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Telefon: (06-1 ) 478-44-00

Targy: 71 szdmd, Rekospalota - Ujpest - Viicret6t
- Vdc kozotti vas0tvonal el6v6rosi cel0
fejlesztesere, valamint kapcsolddd rij kdzrti
fejlesztesek es kozuti korrekciok megvalositasera

vonatkozo k6rnyezetv6delmi en gedely

sarAnozar

Az Epit6si 6s Ktizleked6si Miniszt6rium (1054 Budapest, Alkotm6ny u.5., a tov5bbiakban:

KOrnyezethasznal6) meghatalmazasa alapj6n a FOi/TERV [,46rnoki Tervez6 Zn. (A24 Budapest,

Lovohaz u. 37., Cg.: 01-10-045561i tovebbiakban: lvleghatalmazott) eltal benyUjtott kornyezetl

hatasvizsgalati eljaresra vonatkozd kerelem es dokument6cio (a tovebbiakbanr DokumentAcio),

valamint a kArnyezeti hatAsvizsgAlati es az egysdges kornyezethasznltlati enged4lyez'si eljar,sr'l
szdl6 314/2005. (X|1.25.) Korm. rendelet [a tov6bbiakban: 314/2005 (Xll 25) Korm. rendelet] szerint

lefolytatott kdrnyezeti hatasvizsgelati eljdras alapj6n a7'1. sz6mi, Rekospalota - Ujpest - Vacrat6t -
VAc kdzaitti vasotvonal el6v6rosi c6l( fejleszt6s6ro, valamint kapcsol6d6 Uj k6zriti fejleszt&ek
6s ktizUti korrekci6k megval6sitasara

kdrnyezetv6delmi enged6lyt

adok a rendelkezo 16szben foglaltak megtartesanak k6telezettsege mellett

A314120A5. (Xll. 25.) Korm. rendelet 5. S (2) bekezdesenek cc) pontja alapj6n a fentiekkel egyidej0leg

megSllapitom, hogy a tervezett beruhazes a l6tesit6s helye szerinti telepail6srendezesi

eszktiztikkel csak r6szben van 6sszhangban, azonban az osszhang legkes6bb a tervezett

kivitelezosi tev6kenys69 megkezddseig megteremtheto.

Felhivom a figyelmet, hogy a kizar6 okot a kivitelez6si tev6kenys6g megkezdes6ig meg kell

szaintetni.
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1. K6rnvezeth n e16 adatai

Neve:

Szekhelye

KSH szam

KUJ:

ALAPADATOK

Epit6si 6s Kozlekedesi Miniszterium

1054 Budapest, Alkotmeny u. 5.

15847397,841 1-31 1-01

103 979 564

2. A l6tesitmenv helve

Budapest F6v6ros lV. kerillet, Budapest Fovaros XV. kerirlet, Dunakeszi, F6t, Mogyordd,

Veresegyhaz, Erddkertes.drbottyan, Vachartyan, Vacrdt6t, Csdrog, Vac telepulesek kozigazgatesi

terirlet6n belii,.

A l6tesitmeny KTJ szama: 103 043 280 - Rakospalota - Ujpest - Vecratot-Vac vasutvonal el6varosi

c6lI fejlesztese

A nyomvonal kialakitast tekintve a jelenlegi 71-es szdm0 vas0wonal fejlesztese a cel, a megl6v6

infrastrukt(rra nyomvona16nak felhaszna16seval, fejleszt6sevel tervezik az alabbiak szerint:

Kapacitasbcivit6s, masodik vegany 6pit6se
R6kospalota-Ujpest - Veresegyhaz allomes szakaszon a 10+00 6s 180+OO szelvenyek kozott),

Erdokedes mh. €s 0rbotty6n va. kozott (2OO+OO es 235+00 szelvenyek kOzOR), valamint Vacratot 6s

V6c-Alsdvaros mh. kozott (305+00 es 376+00 hm szelvenyek kozott) a masodik vegAny meg6pit6se

tervezett. A 376+00 hm szelvenytdl a pelya a lelenlegi 71-es vasitvonal nyomvonalen halad a

vdgszelvenyig.

Az (, veganyok f6 malszaki kdvetelmenyei a varosi-el6varosi gyorsvasiti rendszer fdbb tervezesi
paramdterei szerint:

- Az alkalmazott r.lrszelvdny MSZ 8691 szerinti

- Ndvleges nyomt6v 1435 mm

- Fel6pitm6ny felszinen: sin min. 54 r. zrzottk6 egyazaton

- Legnagyobb tengelylerheles 225 kN

- Tervezesi sebesseg Vt 60-120 km/h

- Legkisebb vaganytengely t6vois6g 4,00 m

- R = 350 m helyszinrajzi ivsugar alatti helyszinrajzi iv lehet6seg szerint atepitend6

- Fels6vezetek teszUltseg 25 kV AC, lehetoseg szerint a viiganyok melletti elhelyezett oszlopsoral

PAlyainfrastruktora feileszt6s cdUab6l tervezett beavatkoz6sok

- A pdlya felepitm6ny cserdje az erintett szakaszon teljes hosszban. Az 0j felepitm6ny 225 kN

tengelyterhelesre keszlill

- A palya alepitmeny csereje javasolt az erintett szakaszokon (0j nyomvonalnel 6s

nyomvonalkorrekci6nal teljesen [rj 6pitessel),

- A vonali mi.ltargyak fel0jit6sa, cser6je teljes hosszban;
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3. A l6tes itm6nv ismertet6se:



A vonalat6pites miatt szilks6ges t]ltepit6si munkak, valamint kozmrtkiv6ltdsok 6s sz[]kseqes
teriiletkisaj6titasok.

Katonai Mobilitesi igenyek miatt V6crdt6t 6ttomeson 0j katona!polgari rakodo tdtesUl

Az alSbbiakban szerepel a nyomvonal korrekci6k tervezett helyei, a tervezett Sllapotnak megfelelo hm

szelvenysz6monkent. Az ivkorrekci6 ir6nyat a tervezett vas0tvonal hm szelvenyezes szerint adtak
meg, azaz a Budapestrol VAc fele tarto i16nyt vettek viszonyitesnak.

lvkorrekci6 hm sz. Teleptil6s ivkorrekcio iranya Maximilis elt6r6s 71. sz.
vasitvonalhoz k6pest (m)

31+00 - 39+00 Bldapest XV ker 50-55

52+30 - 59+00
Dunakeszi

Fdt
Jobb 17 -20

59+40 65+00 Fol Ba 35-40

65+00 - 72+20 Br 30-45

72+24 - 76+00 Fot J obb 25-30

9r+50 - 96+70 F6l (belterUlet) Ba

109+50 - 1'17+35 F6l Jobb 40-45

Mogyorod

Veresegyh6z
Bal

173+60 - 178+00 Veresegyhiz (belterrllet) Bal 15 -20
210+00 - 212+50 Veresegyh6z (Revetek) Ba 5 - 10

217+00 - 224+00 Veresegyhiz (vicziantelep) Jobb 10-15

224+oo - 226+30 OrbottySn (belterillet) Bal 10-15

233+oo - 237+oo Orbot{y6n (belterilleo Jobb 15-20

240+50 - 243+00 6rbory6n Bal 10-15

243+00 - 246+OO 0rbolty6n Jobb 5- 10

257+00 - 259+00 Vechadyan Ba 5-10
277+00 - 280+00 Rudnaykerl Jcbb 0-5
284+00 - 291+00 Vichanyen Bal 40-45

358+00 - 369+00 l,4ariaudvar 8a 85-90

Sebess6gemel6s

A vasUti p6ly6ra vonatkoz6an az alabbi tervezesi sebess6gekkel sz6molnak:

- Rakospalota-Ujpest vasrt6llomas 0+00 -13+00 hm szelv6ny kozott v=60 kmih

- Rakospalota-Ujpest vasItallomeson ta16lhat6 vasUti kUldnszint{ mr.jtergyon (atemel6se) a

sebesseg v=60km/h

- Rakospalota-Kedveros mh. 13+00-27+00 hm szelv6ny kozott v=80 km/h

- 27+00-43+00 hm szelveny k6z0tt v=100 km/h;

- 43+00 - 77+00 hm szelv6ny kozott v=120 km/h,

- FOt v6. - Fot&jfalu mh. 77+00-96+00 hm szelveny kozdtt v=60/70 km/h;

FotfUrdo mh. - VeresegyhAz allomes kozott 96+00 - 178+00 szelveny kozott v= 100 km/h;

- Veresegyhez allomds - OrbottyAn allom6s kdzott 178+00 - 232+00 hm szelveny kozott v=80 km/h;

- orbottyan 6llomds - V6c-Alsoveros kdzott 232+00 - 370+00 hm szelvdny kozott v=100 km/h.
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Ui tehervonati f6lre6llit6 vagAnyok kialakitasa a 70. sz. vas0tvonalon

A Rakospalota-Ujpest allom6s felujitasa soran a rendelkezesre allo szukos hely miatt az allomas

etvesziti a jelenlegi tehervonati f6lre6llito funkci6jet. A felLijitott es korszenisitett allomason a

peronkioszt6s miatt csak atmeno viiganyok lesznek, hiszen az allomas fejlesztesenel mAr figyelembe

kellett venni a 7o-es Budapest-Vac -Szob vas0tvonal fejlesztesi igenyet es a megval6sithat6sagi

tanulmany szinten elfogadott vas{ti Dunaalag0t kiaLakitaset is. A fentiek miatt szoksdg lesz a 70-es

vonalon kozlekedd tehervonatok szemdra f6lreellit6 v69dnyok kialakit6sara a 70-es szam0

vasUtvonalon a 88+00 109+OO hm szelvenyek kOzdtt. A szakaszon 5 vagAnyos tehervonati felreillito

vagdnyok l6tes0tnek, annak 6rdekeben, hogy a zavartalan vasoti kozlekedds tavlatban is fenntarthato

Iegyen.

Tevlatban a tehervonati felre6llitd vagenyok 7 vaganyos kialakit6sa lehetseges. Megrendeioi dontes

alapjan a k6t sz6ls6 vag6ny jelen projektben nem 6piil ki, azok a tavlati fejleszteshez kerolnek

elok6szitgsre.

Megal16hely valtozasok

- Alagimajor mh. megszuntetesre kerul;

Medveotthon megAll6hely l6tesitese,

- V6cratot mh. utasforgalmanak megszUntelese

Szem6lyszallitasi inf rastrukt0ra fejleszt6se

- 160 m hosszi (Rekospalota-Ujpest 250 m), sk+55 cm magas peronok epitese; Nevleges nyomtev

1435 mm, peron magass6ga SK felett 55 cm, peron tavolsdga vagenytengelytol 1600 mm

- A peronok lefedesere orbottyanig es Vac-Als6varoson peronteto - kivdve Csorog 6s Medveotthon

megall6helyek, ezen felul es6beell6k l6tesitese;

- A peronteton 6s esobeell6n trll egys6ges arculati koncepci6 menten sziikseges a l6pcs6k, rampak

es l.ftek eldterenek lefedAse Rakospa lota-Ujpesten,

- A peronok megkozelitdse soran az eselyegyenl6seg biztosit6sra kerol (TSl szerint);

- A felv6teli epUletek fel0jitasat tervezik RAkospalota-Ujpest vasdtallomason, Veresegyhaz

vaslt5llom6son, VAchartyan megal16helyen

- A megl6vd allomasi epuletek elbontasra kerrilnek Rudnaykert megal16helyen, Vicziantelep

megell6helyen, FOt0jialu meg6l16helyen, Csomad vasitallomason, Erd6kertes meg6ll6helyen,

orbottydn vasUtellomeson 6s F6t vasUtallomason;

- 01 felveteli 6prllet 6pitese tervezett F6tuifalu megel16helyen, Erd6kertes megAl16helyen, 6s

6rbotty6n vas0tellon]ason;

- Valamennyi allom6son 6s megall6helyen egyseges, korszerii, k6z6rthet6 (statikus 6s dinamikus)

utastajekoztatd- 6s informaci6s rendszer ker0l kiopitesre. A statikus utastejekoztatd feliratok 6s
piktogramok elhelyezese a peron teljes hossz6ban sziikseges.

Atemel6si m0targy
U] mi.itargy kialakltesa csak Rakospalota-Ujpest 6llomason tervezett: a tervezett m6sodik vagany

atemelesi motarggyal fogja keresztezni a 70. sz. vas0tvonal vegenyait.

