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Ugyint6z6: L. Zsoldos Nlargir Grdta

E

Tdrgv: Nemzetr Infrastrukrtra Fejleszt6
Zn. a 62. sziimf fciur 17+600
l8+606 km szakasz Il5 kN-os

valo
kiadott
drvdnyessdgi
tengely.terhel6sre

burkolar

megerositdsre

engeddly
idejdnek
meghosszabbitiisa. Hatarozat.

HATAROZAT
Ncmzeti ,{l1.ll:[,,0..1
,reireszt| zrt. (l r34 Budapesr, veci tt 45. tovribbiakban Epinet<i)
neveben a FOMTERV l\{drnciki Tervezo Zrt. (Budapest, Ldvilhia u.
37 .) a 62. sz_Amt foir
17+699 18+696
szakasz l15 kN-os tengellterheldsre val6 burkolat-megerositdsre

L.

ly

6rvdnyess6gi idcjdnek meghosszabbitiisa

ej6r Megyei Konnanyhivaral

Kcjzleked6si
ban: Hat6siig) 2012. jrinius 21.-dn benyujtott

Az. Epittet6 fenti tiirgyban el6terjesztett kdrelmdnek,
annak 6rdemi r izsgiilatiit kcivettjen.

helytadok.
A 62' szirmi forit I 7+6()0 - l 8+606 km szakasz l l5 kN-os tengerlterheldsre
burkolatmeger6sitdsre kiadott r0t2$r20og. szdmi, 2009.
szeptemlci 15.-6n 'alir
kelr. joger<is
li::::1,11_ :T:,1y".-6.ci ideilt az at6bbi m6dositfsokkar. kieg6szit6sekkei iors.
repruar zJ.-rg

m egh ossz ab

bitom:

L

o, a Kivitelezd ds az ftkezelo

szerz6ddses mcgegyezdse szerint valtoztathat6ak
szavatossegri pii lyaszerkezetre.

I

a

kds6bbi

tervszerinti teherbiriis[

6s

Kiizmfivek:
a) Az ritdpitds clektromos vezet6ket, glzvezetdket,

b)

vf z k<izmiiveket ds hirkrizl<i
vezetdket drint.
Az 6pirdsi engedely kiadiisa 6ta a kozmi-egy eztetdsi jegyz<ikdnyvek
drvdnycssdgi
ideje lejrirt, ezcrt az dpitret6 ismdt megkdrte a kdzmrikezelok
nyilatkozatiit a tervre
vonatkoz6an.

c) A megldv6 k(,z11ir"p

d)

vddelmere az epites ideje alatt a kivitelez<inek fokozott
gondot kell forditani. Sziiksdg szerint a kivitelezds
idej6re szakfeliigyeletet kell
kdmi.
Az 6piftetri illtai beszerzett alibbi
a tervdokumen tdci6 r6sz6t kepez6
kcizmtiegyezterdsi-jegyzokrinyvekben, -tizemeltetoi nyilatkozatokuan
rogtuttat ut -ue
kell tartani:

H-8000 Szekesfehdrvtu, Sitrkcresairi

u

t2

Tel +36 22 Sl3_850, :+36 22
e-mail : ur-fejer@nkh.gov.hu

5B_851.

Fa\: +36(22)jtj_859

E.ON. D6l-dunlf.ntirli G6'zhitl6z,ati Zrt. St.ckszlrdi ILil6zati R6gio 2t)12. 07
I 7.-en kelt. 55712012. szrimir kozmri-egyezlctdsi .jegyzokcinyvibeti. valamint a
Sz6kesfehdrviri H6l6zatr Rdgio 2012. 07. 11.-6n kelt 5t.87712012. szdLmf
krizmii-egyeztetdsi j egyzokcinyvdben,
FGSZ Zrt. 2012. 07. 19.-dn kelt. ( IG0D3000-K- I l3l12012 sziimri kdzmti
i.izemeltet6i nf ilatkozatdban,
20)7. 07. 23 -dn kelt. 50212012. szdmu kiizmii- ds
INVITEL
tervegyeztetdsi nyilatkozataban, valamint a 2017. 07. 23. -an kelt, iizemehetoi
nyilatkozatiban,
Magl'ar Telckom Nyrt. 2012. 07. 18.-6n kelt 4203215-19181315-l/2012.
szdm[r, kcizmi.i-egyeztetdsi jegyzokclnl'r'6ben.
E.ON DDAH Zrt.2AD.07. 17.-6n kelt' 4l I I EDE J 0404121\12 sz6mt terv'
€s kcizmii-egyeztetdsi .iegyz6konyv6ben, valamint a 4l I 1 EDE J 040312012
szamt terv- 6s kdzmii-egyeztet6si.ieg-vzokcinl'r'dben.
MVM NET Zrt. 2012. 07. 19.-dn kett. E-NET-10579/20I2 szrimf kiizmii
iizemeltetoi nyilatkozatriban,
MAVIR Zrt. 2012. 09. 05.-dn kelt. 00588/AIG KOZMUt2ol2l}l szdmri

Zrt.

III.

k<izmii-tiLzemeltet6i n.vilatkozatban.

NugyfOrr.g l"gy^1.*t a csatlakoz6 fcildu ak vonatkoz6siiban a 2012.
foglaltakat
07 . 24.-6n,iiS1-ltiOtZ- t Lirnon kiadott k<izritkezeloi hozzttjfurtl1siban

a)

be kell tar-tani

perkiita Nagyk6zs6g Polgarmestere a csatlakoz6 floldutak vonatkoziisaban a
tulajdonosi iizziilhrrtlisitt 2012. 07 . 24 -6n, 5 | 53'512012 szd'rnon megadta'
a 2012.
Szatadegyhriza iozsdg Jegyzojenek a csarlakozo t'cildutak vonatkozdsiiban
foglaltakat
07. 19._6;. $2_3l2}l . szamon kiadott kozutkezeloi l-tozzitjlrulisiban
be kell tartani
a
Szabadegyhiza Ktizsdg Polgiirmestere a csatlakoz6 loldutak vonatkozAs6ban
tulaidoniii hozzitiirulisitt 2012. O7 . 19.-en, 832-3 12012' szimon megadta'
ni.ta voLan 2n. zot2.08. 01.-6n ketr,915t20r2-6 sz6mri, tcimegkozleked6si
-.tatu
szolgAltat6i hozzfi rullsiban foglaltakat be kcll tartani . .
Vizgazdalkod6si EpitOipari es Krirn-vezetvidelmi T6rsulat 2Ol2' 07

b)
c)

d)
e)

O""?t:r,i."ti

0

kelt, 1703i2012 sz6mri iizemeltet<ii hozzdj iruliisdban
sz6mri
A Kdzleked6sfejlesztdsi Koordindci6s Kozpont M ldl8-1i2012'
kcizritkezeloi hozieiardas m6dosit6s6ban fo glaltakat be kell tartani'
17.-6n

c)

IV.

ffir6naszakhat6s6ginyilatkozatAtfeltdtelndlkiilmegadta:
Kiirzeti Fiitdhivatal
Fej6i Meg.vei Kormrinyhivatal Fiildhivatala, Srlrbogrirdi

o
o

o

2012. 08. 14.-6n. 10321-212012 sziimon,

Dunarijv6ros Megyei Jogri V6ros Jegyz6je 2012

08

sz6mon,

Fej6r Megyei Rend6r-f6kapit ilnysig 2012 08. 22 -dn'

O'7

17 -6n 36663-212012'
0OOI 47 16-1 1201

2 Alt

sz6mon,

XIVPest Megyei Kormdny Hivatal Erd6szeti lgazgat6sigt: 2012.08.21.-6n,
G -033 I 89 50 - 1 120 I 2. sz6mon,
Az engeddlyezdsi elj6rris sor6n szakhat6s6gi nyilatkozatdt az alilbbi feltdtelekkel

b)
megadta:
. fJlOr Megyei

2012 08
.a
al6bbiak szerint:

Kormrinyhivatal Fiildhivatala:

tOi S tZOtZ.-izamu 6lt6sfoglal6sriban az

-2

22

-6n

kelt'

