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ervenyessdgt

idejenek

meghosszabbitasa. Hatarozat.

HATAROZAT
Nemzeti Infrastruktrira l,'ejleszt6

zrt. (l134

Budapest,

viici rit 45 tovdbbiakhan

Epitteto)

nevdben a FOMTERV Mcmctki TerveziS Zrt. (Budapest, L,6v6hiu u. 37.) a 62. szimi fout
3+055
I I +528 kn szakasz I l5 kN-os tengelyterheldsre val6 burko larmegerosit6sre kiadott

-

l0/28/2009. sztun[ 6pitdsi enged6ly ervdnyess6gi idejdnek meghossz.bbit6 sa targyaban 2012.
jtlnius 20.-6n kelt, a Fejdr Megyei KornrilLnyh ivatal Kctzlekeddsi Feltigyelosege UtUgyi
osztAly{hoz (a tovribbiakhan: Hat6srig) 2012. jrinius 21.-6n benyrrltott kdrelme alapl n a
k6vetkezo drlntist hoztam:
Az Epftteto fenti tiirgyban c16terjesztett kerelmdnek, annak drdemi vizsgalatiit k6vet6en,

helytadok.
3+055 I l+523 Lrn szakasz I I5 kN-os tengelytcrheldsre val6 burkolatmeger6sitdsre kiadott 11112812009. sz6mri, 2009. szeptember I5.-dn kelt, joger<is
hatdrozatom 6rv6nyess69i iilej6t az atdbbi mrldositdsokkal, kieg6szit6sekkel 2014.
okt6ber 27.-is meghosszabbitom :
I.
ri, a Kivitelez<i es az ttkezel6 kds<ibbi
szerztiddses megegyezdse szerint v6ltoztathat6ak a tervszerinti teherbiriisri is
A 62. sz6rnt f6rlt

szavatossdgI pelyaszerkezetre.

II.

Kdzmiivek:

a) Az
b)

ftdpirds elekrromos vezeteket, g|zvezeteket,

viz

k0zm[iveket ds hirkrizl6

vezetdket drint.

Az Cpitdsi engeddy kiadrisa 6ta a kdzmii-egyezrerdsi jegyzdkdnyvek. irvdnyessigi
ideje lejrl.Lrt, ez6lt az dpittet5 ismit megkdrte a kdzmiikezelok nyilatkozat6t a tervre
vonatkoz6an.

c) A megliv<i kciznriivek v6delm6re az ipitis ideje alatt a kivitelez<inek

fokozotl
gondot kell fordirani. Sztiksdg szerint a kivitelezds idejdre szakfelUgyeletet kell
k6mi.

d) Az dpittet6 iiltal beszerzett

aldbbi
a tervdokumentaci6 r6sz6t kdpezo
kdzmiiegyeztetdsi-jegyzoktinyvekben, uzemeltet6i nyilatkozatokban foglaitakat be
kell tartani:

H-8000 SzdkcsfchCrvdr. Sdrkereszrtri u.

l2

-

Tet :+362251],-850.:+3622

€-mail: ul-feier@nkh gov hu

-

5tJ-851.

Fax: +36(22)5l]-8j9

xn

-

E.ON. D6t-dunrintrili Githhlfizati Zrt. Sze kszardi HAltizati I{69i6 201 2 07.
l7 -en kelt. 557D012 szdnrir kozmii-egyeztetisi .jcg1'zokonl'r'6ben. r'alanrint a
Szikesfeh6n Ari Iliil6zati Rigi6 2012 07. 17.-en kelr Sz.877l2012 sziimri
kozmr.l-egyeztetisi je gyzoktinyvdben.

- INVITEL Zrt. 2012. 07.
-

-

ds

tervegyeztetdsi nyilatkozal6ban, valamint a 2012. 07. 23.-iin kelt' iizemeltet6i
nyilatkozatiban.
Magyar Telekom Nyrt. 2012. 07 18.-an kelt 4203215-39181315-l/2012
sz6mri, kdzmti-egyeztetdsi jcgyzokcinyvdben
E.oN ol AH Zrt.2ol2. O7 t7.-dn kelt. 4l I I EDE I 0404!2012 szdmri lerv6s kdzmri-egyeztetdsi jegyzokdnyvdben, valamint a 4lll EDFI J 040312012
sziimf terv- 6s k6zmri-egyeztet6si jegyztik<inyv6ben.
MVM NET Zrt. 2012. 07. 19.-6n kelt, E-NET-10579/20I2 sziimfi kozmii
iizemeltet<ii nyi latkozat6ban,

- MAVIR
-

23.-iln kelt. 50212012 sz6mu kozmti-

05.-en kelt, 00588/AIG-KozMtl2\l2lo1 szrimri

^rt.2012.09.
nyilatkozatban,
kdzmii-iizemeltet6i
Dunatjvrirosi Viz- Csatorna 6s H6szolg6ltal6 KJt 2Ol2 O7 ' 17 -En kelt' 041
szilmf el6zetes tervegyeztet6si nyilatkozataban,
A Prilhalmai Agrospeci6l Kft. kOzmiiveinek vonatkoziisiiba n a2012 08 7 -in
kelt, 7 61 53-l8l2Ol2. sz6mi kdzmfikezel<ii nyilatkozatiiban,
A Prilhalmai Orsz6gos Biintet6s-v6grehajt6si lnt6zet k<izmfiveinek
vonatkozasiiban a 2008. I l. 7 .-i 6515178.27812008. sziimir kcizmii-tizemeltet6i
nyilatkozat6ban foglattakat tovribbra is 6rv6nyesnek tekintem'

III.

k

vohatkoz6s6ban

a

kozftkezeloi hozzirj inilsit 20 1 2. 07 . 24. -6n, 5 1 53 -2 l 20 l 2
Perketa Nagykdzseg Polgdrmestere a csatlakoz6 ftildutak vonatkozasiiban a
tulajdonosi hozzitjArulitsilt 2012. 07 .24.-dn, 5153-4/2012 sziimon megadta
e irAlhalmai Agrospeci6l Kft. a tulajdondban ds kezel6sdben l6vo utakra
vonatkoz6an a keietoi hozzitjtf:ulirsitt a 2012. 08. 7. -en kelt, 76153-1812012. szlrni
szfunon megadta'

b)
c)

level6ben megadta.
KtizlekeJdsfej leszt6si Koordin6ci6s Ktizpont M.l dl 8- l /2012. szamri
k6zritkezel6i hozztrlt.r.ulfls m6dos itesaban fo glaltakat be kel I tartan i
ALBA VOLAN Zrt.20t2.0g.01.-en kelt,915/2012-6 sz6mri. trimegk6zleked6si
szotgiiltat6i hozzAjitntlAsihan foglaltakat be kell tartani

d) A
e)
IV.