A Rakospalota-UJpest vas0ti atemeles a 71. sz. vasUtvonal bal vagenyat vezeti 6t a 70. sz. Budapest

(Nyugati pu.) - Szob - orszaghat6r vas0tvonal (gyors bal vagany, gyors jobb vagAny 6s lassU jobb

vageny) felett. A hid teljes hossza: 180,90 m, h6tnyilesi, a nyilAsok merete hidtengellyel

perhuzamosan 21 ,50 nr, 29,00 m, 29,00 m, 29,00 m, 23,75 m, 21 ,95 m, 18,75 m. A hid felszerkezete

acel, s0llyesztett palyas, ketf6tart6s tObbtamasz[ gerendahid ortotrdp palyalemezzel, kozvetlen
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(Edilon-tipusn) sinleerositessel. A hidon, valamint a hid el6tl 6s ut6n 15-15 m-re, terel6sin jetesitendo

A hid colopalapozassal keszltl. Mindk6t hidf6 a fel- es levezet6 U-keretes rdmparendszerrel egy
szerkezeti egyseget alkot. Az U keret lezarAsakent egy felmend fal keszul, mely cOlopalapoz6si. A
hldf6 felmenO fal, cOl0pdsszefog0 6s c0l0p monoljt vasbeton szerkezetek.

Ala pa d atok RAkospalota - Uipest vas6ti etemel6s
Hid teles hossza 180,9 m

FT magassdg 1950 mm

Slnszelak tevolsega 1500 mm

Tervezesi sugar 350 m

60 km/h

T0lemel6s mertdke 42 mm

Mentrendi fe.ileszt6sek

A jelenlegi menetrend szerint 2 szemelyvonat ds 1 gyorsitott vonat halad el 6renk6nt egy iranyban. Az

el6zetes vizsgalatok utAn a kivalasztott vAltozat a V3 valtozat szerinti menetrend lett, azaz 616nkent

ket szem6ly es ndgy zdn626 vonat tervezett egy irenyban.

Allomesi el6terek kialakitasa
Az Allom5sok, meg6llohelyek el6ter6nek kialakitisa meg kell, hogy feleljen az el6varosi forgalornmal

szemben temasztott kovetelm6nyeknek. A kialakitott parkolohelyek kapacitas6t novelni szirks6ges,

igy valamennyi allomAs es megall6hely kornyezeteben P+R, B+R, esetenkent K+R parkol6k

kialakit6sa tervezett, kiv6ve Vacratot allomast, ahol az utasfelv6tel megsz[inik.

Tervezett P+R parkol6 kapacitesok:

Allom6s, megall6hely neve Pa rkol6sz5m

Csomad 40

ErdOkedes

Csorog 41

Fot allomas 240

Fotfurdo 54

Fotnjfalu 96

lvacs 117

L4ariaudvar 21

l\y'edveotthon 69

6rbottyan 63

Ralospalota kertvaros 13

Rakospalota-Ujpest 2-45

Rakospalota-Ujpest 70

Rudnaykert 27

V6c-AlsOvSros 71

Vechartyan 45

Veresegyhaz B5

viczi5ntelep P30+PM1, P16+PM4 51
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0j megill6hely
A fejlesztes soren egy 0j megalldhely l6tesit6se tervezett Veresegyhaz kUlterulet6n a Medveotthon

meltett azonos n6ven. A Medveotthon megel16hely l6tesitese eseteben 69 szemelygepkocsi

parkolesra 6s 40 db kerdkpar tarolasara alkalmas parkol6 kialakit6sa teNezett.

A megallohely tekintetdben az egyseges peron mellett az alabbiak kialskitasa sz0kseges:

- perononk6nt 2-2db es6beAllo letesol jegykiad6 automatSval

- egys6ges utcab0torok (ac6l szemetterol6, pad)

- utastajekoztatas

A peronok egysOgesen 160 m hossztak 6s sk+55 magasra 6pUlnek.

Ktiliinszinto ttatja16k kialakitasa
A fejlesztds kapcsan tobb helyen a keresztezett belter0leti kozutakat kulon szint0 atiAr6ban tervezett

atvezetni Ezek a kovetkezdk:

- 6ce6n6rok utca - Kerolyi Sandor utca kozdtti kdz0ti aluljarot a Toltds utcai szintbeli keresztez6s

megszlintetese miatt szUks6ges kiepiteni, a kapcsol6d6 ket csom6pontnalje126lampa kiepitesevel

- F6t allomas utan a Gydrffy lstvan 0t etvezetese a vasut alatt,

- Veresegyhaz ellomas utirn a Szadai 0t alatt, a Szadai Ut es az 0j Allomas utcai csomopont
je12616mp6val lesz ellatva;

- Veresegyhez 6s Erd6kerles kozott az Andrassy Ut atvezetese a vas0t alatt;

- Mariaudvarnal a 2104 j. [t 6tuezetese a vasut feletl.

Megsz[intet6sre tervezett itatja16k
- Rekospalota T0lt6s utcai atjaro a l2+10 hm szelv6nyben az etvezetdsi mutergy miatt;

- F6t telepillesen a 107+50 hm es a 130+13 hm szelvenyben lev6 2102 j. Ut nyomvonalm6dosit6sa

miatt,

- Veresegyhiiz telepirl6sen '190+93 hm szelvenyben Csokonai u;

- Vac telepiilesen 276+50 hm szelvenyben foldUt 0tau6ro.

Megmarad6 szintbeli 0tatia16k 6s megmarad6 mfitiirgyak
A vasUtvonal menten a megmarad6 szintbeni atjarok korszeroslt6sre kerlllnek Uj

biztos,toberendezesekkel,0tepitesi 6s forgalomtechnikai intezkedesekkel. Budapest XV. kerulet,

Dunakeszi Ut eseteben a szintbeli atjAr6 korrekci6ja val6sul meg, a Dunakeszi Uton 263 m hosszon

felUjitasra kerill a burkolat teljes palyaszerkezettel. Csorogon a Kom6romi 0tnal jelzolempa kerul

kiepitesre. VecretOhal a 2104, 21OS es a 21113 rlt keresztezodosenel 0j korforgalommal elletott

csomdpont l6tesUl.

Ui szintbeli itatjii16k 6pit6se:

- F6t mh. gyalogos etjer6: A vast]ti peron Budapest feloli oldalan is szukseges kialakitani a
gyalogosok reszere egy etla16t. A gyalogos atj6ro f6ny es felsorompOval biztositott.

- Csomed mh: gyalogos 6tjd16: A vasuti peron Budapest fel6li oldalen is sziikseges kialakitani a

gyalogosok reszere egy atjar6t. A gyalogos atia16 labrrint korlettal, athiv6 jelz6vel biztositott.

- Veresegyh6z allomasi atjar6: A vasrti peronon a felv6teli epulet v6gponti oldal6n is szuks6ges a

gyalogosok szSm6ra kialakitani egy aqArot. A gyalogos Atja16 fenyjelzovel biztositott.

- Veresegyhiz ellomds, Szadai Ut. Az n] kulonszrntri kialakit6sban nem fer el a gyalogos es

kerekp6rosUt, i9y szAmukra a szintbeni atj616 letes0l f6l es fenysorompoval biztosiwa
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Erd6kertes mh. gyalogos-ke16kparos 6tj:i16. A vas0ti peron Budapest feloli oldalen a gyatogosok 6s
kerekparosok szemeft q etja16 letesi.tl Az alj616 f6l 6s fenysorompoval biztositott.
Meriaudvar mh. gyalogos atja16: A vasUti peron V6c feldli oldalan is szukseges kialakitani a

gyalogosok 16szere egy 6tjar6t. Az atja16 athiv6jelz6vel biztositott.

Vdchartyan ellomasnal Uj szintbeli 0tetj6ro: Vacratot lakossag6nak vasrti kdzlekedeset biztositva 0j

kozUt kiszabelyozaset es 0t6tj6rd kialakitasa tervezett Vechartyen 6[omesnat. igy V6crAtot
lakossSga kenyelmes, kozvetlen es gyorsan megkdzelithet6 e1616st kap Vacharty6n 6tlomasndl.

Fels6vezet6k hal6zat 6s v6lt6f0t6s
A villamos ielsdvezetekek h6lozatenak a fel0tvizsgalata 6s sz0ks6ges kiegeszitese megt6rt6nik a

pelyaterveknek megfelelden (ellomasok, masodik vegeny stb.). A vonalcsoport vdgAnyhelozatAnak

6tepit6se kereteben a vaganygeomeiria valtoz6s lekovetese megtortenlk, a teljes nyomvonalon a

fels6vezet6k elbontasra kerul es 0j fels6vezetdk ki6pitese megtodenik.

A villamos v5lt6f0tes tervezese annak az alapelvnek a figyelembevetelevel tortenik, hogy az atmend

fovaganyokon, a megelozo v6g6nyokon elhelyezett, 6s a biztositoberendez6sbe bekotdtt kiter6k

kapjanak v6ltofutest.

A vonalon a teljes tdrvilagitasi 6s energiaell6t6si rendszer fel[rjit6sa megtdrtenik, az 0j dllom6si,

megallohelyi kialakitesoknak megfelelden kerul a tervil69itas kialakitesra.

Za -es 6sv6del mi haf;steriilet:tezct

A Dokumenteci6 zajvizsgalata a hatdsteri.ilet vedend6 letesitmenyeire keszult, a kdrnyezeti zaj 6s

rezges elleni vddelem egyes szab1lyair'l szol6 28412047. (X. 29.) Korm. rendelet [a tov6bbiakban:

28412A07. (X. 29.) Korm. rendeletl 5. S es 6 S el6irasai szerint, a zajszamitasok eredmOnyei alapjan a

zajvedelmi hatesterulet 45 dB 6s 55 dB-es djszakai ha6rert6k -10 dB isophone gorbe jeloli ki.

A zajvedelmi hatasterUlet a vas[tt6l erkez6 zaj tekinteteben 45 dB-es izophon gorbe, a koz0tt6l 6rkezo

zaj tekinteteben 50 dB-es izophon gorbe. A teljes hatasteriilel az ezen, gorbok altal haterol teruletek

u ni6ja.

Az epiteshez kapcsolodo szallitas esetdo a megkozelitd utak mentdn a szallitasi 6s fuvarozasi

tev6kenys6g nem okoz 3 dB-nel nagyobb merteku jarulekos zajterhei6s valtozast, teh6t zajv6delmi

szempont0 hat6sterulet nem hat6rolhat6 le.

Leveq6v6delmi hatisteriilet:
A munkAlatok okozta kipozes hat6stenjlete a leveg6 vddelmdr6l szolo 306i2010 (Xll 23)Korm
rendelet [a tovSbbiakban: 306/2010. (Xll. 23.) Korm. rendelet] 2. 5 (14) bekezdese alapjAn 150 m6ter.

1. Zai- 6s rezq6svd,delmi szempontb6l:
1.1. Az epit6si munkbk vegzese soren jo min6s6g0, Iunkcionalisan ujszeru, kisebb zajteljesitm6nyri

g6pek, berendezesek elljanak rendelkez6sre, kerillni kell a mer szerkezetileg kikopott,

magasabb zajteljesitmeny0 eszk0zok hasznalatat.

[.
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4. A l6tesitm6nv hatasteriilete



1.2

1.3

Az epitesi technol69ia kivalaszt6sa soran el6nyben kell r6szesiteni a kornyezetet kevesbe

terhel6, kisebb zajterhelessel jAro eljeresokat!

A sz6llitdsi l]tvonalakat 0gy kell krelolni, hogy a szallitAsi forgalom okozta j6rul6kos zajterheles

mindl kisebb m6rt6kben terhelje a vedendo kornyezetet.

Az 6pitkezest es anyagszSllitAst a nappali (6:00 - 22:00) kozotti id6ben kell megvalositani.

Az epatesi munkekra vonatkoz6an az organizacios terv ismeretaben az 6pitesi enged6lyezesi

tervek reszekent kornyezetv6delmi tervet kell kesziteni, melyben igazolni kell a k6rnyezeti zaj

6s rezgesbrhel,si hat6r6ft6kek mege apitesAr6l szol6 2712008. (Xll. 3.) KWM-EolM egyuttes

rendelet [a tovebbiakban: 2712008. (X11. 3.) KVVN4-E0M egytittes rendelet] 2. szam0

mel16kleteben a szallitasi forgalom vonatkoz6saban a 3. szamt mell6kletben eloirt hat6r6rtekek

te Ijesi.l leset.

Az epites idejdre a szallitasi otvonalat 0gy kell kr.jelolni, hogy az epltesi terulet kornyezet6ben

l6v6 vedendd l6tesitm6nyeket min6l kisebb kozlekedesi zajterhe16s erje. A szallitesi 0tvonalat

helyszinrajzon beazonosithat6 mOdon be kelllelolni.
Benyiitasi haterid6: az epit6s engedely i16nti kerelem az illetekes els6 fok0 epit6sugyi

hatoseghoz t0rten6 beny0jt6s6val egyidejr]leg, a Pest Varmegyei Kormenyhivatal

Kornyezetvodelmi, Termeszetvedelmi 6s Hulladekgazdelkod6si F6osztaly (a tovebbiakban:

K0rnyezetvedelmi Hatoseg; termeszetvedelmi hataskdrben elja16: Termeszetvedelmi Hat6sag;

hullad6kgazdAlkodesi hateskdrben eljero: Hulladekgazdalkodasi HatOseg) resz6re is be kell

nytjtanijelen k0rnyezetv6delmi engedely Ugyiratszamera val6 hivatkozassal.