A 62.szinli 1irrit I7+600 I8+606 km szakasz I I5 kN-iis tengelyterheldsre val6
burkolat megercisit6sre kiadott dpitdsi engedely drvdnyessdgi idej6nek
meghosszabbrLiisiihoz hozz6jrirulok a
31 I 2009 szamon' kiadott

o

dlliisfoglalasomban leirtak fe nn tartii s:i v al .
Vdgz6sem ellcn ki.ildn jogorvoslatnak helye nincs, azt az irdcmi dtintes elleni
lellebbez6sben lehet vitatni.
Fej6r Mcgyei Korm6nyhivatal Niiv6ny- 6s Talajv6dclrn i lgazgatishga: a2012.
08.23.-drr keh, VII-F-001/20943-112012. sziimf szakhatrisdgi 6ll6sfoglaliisiiban az
aldbbiak szerint:
A Fej6r Megr ei Korm6nyhivatal K<izleked6si Feliigyelos6ge I triigyi Osztiilynel a
Nemzeti Intiastruktirra Fejleszto Zrr. (1134 Budapest, Vaci tt 45.) kdrelm6re a 62.
sz. f6rit l7+600 - 18+606 km krizcitti szakasz burkolat-megerosit6sre kiadott
dpftdsi engedcly drv6nyessegi idej6nek meghosszabbitisrira indult eljilriisban az
al6bbi talajvd(lelmi szakhat6siiLgi rilLisfoglaliist adom:
Az dpitesi !:ngeddly meghosszabbita siitoz hozzi4Aru lok, ds a talajv6detmi
el<iiriisok tekintet6ben fenntartom a kor6bbi, 16.2/30363 / l /2009. sziimon kiadott
szakhat6siigi r'rlliisfoglal6sunk eloiriisait.
A szakhat6sigi eljiir6sdrt illetdket vagy igazgatlsi sz.lg6ltatasi dijat nem kell
fizetni. Szakhat6srigi rillzlsfbglalisom ellen rinii 6 jogor'" oslatnak nincsen helye.

o A Fejdr

Nlegyei Kormrinyhivatal Fiitdhivatala, Dunarijv{rosi Kiirzeti

Fiildhivatal: 2012. 08. 27.-en kelt, lo.g32-212012. sziimri

szakhat6siigi
rilliisfoglal6saban az akibbiak szerint:
A Fej6r Megr ei Kormiinyhivatal K<izlekeddsi Feliigyelosdge Utiigyi osztaly(g000
Szdkesfehdrr rir. Sdrkereszttri u. 12.) fenti hivatkoziisi szamri szakhatosagi
megkeresdsdre, a ..62. sz. tbrit 17+600 - lg+6u6 km szakasz l15 kN terheldsie
val6_ burkolarmegerositds dpitdsi engeddly drvdnl..essdgi idej6nek

meghosszabbitris" trirgyrr kdzigazgatisi hat6srigi eljiiriishoz ftildv6delmi
szakhatrisdgk6nt az al{bbi kikiit6sekkel jirulok hozz:i:
A termol'rild
szolo 2007. dvi CXXIX rv (tor,,6bbiakban: Tftt.) .9. g (2)
'ddelmdr6l
bek. drtclmdben,
m6s hat6siigok a term6fbldet drintti enged6lyezdsi eljrirrisuk
sordn kcitelesck meggyozridni arror. hogy rendelkezdsre 6ll-e a rermofcild
m6s cdlI
hasznosi Liisii,ak enged6lyezdsdror sz6l6 ingatlaniigyi hat6srigi
haterozat. melynek
hi6nya esetdn a hat6silgnak az eljarist fel kett ftiggesztenle.
A. tervezett ldtesitmdny az ingatran-nyilviintartris szerint tdbbsdgdben dtlagosn6l
jobb min<isdgri termofrildek igdnybevdteldvel jrir. Dunairjvaros
ktiltertileti 0i7i 13,
059/19, 059118, 059/17,059/3, 060,06U2, Otqtt, oltiq, 080t6, ogst3,
ogg/22,
123' /24. r25- 126, r27, /28, a Riicarmrls kutteriireri 0174. or7g,
or82/r, or84r1,
0254, 0253. 0186, 0r68, 0161, 0158, 0152, 0t48il, /2, Ot44/8, a perkiita
kiilteriileti 06811,052/tB, il9, /20, /21, /22, /23, /26, /27,06tU4, OCOtit, tO, tS,1i,

037/34,/33.'32./31,/30,/29,/28,025/10,tg,t8,t7,t6,,t5./4,/3,/2,n,ot5fi,

/tt,

/12, ,78, /15, Ot6/6, t7, /8, /9, /12, /48, /18, fig, t2o, t2t, t22, tn, /24,
t25',
/?9, /?7, t28. 129, t3O, /31, /32, 020, 023t4, i3, o3t6t1, o32)n2t,
0320t26, /27,
/28. /29, /30. 131,132, 133, 134, /35, 136fusz.-tt frildr6szlerekb<il
cisszesen 7,6041
ha nagl siigir. 213,l0 Ak drtdkti term6{tild vdgleges miis cdhi hasznositiisrit
engedell ezre a Dunaujv:iLrosi Kcirzeti Fdldhiv atal, lo.Ill-atzo)9
szinni, 2009.
dprilis l5 -dn joger<ire emelkedett hathrozatilal. ,,\z engeddly a joger6re
emelkeddstol szAmi..tt 4 evig drvdnyes, ha ez id6 alart, a m7s
.ei,i f,"J^?rita,
megkezd6sdrc nem kertil sor, hatdlvdt veszti.
/10,

J-

A

tcn,ezctt burkolat mcgcr6sit6s a 10.037-6/2009. sz:imri engcd6lyben
szerep16 ingatlanoknak a m:ls c6hi hasznosit{si e nged6lyk6rclcmhez
mcll6kelt t6rk6pmfsolaton megieliilt, ill. a csatolt terii lctkimutatis szerinti
t6rm6rt6ket mcg ncm haladri reszdn tiirt6nri elhel1,ez6se, azaz. a termofiildnek
a 10.037 -612O09. szrimri cnged6lyben foglalt cl5ir:isok betart6sival, az
enged6ly id6beli hatily6n beliil ttirt6n6 mris c6hi hasznositdsa ftjldv6delmi
6rdekeket nem s6rt. A m6s c6hi hasznositiisi cnged6ly 6rv6nyess6gi idej6nek
lejrirtrit kiivct6en, a mds c6hi hasznositfs csak rijabb ftildv6delmi eljfrris

lefolytat{s6t ktivct6en, a mis c6lI hasznositfs ism6telt

(jogertis)

enged6lyez6se alapjrin kezdhet6 meg.

A'Ifvt. l6-17. Q-a szerint

termofrild engeddly ndlkiili hasznositas6nak minostil,

ha a miis cdlir hasznosit6s megkezddsekor az engedilyez6s m6g nem tdrtdnt meg

(ill. az enged6ty idobeli

hatdlya mAr lej6rt) vagy az rginybevevo az engedily
eloirdsait6l elt6r6en hasznositja m6s cdlra a termofrildet. A Tfv1. 5 $ (5.) bek.
szerint, a hasznositiisi kotelezettsdg betartAsat az ingatlantigyi hat6s6g
rendszeresen ellen6rzi. Ha az ellenorzdse sor6n vagy bejelent6s alapj6n
megallapitja az engeddly ndlkiili hasznosit6s t6n)dt, hrvatalb6l eljiir6st indit,
fdszabiilyk6nt az eredeti iillapot helyrerillitiisa drdekdben. Ha az igdnybevev6 az
engeddlyezettn6l nagyobb terUletnagysegban vesz igdnybe termtiloldet. az
ingatlaniigyi hat6sdg az eljrirrist csak az enged6l-vezettet meghalad6
teriiletnagysrigra folltatja le. Ha az ingatlaniiLgyi hat6sig elrendeli az eredcti
iillapot helyreiillit6set, vagy (az igdnybevevo k6relme. es a tulajdonos
hozzAjlrullsa esetdn, a fttldv6delmi szempontok mdrlegel6se alapjiin indokolt
esetben) hozzi\irul a m6s cdlfi hasznositSs folytat6sahoz. a tiildv6delmi birsagot
ds a term6frild id6leges vag-v vdgleges m6s cdlf hasznosftesedrt a fdldvddelmi
jaruldkot meg kell fizetni.
Az ingatlantigyi hat6s6g enged6ly6nek hi6nya esetdn a m6s hat6siigi enged6lyek
nem mentesitik az ig6nybevev6t a Tfvt-ben foglalt j ogkcivetkezm6nyek al6l
Szakhat6srigi iillasfoglal6som ellen kiildn lellebbezdsnek nincs helye, az ez'zel
kapcsotatos jogorvoslati jog az engeddtyezo hallrcZal ellen iriinyul6 fellebbez6s
keret6ben gyakorolhat6.
Magyar B6nyriszati 6s Fiildtani Hivatal Veszpr6mi Bdnyakapitinysigz 2012'
Og. )g.-an kelt, VBK/2366 -212012. sziimir szakhat6s6gi 6llisfoglal|sitban az.
alabbiak szerint:
A Veszprdmi BAnyakapitanys69 (tovribbiakban: Biinyakapit6nys6g) trirgyi tigyben
kiadort VBK/59 681212008. sz6mon kiadott szakhat6sagi 6llaslbglaldsrit v6ltozatlan
feltdtelekkel fenntartJ a.
A vtigzes ellen <inrilto fellebbezesnek nincs helye. A v6gz6s csak az iigy
irdem?ben hozoll hat rozal ennek hi6ny6ban az elj6r6st megsziinteto v6gz6s
elleni fellebbez6sben t6madhat6 meg.