Szakhat6siqok nYilatkozatai:

@r6naszakhat6s6ginyi[atkoza6tfeltdteln6lktilmegadta:
. Dunari;v{ros Meryei Jogri v6ros Jeryz6je 2012. 08. 17.-6n 36662-212012.
szdmon,

oFej6rMegyeiRend6r.f6kapit6nys6g2o|2.08.22..6n,o.1000147ll4.ll20l2.Ah

b)

szifunon,

Az enged6lyezesi eljiir6s sordn szakhat6sdgi nyilatkozat6t az alitbbi fel t6le lekkel
megadta:

Katasztr6fav6delmi lgazgal6s6g Dunarijv:lrosi
Katasztr6fav6ielmi Kirendelts1g; 2012. 08. 17.-dn kelt, 266-2120121DU-

. relor Meg5rei

sZAKHAT sz6mri jogse96lykdnt kiadott nyilatkozatiiban az aliibbiak szerint:
lgazgalositg Dunatjvarosi
,,...A Fejdr Megyei Katasztr6fav6delmi
Katasztr6farddelmi Kirendeltsig tovabbra is fenntartj a a Dunarijvdros Megyei
Jogri Varos Onkormiinyzata Hivat6sos Tiizolt6sega tdrgyi tigyben kiadott
2

l547lA12OO8. iigy''rratsz:imri szakhatosdgi allasfoglall'isa ban szereplti kikOleseit.
elcii16sait."
Fej6r Megl'ci Kormf nyhivatal Ftildhivatala: a 1012. 08. 22.-6n kelt.
1 0l 3 12012. szrimri rilliisfoglaliisiiban az aliibbrak szerint:
A 62.szim'b f(i irt 3 + 055 1l + 528 km szakasz I l5 kN-os tengelylerhelisre val6

burkolat meger6sit6sre kiadott dpitdsi engeddly' drv6nyessdgi idcjinek
meghosszabbiLrisiihoz hozzdj6rulok a 36 I 2009 szdmon kiadott
6llasfoglal6sorr rban leirtak fenntart6sdval.
Vdgzdsem ellcn kiildn jogorvoslatnak helye nincs, az.I az erdemi dcint6s elleni
fellebbezdsben lehet vitatni.
Fej6r Megyei Kormdnyhivatal Niiv6ny- 6s Talajv6delnri lgazgatdsf,ga: a2012.
08. 23.-6n kelr. VII-F-001/20q65-112012. sz6mri szakhat6s6gi 6lkisfoglakisriban az
alebbiak szerint:
A Fej6r N4egl ti Korm:inyhivatal Kcizlekeddsi Feliig.velosdge lJttigyi Osztdlyndl a
Nemzeti Infrasrruktrira Fejleszt<i Zrl. (1134 Budapest, Vaci [t 45.) k6relmdre a 62
sz. forit 3+055 - ll+528 km kdzotti szakasz burkolat-megerosit6sre kiadott ipitdsi
enged6ly 6rvdnyessdgi idejdnek meghosszabbit6srira indult elj6riisban az alir}bi
talajv6delmi szakhat6s6gi 6lliisfoglaliist adom :
Az epitdsi engeddly meghosszabbit6sithoz hozzitjdru lok, ds a talajvddelmi
el6irriiok tekinret6ben fenntartom a koriibbi. 1 6.2130366 i 1 12009. sziimon kiadott
szakhat6sigi iil l6sfogla[6sunk eloiriisait.
A szakhat6srigr elj{ir6s6rr illetdket vagy igazgatiisi szolg6ltatdsi dijat nem kell
fizetni. Szakhar6sagi rilldsfoglal6som ellen cinril16 jogorvoslatnak nincsen helye.

Kormdnyhivatal Fiildhivatala, Dunarijv:irosi Kiirzeti
Fiildhivatal: 2012. 08. 27.-dn kelt, lO.8il-22011. sziimri szakhat6s6gi

A Fej6r Mcgyei

6lldsfoglaldsdhrrn az al6hbiak szerint:
A Fejdi Megyci Kormiinyhivatal K<izlekeddsi Feliigyeloscge Utiigyi Osztrily(8000
Szdklsfehdrvdr. Siirkeresztrlri u. 12.) fenti hivatkoz6si sziimri szakhat6srigi
'l
megkeres6sdre. a ,,62. sz. fdrit 3+055 l+528 km szakasz 115 kN terheldsre val6
burkolat-megerosit6s 6pitdsi engeddty drvdnyessdgi idejdnek meghosszabbitas"
taryyt ki)zigazgatasi hat6srlgi eljiir6shoz ftildv6delmi szakhat6sr{gk6n t az alibbi
kikiit6sekkel j :irulok hozz6:
A termoftld ve delmdrol sz6lo 2007 .6vi CXXIX tv (toviibbiakban: Tftt.) 9 $ (2)
bek. 6rtelm6bcn, mris hat6siigok a termofdtdet 6rint6 engeddlyez6si eljiirasuk
sor6n k<itelesek meggy6zodni an6l, hogy rendelkez6sre 6ll-e a term6lbld miis c6lu
hasznositasiinak engeddlyez6s6r<il sz6t6 ingatlantigyi hatosrigi halirozat, melynek
hiiinya eset6n a hat6s6gnak az eljlrist fel kell ftiggesztenie.
A tervezett ldtcsitm6ny az ingatlan-nyilv6ntartiis szerint tobbs6g6ben 6tlagosn6l
jobb min6s6gii termoliildek ig6nybev6tet6vel jrir. Dunairjv:iros killteriileti 057/13,
bsslr q, ossrt u, 059 n7, 059/3, 060, 061 t2, 07 41 1, 07 8t 4, 080 t 6, 099 13, 099122'
123, 124. 125, 126, /21, /28, a Racalmas kiiltertileti 0174. 0119,018211,018411'
0254, 0253, 0186, 0168, 0161, 0158, 0152, 0148/1, 12, 014418, a Perkiita
kiittertileti 068,'1, 052/18, l19, l2O, /21,122, 123, 126, 127.06014,04017,16' 15,14,
131, l3o, /29, /28, O25ltO, 19, 18, 17, 16,. 15, 14, /3, 12, 11,01511'
037134, /33,
/10, il1, 112, 178, l15, 016/6, /1, /8, 19,112, /48, /18, 119, 120, /21, 122, 123,124,125'
/26, 127, 128, 129, l3o, /31, /32, o2o,02314, 13,031611, 0320/121,0320126, 127,
128, l2g, l3O, 131, 132, /33, 134, 135, /36 hrsz.-ir ftildrdszletekbol tisszesen 7,6041
ha nagys6gti, 213,10 Ak 6rt6kri termofc,ld v6gleges mris c6tri hasznositrisrit
enged6lyezte a Dunarijvdrosi Kiirzeti Fiildhivatal, 10,037 -612009 szf mri, 2009.

/T.

fprilis

15.-6n joger6re emelkedett

-3

hatirozatival Az enged6ly a jogertire

emelked6st6l szemitott 4 6vig 6rr'6nyes. ha ez ido alatt, a miis cdhj hasznositzis
megkezd6sdrc nem kertil sor, hat:ily61 veszh.
A tervezett burkolat mege16sit6s a 10.037-6/2009. szfmri enged6lyben
szerepl6 ingatlanoknak a mis c6hi hasznosit6si enged6lyk6relemhez
mell6kelt t6rk6pmrisola ton megieliilt, ill. a csatolt teriiletkimuta t:is szerinti
t6rm6rt6ket meg nem halad6 r6sz6n tiirt6n6 elhelyez6se, azaz a term6fiildnek
a 10.037-6/2009. szrimri enged6lyben foglalt eltiirrisok betart{sdval, az
enged6ly id6beli hat6ly6n beliil tiirt6n6 mris c6hi hasznositfsa fiildv6delmi
6rdekeket nem s6rt. A m:is c6hi hasznositrisi enged6ly 6rv6nyess6gi idej6nek
lejdrtrit kiivet6en, a mis c6hi hasznositds csak rijabb fiildv6delmi elj{r:is

lefolytat:isdt kiivet6en,
enged6lyez6se

a mfs c6hi

hasznosit{s ism6telt

fiogerr6s)

alapj:ln kezdhet6 meg.