A 2712008. (Xll 3.) Kvvlvl-Eolvl egyiittes rendelet 2. szamU mell6klete szerlnti zaiterhel6si
hatar6rt6kek t0ll6p6s6vel 6rintett 6pit6ipari kivitelez6si f6zisok csak v6glegess6 valt
zajterhel6si hat616rtek betanasa al6li felmentds 6s trill6p6si enged6ly birtokeban
v6gezhet6k. A zajterhel6si hatdrertek betartasa a16li felmentesi es t0l16p6si engedely kerelmet

a 28412007. (X.29.) Korm. rendelet 13. S (2) bekezdese szerinti tartalmi kovetelm6nyeknek

megfelel6 dokumentacio benyUjtAseval kell kezdemenyezni a Kornyezetvodelmi Hat6sagnAl.

A k6rnyezet allapotanak rogzitesdre es folyamatos figyelemmei kiseresore a megvaldsulesi

id6szakban az al:ibbi monitoring pontokban kell zaj 6s rezg6smeroseket v6gezni:

- 1. monitoring pont: Budapest XV. kerolet, Kovecsi Kelmen ter 9.

- 2. monitoring pont: Budapest XV. kerulet, Csomed utca 1 1 1.

- 3. monitoring pont Budapest XV. Keftjlet, Hars6nyi Kalman utca 23.

- 4. monitoring pont: F6t, Fruzsina utca 1.

- 5. monitoring pont: Veresegyhdz, Moricz Zsigmond u.4.

- 5. monitoring pont: Veresegyhaz, Csokonai utca 22lB.

- 7. monitoring pont: orbottyan, Madech lmre utca 69.

- 8. monitoring pont: Vac-Mariaudvar, Homok d(16 14.

A kijelolt vizsgalati pontokban az 6pitkez6s megkezdese el6tt alapellapotban, az 6pitds alatt a

legnagyobb zajhatassal ja16 munkafolyamat alatt vagy legnagyobb szallitasi kapacitas mellett,

illetve a beruhAzas megvalosulasat k6vet6en az uzembe helyez6s uten a rezgesmereseket, es

a kdzlekedesi zajmereseket el kell v6geznr Minden meresnel a forgalmi adatok rogzitese is

szukseges. Az ep0letben tan6zkod6 emberekre hat6 rezgesterheles mdreset az MSZ 18163-

2:1998. szeml;l szabv6ny szerint keli elv6gezni.

A m6resekrol k6szUlt vizsgalati jegyzokonyveket jelen kornyezetvedelmi enged6ly

Ugyirabzamanak meghivatkozasaval a m6r6st kdveto 30 napon belul be kell nyojtani a
KOrnyezetvedelr,.ri Hat6sag resz6re.

T6rgyi letesitmeny forgalomba helyez6s6t koveto 30. 6s 60. napok kozott zaimerdseket kell

vegezni annak vizsgalatera, hogy a letesitmeny k0rnyezeteben elhelyezked6 6pUletek vedendo

1.4

1.5

'1.6

1.7
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1.9

1.10.

1.11.

homlokzatai el6tt 2 m-re a 2712A08. (Xtl 3 ) KvVlVl-E0l\,4 egyottes rendetet 3. szam0
melleklet6ben szereplo zajterhelesi hatarertekek. t elve a 27 |2OOA (X 3.) KWIM-E0M egyuttes
rendelet 4 S (5) bekezdesenek b) pontja szerinti kovetetmOnyek teljesutnek-e
A meresekrdl keszitett dokumenteci6t Kornyezetv6detmi Hatosag r6sz6re kelt benydjtani a

tArgyi l6tesitmeny forgalomba helyezdset kOveto 90. napig.

Targyi letesitmeny forgalomba helyezeset koveto 30. 6s 60 napok koz6tt rezgesmerdseket kell

v6gezni a zajkibocs esi hatAr€ft'kek meg, apids'nak, valamint a zaj- 6s rezgeskibocsAbs
ellen5rzesenek modjAr,l szal6 93/2007. (Xll. 18.) KVVM rendelet [a tov6bbiakban: 93/2007. (X .

18.) KvVlVl rendeletl 4. S (3) bekezdese szerinti modszerrel. A rezgesm6rdsek alapjan keszutt

szakv6lemonyben kell bemutatni, hogy a targyi beruhazessal erintett vedend6 eptrletekben a

megnovekedett forgalomt6l sz6rmazo epUleten beliili, emberre hat6 rezges teljesiti-e a 2712008.

(Xll. 3.) KWM-E0M egyUites rendelet 5. mell6klete szerinti rezg6sterhelesi haterertekeket.

A m6rdsekrol k6szitett dokumenteci6t Kornyezetuedelmi Hat6saghoz kell beny{rjtani a targyi

letesltmeny forgalomba helyezeset koveto 90. napig.

Az Uzembe helyez6s ut6ni hosszabb t6v[ rezg6sgyorsulis m6r6sek eredmenyeinek

fiiggvanyeben, ha a terhelosi ertekek a rezgescsokkentos ellen6re is meghaladlak a vonatkozo

hatarerteket, akkor ut6lagos rezg6scsillapitds beepitese (pl. slnkamra elem) szukseges.

A beruhiz6s sor6n a zai 6s rezq6s hatar6rt6kre csdkkentese 6rdek6ben az al6bbiak

szerinti zai- 6s rezqiisvLideln]i int6zked6seket kell meqvalositana

Hagyominyos zajirny6kol6 falak

Azonosito Kezd6sz Vegsz Oldal Vasutvonal Tipus Magass6g

(m)

Hossz

(m)

Fe ulet

(r')
JO 000+32 006+12 jobb egyenes 3.5 2 037

JO 006+ 12 008 + 52 jobb

jobb
71 lugy"n". 4 244 960

J88 0BB+61 099+60 70 4 1108 4 432

8177 177 +96 81+03 71 egyenes 306 765

8321 321+57 323+86 .1obb 71 egyenes 3

3

230 690

B3 30 330+00 332 +Bg bal 71 e9yenes 291

J333 333+32 341+90 egyenes 3 862 2586

353+18 353+76 jobb 71 eg yenes 5B 145

J 353b 353+88 358+20 job b 71 egyenes 1080

8353 bal 71 eg yenes

71 egyenes

2.5 433 1083

J35B 358+28 job b 25 50 125

B3 58 358+ 2 8 3 58+7 8 bal 71 egyen 3.5 390 1365

I

KOrnyezetvedelmr. Termeszetu6delmi 6s HulladekgazdAlkodasi Fdosztaly
1072 Budapest Nagy Diofa utca 10-12.

Telefon: (06-1) 478-4400 Faxr (061) 478-4520 KRlD: 201436115
E-ma : zoldhatosag@pesl.gov.hu Web: htlp://wv/w.kormanyhivalal hu/hu/pesl

Zaiv6d6fal epit6se

J353a

I

I

3s 3+BB

I I

71

eovenes

bal

robb lr,

358+7 B

3 5 B+20



377 +37 382+64 jobb

Ala cso n za 6 rnydkol6 falak
N,4agassag

(m)

Fe l6 en be 6pitend6 zaj- 6s rezg6scsokkent6s (alagyazati sz6n e

159671 egyenesJ377

Felulet

(*')
Tipus Hossz

(m)

Vasitvonal

917 367

Azonosit6 Kezdbsz

002+99J2

Vegsz

012+16

Oldal

jobb 71 alacsony 0.4

B6 alacsony 04 555 )))006+61 012+16 bal 71

Telepirle s Hossz

(m)

Kezd6sz Vegsz Vegany Kezdete V6ge

Budapest 0 B9+9 0 099+00 (esT6

r7)
70 Tdlt6s utca 910

Eudapest 006+00 009+00 30071 Atemel6s

kezdeie

Sipos ter

Tolt6s

kezdete

Budapest 009+00 bal 71 Atemel6s

kezdete

T0ltes

kezdete

300

Budapest 011+00 01 1+50 jo bb 7i KovAcsi

Kelman ter

Tolt6s tdr

Budapest O12+20 023 +30 Jobb Ajend6k utca

50

1110

Budapest 012+40 020+ 15 775bal

71

71

Toltes utca

Tolt6s utca Szekely Elek

utca

Fot 076 + 80 bai 71 Vas0tsor utca 114

F6t 079+50 084+50 jobb
VasIt sor

T6th Kazmer

utca

50071 Gyorffy lstuan

ut

F6r 079+50 08620 bal 71 Gyorffy lstvdn

it
lmreSzent

ulca

670

Fot 085+60 095+ 00 lob b 71 lmreSzent

utca

Szab6

Dezsd utca

940

F6t 09 5 +00 bal 71 F6tnjfali mh Szab6

Dezs6 utca

630

Fot

088 +7 0

1 '13+50 114+20 jobb 71 Foti-Somlyo F6ti-Somly6 70

Veresegyhiz 177 +80 181+50 71 D6zsa

Gyorgy utca

370

Veresegyh6z 177+80 181+50 bal 71 Moricz

Zsigmond

utca

D6zsa

Gyorgy utca

374

Veresegyhez 189+30 195+90 71 Csokonai utca Ujtelep ulca 650

Erd 6ke rtes 201+00 202+40 jo bb 71 Erdokertes mh ErdOke(es

mh

100

Erdokertes 20'1+00 2O2+00 t1 Erd6kertes mh 1 OCErd6kertes

mh

Veresegyhaz 208+80 209 + 30

bal

ba 71 Levend ula Levendula 50

10

jobb

006+00

K6rnyezetvedelmi, TemAszetv6delmr 6s Hulladdkgazdelkodasi F6oszt6ly
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utca sarka utca sarka

6rbottyan 22O+34 22 8+ 00 to bb

220+34 228+80 ba

71

71

Hatar utca

Hatar utca

Veresegyhez

6llom6s

770

8500rbotty6n Veresegyhiiz

allomas

Orbottydn 232+3A 240+ 30 71 Ba rt6k

utca

Bea Sz6l6sor

utca

800

CsOr0g Csdr0grut Csor0gi

ut6n

Csor0g 321+60 322+1o bal t'1

Csorog 331+50 332+90 ba 71 Dukai

el6tt

utca Kom6romi

utca

140

Tipus I\/lagassAg Feltrlet

(m')
Kezddsz Vdgsz Oldal Kapcs.l6tAzo nos ito

0+630 bal 0cedndroki
keretmijt6rgy

egyenes 2 BO

Hossz

(m)

160B5 0+ 550

bal uceanaroKr

keretmUl6rgy

egyenes 2 BO 160BB 0+8 70 0+950

Kiizili za arn 6kol6 falak

F6t 038/9 6s 038/10 hrsz.-U lakoepoletek eseteben a kozut korrekcid bal oldal6ra 0+770

kmsz. -tol kezdodden egy 150 m6ter hosszii es 3 meter magas abszorbens felulet0

zajarnyekol6 fal szUkseges.

F6t 040i13 hrsz.: a kozUt korrekcio bal oldal6ra 1+310-t6l kezdodoen egy 100 m6ter

hossz0 es 3 meter magas abszorbens feluletil zaj6rnyekol6 fal szuks6ges.

A F6t 040/13 hrsz.-o lak66pulet eseteben a lakottsag ellen6rz6se sztlks6ges a

zaj6rnyekoles tovabb tervezese el6tt.

Zajernyekoles szUkseges R6kospalota - Ujpest ellom6s oidalfalat 4,5 meter magas

Uvegfalkent a Sin utca menten.

- Passzlv zaiv6delem

A zajv6dd falakkal val0 vddelem mellett az alabbi vedendo homlokzatok eset6ben hatarerteken felirli

terhel6s v6rhat6. A hatekonyabb egyedi vedelmet (pl. nyilasza16 csere, kisajetit6s) kell alkalmazni,

az al6bbi helyeken:

Budapest XV. kertllet, F6 0t 94. (HRSZ: 87932)

Budapest XV. kerolet, Sin utca 51. (HRSZ: 87933)

Budapest XV. kerulet, Sin utca 35 (HRSZ: 87951)

Budapest XV. kerirlet, Sin utca 33. (HRSZ: 87952)

Budapest XV. kerolet, Sln utca 31. (HRSZ: 87972)

F6t, Erkel Ferenc ter 8. (HRSZ: 2181) - a homlokzat hagyomanyos fallal nem vedhet6, kisajetit6sra

javasolt;

Fot, kijlterUlet (HRSZ: 036/9) - a homlokzat hagyomanyos fallal nem v6dheto, kisajatitesra keriil;

Kornyezetv6delmi, Termeszelv6delmi 6s Hullad6kgazdalkod6sa Fooszt6ly
1072 BLrdapest, Nagy Di6ta utca 10'12.