Fej6r Megyei KatasztrrSfav6detmi lgazgat6sitg Ounl!j1191i-

Katasztrr5fav6delmi Kiren4elts6g: 2012. 08. 17.-dn kelt, 265 -2l20l2lDU
SZAKHAT sz6mt jogse96lykdnt kiadott nyilatkozatiiban az alAbbiak szerint:
,,...A Fej6r Megyei Katasztr6fav6delmi Igazgat6s6g Dunairjvirosi
katasztr6favddelmi Kirendeltsdg tovdbbra is fennta(ja a S6rbogiirdi Hivatdsos
Onkormdnyzati Tt2ott6siiga t6rgyi i.igyben kiadott 122412008. iigyiratszamu
szakhat6sagi 6ll6sfoglal6s6ban szerepl<i kikdtdseit, eloir6sait

4

"

A KDT Kiirnyezctr 6dclmi, Term6szetv6dclm i

6s Yiziigyi Feliigyel6s6g a
2012.09.06.-rin kelt. 7561812012 iktat6sziimt szakhat6sdgi rilLisfoglaliisdhan az
a[6bbiak szerirr t:

1.00. Nemzeti Infrastrukttra Fejleszto Zrt (lr134 Iludapest. Viei u.45,1 tigyfdl
azonosit6 (KUJ): 100365768 KSH szAm: | 1906522) r6szdre. a 62. sz. fott
l7+600 - 18+666 p. szakasz ll5 kN-os tengell terheldsre val6 burkolatmegerosit6sre kiadott 6pit6si engeddlydnek meghosszabbitiisihoz a Koz6pdun6ntirli Kdrnyezetv6delmi, Termdszetv6delmi es Viziigyi Feltigyelosdg
6ltal kiadou 2871312008. iigyszrimi ds 357312009 iktat6sziimt
szakhaL6s6gi rillisfoglalis fenntartisiival szakhatrisrigk6nt
h

2.

ozzrij:irulunk.

00.

Jelen szakhat6siigi rilliisfoglalzisom mris jogszabiilvi ktitelezettsdg al6l nem
mentesit
3. 00. A szakhat6siigi rillisfoglakis ellen rinrill6 fellebbez6snek nincs helye, az
csak az eljiirdst lezfuo hatirozat, ennek hirinyiiban az, elj rist megszi)nteto
vegz6s elleni fellebbezdsben temadhat6 meg.
Fej6r Megl ei Kormf nyhivatal Kultur{lis 6riiks6gr 6delmi Irod:ija: a
yl.I'p-021/2068-2t2012. szamu
2012.09. )Z.-en
s zakhat6 siig i
dllaslbgluliisd l,an az alibhiak szerint:
A Nemzeti Inlrastrukttra Fejleszto zrr. (1134 Budapest. v6ci rit 45.) k6relm6re a
62. sz. fiiit l7+666-13*6ou km szakasz I l5 kN-os tengelyterheldsre val6 burkolat
meger<isit6src kiadott engeddty m6dositiisa (drv6nl.essdgi id6 meghosszabbids)
tigydben 6rkczett k6relem alapjrin az ttdpitdsi enged6lyezdsi
u,
enged6lr kiad:isrihoz l'elr6relkdnt eloirr kulturelis rirciksdgv6delmi"rya.arbun
izakhat6srigi
hozzAjir ulitst megadom az alihbi kikritdsekkel:
A ki'itelez6s fiildmunkriit, az erinrerl regeszeri lelohely tert-iletdn, a Fej6r
Megy-ei Nhizeumok Igazgatrfsdgdval (8000 Sz6kesfehdrvdr, F6 u. 6., TLl.:
22/315-583, Fax 22l3ll-734) tdfient el6zetes eg) eztetds utan, a m zeum
rdgdsz sztkemberinek jelenldtdben, rdgdszeti meglfigtelis melleu lehet
vegezni. Az erre vonatkoz6 szerziidd,s megkrit6se ds kiviteri munkiik
soriin
figyelembe kell venni a Kurturalis Or<ikidgvddelmi szakszolgarat drtar az
6rintett beruhiiz:is vonatkoziisdban k6szitett oroksdgrddelmi hatrisianulmrinyt.
Az. egyeztetesen felvett jegyzrikiinywet a munkakezddsig hat6siigomnak meg

kelt,

-

i

-

kell killdeni. A

-

V.

munkiik sor6n

a

sziiks6ges rdg6szeti ,rukf"ludutol

elv6gz6sdnek lehet<is6g6t biztositani kell.
A ftildmunkrik megkezddsdrol Irodrimat elozetesen irisban drtesiteni kell.
Az,engedilyesnek a fbrgalomba helyezdsi elj ri,rrisig a r6gdszeti szakfeladatok
elvdgzdsdt igazol6.
felrart teriiretek kiicrjeddsdt .rrigzito t6pt6kheryes
is rartalmaz6 dokumentumot meg lell kiildenie Hivatalomnak
,..\e\sziwaizot
Allasfogf alrisom ellen jogorvosl attal az engeJdlyezii hatositg
iital az ngy
drdemdben hozott els<ifokri hatiirozat e en tenyultoti fellebbezdssel
lehet 6rni.

a

Esyebek.6ltal6nosel6ir{sok:
Er

l)

Hat6s6gom dpir6si engeddlye 201i. februrir 23.-ie 6rv6nyes _
kiv6ve, ha az dpit6si
idij alatt megkezdt6k e, fotyurruto*n vdgzik , idegen tertiletek
cisszeftiggdsben tamaszthat6 polgriri jogi

munkdt ez

yokban eloirt cngeddiyek beszerz6sdnek
6si engeddly dr-vdnyess6gi ideje a lejdrta
mal, kdt dvvel rneghosszabbithat6.
is felhaszndlharj a, azonban a felhaszniilds
giinak iitruhiiziisiit meg kell kdrni,

2)

5

.

3)
'

.
4)

v6gz6sdnek szakszertisdg6ert.

5)

Az 6pfttet6 kiiteles a kivitelez6s megkezd6s6nck id6pontj 6t. irdsban bejelenteni
a Fejdr Megyei Korm6nyhivatal Kcizleked6si Feliigyelos6ge Utiigyi Osztalyanak a
l9l12009. (lX. 15.) Korminyrendelet 29 -30 $-6nak megfeleloen, a jogszab|ly 4.

6)

Felhivom az Epitteto figyelmet, ha az 6pit6si tevdkenys6get a fentiekben
meghatdrozott bejelentds n6lktil megkezdi, vagy a bejelent6se hi6nyos, akkor
Hat6siigom - mint dpitds feltigyeleti szerv - az 6pit6si tevdkenysdg v6gzes6t

7)
8)

9)

A

Lngeddli'em nern vonatkozik a krjzrntivczctekek beldd6sirc-kivAltdsdra. a
csapadekviz elrezeto rendszcr kiepitescrc. rirepit6s6re antennyiben viz.iogi
lctesitesi engcdil] kOteles . krlzvikigitirs kidpitdsdrc es az cpites k(ivetkezteben
sziiksigessJ viili, i;ik kir i'rgiisdra, ujak relcpitdserc.
Ilat6srigom engedilye szerinti ipitdst csak az engeddlyezett munk6kra jogosult
kivrtelezo vdgezheti. A kivitelezo is a felelos rr.rtiszaki vezeto is felelos az dpitdsi
levdkenysdg - dpit6si engeddlynek megfelelo megval6sitesa6( ds a munkiilatok

sz. vagy 6. sz. m.ell6klet szerinti adatokkal.

hatir ozattal me gti lti a.
A kivitelez6si rnunkdkat csak jogeros ds vdgrehajthatti, dn'6n.ves 6pitdsi engeddly,
az engedelyezdsi zrirad6kkal ell6tott engeddlyezdsi terv birtok6ban szabad
megkezdeni.
A joger<is dpitdsi enged6lyt ds a jogerovel zitraddkolt engeddlyez6si tervet a
kivitelez6s sor6n folyamatosan a helyszinen kell tartani 6s abba az illet6keseknek a
betekint6st biztositani kell. Az engeddlyezett te rvdokument6ci6t6[ elt6rni csak a
lerv ezo hozzirjdruldsiival 6s hivatalom enged6lyd vel lehet.
A kivitelez6s megkezd6se elott tartandd munkateriilet iitadiis-iitv6teli elj6risra
hat6srigom kdpviselojdt meg kell hivni.
A k<izleked6ii l6tesitmenyek forg rlomba helyezdsi enged6ly ir:inti kdrelmet a
forgalomba helyezes tervezett idopontja el<itt - a miiszaki etades-atvdtelt ktivet6
teglesotu 60napon beliil kell be nytjtani az ttak dpitesenek, forgalomba
he-iyezds6nek 6s megsztintet6sdnek engeddlyez6sirol sz6l6 9312012. (V. 10.) Korm.