A Tfvt. l6-17. $-a szerint term6f<ild enged6ly ndlkiili hasznosit6srinak minosiil,
ha a miis cdlf hasznositiis megkezd6sekor az enged6lyez6s m6g nem tdrtdnt meg
(ilt. az engeddly id6beli hatrilya mrir lej rirt) vagy az igdnybevev<i az engeddly
el<iir6sait6l eltdroen hasznositja mas c6lra a termofdldet. A Tfvt. 5. $ (5.) bek.
szerint, a hasznosftilsi kdtelezettsdg betartasdt az ingatlaniigyi hat6s6g
rendszeresen ellenorzi. Ha az ellen6rz6se sor6n vagy bejelent6s alapj6n
megallapitja az engeddly ndlkiili hasznos(tris tdnydt, hivatalbol eljrir6st indit,
f<iszabrilykdnt az eredeti 6llapot helyrerillitrisa drdekdben Ha az igenybevevo az
engeddlyezettndl nagyobb tertiletnagysrigban vesz iginybe termoltjldet, az
ingatlaniigyi hat6s6g az elj6rrist csak az engeddlyezettet meghalad6
teriiletnagys6gra folyatja le. Ha az ingatlaniigyi hat6srig elrendeli az eredeti
6llapot helyreiillit6srit, vagy (az ig6nybevev<i k6relme, 6s a tulajdonos
hozzaj{n:Jdsa esetdn, a fbldvddelnii szempontok m6rlegel6se alapjrin indokolt
esetben) hozzi1fuul a mAs cdlti hasznositiis folytat6siihoz, a fiildv6delmi birsdgot
6s a term6ltild id6leges vagy vdgleges miis c6lu hasznositdsid( a ftjldvddelmi
jdrul6kot meg kell fizetni.

Az ingatlaniigyi hat6s6g engeddly6nek hidnya

esetdn a miis hat6sdgi enged6lyek
nem mentesitik az ig6nybevev6t a Tfvt-ben foglalt jogkcivetkezmdnyek al6l.
Szakhat6s6gi iillasfoglalisom ellen kiilcin fellebbezdsnek nincs helye. az ezzel
kapcsolatos jogorvoslati jog az engedelyezo hatfuozat ellen iriinyul6 fellebbez6s
keretdben gyakorolhat6.
Pest Megyei Korm6ny Hivatal Erd6szeti lgazgat6srlga: 2012. 08. 2l.-dn kelt,
XIV-G-O33i8949-1/2012. sz6mt szakhat6srigi rilkisfoglal dsitbar az al6bbiak
szerint:
A rendelkezdsre 6116 adatok alapjin, a 62. szflmi f6tt 3+055 11+528 km
szakasz I l5 kN-os tengelyterheldsre val6 burkolat meger5sitdsdre kiadott 6pit6si
enged6ly drvdnyessdgi idejinek meghosszabbit6s6hoz szakhat6srigi
hozzbjdniisomat megadom, a 2009. jrinius 03-6,n kelt, 22.311405/112009. sz. alatti
6lkisfoglatrisomban tett megk6t6seim fenntartdsiival:

l. Az

drintett erdciteriiletek v6gleges termeldsb<il t<irt6n6 kivonrisdt a
munkatertilet dtadrisi eljrirris el6tt, engedilyeztetni kell az erddszeti
hat6s6gn6l. (A k6relmet a sziiks6ges mell6kleteivel egyiitt egyben, egy
eljiir6s keretdben k6relmezzdk.) /A v6gleges engeddIyem ndlktil megkezdett
munka enged6ly n6lki.ili erd<itertilet ig6nybevdtelnek mintisiil, amely
erdSgazddlkodirsi, erd6v6delmi birsdg kivet6s6t von(hat)ja maga fian.l

4

2. A

.

rnunk.rtertilet iitadiisa elolt az drintetl erdotcrtileteken a lakiternrelisi
engcddllt is meg kell k6rnr az erddszeti hat6sagttil. (csak nyilventaftott
erdiigazdilkodo k6rheti)
Magyar Brlnvdszati 6s Fiildtani Hivatal Veszpr6mi B:inyakapithnysfg: 2012.
08. 28.-hn kclt. V UK/2367 -212012. sz6mi szakhat(ls:igi iilLisfoglallsttban az
al6bbiak szerint:
A Veszprdmi I)6nyakapitiinysiig (tovribbiakban: I}inyakapitanys:ig) tArgyi ijgyben
kiadott VBI(/59671212008. sziimon kiadott szakhat6s6gi rill6sfoglalas6t vdltozatlan
felt6telek kel Ii'nntartja.
A vdgzds ellcn 6nril16 fellebbezdsnek nincs helyc. { vdgzds csak az tigy
6rdem6bcn hozotr hati\rozat. ennek hidnyriban az el.jar6st megszi.inteto v6gzds
elleni fellebbez6sben tiimadhat6 meg.

. A KDT Kiirnyezetv6delmi,

Term6szetv6delmi 6s Viziigyi Feliigyel6s6g a
20\2.09.06.-:in kelt, 7561112012 iktatosziimu szakhatosagi iillisfoglaldsiiban az
al6bbiak szerilt:
l. 00. Ncmzeti Infrastruktura Fejleszt6 Zrr. (1134 Budapest. Vrici u. 45.1 Ugyfdl
azonosit6 (KUJ): 100365768 KSH szim | 1906522) r6sz6re, a62. sz. fout
3-055 - I l+528 km szakasz 115 kN-os tengelyterhel6sre val6 burkolatmcger(isitdsre kiadott dpit6si enged6lydnek megho sszabbitii sithoz a Kiizdpdunifuttirti Ktimyezetv6delmi, Termdszetvddelmi e!s Vizi.igyi FeliiLgyel6s6g
riltal kiadotl 287 4912008. tigyszriLrnrl ds 1644312009. iktat6sziimf

szakhat6sdgi rill6sfoglalas fenntartiis6val

szakhatrisrigk6nt

hozzr{j:irulunk.

V.

2.

00.

3.

00.

Jelen szakhat6srigi atldsfoglal6som m6s jogszab6ll i kritelezettsdg al6l nem
m -'ntcs'i
A szakhat6sriLgi rillisfoglaLis ellen tin6ll6 fellebbezdsnek nincs helye, az
csak az eljiiriist lezlr6 halirozat, ennek hiriny6ban az eljdriist megsziintet6
vdgzes clleni fellebbez6sben tiirnadhat6 meg

EsYebek 6ltal:inos cl6ir:isok:
t

t U'"to*g". ,,p,t,:si enged6lye 2014. okt6ber

21.-ie 6rv6nycs

-

kivdve, ha az dpittsi

munk6i ez ido alatt megkezdtdk ds folyamatosan vegt1k -. idegen tertiletek

2)
3)
4)
5)

igdnybev6tel6re nem jogosit, az 6pit6ssel tisszefiigg6sben t6maszthat6 polgari jogi
igdnyt nem ddnt el, 6s egydb j ogszabrilyokban el6irt engedelyek beszerz6s6nek
kdteiezetrsdge al6l nem mentesit. Az dpit6si engeddly 6rv'inyessdgi ideje a lejarta
elolt, - azdpitteto k6retm6re egy alkalommal, kdt 6vvel meghosszabbithat6'
Az 6pit6si engedilyt az dpitteto jogut6dja is fethaszn6lhatja, azonban a felhasznal6s
elott Hat6sdgomt6l az engeddly jogosults6gilnak 6truhdziis6t meg kell kdmi'