Telefonr (06-1) 478-4400 Fax (06-1)478-4520: KR|D 201436115
E-mail: zoldhatosag@pest gov.hu Web httpJ/wwr /. korma ny h ivala l. hu/h u/pe st
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orbo{yan, Madiich lmre utca 69. (HRSZ: 1013) - a homlokzat hagyomanyos fallal nem vedheto,

kisajatitdsra javasolt

Veresegyhaz, Vasit utca 1 1. (HRSZ: 208a)

Veresegyh6z, Vas{:rt utca 1/a. (HRSZT 2077)

Veresegyharz. M6ricz Zsigmond u. 4.(HRSZ: 1199)

6rbotty6n, Mad6ch lmre utca 69. (HRSZ: '1013)

orboftydn, Rek6czi Ferenc utca 136. (HRSZ: 7a5l1) - a homlokzat hagyom6nyos fallal nem

vedheto, kisa.,etitasra javasolt

Vacratdt, Godolloi 0t 359. (HRSZ: 036/1).

Ha6rid6: Letesitmeny ilzembe helyez6set mege1620en.

Rezg6sv6delem

a rezgescsokkentds a sinlekotesnel vagy a hidfak es a f6tart6k kozott rugalmas bet6tek

alkalmazasavali

a hidszerkezetben terjedd rezges cs0kkentese rezonatoros csillapit6 alkalmazasaval;

a lesugerzas csokkentese a rec6slemezek rugalmas r0gzitesevel es cserejevel kompozit

anyagbdl keszillt t0mor lemez.

Veresegyhaz, M6ricz Zsigmond u. 4. egyazatba epitett csillapitAs.

1.12. Folyamatosan gondoskodni kell a zaj6rnyeko16 falak fenntartasar0l, karbantartesa16l - szukseg

eseten - javitasarOl, p6llasirOl.

2. Tei- 6s term6sz etv6delmi szempontb6l:
2.1 A tervezett 6pitesi tevekenys6g nem veszelyeztetheti vagy karosithatja az europai kozossegi

jelent6sdg0 termeszetvedelmi rendeltet6sU terUleteket (a tovebbiakban: Natura 2000 terUlet), az

ott talSlhato kozossegi jelentoseg0 es klemelt kozossegi jelentoseg r.j fajokat
A tervezett 6pitesi tevekenyseg nem veszelyeztetheti vagy karosithatja vedett es fokozottan

vedeft termeszeti ertekeket.

A fakivagasi 6s niiv6nyzetidasi munkAlatok a tervez6si teriileten esetlegesen el6fordul6
v6dett madarfaiok v6delme 6rdek6ben csak f6szkel6si 6s ut6dnevel6si id6szakon kiv0l
(marcius 1. 6s szeptember 1. ktiz6tt), valamint azokon az id6s faegyedeken, amelyeken od0,

korhadas vagy dgtores kovetkezteben keletkezett Ureg talalhato, a fakiv6gasi munkelatok a

deneverfajok telelesi idoszak6nak megkezdese el6tt, augusztus 31.6s okt6ber 31. kozott

v6gezhet6. Az ett6l eltero idopontban torteno faklv6gasi 6s novenyzetirtasi tev6kenys6g a

vddett termeszeti 6rt6kek term6szetvedelmi kezeleseart felelos Duna-lpoly Nemzeti Park

lgazgatosag (a tovebbiakban: DINPI) szakfel0gyelet6vel es irenymutatesai alapjan tonenhet.

A nyomvonal altal 6rintett vizfolyasok keresztez6sekor (Szilas-patak, Cstimtiri-patak,
Mogyor6di-patak, Foly6s-patak, Sz6drekosi-patak, Hartyan-patak, Gombas-patak) a

vizparti n6v6nyzetirtAsi tev6kenys6g, kiil6n6sen a s,ssal, gy6k6nnyel, naddal boritott
vizhatasnak kitett 6l6helyek aratAsi 6s irt6si munk6latai a tervez6si teri.ileten el6fordu16

v6dett 6s Iokozottan v6dett madarfaiok v6delme 6rdek6ben csak f6szkel6si 6s

ut6dnevel6si id6szakon kiviil (marcius 1. el6tt 6s szeptember 1 . utan) v6gezhet6.
Az orszagos jelent6s6g0 ex lege v6dett lepteriileteken, a Natura 2000 teriileteken,
tikol6giai hiilozat magterailet 6s Okol69iai folyos6 dvezetben, valamint 6shonos fajokb6l
6!16 erd6teriileten, 6shonos fajokb6l el16 fis terUleten felvonulasi ter0let, munkateriilet,
dep6niahely, anyagnye16hely, munkag6p taro16 teriilet, megktizelit6si [t nem jel6lhet6 ki,

illetve a munkelatokhoz sziiks6ges anyagdeponalAs c6ljab6l igdnybe venni tilos. EIg!

2.2

23

2.4
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teriiletek ment6n a felLiiit6si.6pit6si munk6kat a vasltvonal te rmeszetv6delmi szemponti

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

kiielOl6ssel nem 6rintett oldal a16l kellvdqezni.
Amennyiben a v6dett novenyegyedek v6delme csak 6ttelepit6ssel biztosithat6, az csak a

TermEszetvedelmi Hat6sag veglegessd v6lt attelepitisre vonatk026 termeszetvodelmi
engedelye birtokeban vdgezheto, a termeszetvedelmi kezelO DINPI szakfelUgyeletevel es
irAnymutatesai alapjan.

Natura 2000 ter0letet 6rint6 f6s szar0 ntiv6ny egyedek kiv6gasa csak a Term6szetvEdelmi
Hat6seg v6glegess6 v6lt term6szetv6delmi enged6lye birtokaban v69ezhet6. Az

enged6lykerelemhez be kell ny[jtani a reszletes fakivagasi tervet, valamint a DINPI

termeszetvedelmi kezeloi v6lemenyet

A nyomvonal eltal 6rintett vizfolyesok (Szilas-patak, Cs6mtiri-patak, Mogyor6di-patak,
Folyas-patak, Sz6drAkosi-palak, Harty6n-patak, Gombas-patak) keresztezesekor olyan

motergyat (dko169iai atja16kat) kell kialakitani, amely a vizhez k0t6d6 tujok hosszirany[r

migrecioj6t nem gatolja, a k6teltiiek szemZrra megfelelo sz6lessegtl 6tkozlekedesi lehetoseget

biztosit a kis es nagyvizi meder mellett, tov6bbe figyelembe kell venni, hogy megfelelo

sz6lessegr.i sz,taz padka kialakites6val a kiseml6s0k Utpalya alatti 6tjut6sa is biztositott legyen

A tervezett viz6pit6si munk6k sor6n a szuksdges partbiztositast mdrnokbiologiai modszerek

el6t6rbe helyezes6vel kell kialakitani. Kerirlni kell az okologiai folyos6k es vizfoly6sok

keresztezesekor az olyan mutargyak haszndlat6t, amelyek a meder es toltes betonnal 6s

t6rkdvel tortend burkol6s6val jernak, helyette Gabion vagy Reno-matrac alkalmazesdt

javasoljuk eloterbe helyezni termeszetvedelmi szempontbol.

A fedetlen vizelvezet6 erok letesitese eseten a k6t6lt[iek, hollok es kisemlosok csapdAzddesa

elkerulese 6rdek6ben fuggdleges vagy k6zel f0gg6leges fal( arokburkolds kialakltdsa nem

elfogadhato. Amennyiben vizelvezet6 erok burkolasa csak fUggoleges fal0 kialakitassal

valosithat6 meg Ugy legal6bb 25 m6terenkent 1 m6ter szelessegben szukseges olyan enyhe

hajlesszog0 fal0 mederszelvony kialakitds (pl. 0nbeall6 foldmedrU szakasz vagy maximum 45'-
os hajlesszdgri mederfal burkolas 6s 6rdes felulet kialakitas), ami az esetlegesen csapdaz6dott

keteltuek 6s kiseml6sok szemera a menekUlest lehet6ve teszi.

A meglevo villamos fels6vezeteki rendszer teljes rekonstrukcioja 6s az 0jonnan l6tesul6

vAganyok fels6vezeteki rendszerenek kialakitasa soren, a madarak 6ramiites veszelyenek valo

kitetts6get, tovabba a madarak vezet6kekkel iitkozesenek lehetosdg6t minden lehetseges

maszaki megoldast alkalmazva meg kell el6zni. minim6lisra kell csokkenteni. Javasolt m0szaki

meqold6sok:

A fels6vezetdket tart6 oszlopok teteje es az oszlopokra szerelt fels6vezeteki

tartoszerkezetek fels6 tart6bakjenak szigete16eleme kozott legalabb 800 mm tavolsagnak

kell lennie.

A tAp-, megkerul6- 6s/vagy tevlati meger6sit6 vezetekek alkalmazesa eseten, a

madervedelmi szempontoknak is megfelelo, a MAV Zrt. (1087 Budapest, Konyves Kalman

korut 54-60.) rendszerengedelydvel rendelkezd fugg6szigetelos, 0n. V-lancos vezetek-

felfuggesztest kell alkalmazni.

A Vlencos vezetek-felf0ggesztes eset6n a csukl6s-bak felso, vizszintes helyzet0 tart6

konzolj6nak alsd felillete 6s a vezet6sodrony (f6zispotencial) kdzott iegalabb 600 mm

tevolsagnak kell lennie.

Csukl6s-bak fels6 csukl6pontja mellett a ferde helyzeto konzolresz 6s a vezetosodrony - az

elte16 potencielU szerelvenyek - kozott legalebb 600 mm tavolsagot kell tartani.

K6rnyezelv6delmi, Termeszetv6delmi 6s Hulladekgazdrlkodasi Ft,osztaly
1072 Budapest, Nagy Di6fa utca 10-12.

Telefon: (05-1) 478-4400 Fax (06-1) 47B-a520: KRIO' 201436115
E-mail: zoldhalosag@pesl.gov. hu Webr htlp:/Irww.kormanyhivatal. hu/hu/pest
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TApvezetekek vagy egyeb, eltero fezispotencialon levo sodronyok kozott horizont6lisan

legal6bb 1600 mm, vertikalisan legal6bb 1200 mm tavolsAgot kell tartania a madar dltal

l6trehozhato fazis-fazis zerlat elkerill6se 6rdek6ben.

Feszit6huzalos vagy tamaszt6karos tart6szerkezet eseten a kitaple16-, megker016-, tdvlati

meger6sit6 vezet6k f0ggesztett V-lencos megfogdsi pontla alatt ftlgg6ieges vonalban 1600

mm t6volsagon bel[]1 nem kerUlhet fesz0lts6gmentes, madar leszell6sara lehetoseget ado,

pl. seg6d gerendes tartoszerkezet.

Az egyedi tartoszerkezeteken a Tokar rogzitesere, pozicion616s5ra meghataroz6an

feszit6huzalt kell alkalmazni (kiveve azon helyeket, pl. ives palyaszakaszok, hosszlenc

kapcsolatok, ahol a hatdlyos e16irasok tamaszt6karos kialakit6st irnak e16).

A fdkar feszit6huzalos rogzites/pozicion6lasa eseten (nyiltuonali, egyenes palyan, akar sik

terepviszonyok eseten, akar tolt6sen vagy bevagasban, kabelcsatorna kozeleben 6s

allomasi oszlopoknal) a feszitohuzal ds a tartdoszlop koze szerelt feszltoszigetelo, illetve

szigete16lenc be6pit6si hossza minimalisan 800 mm legyen

A fokar temasztokaros rdgzit6s/pozicion6l6sa eset6n (ivespaly6n barmely esetben,

valamint k6zut kozelaben letesitett fels6vezetdk-szakasz oszlopain) a t6masztokar 6s a

tart6osztop kozott alkalmazott cs6csatlakozasU tamszigete16 beepit6si hossza minim6lisan

800 mm legyen.

A vasoti fels6vezeteki rendszer oszlopaira, egyedi vagy csoportos tartOszerkezeteire,

feszit6-, valasz- vagy temszigete16ire, egy6b szerkezeti elemeire, szerelvenyeire stb.

bedlni kepes madarak tavoltartasera nem alkalmazhat6 a Vas0tvill Kft. (1106 Budapest,

Jaszberenya Ut 90.) altal kifejlesztett 92-0010 raizszdmi, tn. madarv6d6 (vagy

t6voltart6) tuske, mert ennek mdretezese 6s kialakitasa nem megfelelo, vezet6kepes

anyagb6l k6szi.ll, az eramUt6s es6lyet ndveli, ezert alkalmaz,rsa nem kivenatos.

Azon meglev6 vagy nyomvonal korrekci6 miatt atepul6 palyaszakaszokon, ahol nem

talelhato legalabb a fels6vezet6kkel megegyezO magassagU fAs n6venyzet, vagy a

rekonstrukcio soren kitermelgsre kerill a vasuti toltes ment6n meglevd fa- 6s cserjesav es

a vezet6kkel 0tkozgsre hajlamos mad6rfajok el6forduldsa, rendszeres atmozgesa ismert

6s varhat6 (pl. nagyobb nyilt gyepteruletek, vizes el6helyek kozel6ben), a vasoti palya

menten a madarfajok Utkdzes elleni v6delme erdekeben (legalabb) egysoros fasort javasolt

telepiteni, ol)ian mddon, hogy a fa egyedek esetleges kiddlesiik eset6n se vesz6lyeztessek

a vas[ti fels6vezetdkeket. A fasorokat termohelynek megfelel6, oshonos fafajok

egyedeinek irltetesevel, szirnet vagy hezagmentesen kell kialakitani. Telepitesre javasolt

fafajokr oszlopos novekedesu feher ny6r (Populus alba), fekete nyar (Populus nigra\,

magyar k6ris (Fraxinus angustifolia subsp. pannonica), kocsSnyos tolgy (Quercus robufi.