rendelet 18. $ -ban rneghatiirozott melldkletekkel
l3t26l20}g. sz6mf 6pit6si enged6lyem egrebekben viltozatlan marad'

Ddnt6sem elten a k<izl6st6l sz6mitott

l5

napon beliil lehet fellebbezdst el6terjeszteni.

fellebbezdst az els6fokri kozigazgat1si hat6rozatot hoz6 Fei6r Megyei Korm6nyhivatal
de a
Kcizlekedisi Feliigyel6s6ge Utiigri OsztAly (Sz6kesfehdrvrir, S6rkeresztfri [t 12.), Nemzeti Kcizleked6si Hat6s6g Kcizponthoz cimzetten - lehet 2 p6ld6nyban el6terjeszteni
A fellebbez6s elektronikus titon nem nyrijthat6 be.
A fellebbez6sr6l a Nemzeti K<izleked6si Hat6s6g Kdzpont ddnt'
A fellebbezdsi eljriras dijk(iteles. Az elso fokon eljdr6 kcizlekeddsi hat6sag haterozata ellen
benyrijtott fellebbez6s dija 119.835,- Fl., azaz Egyszitztizertkllencezer-nyolcszazharminctit

A

forint.

jogorvostati etjrir6s dij6t a fellebbez6s benyirjtrisrival egyidejfileg kell a Nemzeti
K6;lekedesi Hat6s6g Magl,ar Atlamkincstrlrniil vezetett 10032000-00289926-00000000
szlrnt eloirlnyzat-felhaszniil6si keretsz6ml6j5ra befi zetni'
A fellebbezdshez metl6kelni kell a befizet6s igazolitsitt'

A

15 nap eltelt6vel
Ezen hatfuozat, ha fellebbez6ssel nem t6madtiik meg, a kcizt6st6l szamitott
,pittelol6rtesitem
figyelembe v6ve a kcizszeml6re tetelt is - joger6re emetkedik, amelyrol az

6

-

'

I

ndokolis

Az Epittet6 nevdben a F()I\4TFIRV Mdmciki 'l'ervezri Zrr. (Budapcst. l.dvohaz'u. 37 .) 2012..
06. 2l .-6n kdrelmet terjesztctl elo Har6s6gomnll a 62 szdmt t'oirt I 7+600 I 8+606 km
szakasz 115 kN-os tcngelyterheldsre val6 burkolat-mcgerositdsrc kirrdott 13126/2009. szAnti
6pitdsi enged6ly hatiirozatunk ervdnyess€gi idej6nek meghosszabbird sa r6rg,vaban.
A 2012. 06. 27 .-6n kelt. I"EiUT,t lS 1816721212012. sz6mti vdgzdsemben meg6llapitoitam az
eljaras dijrit 6s hi6nl potlaskint kdrlem az alAbbi dokumentumok mcgkiildesdt ZO12 Ol . 30.-

az engeddlyk6ro Tervez6 meghatalmaziisa arra, hogy az engecl6lyezdsi

'
.

etj

rirris sordn az

Epf ttet6 nevdben eljdrj on.

a terv korszertis,-igi fcliilvizsgiilata, ds a tervek javitiisa utrin a m6dositott tervr6szek
sztikseg szerinti pdldanysziima. (az engeddlyezeshez sztiks6ges 3 tervpdlddnyoi feliil a
szakhat6szigi megkeres6sekhe z, az adofi iigyben drintett szakhat6s6g sz mfua sziiksdges

o

.
.
.
.
o
A

tartalommal ds reszletess6ggel osszerillitott tervdok ument6ci6t egy.-egy, pdldrinyban,)
a krizmrivekkel tdrtinr egyeztetesrril kdszult jegyz6krinyvek, illetve kcizmiikezeloi
nyilatkozatok,
a csapaddkviz-elvezet6 rendszer kezeldjdnek nyil atkozata,
csapad6kviz befogadci janak nyilatkozata,
a tdmegkdzlekedesi szolgriltat6 nyilatkozata
az drintett ritkezeltik kezel6i ltozzirjirulisa;
az ritiigyi hat6s6gr eljnrrisi dii, illerve szakhat6sagi dij befizet6sdnek igazol6sa,

FOMTERV Lrt. a 2012. 07. 24.-6n
hirinyp6tl6si hatriridii meqhosszabbit6s:it.

kelr, llllol2ol2.7.24 szamu level6ben k6rte

K6res6nek helyt adva az FE/UT,NS/B 1672/512012. sziimti v6gzdsemmel
hatriridot 2012. augusztus 30.-ig meghosszabbitotram.

a

a

hiiinyp6tliisi

A hiAnyz6 dokumentumokat a F6MTERV

Zr1. a 2012.08. 06.-rin kelt levele mell6kletekdnr
A rovribbi iratokat 2012.0g. 31.-en ktildtdk meg.
Az elj{ras meginditdsrirol 2012. junius 26.-in hirdetmdnyi riton drresitettem az 6rintetteket,
lelY a wwy,magyarorszag.hu honlapon, a Fej6r Megyei Kormiinr hivatal honlapjrin, illetve.
r6szben p6tolta.

Hat6siigom hirdet6tribklj

in

kdzszeml6re lett tdve.
A kdzigazgatdsi hatiisiigr elj6r6s 6s szolgiiltatiis iiltaliinos szab5tyai16l szot6 2004. dvi CXL.
towdny 44. $ alapj r'rn az drintett szakhat6siigok iillisfoglaliisiit a hirinyp6tkist kdvetoen az
FEruT/NS/Bi672/8D.012 sziimf vdgzdsemmel megkd(e;.

A

szakhat6sdgok az rill:is IbglaLisukban az alihbi indokoliist adtiik:

' I"19. Meryei Kormfnyhivatar Fiildhivatala, Srirbogdrdi Kiirzeti Fiirdhivatar: ,, A
Fej6r Megyei Kormiinyhivaral Krizleked6si Feltigyelcisdge FEruT/N5/8/6721g/2012.
s
be
aliist kdrt a 62. sz. loili n +600 _ l.g+606 km
s
eB
idejdnek meghosszabbitdsa iigydben indult
e
en
gyhiizi teriileteke .".onatkoz6an.
A Sdrbogrirdi Kijrzetr Frildhivatal a k6relmet, csatolt melldkletet dttanulm6ny ona, es a
hat6skrirdbe utalt kd.ddseket megvizsg6rva megalrapitotta, hogy a tervdokumentiici6
szerinti munk6larok Szabadegyhina kazs,g ktiiteruietdn temr6ibldet 6rintenek,
ds a
6bbiakban Tfvt.) 9 $ 6rtelmdben a term6ftild
eddly kiiteles.
rmdftildet mds c6lra csak kiv6telesen _