Engeddlyem ncm vonalkozik a kdzmiivezet6kek bev6dds6re-kiviiltitsfua, a
csapaddkviz elvezeto rendszer ki6pitdsdre, iitdpit6sdre - amennyiben vizjogi
l6tesit6si engedely kdteles -, k<izvikigitris ki6pitds6re ds az 6pitds kovetkeztdben
sziiksdgessd vril(r filk ki v6grisrira, uj ak telepitds6re
Hat6srigom engcddlye szerinti epit6st csak az engeddlyezett munkekra jogosult
kivitelez<i v6gezheti. A kivitelez6 6s a felel6s mriszaki vezeto is fetelSs az dpitdsi
tev6kenys6g - 6pit6si engeddtynek megfetel6 - megval6sitiisridrt 6s a munk6latok
vdgzds6nek szakszenisdgddrt.
Az 6pittet6 kiiteles a kivitelez6s megkezd6s6nek id6pontjrit. ir6sban bejelenteni
a Fej6r Megyei Korm6nyhivatal Kdztkeddsi Feliigyelosdge Utilgyi OsArilyriLnak a
191/2OOg. (lX. 15.) Kormdnyrendelet 29.-30. $-anak megf-elet6en, a jogszab6ly 4'
sz. vagy 6. sz. mell6klet szerinti adatokkal.

6)

Felhivom az Epittet(i fig1,elmdt. ha az dpitcsi ter ekenl,siget a f'enrickben
meghatarozott bejelentds nelkiil megkezdi, vagy a bejelentese hiilnyos. akkor
Hat6sAgom - mint ipirds lcltigyeleti szerv az dpitdsi revekenysdg vdgzdset
hatiirozattal megtiltja.
7) A kivitelez6si munk6kat csak joger6s 6s vegrehajthat6, drvdnyes dpitesi enged6ly,
az engedelyezesi zeiraddkkal ellatott enged6lyezdsi terv birtokiiban szabad
megkezdeni.
8) A jogeros dpit6si enged6ll,t 6s a jogerovel zArad6kolt engeddlyezdsi lervet a
kivitelezds soriin folyamatosan a helyszinen kell tartani 6s abba az illetdkeseknek a
betekintdst biztositani kell. Az enged6lyezett tervdokumentiici6t6l eltdrni csak a
terv ezii hozzAjAruLisrival ds hi vatalom enged6ly6ve I I ehet.
A kivitelez6s megkezddse elott tartand6 munkateriiler iitadiis-ritv6teli eljiir6sra
hat6siigom k6pviseldjet meg kell hivni.
9) A kdzleked6si l6tesitmdnyek forgalomba helyezdsi enged6ly iramti k6relmet a
forgalomba helyezds tervezett idripontja elott a miiszaki ritadds-iitvdteli elj6riis
befejez6sdt kdver6en - legakibb 30 nappal be kell nytjtani az utak dpit6sdnek,
forgalomba helyezds6nek ds megsztintet6s6nek engeddlyezesdr<il sz6l6 %i2ol2. (v .
10.) Korm. rendelet 18. $ -ban meghatarozott melldkletekkel.
A 10128/2009. sz:lmri 6pit6si enged6lyem egyebekben v{ltozatlan marad.
Drint6sem ellen a kciz16stol sz6mftott

l5 napon beliil lehet fellebbezdst el<iterjeszteni.
fellebbezdst az elsofokt koz.igazgat|si hatiirozatot hoz6 Fej6r Megyei Kormanyhivatal
Krizleked6si Feliigyelosdge utiigyi osztrily (Szdkesfehdrvrir, sarkeresii[ri rit 12.),
- de a
Nemzeti Kcizleked6si Hat6s6g K<izponthoz cimzetten lehet 2 p6tdrlnyban el6terjesaeni.
A fellebbez6s elektronikus fton nem nvtjthat6 be.

A

A fellebbezdsr<il

Nemzeti Kdzleked6si Hat6srig K6zpont ddnt.
A fellebbezdsi eljrirris dijktiteles. Az elso fokon etjdr6 krizleked{si hat6srig hatiirozata ellen
benytjtott fellebbezds dija 192.905,- Ft., azaz Egysirizkilencvenkett6ezer-kilencsziizcjt forint.
a

A

jogorvoslati eljairris dijrit a
.fellebbezds benyrijtrisrival egyidejrileg kell a Nemzeti
Krizleked6si Hat6srig Magyar Allamkincstdmiil yezetett 10032000-002g9926-00000000

el6i;inyzat-felhasznriliisi keretsziiml6j6ra befi zetni.
A fellebbezdshez mellekelni kell a befizet6s igazolitsitt.
Ezen hatitrozal, ha fellebbez6ssel nem t6madt6k meg, a kcizldstol szAmitott
l5 nap elteltevel figyelembe v6ve a k<izszemldre tdtelt is - joger6re emelkedik, amelyr6l az dpittetot
6rtesitem.
IndokoL{s
Az Epittet<j nevdben a F6MTERV Mdmctki rervez6 zrt. (Budapest, Lovilhin u. 31.) 2012.
06..21.-dn kerelmet terjesztett el6 Hat6srigomn ii a 62. sziimu f6tt 3+055 _ I l+i2g
km
szakasz ll5 kN-os tengelyterheldsre val6 burkolat-meger6sitdsre kiadott
1012812009. szl.mit
dpitdsi engeddly hatdrozatunk drvdnyessdgi idej6nek meghosszabbitiisa trirgy6ban.
A 2012. 06. 27.-6n kelt, FEfuTAIS /B/670/2/2012. sziimri vdgzdsemben megrillapitoftam az
eljrirrls dij6t 6s hianyp6tkiskdnr kirtem az alilbbi dokumenrumok megkiilddsdi 20i2. 07 .
30.sz6m'(t

ig.

o

a7 engeddlykdro T,ervezo meghatalmaziisa arra, hogy az engeddlyezdsi eljdr6s sor6n az
Epittet6 nev6ben elj rlrjon,

'

a terv korszenisdgi feliilvizsgiilata, ds a tervek javitiisa utiin a m6dositott tervr6szek
sziits6g szerinti p6ldrinysz6ma. (az engeddlyezeshez sziiksdges 3 tervp6ldanyon fetiil a
szakhat6srigi megkeres6sekhe z, az adott iigyben erintett szakhat6s6g szirniLri sziiksdges

tartalommal 6s r6szletess6ggel 6ssze6llitott tervdokumentrici6t egy-egy p6ldriLnyban,)
6

. a
.
.
.
.
o
A

kdzmr.ivekkel tdrtent eglcztcldsrol kdsziilt jcg1'ziikcinyvek. illetrc kc,zmrikezeloi
n),ilatkozatok,
a csapaddkviz-elvezet(i rcndszcr kezelojdnek nyilatkozata,
csapaddkviz befogad6 iiinak nyilatkozata,
a tdmegkdzlekedrtsi szolgiiltaro nyilatkozata
az drintett ritkezel(ik kczeloi hozzajiirulasa;
az tttigyi hat6srigi elirir:isi dij, illetve szakhat6szigi dij belizetds6nek igazoliisa,

FoMTERV Zrt. a 2012. 07. 24.-6,n
hidnyp6tl6si hatiirido mcghosszabbit:isdt.

kelt, 11110t2012.7.24 sz-6mu leveldben k6rte a

Kdrdsdnek helyt adva az FE/ur,NS/B 167015/2012. szdmri vdgzisemmel
hatiiridot 20 I 2. augusztus 3 0. -i g mcghosszabbitottam.

a

hirinyp6tlisi

A hi nyzo dokumentumokat a F6MTERV Zn. a 2012.08. 06.-rin lielt levelc melldkletekent

rdszben p6tolta.