A vasIti felsovezetekkel va16 madarUtkozesre eselyes pelyaszakaszokon (pl. nagyobb nyilt

gyepteruletek, vizes el6helyek kozeleben) a madarfajok iitkozes elleni vedelme erdek6ben

a legfelijl hrlz6do - ha van ilyen - vezetosodronyra (nem a munkavezetekre) lethat6segot

el6segit6 madAreltere16 eszkozt kell vegig felszerelni. A lethat6segi eszk6znek tobb

6vtizedes iddtartamig (legalabb a fa egyedek fels6vezet6k-magassagot e1616 fejl6ddsenek

idotaftameig, zar6dasaig) kell betolteni a funkcioJirt, j6l lathat6nak, idojaresnak

ellenell6nak, meghibasodes esetdn k6nnyen .javithatonak, cserelhetonek, 6s lehetoseg

szerint szUrkoletben/ejjel is fluoreszkel6 felUlettel ell6tottnak kell lenni, valamint ne

tartalmazzon forgo alkatreszt, legfeljebb enyh6n lengdt. A lathat6sagot n6vel6 eszkozt,

szerelvenyt az adott termek gyartdjanak, forgalmaz6janak szerelesi javaslata szeranti

terkoz-kiosztassal kell felszerelni.

Ktirnyezetv6delmi, Termeszetvedelmi 6s Hullad6kgazdAlkoddsi F6oszt,ly
1072 Budapest, Nagy Diofa utca 10-12.
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E-mail. zoldhatosag@pesl.gov.hu Webr hllpJ ,\,ww.kormanyhivataa.hu/hu/pest
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2.16

A l6tesitm6ny t6jba illeszt6se 6s a ktirnyezetrendezds so16n 6shonos 6s term6hely
honos fa- 6s cserjefajok telepit6s6t kell alkalmazni a nov6nytelepites, a takar6fesites 6s a

sdv6nytelepit6s eset6n is. A ndv6nytelepit6si tervet el6zetesen egyeztetni sziiks6ges a

DINPI szakembereivel. A ndv6nytelepit6si tervet a kivitelez6si munkalatok megkezd6sig
be kell ny0jtani a Term6szetvddelmi Hat6s6g r6szdre.
Az 6rintett teriilet tereprendez6se so16n a homok- 6s ftilddeponiak, illetve a

munkavdgz6shez nyitott fOldSrkok lehet6s6get teremtenek kolt6si id6szakban (6prilis 1. -
augusztus 31. kttzdtt) a v6dett partifecske lRiparia riparial 6s a fokozottan v6dett
gyurgyalag (Merops apiaster) megtelepedesenek 6s a v6dett madiil{ajok sz6m5ra
potencielis f6szke16 hely6iil szolgalhat. Amennyiben a beruhezassal 6rintett teroleten a fent

emlitett v6dett madarfajok egyedel f6szkel6sre megtelepednek, a feszkeles megallapitasanak

tenyet a termeszetvedelmi kezelesert felelos DINPl-nek 6s a Termeszetvedelmi Hat6s6gnak

haladektalanul be kell jelenteni.

Az 6rintett ter0leten esetlegesen l6trejdv6 f6szkelo- 6s 616helyeket (fugg6leges r6zsr:ik,

partfaiak, homokfalak, depdniak) aprilis 1{61 es augusztus 31 naplaig - amennyiben a

bArmilyen munkalati tevekenyseg n6gy napn6l tovdbb szunetelnek az adott ter0leten - a

partifecskek, gyurgyalagok megtelepedesenek megel62ese erdekeben le kell fedni.

Az esetlegesen megtelepedo fent emlitett vedett mad6rfajok egyedel altal lakott Uregeket

tartalmaz6 teszkelohelyet (partfalat, rdzsrlt, dep6ni6t) a koltesi idoszakaban (Aprilis 1. -
augusztus 31. kozott) elbontani tilos.

A koltesi idoszakban esetlegesen tort6no munkavegzesek soren a madarak zavartalansdget

biztositani kell, a f6szkeles hi bo ritatlans6g6n a k biztosit6s6hoz a f6szke16helyek korul

megfelel6 meret! v6d620net kell fenntartani.

Az invSzids 6s term6hely-idegen ndvenyfajok lpl : z0ld juhar (Acer negundo\, b5lvany4a

(Ailanthus altissima), feh6r ak6c (Rabinia pseudaacacla), gyalogak6c (AnDrpha truticosa),

keskenylevelU ezoslla (Elaeagnus angustifolia\, nyugati ostorfa (Celtb occidentalis), 0r0mlevel0

parlagfii (Anbrosia aftemisiifolia\, aranyvessz6 fajok (Soildago sp.,, selyemkoro (Asc/epias

syriaca) lapen kesetiifii lFallopia japonlca)l megteleped6sdt 6s terjedes6t meg kell akadalyozni,

ellomAnyuk visszaszorit,rsaroi gondoskodni kell mechanikus vedekez6ssel, visszatelep0l6suket

meg kell akadelyozni, ez6rt a foldmozgatassal erintett teruleteken a gyomosodast tisztito

kaszalassal kell visszaszorltani az els6 kdt 6vben legal6bb evi ket alkalommal.

3. Le delmi szem o ntb6l:

3.1. A tevekenysog v6gzese soran a szukseges int6zkedds (takarSs) megtetel6vel kell biztositani,

hogy a szallitott anyag levegoterhel6set megel6zzek vagy a leheto legalacsonyabb menekure

csOkkentsek.

3.2. Az 6pitesi munkelatok soran az el6rhet6 legjobb technika alkalmaziis6val kell megelozni, illetve

a lehetd legkisebb med6kUre csokkenteni a leveg6terhel6st.

3.3. Kedvezot en id6jerasi korllm6nyek eset6n a munkateruleten talalhato, diffrlz porszennyezest

okozo felilletek (deponiek, kozlekeddsi utak) takaresArol, nedvesitese16l gondoskodni kell.

3.4. A vegzett tevekenyseg helyszlne 6s a koz0t csatlakoz6s6n6l a felvert por okozta diff0z

l6gszennyezes csokkentese erdekeben a burkolt utat mindig tiszt6n kell tartani, valamint az

elpergett anyag feltakaritSsarol gondoskodni kell.

3.5. A lak6ep0letek kdzelsege miatt, a durva foldmunkdlatok sor6n javasolt az ideiglenes

farostlemez fal fel6llit6sa, ezzel is csokkentve a porterhel6st.

KdrnyezetvAdelmi, Term6szelvedelmi es Hulladekgazd6lkodesi F6oszt6ly
1072 Budapest, Nagy Di6{a utca 10-12.
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4.1

4. Hullad6kq azdalkod6si szempontb6l:
A hulladekrbl szold 2012. evi CLXXXV. torveny [a tovabbiakban: Ht.] 4. S-aban foglaltaknak

megfeleloen a tevekenysdget ugy kell megtervezni 6s vdgezni, hogy az a kornyezetet a lehetd

legkisebb m6d6kben 6rintse, vagy a kornyezet terhelase es igenybevetele csokkenjen, ne

okozzon kornyezetveszelyeztetdst vagy kornyezetszennyez6st, biztositsa a hulladekkepzddes

megel626set, a kepzddO hulladdk mennyis6g6nek es veszelyessegenek csokkent6set, a

hulladek hasznositeset, tovebbe kornyezetklme16 adalmatlanitas6t.

A kivitelez€s soran keletkez6 talait a tovabbi felhasznales el6tt vizsgalni kell a Ht.2. S (4)

bekezd6s6ben foElaltak figyelembe v6tel6vel, Az anyagot szennyezettseg eset6n, illetue

abban az esetben, ha azt nem a kitermel6s helyen hasznaljak fel, azonosito kod szerint be kell

sorclni a hulladek|egyzekrOl sz6l6 7212013. (VIll. 27.) VM rendelet [a tovabbiakban: 7212013.

(Vlll. 27.) VM rendeletl 2. szam[ melleklete szerint.

Feltttlt6sre, illetve visszat6lt6sre kizar6lag hullad6knak nem min6sul6 tiszta asvanyi

anyag, illetve a Ht. 9. S (1) bekezdes6ben foglalt hullad6kstatusz megsz0n6s6re
vonatkoz6 felt6telek teliesiil6s6l igazol6 dokumentummal rendelkez6,
szennyez6d6smentes anyag hasznelhat6 fel. A felhasznalt anyag eredet6t igazol6

dokumentumokat, illetve a hullad6kstetusz megsziin6s6re vonatkoz6 felt6telek
teljesail6s6t igazo16 dokumentumokat Kdrnyezethasznal6nak meg kell 6riznie.
Az 6pitesr munkalatoukivitelezes, illetve az iizemeltetes soran keletkez6 vesz6lyes 6s nem

vesz6lyes hulladekokat azonosit6 k6d szerint be kell sorolni a 7212013. (Vlll. 27.) VM rendelet

2. szamt melleklete szerint, 6s a kornyezet veszelyezteteset kizarO mddon, a tov6bbi kezel6s,

hasznosilas elosegit6se 6rdekeben szelektiven kell gy0jteni a munkelatok organiz6cios
terveben megjeloit munkateruleten belrl!. A hulladOkokat tov6bbi kezelesre csak ez adott tipust
hulladdkra ervenyes hullad6kkezelesr, hulladekgazdalkodAsi- vagy egys6ges

kornyezethaszn6lati engeddllyel rendelkezo szervezetnek adhato at. A kezelesi engedely

megl6t6r6l a hulladek aadaset megel6z6en Kornyezethaszn6ldnak meg kell gy6z6dnie. A
keletkez6 hulladekok kezelese sor6n a hasznositast el6nyben kell reszesiteni az

artalmatlanitAssal szemben.

A kivitelezesi munkarlatok vdgzgse soran figyelembe kell venni az epitesi-bontasi hulladekok
kezelesSnek felt6teleit meghaterozo, hatalyos jogszabely 0elenleg: az eplrcsi es bonbsi
hulladek kezel6senek reszletes szabelyair'l sz6l6 4512004. (Vll. 26.) BM-KVVM egyuttes
rendelet [a tovabbiakban: 45/2004. (Vll 26.) BM-KvVM egyUttes rendelet] e16irasait.

A keletkez6 hulladekok atmeneti gyujtesenek celjab6l l6tesltend6 0zemi vagy munkahelyi
gyUjt6hely(ek) kialakitasa, illetve Uzemeltetese sorAn figyelembe kell venni az egyes

hullad$kgazdelkodesi btesitmqnyek kialakltesenak 6s azemeltetdsenek szabelyair'l szol6

24612014. (lX. 29.) Korm. rendelet la tov5bbiakban: 24612014. (lX. 29.) Korm. rendeletl

vonatk026 e16irAsait.

A hulladekok gyi.ljt6helyeit egy6rtelmUen jel0lni kell. A gyLilt6 edenyzeteket azonosit6 cimk6vel

kell elletni.

A kivitelez6si munkalatok sorin keletkezett hullad6kok megfelel6 kezel6s6t, elszalliteset,
hasznositasat, illetve artalmatlanit6set igazol6 dokumentumokat (vesz6lyes hullad6k

eset6n az ,,S2"-lapokat) be kell nytjtani a Hullad6kgazdalkod6si Hat6sag r6sz6re.

A kivitelezesi munk6latok, illetve az Uzemeltetes sordn keletkezo hulladekok nyilventartesa 6s

az adatszolgeltatas a hulladdkkal kapcsolatos nyilventadesi es adatszolg4ltaasi
katelezetts5gekrOl sz6l6 309i2014. (Xll. 11.) Korm. rendelet [a tov6bbiakban: 309/2014. (Xll.
'11.) Korm. rendeletl eloirasai szerint vegzendo.
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5. A felszin alatti vizek 6s a fdldtani kozeq szempontiab6l:

5.2

A foldtani kozeg min6s6ge nem vesz6lyeztethet6. Az epitesi munkalatok, illetve az uzemeltetes

sor6n a kock6zatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszin alatti vizek vedeh'rol
szo16 21912404. (Vll. 21.) Korm. rendelet [a tovabbiakbani 21912004 (Vll. 21.) Korm. rendelet]

elol16sait, 6s fokozott figyelmet kell forditani arra, hogy a f0ldtani kozeg ne szennyez6djOn.

