLrasok dijair6l sz6l6 rdbbszdr m6dositott
26/1997. (XIl.12.) KHVM rendeler 2. g (l) bekezddse vonatkoznak.
Sz6kesfeh6rv6r, 2O12. szeptember 26.

A Fej6r Megvei Korm:lnvhivatal Kiizleked

eliigyeltis6gc
tun;;i4

vezet6je Marics Andrds

A hatirozatot t6rtivev6nnyel kapjrik:

l.

Zrt.
^rt.

Nemzeti Intiastruktrira F ejleszto
I 134 Budapest. Vrici tt .15.
2. F6MTERV Mdrnciki 7'ervezo
1024 Budapest. Lcivohiiz u. j7.
Szakhatt6srisok:
3. Fejdr Megyei Korm6nyhivatal Fdtdhivatala Dunarijvdrosi Kcjrzeti Fiildhivatal
Dunarij viiros, Vasmii u. 29.
4. Fej6r Megyei Kormiinyhivatal Frildhivatala 8000 Sz6kesfehd rvar. V Arklr tt 22-24
5. Fej6r Megyei Kormanyhivatal Ntiv6ny- is
Talaj vdde lmi I gazgatosAga
248 I Velence Orszitg itt 23.
6. Pest Megyei KormAnl'Hivatal Erddszeli Ig.210l Gdddllo Pf.431.
7
Fejdr Megyei Rendor-fokapitrinysrig Szdkesfeh6rvrir. Derik F. u. 2.
8. Kdzdp- Duniintrili Krimyezet.",6delmi, T'erm6szetv6delmi
6s Viziigyi Feltigyel6s6g
8000 Szekesfehdrvrir. Hosszus6tat6r I

.

9

l.'cj6r Megyei Karusztrolar idclrni Igazgatcisag
Dunairjvrirosr Kat asztrtilar,6detm i rirendeltseg 2400 l)urarijviiros. 'r'iizort6
u. L
10. Magyar B:invdszati ds Ftjldtani lli,,.atal
Ve szpremi Biinl ar<apitdnr s6g
ti2l0 Veszprcrl. pl. 109g.
..
Dulrari.ivtiros Megyei Jog[ VarosJcgyzo.je 2400 l)unarijviros.
Viircshiiz ti,r ] -2.
,]J.,
Kiizritkeze16k, \ asf t iizemeltct6:
l2 Krizlekeddsfe'jleszresi Koordiniici6s Kcizpont 1024 Budapesr. r.ctvcihriz u. r9.
I 3. Magyar K6zur Nlrt. 8000 Szdkesfehdri,ar.
Berdnvi [r I ].
14. P6lhalmai Agospecial Kft.2407 l)unarijvairos, peilhalma
L
MJ\'
Onkormiinyzara
Dunarijr iiros. Viiroshiz rer i
Jl
P.r,"9lrrA.gr
16. MAV Zrt. Palyavasfri Oz.let6g 1426 Budapest pf. 9.
Tiimegkiizleked6si szol96llalri :
17. Alba Y olAn 7lt
8000 Szdkesfehdrv6r. Bdrgcindi [r 14.
.

Kiizmfikezel6k:
18. E.ON DD GAt.hAl6zart Zrt.
7l 00 Szekszard Keselyrisi rir 2. pf ... 76.
19. E.ON DD GAzhAl6 zati Zrt.
8000 Szdkesfehdrv6r. Kiriilysor l/A
20. INVITEL Zrr
24OO Dunaujvziros D(rzsa Gydrgy rit 3.
21. Magyar Telekom Nyrt.8000 Sz6kesfeh6rv6r petofi u. 4.fs2.30
22. E.ON DD Aramhilitzati Zrt. 2400 Dunarijv:itos Verebell, u. 2l .
23. E.ON DD Aratnhitl6zati Zrt. 7100 Szekszrird Keselvtisi rit2. pf.: 76
24. Magy'ar Villanros l\ lr-ivek Zr1. 1255 Budapest. l5 pi.7j.
25. Dunarijvrirosi viz- csatorna- Hoszolgiiltat6 Kft. 2400 Dunatlvdros Epitok ttja L
26. Piihalmai Agrospeciiil Kft.
2407 Dunat jvriros pitnalmi t.
27.MAylRZ.rt.
13l I Budapesr. pf.52.
28. Prilhalmai Orsziigos Biinretds-r.6grehajtdsi Inrdzet 2.107 Duna[jl.dros. pl 7.
Egy6b 6rintettek:
29. MAV Piilyavastti L'zletiig Energiaelliitdsi Alosztdly:
108 7 Budapest, Keleti piilyaudvar
30. MAV Piilyavasriti Lrzletrig Biztosii6berendezdsi AloszLily
1012 Budapest, Mrirvanv u, I l/a
31. Irattiir
Az 6rintett ingatlan tulajdonosok hirdctm6ny ritj6n 6rtesiilnck.
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