1"111:E{
FOMTERV

A krvdbhi iratokat 2012.0g. 31.-dn kitldtdk meg.

_Orsz6gos

B

tintetds-v6grehajt6si Intdzettdl

a

k<izmii-iizemeltetoi nyilatkozator a

Zrt. ler'6lbe, megk6rte. A F6MTERV Zrt. t6rtivev6.n yel igazoita a k6relem
2012. 07. 26.-in tortenl 6tv6teldt. Mivel a Biintetes-vdgrehajtisi Intdzet a kozmiiveinek
vonatkoz:isdban az6ta scm nyiiatkozott, a 93/2012. (v. r0) Korm. rendelet 5
$. (4)

bekezddse alapjiin megaclottnak tekintettem. Fentieket figyelembe reve a rendelke
z6 reszben
az dpitdsi enged6lyezdshcz kiadott kdzmLi-tizemeltet6i nyilatkozat:iban foglaltakar toviibbra
is
6rvdnyesnek tekintetlem

Az eljdriLs meginditi:rsiir6l 2012. jirnius 26.-iln hirdetmdnyi fton drresitettem az drintetteket,
mely a www.magya'orsz.g.hu honlapon, a Fejdr Megyei Kormanyhivaral honlapjiin, illetve.

Hat6sagom hirdet6t6bkij ein k<izszeml6re lett t6ve.
A kdzigazgatAsi hattisiigi elj6rds ds szolgiiltatiis riltalinos szabiilyair6l sz6l6 2004. dvi CXL.
tdrveny 44. $ alapjhn a7 erintert szakhat6srlgok iillaisfoglaliisrit a hianyp6tlast
kdvetoen az
FE/UTA,lS/8/67 0 I 8 /20 I 2 sz6m[ v6gzdsemmei megk6rtem.
A szakhat6srigok az iilliislbglal:isukban az al6bbi indokoliist adtiik:

o

Dunarijvriros Megyci Jogri V6ros Jegyz6je: ,,A Fej6r Megyei KormdLnyhivatal
Kcizlekeddsi Feliigyeliisdge Uttigyi Osztrity_- szakhatos6gi alt,i"tirgtuta.
kiadesa ;dlj6b6l
megkereste hat6sdgomat a 62. sz. fdut 3+055
- I l+52g km sz.) koiritti szakasz I l5 kN-os
tengelyterhel6sre val(r burkorat meger6sitdsdre kiadott dpit6si engedily
drvdnydnek

meghosszabbikisa tigl,cben.

A benyrijtott dokumentumok vizsg lata ds a rendelkezdsr e rill6
megdllapitom, hogy at. aut6p6lya szakasz vdgleges tizembe helyczese
az
szabillyoknak, 6pir6si cl6ir6soknak, az orE Gl<iirrisainak, valamint
a tele
dpit6si ds szabiill'ainarr megfelel, ez6rt a nyilatkoztam a rendclkezci
rdszben foglaltak
szerint.

.) a4 g-a alapj6n adorn ki..
ekezddse alapjin zatlam ki, ds e jogszabrilyi
orvoslat lehetosdgdrol.

Har6srigr6r szot(:263t2006.(Ir.,
Konn r::rdvJi;1311;#;3,,iliff:1i,"[i:',',[*:
?o I
34312006. (XII.23 ) Korm. r. l.g. (l)
a) bekezd6se dltapitja meg.,,

o A Fcj6r Megyei Rend 6r-f6kapitrinys6g: ,,...szauratosagi iill{sfoglal6som
kiadrisakor a
kciztiti jelzrsek, forgalomtechnikai elemek 6s elhefuezdsi.ik k6zlekeddsbiztonsagi
szempontb6l val6 megl'elel6s6get vizsgriltam.

7

sz.Ami fout 3+055 I l+528 km szakasz I l5 kN-os tengelyterhclesre val6 burkolat
meger6sitdsre kiadott epi16si enged6l,! erv6nyess6gi idejenek n.reghosszabbit6sa tiirg.vaban
kifogasunk nincs.
A kivitelez6s ideje alatt maraddktalanul be kell tartani az utak forgalomszabrilyoz6sdr6l 6s

A 67.

a kdzriti jelzdsek elhelyezes6rol szolo 20/1984 (XIL 2l ) KM rendelet. toviibbii a kdzuti
kcizlekedds szabiilyair6l szol6 lll975. (ll. 5.) KPM-BM cgyilttes rendelet (a toviibbiakban:
KRESZ), valamint a kcizutakon vdgzett munk6k elkorliitozasi ds forgalombiztonsagi
krivetelmdnyeir6l sz6l6 3/2001. (1. 31.) KttVIM rendelet vonatkoz6 eloiriisait.
Tiij6koztatom az iigyfelet, hogy a kozigazgat6si eljarAs az el1it6 hat6sagt6l drkezett
szakhat6srigi megkeres6sre hivatalb6l 2012. augusztus 14.-6n indult. A szakhat6sdgi
elj iir6sra iriinyad6 tigy.int6z6si hatarido - ha ttirvdny vagy kormdnvrendelet mdskdnt nem
rendelkezik - l5 nap. igy az iigyintez6si hatriridci utols6 napja2012. augusztus 30
A szakhat6s6gi 6lliisfoglalis kiad6srira a tiirvdnyes hatriridSn beliil keriilt sor' igy a Ket.
33/A. $ alkalmaz6s6nak nincs helye.
Az rin6ll6 jogorvoslatot a Ket. 44. $ (9) bekezddse alapjan zitam ki, s e jogszabrilyi helyre
hivatkozassal adtam tAj6koztatiist a jogorvoslat lehetos6g6rol.
Alkalmazott jogszabdlyok:
. a kdzfti kozlekeddsr6l sz6l6 1988. dvi L torv6ny 29. $ - 31. $-a,
o a Nemzeti Kozlekeddsi Hat6srigr6l sz6lo 26312006. (XIL 20.) Kormiiny rendelet 8/A.
$-a- illetve a 3. mell6klete.
o a k'zigazgatris i hat6s6gi elj6riis ds szolgiiltatat6s iiltalinos sza5|lyairol sz6l6 2004. dvi
CXL. lcirv6ny 44. $, ds 45. $-a, tovabba a 20. $ (1) bekezd6se - figyelemmel a 2l $
( I ) bekezd6s c) pontjara
. az utak forgalomszab6lyoziisar6l ds a kciztti
(XII. 2l .) KM rendelet,
. a kdztiti kdzlekedds szabdlyair6l sz'51'6'111975. (11- 5.) KPM BM egyiittes rendelet
vonatkoz6 rendelkezdsei,
o a Rendorsdg szerveirol 6s a Rend6rsdg szerveinek feladat- ds hatasktjrdr6l szolir
32912007 . (XII. l3.) Korm. rendelet I I . $ (2) bekezdds e) pontja,
. a Rend6rs6g szervei illet6kess6gi tertiLletdnek meg6tlapitiisiir6l szolo 6712007. (XII.28.)
IRM rendelet l. $-a."
Fej6r Megyei Kormrinyhivatal Ftildhivatala: ,,A Fejdr Megyei Kormanyhivatal
Kd;lekeddsl' Feltigyel6s6ge Uttigyi Osztrity t6jdkoztat6sa szer\nt az eredeti eljar6sban
hivatalom 6ltal vizsgdli tervekben viiltoz6s nem tdrtdnt, igy a fenti sz6m[
rilkisfoglatasomban leirtak drvdnyesek jelen elj6riisban is'
A fentiekre tekintettel a rendelkezo rdszben foglaltak szerint ddntdttem'
Ddntdsemet a hivatkozott iogszab6lyhelyek alapjan hoztam,
All6sfoglat6som at a kozigaigatdsi hat6s6gi eljiiriis 6s szolg6ltatds iiltal6nos szabiilyair6l
adtam ki.
sz6l6 2004. evi cXL. tdrvdnr(a tovabbiakban: Ket.) 15. $ (4) bekezddse alapjrin
jogszabalyi
helyre
Az tin6ll6 jogorvoslatot a Ket. 44. I (9) bekezd6se alapjhn zlrtam ki, s e
hivatkozlssal adtam t6jdkoztadst a jogorvoslat lehetos69616l.
Az 6nrill6 fellebbez6it a Ket. 9ti. g (2) bekezd6se alapjan z1rtam ki. Az eljdrdsi
cselekm6ny kapcsan elj6r6si k<ilts6g nem meriilt fel, ez6rt annak meg6llapitrisrir6l 6s
visel6s616l nem rendelkeztem.
A Fej6r Megyei Korm6nyhivatal Fcitdhivatalinak hateskdrdt 6s illet6kess6g6t a
ftitdhivatalokr6i sz6l6 338/2006. (XII. 23.) Korm rendelet dllapitja meg "
Fej6r Meryei Korm:inyhivatal Niiv6ny- 6s Talajv6delmi lgazgatlsdga: ',A Fej6r
1rkezett a
fr4egyei fot,a"yhivatal ilOueny- ds Tatajv6delmi lgaz,gat6siryithoz megkeres6s
:eliigyel6s6ge
Uttigyi Osztrillt6l a62. sz. fo.ot
fejEi N4egyei Korm6nyhivatal (ozletedeii
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3+055