A munkagepek 0zemanyaggal valo feltoltese csak vizzer5 burkolatU teroleten, vagy karmentd

t6lca hasznelataval vegezhet6. Amennyiben olaj- vagy Uzemanyag elfolyas kovetkezik be, azt

azonnal a megfelelo anyaggal fel kell itatni. A hasznelt felitatd anyagot, illetve az esetlegesen

kitermelend6 szennyezett talalt vesz6lyes hulladekk6nt kell kezelni.

A f6ldmunk6k sor6n kitermelesre kerul6, organoleptikusan szennyezettnek lt6lt kavics6gy,

illetve foldtani kozeg Sllapotet vizsgelni kell, es azt a min6segt6l fugg6en engedelyezett lerak6

telepre kell elsz6llitani, vagy mAs modon, a jogszabalyok betart6s6val lehet felhasznalni.

A tervezetl beruhezes Cstirtig-Miriaudvar kt zdtti szakaszan, a 350+00 - 354+00 hm

szelv6ny kiizdtti r6szteraileten k6zvetve, illetve kdzvetlen a vas0ti p6lya nyomvonala

mellett l6tesitett kArmentesit6si vizil6tesitmenyek miiszaki 6ps696t 6s mintazhat6s6get

az 6pitesi/bontesi munkelatok alatt is biztositani kell.

A foldtani kozeg szennyezettsegdnek 6szlelese eseten a sziiks6ges k0rnyezetvedelmi

lepeseket haladektalanul meg kell tenni, amelyeket a Kornyezetvddelmi Hat6sagnak be kell

jelenteni.

5J

t.4

6. Budapest F6varos KormAnyhivatala Epit6s0gyi 6s 6rbks6gvridelmi F6osztAly

0riiks6gv6delmi Osztelyenak (a tovAbbiakban BFKH Oroksegvedelmi Oszt6ly) BP12604lO2737'

212022. szem'b szakvelemenye alapjan kulturilis trrdks6ov6delmi szempontb6l az al6bbiakra

hivja fel a figyelmet:

,,1. Amennyiben a tervezett, faldmunkeval jAr6 beruhezAs a kulturelis 1rakseg vddelmdr1l sz6lb

taNeny szerint nagyberuhezasnak min6sil, akkor a $rgyi ingatlanra vonatkoz6an eldzetes

rdgeszeti dokument,ci6t kell kesziteni, 6s azt a f1ldmunkaval jAro bvekenyseg

enged€lyezesere vagy a fAldbrAlet megszerzesere irenyu16 azon els6 habsagi elieres

megindit,sera irenyul6 kqrelemhez kell mell6kelni, amelyben Budapest FdvAros

Kormdnyhivatala Epitesiigyi 6s Ordks'gvddelmi FoosztAlya. 0rdksAgvddelmi Osztdlya

ftovebbiakban: BFKH. 6r6ks6gv6delmi Oszfily) eljdr vagy szakhat6sAgk€nt, vagy a

szakk€ rd,s vizsgebtev al kdzre m A k6d i k.

Az el6zetes rageszeti dakumenteci6t a beruhez6val kdtdtt iresbeli szen6d6s alapien a

Magyar Nemzeti Mizeum - Nemzeti RegEszeti lnt6zet kesziti el-

ll. Reg,szeti lel6helyen, a teNezett beruhazessa! osszefa996 olyan tevekenysdgek, amelyekhsz

30 cm molyseget meghalad6 fdldmunka, tereprendezds, dep6, feltiiltos, tcilt6s l6lesit6se
szdiksdges. 6s amelyek mas habsag - oroksdgvddelmi szakhatosag hozzej6rubsbval vagy

szakkerdes vizsgebb alapj,n kiadolt engedelyehez nem kAtattek, kiz'rOlag BFKH.

A rd kseg v6del m i O sztel y e n ged 6 ! ye a I apj 6 n vqgezh etdk.

lll. Felhlvam a figyelmet arra, hogy oraksegv6delmi birsdggal (a bvebbiakban: birsAg) kell s()jtani

azt a termbszetes vagy jogi szemelyt 6s jogi szem4lyiseggel nem rendelkezd szervezotet, aki
(anely)
. az a kulturAlis )rAksqg vedeherd szdl6 2001. 6vi LXIV. tdrvenyben vagy m's

jagszabAlyban engeddlyhez koblt bvekenysdget a vedefte nyilvenlbtt vagy e l)rveny
erej,nel fogva vddelem alatt Alb kulturAlis 1roks1gi elemen engedely ndlkul vagy att'l efter1

mddon v6gzi,

Kdrnyezelvedelmi, Termeszetvedelmi es H!lladdkgazd6lkodasi F6oszl6ly
1072 Budapest, Nagy Diofa utca 10"12.

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-a520, KRID:201436115
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. a vedet€ nyilvenibtt vagy e taNeny erejendl fogva vodelem alatt all6 kulturelis arakseg

elemeit jogellenesen megsemmisiti vagy megrongAlja, valamint

. a vAdett kulturAlis OrcksAgi elemet kote!ezetsegdnek elmulaszbs6val veszOlyezteti,

. tegdszett fett'rast fefterasi jogasuftseg nelkut vagy maembki teruleten szaked'i

bvekenyseget szak6ft6i jagosultseg nelkul v,gez,
. nyituenbftott rogeszeti lel'helyen a hat1sag engedelye vagy nyilatkozala nelkal beruhezAst

val6sit meg.

Birseggal s()jthatb az, aki a jogszabAly eltal el5irt bejelentesi k'telezettsegenek nem tesz

e/eget."

7. Pest Megyei Kormrnyhivatal Epit6siigyi es 6r6ks6gv6delmi F6osztaly Ordks6gv6delmi

Osztalyanak (a tovabbiakban: P[,1KH Oroksegvedelmi Osztely) PE/EPO/3066-3/2022. szam1

szakvelemenye alapjan kulturalis iiroks6qvedelmi szempontb6l az alabbiakra hivja fel a

figyelmet:

,,(...)a kulturAlis draks'g vedelmdr1l szOl6 2001. evi LXIV. tdrveny (a bvebbiakban: Kat'/). 23/G. S
(1) bekezd,senek a) pontja szerint kiemelt nagyberuhAzesnak minds1l. Erre va16 tekinteftel a KOtv.

23/C. S (1) bekezdese alapjen nagyberuh,zes rnegval'sihsa esefdn a beruhez,nak el1zetes

rdgeszeti dokumenaci't (a tovAbbiakban: ERD) kell kesziteni, amelyet a jogszabelyban kijelolt

Magyat Nemzeti Mizeumt1l (1088 Budapast, Mlzeum k7. 14-16.) kell megrendelni. A Korm.

rendelet 40. S (7) bekezdeseben foglaltak szerint a feltirAsi protekttevet taftalmaz' teljes ERD-I a

foldmunkeval jArd tevekenyseg engeddlyezes5re vagy kozlekedesi inlrastrukt(tra-beruhez1s eseEn

a faldterAlet megszerzesere irenyul, azon els' hat'segi eljAres megindibsera irenyul6 kerebmhez
ke me dkelni, amelyben a hat's{g eljer vagy szakhat,sdgkent vagy szakkdrdes vizsg,lat4val
kOzremAkodik.

Ha az elsO habsAgi elj1r,s megindiEsakor a pr1baleltAri* akadelyoz1 k'rAlmdny meg nem hArult

el, az ERD addig elkeszalt munkafezisait kell csatolni a kerelemhez. Habs1gom a 2022. j,nius 30.

napjen kelt ERD l. feziset @bkesziti munkardsz, adatgyijtes) kapta meg. A dokumentum szerint a

teljes vizsg,lati terAleten ds annak Avezetdben dsszesen 98 rAgeszeti leldhelyet azonositottak; a

beruhAzAs vedett rdgeszeti lel5helyet nem erint. Mivel a teNez,s jelenlegi feziseban mOg nem

ismeftek a mAszaki parameterek, valamint a foldmunkek pontos szdlessdge 6s mdlysege, igy a
dokumenoci6ban szerepl1 kubasi teNben ArAksegvedehi javaslatok a kivitebzesi bNek
ismeretdben a kds6bbiek folyamen meg vdltozhatnak. Ennek megfelel6en legkasobb a
kivitelezesig a felteresi projekttervet tartalmaz6 ERD . f^zist meg ke k,ldeni
Hatdsegomnak. A feltarasi projektteN habrozza meg a nagyberuhezAshoz kapcsol6d6

valamennyi rqgaszeti feladatelhtdst, annak m6djet, az 
'rintett 

terUletet 6s annak r,g,szeti
jellemz6it, a verhat1 kockezabkat. TAjekoztatom, hogy a KOtv. 23/E. S (5) bekezdese 6s a Rorm.

rendelet 43. S (3) bekezd'se Anelm,ben, miszerint nagyberuh,zas asetqn a kivitelezes sor'n
foldmunkekkal erintett, 6s egyeb fel6rAst m1dszerekkel fel nem Ert brAleteken regbszeti

megfigyele ke biztositani.

Mindazonelbl a fentiek figyelembeveteb mellett a beruhezessal szemben kifogest nem

emelek.

Tajekoztatom, hogy a kisajAtibsrol sz6l6 20A7. 6vi CXXllt. taNony 38. S fi) bekezdese szerint a

kisaj'tibs el6tt a nemzetgazdasdgi szempontbOl kiemelt jelenbsegl bemhezesok esebben az

el1munkelahak mindsal1 l1szermentesltes ds pr1bafelftres, valamint a megel5zo regoszeti

feltArAs elvegezherc, amennyiben az nem eredmenyezi az ingatlan helyreAlllthatatlan velbzesAt."

Kornyezelv6delmi, Termeszetvede,ma ds Hulladekgazdalkoddsi F60szt6ly
1072 Budapest, Nagy Di6fa utca 10-12.

Telelon: (06'1) 478"4400 Fax: (06'1) 478'4520; KRID:2014361'15
E-nrarl: zoldhatosag@pest.gov. hu Web: hltpJ/www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
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8- Pest Megyei KormSnyhivatal Elelmiszertanc-biztonsegi, Allateg6szs69 tgyi,
Talarv6delmi F6osztily, Ndv6ny- 6s Talajv6detmi Osztety (a tovabbiakban
Talajvedelmi Oszt6ly) PE/TV/o1852-212022. szam{r szakvetemenye atapjan
talaiv6delmi szemoontb6l az alSbbiakra hivja fet a figyelmet:

Nov6ny-

N6veny-

nt v6nV-

es

6s

6s

,,4 beruhAz,s megkezddse el6tt kezdemenyezni kell az iet9kes f'ldvedehi hat6s6gn6l a

mezdgazdas1gi mrtve16si 69ban nyilvdntadolt lerUletek v€gleges mes cOtu hasznositeset.
A vegleges mes cel, hasznosit6s engedelyezesi eljardsa sordn a talajv'delmi szakkerdes
kiadAsehoz a 90/2008. (Vll.8.) FVM rendelet 2. sz. mellekbt 2.4.1. pontja szeinti a tataj
humuszos term6r€tegdnek mentesdt megalapoz6 talajvddelmi terv, valamint a 2.4.2
pontja alapjAn humuszgazdelkodesi talajvedelmi terv beny(rjtdsa szdkseges.

Az ideiglenes fOldhasznelafial erintett mez6gazdasegi muvel6s alatt 6116 tetuletek
vonatkozesAban amennyiben a beruhAzes megval1sitAsa soren a termdfAld vOdelmOr1l sz5l6

2007.6vi CXXIX. tdNdny 14. S O) bekezddsdnek bermely pantjAban leidak bek,vetkezes5vel
sz1molni kell, a beruhazAs megkezd&e el6tt id6leges m's c6l0 hasznositds
engedelyezaset kell kezdemenyezni az iltetdkes FAldhivatalnel. A fdldhivatali elj,resban 500

fm vagy 4OO m2-nel nagyobb term1fold igenybeveb! eseten Osztdlyunk talajvedelmi

szakkerdes tekinbeben a 90/2008. (Vll. 18.) FVM rendelet 2. sz meleklet 2.5. pontja alapjan

Asszea)llitott, mez6gazdasAgi c6lrt hasznosit,st lehet6vd t€v6 rekuftiveciot,
0jrahasznositest megalapoz6 talajv6delmi terv alapjdn nyilatkozik.

Az engeddlyezesi dokumentdci6nak Asszhangban kell lennie a humuszgazdelkoddsi tervvel,

rqszletesen taftalmaznia kell a humuszas teltalaj letermel'sevel, felhasznaklseval 6s

de po n a)lasAval kapcsol atos adatoka t.

A humuszgazdelkod,si teNet a talajv'delmi teNben meghatArozottakra alapozottan keq

asszee ibni, a tervnek ki kell ternie a letermelqsre kenilo humuszos talajroteg mennyisegere,

ideiglenes brohsera es felhaszneleserc is.

A kdrnyezd mezogazdas1gi teraleten termekelen altalajt elhelyezni tilos, azokon szennyezS-

vagy egydb talajidegen anyag, illetve termdketlen fdldanyag nem maradhat.