(2) bekezd6s szerint,z dtragosn'r

i"oo.,lt.l??13:;"J$il:l;l".T,i;'l:','*:',?;*
7

'csak. id6l€gesen, illet6leg hclyhcz kiitiitt ig6nybevdtcl c6ljnb6l lehet." E. paragrafus ('l)
. bekezddse i(elm6ben ,,az ig6nybevdtclt az indokolt sziiks6gletnek mcgfelel6 legkisebb
teriiletre kell korl:itozni." A 'ffvl. 10. S (3) bekezcl6se szcrint ..a termoliild mds cdl{i
hasznosftlsa iddleges vagy vegleges iehct." A I4. { szerint rciolcges mris cdlu haszllosltas.
ha a) ldbon al16 tcrm6ny megsemnristil, b) termiskiesds kdvetkezik bc, c) az id6szerii
mezogazdasdgi munkak akadiilyozasara kcriil sor, vagy d) a talajszerkezet karosodik.
Megrillapitottam. hogy az igdnybevevo a burkolat-mcgcrosit6sre a Sarbogardi Kcirzeti
Foldhivatalt6l megk6rte a vdgleges miis cdlir hasznositiisi engeclelyt, melyet hi'"'atalunk
megadott, ds 2009. februdr 20.-rin jogerore is emelkedett. Az- enged6ly 2013. februdr 20-ig
6rv6nyes. Ezdrt trirgyi tigyben a termofoldek mennyisigi vddelm6re kiterjedoen
szakhatosiigi enged6lyiinket felt6tel n6lkiil megadjuk'
A fctldv6dilemhez kapcsol6d6 szakhat6siigi dllisloglalasomat a kozigazgatisi hat6sagi
eljar6s ds szolg6ltatris 6ltaldnos szabdlyair6l sz6l6 2004. 6vi CXL. tv.44-45. $-ai, valamrnt
a Tfvt. 8. $-a alapj6n adtam meg.
Szakhat6sigi hataskcir<imet a 34712006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32lA. $ 4. sziimf
melldktete, i Tfvt. 7. { (l) bekezd6se, az illet6kessdget a ftldhivatalokr6l, a F6ldm6r6si 6s
T6v6rzdkeldsi lnt6zetr6l, a F-cildrajzin6v Bizotts6gr6l 6s az ingatlan-nyilvantartesi eljaras
ds
r6szletes szaball,airol sz6l6 338/2006 (XII. 23.) Korm rendelet 3 $ (4) bekezd6se
metldklet6nek 7. pontja dllapitja meg."
Viros Jegyz6je: ,,A Fejdr Megyei Kormanyhivatal
Dunarijvriros Megyei Jogri
-utiigyi
osztaly szakhat6s6gi iilliisfoglal6s kiadrisa cdljSb6l
Kcizlekldesi netiigyLlosege
t . f6tt 17+600 - 1 8+606 km sz.) kciz<itti szakasz 1 15 kN-os
megkereste hat6s6gomat
-val6 i 62.
burkolat megerosit6s6re kiadott dpitdsi enged6ly 6rvdny6nek
tenielyterhel6sre
meghosszabbitdsa tigl dben.
"benyrijtot
dokumenrumok vizsgdlata 6s a rendelkezdsre 6[16 adatok alapjan
A
6pit6si
megdllapiiom. hogy az aut6piilya szakasz vdgleges iizembe helyezdse az 6ltal6nos
vonatkoz6
,ru*batyoknut, 6pii6si etoirdsoknak, az OTE ( eloiriisainak. valamint a teleptil6s
foglaltak
reszben
rendelkez6
6pit6si 6s szabilyainak megfelel, ezdrt a nyilatkoztam a
szerint.
Fenti nyilatkozatomat az CLX. tdrv6ny (KET.) 44 $-a alapj rin adom ki"
jogszabdlyi
Az tinrlllO jogorvoslatot a KET. 44 $. 1O; bekezddse alapjhn zirtam ki. 6s e
helyre hivatkozrissal adtam trljdkoztat:ist a jogorvoslat lehetosdgdrol'
iutorago- hatiiskcirdt a ZOOq. evi C>it-. tdrveny 44 $-a, a Nemzeti K6zleked6sia
Hatosairot sz6lo 26312006. (xll. 20.) Korm. rendelet 3- sziimir melldklete, illet6kess6gdt
"
34312006. (XII.23.) Korm. r' I $ (l) a) bekezd6se 6llapitja meg

AFej6rMegyeiRend6r-f6kapit6nys6g:,,...Szaklrat6s6gi6ll6stbglal6somkiadrisakora
k6zt; jebd:;k, forgalomtec'hnikai elemek 6s elhelyez6siik k<izleked6sbiztons6gi

szernpontb6l val6 megfelel6s6g€t Yizs96ltam
val6 burkolat
A 62. szimu fott l7+600 l8+606 km szakasz I I 5 kN-os tengell'terheldsre
terg)'6ban
meger6sit6sre kiadott dpit6si enged6ly 6rv6nyessdgi idej dnek nregl.rosszabbitiisa

-

kifogiisunk nincs.
€s
A kizitelez6s ideje alatt marad6ktalanul be kell tartani az utak forgalom szabAlyozirsAr6l
kdztti
a
tov6bb6
a ttizr:ti jelz6sek elhelyez6s6r6l sz6l(t 2011984. (XII. 21.) KM rendelet,
(a
k.irl"k"dt, szabityair6i sz6l6 111975.01. 5.) KpM-BM egyiiues rendelet toviibbiakban:

KRESZ),valamintak<izutakonvdgzettmunkakelkorlitozdsi6sforgalombiztonsagi
to,.t"meny"l'olszol63l20Ol.(I.31')K6VIMrendeletvonatkozoeloirAsait.
T6jdkoztatomaziigyfelet,hogyaklzigazgatAsietjrtu6sazeljlr6hat6sagl6l.trkeTett
,riurraragi megkJi"sds.e t iiatutuot 2612. augusztts 14.-6n indult. A szakhat6s6gi

8-

eljiir.isra iriinyad6 tig,r int6zesi hatiirido lia l(jr\,in) vagv kormrrnvrcndclet miisk6nt nem
rendelkezik l5 nap. Igy az iigyint6zdsi hatiirido utols6 napja 2012 augusztus 30.
A szakhattisiigi 6lkisfiiglalds kiadlsilra a tdrvenves hatarid6n beliil keriilt sor. igv a Ket.
33/A. Q alkalmazzis6nak nincs helye.
Az cin5ll6 jogorvoslar(lr a Ket. 44. { (9) bekezddse alapjin zlrtam ki. s e jogszab6lyi helyre
hrvatkoziissal adtam r6jdkoztatiist a jogorvoslat lehetos6gerol.
Alkalmazott jogszabf lyok:
. a kdzriti krizlckedJsrcil szol6 1988. dvi l. r6rv6ny 29. g - 31. (-a,
o a Nemzeti Kiizleked6si Hat6s6gr6l sz6l6 26312006. (XIL 20 ) Korminy rendelet 8/A.
ti-a, illetve a i. mcll6klete.
o a kdzigazgat:isi hetos6gi eljiiras ds szolgiiltatatds iiltalzinos szabrill,air6l sztil6 2004. dvi
CXL. t0n6n\, 44. g, ds 45. g-a. rovribbri a 20. g (l) bekezde se figyelemmel a 2l. $
( I ) bekezd6s c) pontjara
o az utak forgalom szabiily ozitslr'l 6s a kcizriti jetzdsek elhelyez6sdrol sz6l6 20/1984.
(XII.2l.) KM rendelet.
o a kcizriti krizlekedds szabiilyairol sz6lo 111975 (ll. 5.) KPM-BM egytittes rendelet
vonatkozo rende lk ezese i,
o a Rend6rsdg szerveirol es a Rend6rs6g szerveinek feladat- 6s hatdskcirdrol sz6l6
329/2007 . (XII. I -r.) Korm. rendelet I L (2) bekezd6s c) pontja,
S
r a Rend<irsdg szerr ei illet6kess6gi teriiletdnek
megellapitasardl szolo 67/2007. (XII.28.)
IRM rendelet l. {-a."

o Fej6r Megyei Korrninyhivatar Fiildhivatara: .,A Fejdr Megyei Kormiinyhivatal
-iz
Kcizleked6si Feliigyclcisdge Uttig,'-i Osztrily tiijdkoztatiisa szetint

hivatalom

iiltal vizsgiiit

tervekben vdltozds nenr tcindnt,

eredeti eljririisban

igy a I'enti szimt

:ilkisfoglal6somban leirtak drvdnyesek jelen eljiirasban is.
A fentiekre tekintettel a rendelkezci rdszben foglaltak szerint ddnrdttem.
Dtintdsemet
oztam.
Allesfoglali
6s szolgdltatiis iiltal6nos szabalyair6l
sz6lo 2004.
15. $ (4) bekezd6se alapjrln adtam ki.
zd6se alapjin zitrtant ki, s e jogszabiilyi helyre
lat lehet6s6gdr<il.
bekezddse alapj|n zlrtam ki. Az etj6rdsi
meriilt fel, ezert annak megiillapitiisiir6l ds

Fejer Megyei Kormdnyhivatal FrtldhivatakiLnak hataskor6t 6s iltet6kessdg6t a
{fttldhivatalok6l
sz6ki 338/2006. (XII 23.) Korm. rendeler rillapirja meg.,,
' fej6r .Y-"gV"i Kormrinyhivatal
mi lgazgatris6ga: ,,A Fej6r
Megyei Kormiinyhivatal Nitv6ny- 6
egah& ;egtere'ses jrkezett a
Fejdr Megyei Korm6nyhivatal Krizl
tiigr.i Osztrilyt6l a 62. sz. fott
17 +600 - l8+606 k,r kdzdtti szakasz burkolat-megerosirds;
kiadott 6pitdsi engeddry
ydban.
yez6si elj6riisban 16.2/30363/ I /2009. szilmon
en eljrirzis csak az dpitesi engeddly hatrilyrinak
elmi eloiriisokat nem teszek. Az engeddly
om a korzibbi szakhat6srigi iilldsfoglal6sunk

el<iirrisait.