l1+528 km ktizritti szakasz burkolat-megerositdsrc Iiiadott epitesi engedcly

drvdnyess6gi i dej6nek ;neghosszabbitiisa tiirgyriban
A trirgyi iigyben lefolrtatott 6pi16si enged6lyezesi eljiiriisban 16.21303661112009. szdmon
adtunk szakhatosngi 6lldsfbglaklst. Mivel jelen eljArds csak az e<pi16sr engcddll, hatiilytinak

meghosszabbitasiira irinyul, klilcin talajv6delmi eloirzisokat nern teszek. nz enged6ly
meghosszabbitds Altoz hozzdjArulok, 6s fenntartom a koriibbi szakirat6siigi 6lLisfoglal-:isunk
el6friisait.
Az ngyf1l a szakhat6siigi rilliisfoglaliis elleni jogorvoslati jogrit a Ket. 44. (9) bekezd6se
$
alapjin az drdemi hat5,r ozat ellen irrinyul6 fellebbezds kerei6ben gvakororhaqa.
Szakhat6siigi krizremukciddsem j ogalapja:
o ,a f<ivdrosi 6s megyei korm6nyhivatarok mezlgazdasttgi snkigazgarisi szerveinek
kijelrildsdrol" sz,.:lr3 128t2010. (Xll. 27 .) Korm. ren-deler I 7. { ( I bJteidese;
)
o .,a termriliild r ddelrndr6r" szor6 2007 . dvi GXXIX. rcirveny rTftv.)
32 a ( r), 53 6 ( r)
bekezddsei 6s 54. g;

o

,,a-kdzigazgatrisi har6srigi elj6rris 6s szolg6ltat6s iiltaliinos szabrilyair6l,' szol6 2004. evi
CXL. tcirvdny (Ket.) 44. $;

' ,:r^.ig']9.iicyi
.

193/2009.

hakis:igi erjririisok16l ds az dpitdsiigyi hat6srigi ellenorzdsror,, sz6ro

(IX. 15.) Korm.

rendeler 6. g (

I"i:._ Y"gygi -Korm{nyhivarat Fiitdhiva
Fejir Megyei Kormiinyhivatal
K6zleked6si
l0-in szakhat6sagi rilriisfoglakis kia
3+055 - I l+52g km szakasz I 15 kN t
6rv6nyessdgi idejinek rneghosszabbitiisa,, t

:irosi Kiirzeri Fiildhivatal: ,,A

,;;yi O;r,ely,'ZOii-"rllr"r,
ei u ,,e2. Jr.. rairt

gkere-sissel

Megkeresds6hez mellikelte a ft)ldv6del
megfi zetes616l szril6 i g a::uList. A rne g,liercs6
eljiir6s megindult.
Szakhat6sdgi 6llislbglal:isom kiaddsa
drdekdben
korzeti fiildhivatal fttldvddelmi
szakteniletdt tekintve a hatiisk<irrimbe
utalt kdrddseket megvizsgiilva, az al bbiakat
rillapitottam meg:

a

*,j![!iltlr::l:::ffi,,],,ff

ingatlan-nvilv6ntartiis szerint r<ibbsdgdben
6tlagosniil jobb
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A

Dunaujvdrosi Kcirzeti Foldhivatal 10.031-612009 szamon v6gleges mds cdhi
hasznositiisi engeddll.l adolt ki a 62 sz. fiSitt 0+000 - 40+465 km szelv. koztitti szakaszdnak
115 kN-s tengellterhelcsre t0rleno burkolahneger(isit6se c6ljrib6l. mcly a Dunarijvdros
ktilteriileti 057 13.059119.059118.059117.059/-1.060.06tt2.07411.07814.0806-09913,
099122. 123, 124, 125, 126. 127. /28. a Rdcalmiis kiilteriileti 0174,0119,018211,018411.
0254,0253,0186,0168,0161,0158,0152,0148/1, 12,014418, a Perkiita kulteriileti 068/1,
o52lt8, lt9, l2o, l2t, 122, 123, 126, 127,06014,040/7, t6, ls, t4,037134, t33, 132, 131, 130,
l2g, 128,025110, lg. 18, 17,16,, ts,14, t3, 12, lt,0t5tt, tt1, tll,112. t78, 1|s,0't616. t7' t8,

l7l. 128. 129. 130, 13t. 132,020' 02314.
13, 03t6fi, o32ot|2t, 0320126. t27, 128, 129. 130. l3t. 132, 133. 134' /35, /36 hrsz -u
tg.

lt2.

148. 118, l1g, 120, 121. 122. 123, 124. 125, 126,

ftildr6szletekbol cisszesen '7,6041 ha nagysrlgri, 213.10 Ak ertdkii termofoldre vonatkozott
Az engeddly a jogerore emelked6stSl sz6tnitott 4 d.vig, azaz 2013. riprilis 15.-ig hatrilyos A
mris cElt hasznoiitasdrt kiszabott fctldv6delmi jriruldk megfizetdse a mes c6l[ hasznositAs
sor
megkezddse napj6n esed6kes. A foldv6delmi jiirul6k befizetdsre 2009. november 4.-6n
keriilt.
A fentiek alapjdn, a 62. sz. fSut 3+055

ll5

kN terheldsre valtr
burkolat-megeiositds dpitdsi engeddty 6rv6nyess6gi idej6nek meghosszabbitfsa
j
ftildv6delmi 6rdekeket nem sdrt. A ftldv6delmi kovetelm6nyek 6rv6nyre uttatAsa
vonatkoz6
drdekdben a szakhat6s6gi hozz6jini6st, a termofdld m6s c6trl hasznosit6s6ra

-

11+528 km szakasz

kikdt6sekkel megadtam.