Amennyiben a bonbsi-qpitdsi, munka sorAn szennyezeft talaj, vagy bermilyen veszelyes

hulladak keral el6, a kabn, a veszelyes hulladekok gyajtesere el6ld mddon kell gy1jteni

ennek bnye16l a kivitelezAnek a megrendel6t bjekoztatni ke .

A kornyez, mezAgazdasAgi braletek zavaialan mAvelhetdsegdt biztositani kell,

porszennyezesAnek elkeraEse vdgetl a bAnyaterulet megkbzelitdse es az anyagszAllltAs

sorAn lehebs€g szerint burkolt felAefi utakal kell hasznehi; a foldutakat a szeraz tavaszi-

nyAri id1szakokban rendszeresen antAzni kell."

9. Budapest F6veros Kormanyhivatala Fdldhivatali F6osztaly Ftildugyi Osztaly (a

tov6bbiakban: BFKH FoldUgyi Osztaly) 500527/'l12022. szSmt szakv6lem6nye alapjan a

term6fdld mennvis6q iv6delme szemDontiab6l az a16bbiakra hivja fel a figyelmet:

,,A brgyi nemzelgazdasAgi szempantb6l kiemelt lelenbsegl kdzlekedesi infrastrukt,ra-

beruhezdshoz kapcsol6d6 kArnyezetvedelmi hat1segi engedelyezesi eljdrds (a

dokumenbci6 2. szdmi me 6klet helyrajzi sz1m lista szerint) a Budapest XV. keralet,

kiilGrAbt 98020/2,98020/3 helyrajzi sziim0, legerc mAvercsi 69i 3. min6sdgi osz6lyti,
valamint a 98036/2 helyrajzi szemi, szent6 m0vebsi 6gt 4. min6segi osztily,
term6fdldeket 6rinti, annak idSleges 6s vEgleges igdnybevetel6t eredmenyezi.

A term1fold vOgleges mes c6fu hasznositaset eredmenyez6 terAletrdszekre vonatkoz6an

a beruhAzes, az els, igdnybev,tel tnegkezdese el6tt a term'fAld vegleges mes

K0rnyezelvede lm i, Te rm6szelvede lmi es H ulladekg azd, lk od 6 s i F6o szl6ly
'1072 Budapesl, Nagy Oi6fa ulca 10-12

Telefon. (06-1) 478 4400 Fax: 106-1) 478-4520r KRID. 201a36115
E-mail: zoldhatosag@pesl gov hu Web htlpr//www kormanyhivatal hu/hu/pesl
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celuhaszoositi)s engedely\t be ke/ szerezni a faldagyi igazgatesi hateskarben eliero

lngallanagyi HatdsAgtol

Amennyiben term'ftitd id1teges mes c6li hasznositeset is eredmqnyezi a beruhdzds

(felvonuti)si es deponebsi tert)letek) abban az esetben a term,fald id1leges mes c6l0

hasznoslles engedelyet is be kell szerezni az lngatlanijgyi Habsegbl.

A leNezetl tevekenysag. beruhazAs megval,sitesa soren, a kivitelezes iddszakAban

munkag'pek attal et6id'zett idOleges talajtdm,rddest, talajszerkezet seraleset a beruhAzAs

megvat,siasAt kovet,en meg kell szuntetni, egyidej1bg biztositani kell a talai rekultivebseL

melyet kozepmely laziqssal lehet ebrni.

A tervezett beruhezes kiatakitdsa 6s aizemelbtese a szomszedos term1faldek

rendelbtesszerA mez5gazdasAgi hasznasi6sAt nem kor6tozhatja.

Jelen szakkdrddsben adott nyilatkozat nem min6sUl a term,fdld id'leges vagy vegleges mels

cAli.t hasznosltAs,ra vonatkozO lngatlantigyi Habseg engeddlye nek."

10. Pest Megyei Kormanyhivatal Foldhivatali F6osztely Faildhivatali Osztely 4. Osz6ly (a

tovebbiakban: PMKH Foldhivatali Osztaly 4.) '14290-212022. sz6mi szakv6lem6nye alapjan a

term6ftild mennvis6oi v6delme szemponti6b6l az alabbiakra hivja fel a figyelmet:

- ,,Amennyiben a beruhdzAs sor1n tennofald iddleges vagy vegbges mds celir hasznositdsra

keriil sor, el1zetesen meg kell keresni az ingatlanagyi habsagd a m's cdl, hasznositds

e n g ede lyezdse e rde kebe n.

- BeruhAzes eseen figyelombe kell venni, hogy az engeddlyezdsi e|er1s ale eso tevekenyseg

v,gzese, letesitmeny elhelyezese, jogosultsbg gyakorlesa bheos'g szerint a gyengebb

mindsegl brrndfAldeken, a lehet1 legkisebb meLleki brm1fdld ig'nybevdtel6vel tdd'njen.

- Figyelembe kell venni bvebb1 azt is, hogy a beruhdz1ssal erintett foldreszlet(ek)

szomszedsageban levo termofaldek megfelel1 mezdgazdasdgi hasznoslbset a brvezett
tev,kenysdg, btesitmeny ne akad^lyozza.

- Amennyiben az 5intett fbldrdszletek Natura 2000 (FOt 064n), valamint helyi jelentds5gA

brmeszetvedelmi terAletet (F6t 064n, 0253) is erintenenek, az erintett habsAgok
hozzejerulesa is szrksdges /esz a vegleges/idOleges mAs ceEt hasznoslbshoz."

11. Pest Megyei Kormanyhivatal Fdldhivatali F6osztely Ftildhivatali Osztaly 6. Osztaly (a

tovebbiakban: PMKH Foldhivatali Osztaly 6.) '1552912022. szam[ szakvelem6nye alapjan a

term6fdld mennvis6oi v6delme szemoontiAb6l az a16bbiakra hivja fel a figyelmet:

,,4 munkAlatok megkezdesqt megel6z1en az erintett termdfold tekintet,ben HivatalomnAl

faldvedehi enged'lyez4si eUerAst ke lefolytatni, a beruhAzals celj,ra felhasznehi klvent
termdfoldek vegbges, illetve szAksOg szerinti iddleges mes c6lA hasznositAsAnak

e n g e de lye z e se re v o n atkozO a n.''

12. Pest Megyei Kormenyhivatal Ftildhivatali F6oszt6ly Fdldhivatali OsilaW 12. Osztaly (a

tovabbiakban: PMKH F6ldhivatali Osztaly 12.\ 19.14412022.10.26. szamI szakv6lem6nye

a lapien a term6fbld menL'lyiseqi v6delme szempontiab6l az alabbiakra hiv.ia fel a figyelmet:

,,a szomszedos termdfdldek megfelel' mez,gazdas,gi hasznoslftsAt a beruhez,s ne

akadelyozza"

13. Pest Megyei Kormenyhivatal Fdldm0vel6siigyi 6s Erd6szeti F6osztaly Erd6feliigyeleti
Osztaly (a tovebbiakban: PlvlKH Erd6fel0gyeleti Osztely) PEIERD019231-212022. szem0

szakv6lem6nye alapjen erd6v6delmi szemoontb6l az alabbiakra hivia fel a tigyelmet:

Kd ryezetvddelmi, Termeszelv6de mj es Hullad6kgazdalkodasi Foosztely
1072 Budapest, Nagy Di6fa utca 10'12.

Telefon. (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 4784520; KRID:201436115
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,,Az erintelt
Budapest XV. kerllet 098039/1,

F6t 031/2, 033, 034/2, 036/1, 0i6/3, 045/3, 047, 050, 052, 054, 0257/58, 22i/1,
Mogyorod 03/6, 0i/18, 0367/1, 037?J4c, 0375/132,

Veresegyhez 025a, 039/1, 046, 048/4, 0146/j, 0146/10a, 2548, 2549/6a

helyrajzi szem0 f6ldr6szleten/al^iszleten talalhat6, az Orsz'gos Erd66llomAny AdaltArban

nyilvAnlatlalt erd6k illetve erdogazdAlkod6si tevekenys,get k,zvetlenAl szolgAlo fAldteriiletek

(tisztAsok illetve nyiladdkok) ig€nybevdtele csak az erdeszeti hat6seg ebzetes engedelye

biftokeban, annak vdglegessd vebset kdvetoen kezdheto meg. Ezen engedelyezdsi eljdrAs

lefolytatdset a kivitelezds megkezddse elott kOrelmezni kell az erdeszeti habsagbl."

14. Heves Megyei Kormanyhivatal Agrariigyi F6osztely Erd6szeti Osztialy (a tovdbbiakban:

HMKH Erddszeta Osztaly) HE/EO/7653-212O22. szami szakv6lem6nye alapjen erd6v6delmi

szempontb6l az alabbiakra hivja fel a figyelmet:

,,Kerelmezdnek a beruhezAs kiviteli munkAinak megkezddse el6tt be ke szereznie az erdeszeti

hat's,g vegleges erddteralet igenybevetelt engedelyezd hat,rozatAt. Elvi engeddly alapjdn az

erd6 igenybeveble nem kezdhetd meg."

l .

SZAKHATOSAGI AIUASTOCTNTASOX

F6varosi Katasztr6fav6delmi lgazgat6s6g lgazgat6-helyettesi Szervezet Katasztr6fav6delmi

Hat6sSgi Osztaly (a tov6bbiakban: FKI-KHO) 35100115476-412022.eft szdmu szakhatosagi

allesfoglalaseban targyi letesitmeny megval6sit6sAhoz vizijgyi 6s vizvedelmi szempontbol az alebbi

e16i16sokkal jarult h0226:

1. ,,A bvekenyseg @egval6dtAs, azemefte6s, felhagyes, bantAs) nen i'rhat az erintett kornyezeti

elemek (talaj, felszini 6s felszin alafti vizek) veszelyeztetdsevel, i etve kerositAsdvaL Az

esef/egesen bekovetkez, karnyezetszennyezOseft 6s annak Adalommentes megszanbbs66d az

ingatlan tulajdonos es hasznal6j,t egyetemleges felel6ss6g terheii.

2. A teNezeft tevekenyseg (megval,sit4s, [izemelbbs, felhagyes, bont,s) nem okozhatja a terseg

talajvizviszonyainak kAros megveltozes .

3. A tervezett bvekenyseg sorAn a kockdzatos anyagokkal kapcsolalban be kell tarTani a felszin

alattiviz6k vqdelmer5l szOl, rendelet 6s a felszini vizek mindsAge vedelm'nek szabAlyaidl sz6l6

rendelet el1iresait, es fokozott figyelmet kell forditani arra, hogy a telszini es a felszin alatti viz,

i etve a foldtani kAzeg ne szennyez1djan.

4. A kock,zatos anyagokkal kapcsolatban be kell tarlani a felszini vizek mindsege vddelmenek

szabAlyairdl szOl6 rendelet e16lrAsait.

5. A felszin alatti vizek v,deherd szdl6 rendebt edeh'ben tevekenyseg csak:

-. k'myezetvddelmi megeldzo int6zkedesekkel v6gezhetd a k1l6n jogszabaly szerinti legjobb

el'rhet6 technika, illetve a leghatekonyabb megoldes akalmazasAval,

elle n1rzott kora I me nye k kazott bnb n h et,

- tgy vegezhet1. hogy hosszl 6von se veszdlyeztesse a telszin alatti vizek jd allapobt, a

kornye zet i c€l kitl zdse k telje sa b s6t.

6. A tevekenysdget (megval5sitAs, AzemelEEg felhagyAs, bon6s) a k'rnyezet szennyezes,t 6s

k,rosibsAt kizero m6don [tgy ke v€gezni, hogy a talaj, a felszin alatti viz 6s a felszlni vizek

szennyez6anyag tadalma ne haladja meg a laldtani kAzeg es a felszln alatti vlz szennyezessel

Kd.nyezetv6delmi, Temeszetv6delmi es Hulladekqazd6lkod6si F6osztely
1072 Budapest, Nagy Di6fa ltca 10'12.
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szembent vedelm,hez sziikseges hat,rdft'kekr'l es a szennyezesek mereser1l sz6l6

rendeletben az egyes szennyezd kamponensekre vonatkozb (B) szennyezeftsdgi ha6redekeL

bvebbe a vizszennyezO anyagok kibocsdbsaira vonatkoz, hataraftekekr1l 6s alkalmazbsuk

egyes szabAlyair6l sz'la rendelet szerint el6id hatArdddkekeL

7. A tevekenysdg sor6n esetlegese, bekavetkezd keresemenyt (havdria), a felszlni, felszin alatti

viz, vagy a foldta kozeg szennyezddesdnek l6ny bbfonon azonnal, ir1sban legk6s6bb a

kovetkezo napon az FKIKHO-nak be kell jelenteni az elektronikus tigyintdzes 6s a bizalmi

szalg^ltatdsok aftahnos szabelyair5l sz6l6 torvdnyben meghabrazott kapcsolaftaiAsi mOdok

valamelyiken, es a kArelhAriqst a kArnyezetkerosodAs megel1zesenek es elhAribsenak rendier1l

sz1l6 rendelet, valamint a felszin alafti vizek vddeher1l sz6l6 rendelet el6irAsait k5vetve ke

elvegezni. A talajba, felszini vagy telszin alattivizbe esel/egesen bekerill szennyez'anyag(ok)ra

vonatkoz,an a vlzmindsdg-vizsgebbkat el kell vegezni. A tevekenyseg sor,n esetlegesen

bekovetkez1 k1resemeny (haveria), felszini es felszin alatti vlz, valamint a fdldtani kozeg

szennyez6dese eset,n annak felszdmol,s,rdl, a terijlet eredeti ellapobnak visszaellftas{rbl

Kerehez' koteles gondaskodni. HavAria bekdvetkezese esebn biztositani kell a foldtani kazeg

es a felszin alafti vzek maximeis v,delm,t.
8. A tervezett levdkenysegek folylaftsakor a foldtani kozegre, felszini- 6s felszln alatti vlzre

potenci1lisan veszelyforre jelent1 l,tesitmOnyek m1szaki vedelmenek rendszeres

ellendrzeserd 6s karbantan,sar5l a Kerelmez1knek gondoskodniuk kell.