Az iigyfdl a szakrat6s6gi 6lr6sfoglatris elleni jogorvoslati jog6t a Ket.
44. g (9) bekezddse
alapjrin az drdemi hatiirozat ellen iriinyur6 fe ib6ezes kereidben gyakorolhada. '
Szakhat6srigi kcizremiikdd6sem jogalapja:
9

.
.
o

o

..a,fov6rosi ds megy'ei kor miinl'hivatalok mez(igazdasdgr szakigazgatiist szeneinek
kiielcildsdr6l" sz6l6 328/2010 (Xll.27.) Korm. rendelet 17. \ ( I ) bckezdise:
..a lerm(ifitld v6dclmdrol" szol6 2007. evi CXXIX. torvdny ('l fiv.) 12.N ( I ). 53 Q (l )
bekezdesei ds 54. $:

,,a kozi}azgatiisi hatosagi eljfriis es -"zolgiillatas 6lraliinos szabiilyair6l" sz6l6 2004. 6vi
CXL. tt rvdny (Kct.)'14. {;
,,az dpit6siigyi hatosdgi eljiirdsokrol is az dpit6siigyi hattisrigi ellcnorzesr6l" sz6lo

(lX. 15.) Korm. rendelet 6. $ (l) bekezdese,
Fej6r Megyei Korm{nyhivatal Fiiklhivatala, Dunarijvi.rosi Kiirzeti Fiildhivatal: ,,A
19312009.

Fej6r Megyei Korm6nl,hivatal Kozlekeddsi Felijgyelos6ge tJtiigyi oszt6ly,20l2. augusztus
to.-en szakhatos6gi 6lkislbgtakis kiadiis6ra irdnyul6 megkeresdssel dlt a ..62. sz. 16rit
17f600 l8r-606 km szakasz ll5 kN,terhel6sre val6 burkolat-megerosit5s dpit5si
engeddly drv6nyessdgi idejdnek meghosszabbitiisa " targyf kozigazgatasi hat6srigi elj iiLras
kelet6ben. Megke.esdrdhez melldkelte a fiildv6delmi ellfiris igazgatitsi szolg6ltatdsi
dijrinak megfizetds6rtll sz6l6 igazoldst. A megkeresds alaplln 2012. augusztus 11.-dn a

fiildvddelmi eljiirds me gindult
Szakhat6srigi iilldsfoglal6som kiad6sa drdekdben a korzeti foldhivatal fctldv6delmi
szaktertilet6t tekintve a hat6skiirombe uralt kdrd6seket megvizsgiilva, az alabbiakat
6llapitottam meg:
A tervezett ldtesitmeny az ingatlan-nyilvdLntartds szerint tribbs6gdben itlagosniil jobb
minos6gii ingatlanokat 6rint.
A termofold vedelmdrol st.6l6 2007 6vi CXXIX tv 8 Q drtelm6ben' ha a m6s hat6siigok
kozre' a
enged6lyez6si eljiirdsiiban az ingatlantigyi hat6siig szakhatosiigkdnt miikddik
t...Omia v6delmdnek irvdny&itdse 6rdekdben irv6nyre kell juttatni, hogy az
enged6tyezdsi etjdr6s aki eso tev6kenys6g
gyakorl6sa lehet<is6g szerint a gyengdbb
m6rtdkii term<iliild igdnybev6teldvel t6rt6
megfelel<i mezogazdasigi hasznosithat6s6giiL
meg kell tagadni, ha az engeddlyez6s irdnti
6rint, azonban a tervezett tevdkenys6g v6g
vagy 6tlagosniil
gyakorl6srira hason16 kcirtilmenyet er'tettielek esetdn 6tlagos min6sdgii
gyengdbb minos6gii term6f<ildeken is sor keriilhet
a gyengdbb
A Tfvt. 11. $ bek. szerint, term6ftildet rniis c6lra csak kiv6telesen elsosorban
jobb
minos6gti
min6s6gii term6fdtd ig6nybev6teldvet - Iehet felhaszn6lni. Az 6tlagosniil
helyhez kotdtt igdnybev6tel
termof<ildet miis c6[ra hasi,.nositani csak idolegesen, iltetSteg

ki6pitesdt, valamint
".tlauott"t",.Helyhezk.it,lttig.nyb"rdtetnekkelltekinteniktikinrisenamegldvo
l6tesitmdny bovitdset, koztekedeii 6s ktizmii kapcsolatainak

a

sziiks6ges ldtesitm6nyt is. Az
brinyaiDemet €s az egy6b termdszeti kincsek kitermelds6hez
teriiletre kell korkitozni'
ig6nybev6telt az indo-kolt sziiksdgletnek megfelet6 legkisebb

ADunarijvarosiKdrzetiFcjldhivatallo.o31-612009.sziimonv6glegesm6sc6lt

.

hasznositdsienged6lytadottkia62sz.foil0+000-40+465kmszelv.k<izrittiszakaszfurak
cdljeb6l' rn1l u
115 kN-s teng;tyt;hel6s; tort6n6 burkolatmegerositdse
^?:lluJ^ueto'
kiilteriileri 057t13,05gng,059/18,059i17,059/i,060, 06l12,O7411,0'7814.08016,.09913'
099122,123,124,125'126,127,/2'8,ztReeaheskiilter[tetiOl74'0179'0182ll'0184/l'
0254, 0253,0186, 0168, 0161, cl 58, 0152,
052118, l1g, 120, l2l, 122, 123, 126, 127 ' 06
l2g, 128, O25l1o, 19, 18, 17, 16., /5, 14- 3. t2
/9, il2, t48. /18. /19. t2O. /21.122.2J- tll.
13, 0116lt, o32oll2t, 0320126, 127, 128;
t0

-

ftildrdszletekb6l bsszc'cn 7.6041 ha nagysiigir. 213.10 Ak drtekii term(ifcildrc \onatkozotr.
Az engeddly a.jogeriire crrelkeddstol sziimitotr 4 evig. azaz.20l3 iprilis 15.-ig hatalyos. A
m6s cdlt hasznosit6si'rt kiszabott fcildvcdelmi .jiirule k megfizclc:e a mAs cdlI hasznositzis
rnegkezddse napjrin escdekes. A lbldvddelmi.jarul6k betizetdsre 1009. november 4.-6n sor
kerult.

A fentiek alapj rin, a 62. sz. f6 ,t 17+600 lg+606 km szakasz. l15 kN terheldsre val6
burkolat-megerosit6s dpit6si engedely irvdnyessegi ide.iinek meghosszabbitiisa
fctldvddelmi 6rdekckct nem sdrt. A fc,ldvedelmi kovetelminyek drvd-nyre juttatiisa
erdekdben a szakhat(rsiigi hozzrijiiruList, a ternirifrild m6s celrj lasznosit6s6ra vonatkoz6
kikrit6sekkel megadtarn.

Dontdsem a tern.rofriki videlm6r6l szolo 2007. dvi CXXIX. rv 5- 13.
$-in. 16.-17 $-an, l gl-? $-to, a kcizigazgatiLsi hat6siigi eljrirris 6s szolgriltatiis riltaliinos szabalyair6l ,rilO ZOOq.

CXL. tv. 44. g-rin ds a t'enti jogszab6lyokon alapui
Hat6sdgom hariiskcircr a rermofrird vedermcrol szoro 2007 . evi cXXIX tr,. 9. g (
l)
bekezd6se. 6s a Nemzeti K<izleked6si Hatoseigrol szolo 26312006 (x .
20.) Korm. rendelet
4 $ (5) bekezddse, illetdkess6gdt a ftildhivatalokr6l, a Fctldmdrdsi
di Tavdrzdketdsi
Intdzetrol, a Fcildra-jzin6v Bizoftsegr6l 6s az ingatlan-nyih ,ntartasi eljiiriis
r6szletes
szabalyair6l sz6lo 138,2006. (XIL.23.) Korm. rendelei rillapitja meg.
A fellebbez6si jogot a ktizigazgatiisi hat6siigi eljiirris 6s szolgiihatiis 6ltakinos szab:ilyairol
sz6l6 2004. CXL. tv. 14.Q (9) bekezdese zirja ki.,,
trisriga: ,,A Frivilrosi 6s pest Megyei
Igazgat6siiga. mint a pest Megyei

.

m,,kak";prlsf3,J:t:r"yilrJ'j".Iil;::

i

A

fentiek figveremr,e v.6tele meuelt. Jt":XiL:lt

ffiiil"

u.,unyess6gi idej6nek

meghosszabbitiisanak akad:ilyrit nem riittam, ez6rt szakhat6s6gk6rt
hozzrij6rultJm.
Szakhat6srigi rilliisfogral6som at az Evt. r. g-a, 4.
6, (r) bekezddse,

varamint a
$-a,
$
mez5gazdasAgi szakigazgatlsi szerveinek
m. rendelet (tovribbilkban: Rendelet) 12. A ( I )
es 2. sz mu melldklete szerinti illetdkessdgi

o

r

pontja, illetdkes seget a 26?/2006. (xrl. 20.) Korm.
rendelet r $ (2) bekezddse ds r.
melldklete rillapitia mcg.
A fetlebbez6si jo grol a2004.6vi CXL. Tcirvdny 45 (2)
pontja rendelkezik.,,
$
Fej6r Meryei Katasztr6fav6dermi rgazgatitsfug Dunarijvrirosi
Katasztr6fav6dermi
Kirendelts69: in,.loklas ndlkiil.