D6nt6sematermololdv6delm6r6lsz6|62007.eviCXXIX.tv5-13.$.6n.16..17$-6n,182004.
ie. 5_,in, a kozigazgarisi hatos6gi elj drris 6s szolg6lratiis 6lral6nos szab6lyair6l sz,6l6

CXi. tv. 44.$-an 6s a fenti jogszabrilyokon alapul'
Hat6srigom hat6skdr6t a termoftld v6delm6rol
bekezdise. is a Nemzeti Kdzlekeddsi Hatosagr6l
4.$ (5) bekezddse, illet6kess6g6t a fttldhivata
Ini6zetr6l, a Frildrajzin6v Bizottsegr6l 6s az
meg
tr"Uay"i.Of sz6l6 33812006' (XII' 23 ) Korm rendelet iillapitja
altal6nos szab6lyai6l
A fellebbezdsi jogot a k6zigazgatasi hat6s6gi drir6s 6s szolgiiltatiiLs
szol6 2004. CXL. tv. 44.$ (9) bekezddse

zirjaki;'

munk6k kaPcs6n s
alaPjrin a 2009'
s6gk6nt hozz6jdrul

tal

VeszPr
FelilgYel

6si

elj6rds

lal6s aktualiz6liisat kerte'
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Tiirgyi beruhrizris cpitdsi engedilye nem lctt m6dosilva. v6ltozatlan l'eltetclek mellett lerl
igl.rilliislbglaldsunkat az eredett fcltlitelekkel fenntartjuk.
A hirinyp6tkist a 2004. evi CXL. rv. 36. g alapjrin irta clo a Biinyak apiranysrig.
A Biinyakapitdnysrig hrrtiiskciret a 2631200o. (Xll. 20.) Korm. r. 8/ \.\ (2) ds 3. melldkler 5
pontja, illetdkessdg6t l 26712006. (XII. 20.) Korm. rendeler 2 $ (2) bekezd6se 6s l.
melldklete iillapitja mcg.
A fellebbez6si j ogrol a 2004. 6vi CXL. Tcirvdny 45. I (2) ponrja rendelkezik."
Fej6r Megyei Katasztrrifav6delmi lgazgat6shg Duna[jv:irosi Katasztr6fav6delmi
Kirendelts69: indokLis n6lkiil.
KDT Kiirnyezetv6delmi, Term6szetv6detmi 6s Viziigyi I'eliigyel6s6g: ,,Nemzeti
Infrastruktirra Fejleszr,, za. (1134 Budapesr. Vdci u. 45.t I gylcl azonosfr6 (KUJ):
100365768 KSH szrim: 11906522) rdszdre, a 62. sz. f6it 3+055 - t l+52g km szakasz ll5
kN-os tengell'terhe16sre val6 burkolat-megerositesre kiadotr 6pit6si enged6lydnek
meghosszabbit6siihoz l Fejer Megyei Korm6nyhivatal Krizleked6si Feliigyel6s6ge kdrt
meghossz-abbitr a,

.
.

szakhat6srigi rill6slbgla leist.

A

az Jpitdsi

a 287491)008. iigyiratsz6mrl ds
hozzitj rult.
A kdrelmet, a csatolt rnelldkleteket dttanulmiinyozva, a hat6skcir<imbe utalt kdrddseket
megvizsg6lva mcgiillapitom, hogy a trirgyi dpitdsi engeddlr. meghosszabbitiisiinak
k<imyezetv6delmi. ternrdszet- ds tdjvedelmi, viziigyi szempontbol akadalya nincs, ez6rt a
Feli.igyel<isdg

enged6ly kiadiisrihoz

16443 /2009. iktat6szrinrI szakhat6s6gi 6lliisfoglakisban

szakhat6sdgi hozzlilziru I iist megadom.

A

Feliigyel6sdg a ddnt6sdt a krirnyezetvddelmi, termdszetv6delmi, viztigyi hat6siigi 6s
igazgatisi feladatokat ell5t6 szervek kijeliildsdr6l szol6 347/2006. (XII.23.)korm. rendelet
(toviibbiakban: Korm. r'endelet) 8. $ (l)-(2) bekezddse, a komyezet vddelm6nek iiLltaliinos
szabrilyair6l sz6la 19e5. ivi LllI. torvehy 66. (l) bekezdes e) pontja, a Nemzeri
$
Kazlekeddsi Hat(t.sdgrit sz6l6 263/2006. 6il 20.) Korm. rendelet 8/A. 6
i2) bekezddse
illetve 3. sz6mri rnellc'klete szerinti hatiisk<irdben, valamint a Korm. rendelet 5 (2)
$
bekezd€se es 1. sziimri rnelldklet IV. fejezet 3. pontja es a kazigazgard.ri futt6sdgi etjdrds
ds
szolgdltatas dltqkinos rzabdlyair1l szolo 2004.6vi cXL. tcirveny 21. (l) "bekezd6s c)
$
pontja szerinti illeldkessdge alapjrin eljrfu.va hozta meg.
A
mcgker.esds 2012. augusztus 10-6n 6rkezett, a Korm. rendelet 39. (1)
_szakhat6s6gi
$
bekezddsdben foglaltak alapjan az iigyintdzdsi harririd6 201l. szeprember I l-dn jrir
le.
A__ szakhat6siigi rill6slirglaLis ellen a Ket. 44.
$. (9) bekezcl6se 6rtelm6ben <jn6ll6
fellebbez6snek nincs helye. az. csak az eljinist lezAri hat6rozat, ennek hirinydban az eljdritsr
megsziintetS vdgzes ellcni fellebbez6sben tdLrnadhat6 meg.
A krimyezetvddelmi, rcrmdszetvddelmi, valamint a vizdgyi hat6s6gi eljariisok igazgar si
szolgiiltat6si dijair6l szr!16 33/2005. (xll. 27.) KvvM rendelet
lt.vribbiakban: oijn I z. O
(1) bekezd6se szerinl igazgatirsi szolgiiltatdsi dijat kell frzetni
a kdrelemre indul6
kcimyezetvddelmi, term6szetvddelmi, valamint vizigyi hat6siigi 6s szakhat6sdgi
elj rir6sokdrt.

A DijR. I . mell6klet VI.

o

r6sz 4. L pontja szerint az igazgatitsi szolgalhtasi dij m6rtdke
I4 000 Ft. Az')gyfel a dijat megfizefte.
A Honv6delmi Miniszt6rium Hatrisdgi Hivatal a 2012. og. 16.-irrn kelt, 4317-l/2012ftrho
szimf leveldben meg:illapitotta, hogy a targyi beruhfuis honvddelmi , ilretve katonai cdhi
l6tesitm6ny mLikdddsi-. vagy vddoteriir.Gi n". erinti, ez6rt hatiiskdr
hirrny6ban a

szakhat6srigi eljrlrdst megsztintette.