KDT

Infrastr
00365
kN_os
I

Term
. (I I
6522)
al6 b

6s Viziigyi Feliigyel6s6g: ,,Nemzeti
Viici u..
I i)gyfei azon"osiro (KUJ r:

I

_a5

sz. f<irir 17+600 _ tA*6g6 km szakasz l 15

ger<isitdsre kiadott 6pit6si enged6lydnek

ll

-

meghosszabbfliisihoz

a l"ejir Mcgl'ei Korm6nvhir.atal Kozlekedesi Feltigvel(isige

kert

szakhat6sdgi dllaslir gl alast.

A Fettigyelosig az ipitisi engeddly kiadrisrihoz a287'7312008. tigyiratsT-6mt is 357312009.
iktat6sziimri szakhat6s6gi dlliisloglaldsban hozzitlirult.
A k6relmet. a csatolt mellikleteket fttanulm6nyozva, a hatriskdrcimbe utalt kdrddseket
megvizsg6lva megillapitom, hogy a t6rgyi dpit6si enged6ly meghosszabbit6siinak
krirnyezetv6delmi. lermdszet- 6s tajvidclmi. viztigyi szempontb<il akaddlya nincs. ezdrt a
szakhat6s6gi hozzii.i6ruldst megadom.

Feliigyelos6g a dont6s6t a k<irnyezetvddelmi. term6szetv6delmi, vizugyi hat6srigi ds
igaz.gatiii l'eladitokat ellat6 szervek kijelriles6rcil szol6 34712006. (XII.23.) Korm. rendelct
dltaliinos
liorabbiakbun, Korm. rendelet) 8. $ (l)-(2) bekezd6se, a kdrnyezet v6delm6nek
Nem:ctr
pontja,
a
szabhlyair6l sz6l6 1995. dvi LIII. tdN6ny 66. $ (l) bekezdds e)
Ki)zleiettdsi llttrtiliigril szdl6 26312006 (Xt\.20.) Korm rendelet 8/A. I (2) bekezd6se
illetve 3. szimrl mell6klete szerinti hatdskcirdben, valamint a Korm. rendelet 5. $ (2)
is
bekezd6se ds l. szamri melldklet IV. fejez.et 3. pontja 6s u kozigrtzgatdsi hot6stigi eljdrds
(l)
c)
bekezdds
2i.
t6rv6ny
$
szolgdltatds dltalitnos szabolyair'l sz6l6 2004.6vi cXL.
pontja szerinti illetdkess6ge alapj6n elj 6rva hozta meg.
A szakhatos6gi megkeres6s 2012- augusztus l0-6n drkezett. a Korm. rendelet 39. $ (l)
le.
bekezdds6ben-foglaltak alap.idn az iigyintdzdsi hat6rido 201 L szeptember I l-dnj6r
dnrill6
A szakhat6sagi iilkisfoglalas ellen a Ket. 44. Q. (9) bekezddse drtelmdbeneljdrast
az
hidnyriban
fellebbez6snek nincs helye. az csak azeliiiLrast tezrir6 hatirozat. ennek
megsziinteto v69z6s elleni fellebbez6sben trimadhat6 meg'

A

Ak<imyezetvddelmi,term6szetv6delmi.valamintaviziigyihat6s6gietjiir6sokigazgat{si
5. (XII 27 ) KvVM rendelet (toviibbiakban: DijR.) 2 S
I
szo
i wolgdltatdsi dijat kell fizetni a kdrelemre indul6
r
(1)
elmi. vatamint viztigyi hat6sdgi 6s szakhat6srigi
k<ir
eljrirrisok6rt.

ADijR.l.melldkletVl.r6sz4.l.pontjaszerinlazigazgatlsiszolgriltatiisidijm6fl6ke
14 000 Ft. Az'Ugyf6l a dij at megfizette "
Fej6r Megyei Kormf nyhivatal Kultur
Kormiinyhivatal K<izleked6si Feliigyelos
17+600-18+606 km szakasz l15 kN-os te
kiadott enged6ly m6dositdsa (6rv6nyess6gi
megkeres6s 6rkezett Hivatalunkhoz.

Amell6kettk6relematapj6nmeg6ltapitottam,hogyatervezettberuhiiz6sr6g6szeti
lel6helyet

6rint

a kulturalis
szabdlyokrirl
mi szakigazgat[si szervekr6l, 6s eljar6saikia vonatkoz6 6ltal5nos
melldklet A'
10. (XII. 27.) Korm. rendetet (a iovibbiakban: Kr') 2 sz6mi
pontj6ban felsorolt szakk6rd6seket vizsgriltam
elj6r6sorn sorin

a

Kulturriiis Ortiks6gv6 delrni Hivatalr6t,

Arendelkezdsemreiill6adatokatapjrinmegrillapitottam'hogyal6tesitm6nyarendelkezo
reszben el<iirt felt6telek mellett felel meg'

Irodam jogelodje a Kulturiilis 0
t6rgyu iigYben 2009. m6rcius 2
tartalmrival megegyezo tartalmri dll
A Kdtv. 20lA. $-a alapj 6n eloirand6 el
tekintettel arra, hogy a beruh6z6shoz m6r k
fog megval6sulni eltekintettem'
megerOsites, u t".u'her6, rdszben m6r bolygatott teriileten
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A

kulturiilis rirdksig r'6delrl6rol szril6 2001. l.XIV.

n,

(K0tr ) I 1 r\-a dflelmdbcn
alrtt zillnak.

a

rdg6szeti lel(ihelyek e tirrvdny erej6ndl fogva 6ltalinos vddelern

Kikcitdseimet az al[bbiak alapjen rettem:
A rendelkezo riszben tctt kikritdseimet a Kritr, 22.$ (l) 6s (2) bekez-ddsdre tekintettel
iillapitottam meg. mir cl a tervezctt beruhriz6s a 7 0749 lclohcll -azonosit6 szrimot viselo
regdszeti lclciheli,et drinti. A tervezett munka kikcitiseim hetart6sa melletti elvegz6se nem
s6rti az dr<iksdgv6delenr erdekeit.
Felhivom az engeddll t k6r6 figyelmdt, hogy a beruhdziisi teriilet vonatkoz6 szakasza a
kulturiilis ordksdg v6dclm6r6l sz6l6 2001. dvi LXIV. trirv6ny (a rovribbiakban: Kdtv.) 7.
$

l T pontja drtelm6bor r6g6szeti drdekii tertiletnek minosti[, mivel annak k<izel6ben
nyilviintartott rdgeszeti lel6hely taldlhat6 (KOH nyilvAntart6si azonositti sz6m:22339\, igy
a vizsgalt tertileten r6g6szeti leletek ds emlikek elclkertilisdve I is lehet sziimolnl,
A Kdtv. 19. $ (2) bekezddse szerint a r6g6szeti drciks6g eremei a r6gdszeti erdekti
tertiletekcil csak regdszeti felteras keretdben mozdithat6k el.
igy javasoljuk, hogy az els<idleges {itldmunkdk v6gz6se sordn bizrositsanak regdszeti
megfigyeldst. Ha a r6g6szeti megfigyel6s soriin rdgdszeti leletek, objektumok vagy rdtegek
kertilnek elo, el kell vi.gezni azok r6gdszeti feltrirrivlt.
Ha a rdgdszeti szakfeladatok v6gzdse esetdn kiviili ftldmunkrlk sorrin viiratlan rdgdszeti
lelet vagy emldk kertii el<i, vagy ennek gyantja felmertil, a mr-rnkdkat azonnar abba ke[
hagyni' az emldket vagy leletet az illetdkes teleptildsi <inkormiinyzat jegyz6jdnek
haladdktalanul be kell jelenteni, ds a helyszin, illetve a lelet orz6sd
l.

Mindemelletr 6rtesitcni kell a Fejdr Megyei Mtzeumok
0
Szdkesfehdrviir, Fo u 6. tel:22/3t5_583, fax:123fi -734). A bej
g
elmuiasailsa a 1911200r. Korm. rend. 3
$ (3) bekezdise drrelmdben cirdksdgv6delmi

birsiig kiszabdsAr vonhatja maga u16n.
K6t-u, 7 i 2l por)tja
1
_szerinti r6gdszeti megfigyeldsre vona[kozo kriltsdgviseldsrcil a
Kritv 23 g (l) bek. rr:ndelkezik.
a fiildmu rik soian nem r,6rt m6don elokeiilt rdgdszeti
emldkek eset6n tortdni! int6zkeddseket aK6tv. 24.
$_a hat6rozza rneg.
Szakhat6s:igi rilkisfoglaliisom Kr 6
(l)
bekezddsdn, 2 $ (2) bekezddse arapjin az r.
$
s-ziim-ri- melldklet 8 pontjan, valamint a Ne
zeti Ktjzleked6ii Hat6siigr6l szolo'i63lzo16.

(2)
3. sz. mclldktet I0. pontjrin, tovribbii a
kdzigazg.atisi hat6srigi elj driis ds szo
iinos szabdlyarr6l szilo ZOOq. dvi CXL.
tdrvdny (a tovdbbiakban Ket.) 44.g (l
alapul.
A jogorvoslati utat a Ket. 44. $ (9) bekezd6se alapjrin iillapitottam
meg.,,
A Honv6delmi Miniszt6rium Hat6sigi Hivatar a 2012. 08.16.-dn kelr, 4316-r
r2012krho
szdmri leveldben megrlrapitotta, hogy a trirgyi beruhiizas
honv6delmi . retve katonai cdru
l6tesitmdny miikctd6si-, vagy vdd6teriir.tdt u.n-' drinti, ez-dr.t
hatriskdr hianyaban a
szakhat6siigi eljar6st nregsztintette.
(Xn.20.) Korm. rendclet 8/A. g

o

A

tervezett krizlekeddsi Igtes]tl,ilyel megdpitdse Dunaujvrir.s
Megyei Jogrl Vriros
Jegyzojdnek 2012. 08. 17--6,n 36663-2/zotz.-s)arntt szakhat6s6gi
rillisfJilakisa?erint, a
targyi l6tesitmdny az tarinos dpitdsi szabiiryoknak, 6pit6si eloir6sor<nar.,
*a, oiEri
'
el6irdsainak, varami,t a tcrepiir6s vonatkoz6 epit6si es szabdrjainak,;;;f.l;l;'*"
A fenti indokok miatt a7 Epitteto kdrerme targyihan a renderkez6 r6szben

hatiiroztam

A

fogrartak szerint

.

r,enlelk3z9.re_szben szcrepl<i drintds meghozatara
sordn

a kizigaz.gatasi hat6sdgi eljri.is ds
eltal6nos szal;rilvair6l sz6l6 midositott 2004. evi cX-L.
icrrvdny 1u toiauu'iutu-,
::o196]?6^.
Ket ) 20 $ (l) bekezdds6ben, toviibbii a Nemzeti Kcizlekeddsi
Hat6srigr6i sz6l6 m6dositott
263/2006
20 Kormriny rendelet 4.g (5) bekezddsben meghltiirozott
hat6Jcir<im

(xll

)

-

13 -

alapjAn, a l'oviirosi ds megyei korrr.riinyhivatalokrtil szolti 288/2010.
t. { (l) bekezdds6ben meglelcilt illetdkessdgi tertiletemen .jdrtam el.

(XII. 2l .) Korm.

rendelet

Dontdsemet a Ket. 29. $ (l) bekezd6se. a 71. d tl) bekezddse. valamint a 102 $ (l)
bekezd6se, 6s a 104. $ (l) bekezd6sc, tor'ibb6 a kcizuti kdzleked6srol sz6l6 tdbbsz(ir
m6dositott 1988. dvi l. tcirv6ny 29. $ (7) bekezdcse. az utak 6pit6sdnek, forgalomba
helyez6s6nek ds megsziintetdsdnek enged6lyezdserol sztilo 9312012. (V. 10.) Korm. rendelet
l0-'15. $-a 6s az utak forgalomszabalyozilsiir6l 6s a kdztiti jetz6sek elhelyezes6rol sz6l6
trtbbszdi m6dositott 2Ol1984 (XIl.2l.) KM rendelet, a ktizutakon v6gzett munk:ik
elkorl6tozasi ds forgalombiztonsrigi kdvetelminyeirol sz616 3/2001 (1.31.) KdViM rendelet
alapjiin hoztam meg.
R iellebbez6s lehetosdgdt a Ket. 98. $ (l) bekezd6se, illetoleg a 99. $ (l) bckezd6se alapjdn
biztositottam.
Az engeddlyez6si eljdrrisi dijat az tttigyi hat6srigi eljariisok dijair6l sz6l6 ttibbszdr m6dositott
2dg;7. oil.12.) (HVM iendelet 3. $ (1) bekezd6se alapjan altapitottam meg, az l. szamri
mell6kletben szereplo dijt6telek fi gyelembe vete[6vel'
A fellebbez6si eljrirrls dijrira az ftiigyi hat6s6gi elj6r6sok diiair6l sz6l6 tdbbszcir m6dositott
261199'1. (XII.l2.) KHVM rendelet 2. $ (l) bekezd6se vonatkoznak'
Sz6kesfeh6rvar, 2012. okt6ber 2.
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4.Fej6rMegyeiKormri,rryhivatalFdldhivatalaSarbogrirdiKtirzetiFcitdhivatal
Sdrbogard, H6s6k tere 17'

5.Fej6rMegyeiKormrinyhivatalFtildhivatala3-000Szetesfeh6rvAr,Y

6.

rkot]iJlt22-24

Fel6r Megyei Korm6nyhivatal N6v6nyOrszAg itt23'
2481
Tiaj,r6de"lm i
-Velence Pf' 431'
7. Pest"Megyei rcormany H'ivatal Erd6szeti Ig' 2101 Goddllo
De6k F u 2'
S. f"ie. MJlyei Rendor-f6kapitri'nys6g.
-Szdkesfeh6rvar'
e. f drep- D-unantuli Kcimyeietv6de lmi' Term^6-szetvddelmi
8000 Szdkesfehervri'r' Hosszrisdtatdr
ls Vtziigyi
I 0. Fej6r Mlgyei Kormanyhivatal Kdz6p-dunantrili.
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Feliigyel6sdg

i<,ifu"afii'Ortiks6gv6delmitrod6ja
14-

Sz6kesfeh6rv6r,Y6rkorit22'24'

1

I

l. Irejdr Megl'ei Karasztr6favddelmi lgazgat6sig

Dunaujr'6rosi Katasztr6favedelmi Kirendelts6g 2,100I)un.rirjvdros, Tiizolt6 u 1.
12. Magl ar Bdnl iiszari es Frildtani Hivatal
Veszprdmi Biinl akapitdnysrig
82l0 Veszprern, l,f. 1098.
13. Dunarijviiros Megy ei iogri viiros Jegl'z(ije 2400 Dunar-ijveir.s. vi,iroshdz t6r L-2.
Kiizrit- 6s vizfoll :is kezel6k:
14. Kcizlekeddsfelleszr6si Koordinzici6s Kcizponr 1024 Budaposl. Lri'ohziz u. 39.
15. Magyar K0zirt NZrt. 8000 Szdkesfeh6rvdr, Berdnyi [t 13.
l6 Perkiita Nagl kcizseg onkormiinyzata 243 I perkiitrL. Szabadsiig tdr l .
17. Szabadegyhd 7,a Ktizseg Onkormiinyzata 2432 Szabaclegyhaza, Kossuth u. 2.
18. Dunatjviirosr Vizgazdiilkodrisi Epitoipari 6s Kdrnyezetl.edchni Tdrsulat
2400 Dunarljviiros' Papfrgydri r-it 30'

fiimegkiizreked6si

szorg6rtat6:

19. Alba Y ol6n 7.rt.

Kiizmiikezel6k:
20. E.ON DD GtthAl,tzati Zrt.
21. E.ON DD Gizhdl,'zati Zrr.
22. FGSZ F6ldgazszdllft6 Zrt.
23. INVITEI- Zrr.
2400
24. Magyar Tele kom \vrt.8000
25. E.ON DD Aramhiil6zati Zrt.
26. Magyar Villarnos Miivek Zrt.

27.MAviRZfi
28.

hattir

1255

8000 Sz6kesfeh6rvrir, Borgcindr rit 14.
7100 Szeksziird Keselyiisi itr 2. Pf .:76.
8000 Szdkesfehdrviir, Kirillysor 1/A
8600 Si6fok. Tanricshiiz u. 5 PI. 102.
Dunatjvdros D6zsa Gycirgy rit 3.
Szdkesfeh6rvdr Petofi u. 4. tsz 30
7100 Szekszdrd Kesetyrisi ir2. Pf.:76.
1255 Budapest, l5 Pf. 77.
Budapest. Pf. 158

Az 6rintett ingatlan tul:r;donosok hirdetm6ny ritj:in 6rtesiilnek.
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