A

tervezett krizlekeddsi l6tesitmdnyek megdpit6se Dunatjviiros Megyei Jogri
Vriros
Jegyzojdnek 2012. 08. tl .-en 36662-212012. s;i,.,,ii szakhat6srigi
allasfJilalasa"szerint, a

-

ll

-

targyi letesitm6ny az eltalenos 6pit6si szabdlvoknak. dpitisi eloirzisoknak.
eloiriisainak, valanrint a telcpiiles vonatkozti 6pit6si es szabalyainak meglelel,

A fenti indokok mtall az Epittetd
hatiiroztam

az

O'l Ii.K

kerelme tdrgfiiban a rendelkezr! rdszben foglaltak szerinl

.

A rendelkez<! r6szben szereplo ddntis meghozatala sor6n a kdzigazgat|si hat6siigi eljdrris ds
szolgdltat6s iiltaliinos szabiilyair6l sz6l6 m6dositott 2004.6vi CXL. tdrviny (a tovabbiakban:
Ket.) 20. $ (l) bekezd6s6ben, tov6bb6 a Nemzeti Ktizlekeddsi Hat6sagr6l sz6l6 m6dositoft
263/2006. (XIL 20.) KormiiLny rendelet 4.$ (5) bekezddsben meghatirozott hat6skdrdm
alapjrin, a fov6rosi 6s megyei kormiinyhivatalokr6l sz6[6 28812010. (XII 21.) Korm. rendelet
l. 6 (l) bekezd6sdben megyel6lt illetekessegi tertiletemen jiirtam el.
D6ntdsemet a Ker. 29. I (l) bekezdese, a 77. $ (l) bekezd6se, valamint a 102. $ (l)
bekezddse, 6s a 104. $ (l) bekezddse, tov:lbbd a ktizriti kcizleked6sr6l sz6l6 tcibbsz<ir
m6dositott 1988. evi L t6rv6ny 29. $ (7) bekezd6se, az utak 6pit6s6nek, forgalomba
helyez6s6nek 6s megszijntet6s6nek engeddlyezds6rol sz6l6 9312012. (V. 10.) Korm. rendelet
10-15. $-a es az urak forgalomszabrilyozrisrir6l ds a kdzriti jelzesek elhelyezdsdrol sz6lo
t<ibbsz6r m6dositott 201 1984 (XII.2l .) KM rendelet, a kdzutakon vdgzett munk6k
ekorlatozasi 6s forgalombiztonsigi kdvetelmdnyeirol szolo 312001 (1.31.) KdViM rendelet
alapjii.n hoaam meg.
A fellebbez6s lehetosdg6t a Ket. 98. $ (l) bekezd6se, illettiteg a 99. $ (l) bekezd6se alapjdn
biztositottam.
Az engedllyezlsi eljarrisi dijat az ritiigyi hat6sagi eljiir6sok dijair6l sz6l6 tdbbsztir m6dositott
26/1997. (XI.l2.) KHVM rendelet 3. $ (l) bekezddse alapjiin rillapitottam meg, az 1 sz6mt
melldkletben szereplo dij tdtelek fi gyelembe v6teldvel.
fellebbezdsi eljAiis dijira az [tiigyi hat6srigi cljrirrisok ddair6l sz6l6 tdbbsz<ii m6dositott
2611997. (XI.l2.) KHVM rendelet 2. $ (l) bekezd6se vonatkoznak.

A

Szdkesfeh6rviir, 2012. szeptember 28.

A Fej6r Megyei Kormf nyhivatal Kiizleked6si

Feliigye16s6ge

vezet6je Marics Andnis

,lL
cr.Virril! GYbor
oszt|lTuezel6

A hat6rozatot t6rtivev6nnyel kapjdk:

L

Zrt.
Zrt.

I134 Budapest. Vrici ut 45'
Nemzeti Infrastruktrira Fejlesztb
1024 Budapest, Ldvoh6:z u. 17'
2. F6MTERV Mdrn<iki Tervezo
Szakhat6sdsok:
r"je. rrrr"gy" Korm6nyhivatal Fcildhivatala Dunarijviirosi Ktirzeti Fdldhivatal
DunarijviiLros, Vasmii u. 29.
4. Fej6r Megyei Kormrinyhivatal F6ldhivatala 8000 Sz6kesfeh6rv6r, Vdrkdr ir't 22-24
5. Fej6r Megyei Korm6nyhivatal Ncivdny- ds
2481 Velence Orszbgit23.
Talai v6delmi lgazgat6strya
6. Pest Megyei Kormriny Hivatal Erd6szeti Ig. 2l0l Gttddlto Pf. 431'

:.

12-

7.
8.

Fejdr Mcgyei I{enc ir-fokapitrinyslrg Szdkcsl'ehervar, Deak F. u. 2.
K<izdp- Duniintuli Kcimyezetvddelmi. Termdszetr,ddelmi
6s

9.

Viz[gyi

Feli.igyel6sdg

8000 Szdkesfchdrvhr, I Io

sszrir

sdtatdr I

Fejer Megyei Katasztr6favddelmi lgazgat6siig

Dunatjvrirosi Katasztr6fav6delmi Kirendelts6g 2400 Dunairjr,5ros, Trizolt6 u. I.
10. Magyar Biinyiiszat; es Foldtani Hivatal
Veszprdmi Banyak:rpitrinysdg
8210 Veszpr6m. Pi. 1098.
I l. Dunatjviiros Megyei Jogt Viiros Jegyzoje 2400 Duna[jviiros, V6rosh6z tdr l.-2.
Kiizritkezel6k:
12. Kozleked6sfej leszlcsi Koordin6ci6s K<tzpont 1024 Budapest, Lovbhizu.39.

Magyar Kdztl NZrt, 8000 Sz6kesfehdrvar, Berdnyi tt 13.
P6lhalmai Agospeci5[ Kft.2407 Dunarijviiros, Pdlhalma L
Perkdta Nagykrtzseg Onkormrfuryzata 2431 Perkita. Szabadsiig
Perkrita Nagyk<izseg Jegyz<ije 2431Perkita. Szabadsiig t6r L
Tiimegkiizleked6si szolgriltatri:
17. Alba Yolin Zrt.
8000 Szdkesfehdrvar, Bdrgdndi rit 14.
13.
14.
15.
16.

Kiizmiikezel6k:
18. E.ON DD Gaz.hAlozati
19. E.ON DD GAzhiiotati
20. INVITEL Zrt.

tir l.

Zrt. 7100 Szeksziird Keselyiisi ul2.. Pf.:76.
Zrt. 8000 Sz6kesfehdrvar, Kirrilysor 1/A
2400 Dunarijviiros D6zsa Gycirgy irt 3.

21. Magyar Telekom Nyrt.8000 Szdkesfehdrvrir Pet6fi u. 4.fsz30
22. E.ON DD Aramhltloza.i Lrt. 7100 Szekszird Keselyrisi ttt2. Pf.:76.
23. Magyar Villanros l\ftivek Zrt. 1255 Budapest, 15 Pf .77.
24. Dunaijv6rosi Viz- Csatoma- Hoszolgriltat6 Kft. 24OO Dunairjviiros Epitok ut1a
25. Prilhalmai Agrospc.:ial Kft.
2407 Duna[rjviiros p6lhalma I
pf.
26. MAVIR Zrr.
l3l1 Budapesr.
52.
27. Piihalmat Orszdgos Bilntet6s-v6grehaj tiisi Intizer 2407 Dunatjviros, pf. 7.
28. hattitr

Az 6rintett ingatlan tulajdonosok hirdetm6ny ritjrin 6rtesiilnek.
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