9. Az 6pitdsi munk'k sorAn felhasznAlt talaj, illelve bltdanyag talajmechanikai tulajdons1gai mellett

azok szennyezettsdget is meg kell vizsgalni. Csak olyan anyagok hasznAlhat6k fel, melyek a

tAldtani kozeget, a felszin alatti vizeket nem kerosiUAk.

10. Az €pibsi munkek sor,n csak olyan anyagok haszn1lhat'k fel, malyek a felszin alafti vizeket

nem k4rosl\ek. A tereprendezes soren csak bizonyitottan szennyez1ddsmentes, a

feddkepzddmqnnyel megegyez5 szemcsemeretl f'ld hasznehat6, epitesi tormelqk hasznelata

t/os.
11. Az ideiglenes talajdep5ni,kat vizzdro aljzaton (beton, f6lia, stb.) kell kialakitani, 6s gondoskodni

kell r1la, hogy 6 be/d/e esef/egesen kimosOd5 szennyez1anyagok a foldlani kAzeg 6s a felszin

alatti viz szennyez^desdt ne okozz,k. Atmeneti veszdlyes hultadSktArohs csak kialakitott

m szaki vedebm me ett v6gezhet6.

12. A tevekenys'g soren be kell taftani a felszini viz vizszennyezettsegi habrenekeirdl 6s azok

alkalmazbsAnak sz-abAlyai16l szdl6 rendeletben el6it't hate16ft6keket.

13. A vlzfolyAs part menti sAvidt szabadon ke hagyni, a paftis,vban depbnia nem l6tesithet6.

14. A munkabrllebn keletkez1 kommunelis szennyvizek edabmmentes gyAjtAserdl, eEzAllites'r1l
6s elhelyezdserdl a vonatkozo jogszabelyoknak megfelel1en gondoskodni kell. Szennyvlz

szikkaszbsa nem v+gezhet6.

15. A munkabrlbbn esetlegesen elfoly1 szennyezdanyagot haladAktalanul tel kell itatni, Assze kell
gyljbni 6s vesz6lyes hulladdkkenL arra alkalmas gyfijtbedenyben kelltirolni az elszAllitAsig.

16. A brAlebn foly4kony izemanyag vagy vegyi anyag t'rolesa tilos.

17. A munkaterileten a jermlvek javit4sa, idOszakos karbantaft,sa, tisz 6sa nem vegezhet5. A
munkagepek rcndszeres karbantafteserd arra alkalmas telephelyen - a kArnyezetszennyezqs

elker0lese 6rdekdben - kell gondoskodni.

18. A munkaterUleten a gepek Azemanyaggal val6 lflt4se csak m1szaki vqdelemmel (kArmenfi

t6lca) v6gezheb.

19. Szennyez5dhetd csapadekvh csak tiszfites ubn vezethetd a befogadOba.

20. A brlletrol elfoly6 szennyez1dhel1 csapadekvizek csak tisz l€st k1vet1en vezsthet1ek el.

Kornyezetvedelmi, Term€szetvedelmi 6s HulladekgazdelkodAsi F60sztely
1072 Budapest, Nagy Di6fa utca 10,12.
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21. A beruhez,s sordn 6rintett vlzfolyasokba bevezetett csapadekvizek min'segenek meg kelt fetelni
a vizszennyez, anyagok kibocsdtdsaira vonatkoz' hatbr'ft'kekrdl 6s alkalmazesuk egyes
szabAlyai16l szOl6 rendeletben meghatarozalt hab16ftekeknek.

22. A beruhAzes soren 4rintett vizfolyAsok keresztezdsere vonatkozoan a vizek hasznosft'set,
vddelmdt 6s kartebleinek elhAribs szolg,l, bvekenysegekre 6s lqlesftmenyekre vonatkoz'

'ltalanos 
szabAlyokr6l szOl6 rendeletben foglaltakat maradekblanul be kell tadani.

23. A nagyvizi meder es a padi s6v Arintettsqgevel kapcsolatban be kell taftani a nagyvizi meder, a

parti sev, a vizj,da 6s a fakad5 vizek Albl veszelyeztetett tertiletek hasznAlatdral,

hasznoslbserd, valamint a folydk ese6ben a nagyvlzi mederkezelesi bN keszltesenek rendjere

6s taftalmAra vonatkoz, szabAlyokrdl sz6l6 rendeletben toglaltakal.

24. A tervezett mdly6pitesi szerkezetnek nem lehet kAros hatAsa a kornyezi qpihenyek

szigetel'sere 6s fet,szes e eni stabilit1s,ra.

25. Abban az esetben, ha az eplrcs sordn talajvlzszintsA yesztds sz.iksdges, a viztelenltesi teNet be

kefi ny(tjtani a vlzlgyi habseg rdsz're. A teNhez me dkelni kell a kitermelt talajvlz elhelyezesere

vonatkoz6an a befogad6 (csatorna, vizfolybs, stb.) nzemeltetdjdneukezel6jbnek a befogaddi

nyilatkozabt. Habtid6: az erintett szakasz kivitelezesdnek megkezdese el6lt legalebb 15 nappal.

26. A vlzteleni6s megkezdAse el6tt, a viztelenftes leszlvAsi gAtue 6kal 6rintett, megl6vd vagy epft6s

alatt 6116 epalebl</6pitmenyek e apotfelm,16sdt el kell vdgezni. Az 
^llapotfelmeres 

erednenyer1l

a vizAgyi hatdsdgot 6jdkoztatni kell. A kivitebzesi munka befejezesekor ellendrzd vizsga)latot ke

vegezni. Hat'rid6: az elbpotfelmerOs elvegzeset kovet1 15 napon belal.

27. A talajvlzszintsalyeszttis soren viztelenircsi napl1t kell vezetni. A visszahlzoumegsz ntetett

viztelenitd kutak helyet azonnalvissza kel tolleni.

28. A kivitelezds befejezesdt kaveben - szakseg eseten - a medret az eredeti e apotnak

megfelel1en helyre kall 6llttant

29. A beruhAzAs soren erintett vizfolyAsok medret qrinto beavatkozdsokkal kapcsolatban meg kell

kOrni a vizfolyAs kezel6j6nek mederkezeloi hozzajeruleseL

i0. Az (tj, illetve a megldv5 kereszbzesi mlbrgyak eplEse, illetve aEpitdse, hozzejuk val6

csatlakoz1s 0s hasznAlatuk kapcsAn a tulajdonos es/vagy kezel1 hozzajerul' nyilatkozat6t meg

ke kdrnl
31. Vizbdzisv,delmi ter\leten vqgzett tev,kenysbgek sordn be kell tadani a vizbAzisok, a tdvlati

vizbAzisak, valamint az ivdvizell,bst szolgAl, vizilotesltm4nyek vedelmerdl szdl6 rendelet

el6irAsait.

32. Hidrogeol1giai vdd1,vezetben tev,4kenysdg (tgy vdgezhet6, hogy annak kovetkezteben:

a vizkeszlet termdszetes vddetgege ne csAkkenjen, vagy ne navekedjen a kornyezet

ser0bkenysege,

- a vizk'szletbe 6 h6napon belll le nem boml6 kArosit5 anyag ne keriljOn,

- olyan leboml' anyag ne jusson a vizkeszletbe, amelynek mennyisege, jellege vagy

bomhsterm6ke a felszln alatti viz mindsOgdnek kArosodesAt okozza.

33. A Fdverosi Vizmlvek zft. FVh1142022R72-1 6s FV/1112/2022R87-1 szAm() nyilatkozataiban

szerepl5 el1iresokat be ke tarlani.

Felhivom a figyelmet, hogy:

- A csapadekviz-elvezebs 6s elhelyezes 6rcvizbe tdrt€n6 bevezetos eseten, valamint ha a

szikkasztd l'tesitmeny nem tekinthet6 vasiti aldpilm€nynek (nem csak a pelyatest

viztelenites szolgeb l6tesftmenyek), vizjogi engedolykAbles tevekenyseg, melyre a
viztgyi hat6sAgt6l engedelyt kell kerni. Az engeddlykerelemhez az aldbbi dokumentumakat

kell csatolni:

Kdrnyezetv6delmi, Term6szetvddelmi 6s Hulladekgazddlkodesr F6osztaly
1072 Budapest Nagy Di6ia utca 10"12
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o engeddlyez'si a vizjogi engedelyezesi eljer,shoz szitkseges dokumentici'

tartahterdi szol6 41/2017. (Xl1.29.) BM rendelet [a bvebbiakban: 41/2017. (X11.29.) BM

rendeletl szerint,

o a vizgazdalkodAsl halosdgl jogkdr gyakorhsArdl szdl6 72/1996. (V. 22.) Korm.

rendelet [a bvebbiakban: 721996. (V 22.) rendelet] 1/8. 5-a szerinti mellqkletek;

o szikkasztes esercn a felszin alafti vizek v1delmdriil sz6l6 219/2004. (Vll. 21.) Korm.

rendelet [a bvAbbiakban: 219/2004. (Vlt. 21.) Karn. rendelet] 13. S () bekezdes c)

pontja 6s (5) bekezdese szerinb el1vtzsg1lati dokument,ci6;

A tervezett monitoring kutak kialakit1sa vizjogi l'tesil4-si engedely koteles bvekenysdg, mtg

iizemeltetdsik csak hablyos vizjogi Azemeltetdsi engeddly biftokeban vegezhet6.

Amennyiben a tervezett mabrgyak a koz()ti kazlekedesrdl sz6l6 1988. 6vi L bNeny alapien

0t mlhrgya. igy beepiftse nem minbsil a vizgazdelkadesrol sz'l6 1995. evi LVll. toNdny (a

bvebbiakban: Vgtv.) szerinti vizil'tesitmdnynek, ezdd vizjogi szempontb6l netn

e nge ddly kdlele s 16te sitmen yek.

Amennyiben a teNezett viznyeltik, zed csapaddkcsatornak, blp'rkok, surrant6k nem

min'sulnek az el1bbi pontban meghalerozott 0t mAbrgynak, abban az eselben megOpitesuk

vlzJogi lel3silesi engedely kdteles tevekenysdg.

Amennyiben a tervezett vizfolyesok mederkorrekci,i a Vgtv. szerinti vlzimunkenak

minds|lnek, ezert vizjagi engeddly koteles tevbkenysdgek.

Amennyiben a teNezelt kAzmAkivelbsok nem enntik a vizikdzmA vizjogi engeddlyben

meghaterozotl ivOvlztermel'src 6s szennyviztisztlt1sra vanatkozd meftekad' kapacibs,t
vagy a t6rzshAl1zat kapacibsAt 6s nyomvonaht, tlgy a teNezett bvekenys,g bejelenrcs

kable s tevd ke nysOg nek mi n6si)1.

Atnennyiben a tervezett kdzmlkivetbsok 
'rintik 

a vizikAzmA vizjogi engedelyben

megha$rozott iv6vlztermeEsre es szennyviztisz bsra vonatkoz' meft,kad, kapacil1sdt
vagy a lonshAbzat kapacibs1t es nyomvonaht, ilgy a tervezett tev€kenyseg vhjogi
e n ge d6ly koteles teveke nysdg nek m in 6stil.

A vlzjogi engedely k,teles 16tesitmOnyeumd6rgyak kivitebzese, vizimunka vegzese csak
hablyos vizjogi lel,.-sibsi engedOly, bont;isa csak haAlyos vizjogi megszanetesi engedely
bittokAban tonenhet. A vlzugyi hat'sAg reszere beny,jtando engedqly-kerelemhez csatolni
ke a 41t2017. (Xll. 29.) BM rendelet, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti
mellekleleket, amelyet a httpslvizek.gov.hu rendszeren kereszt lkell benyurtani a vizugyi

habsegra.

Ha a vizimunka elvegzese, illelve a vizil'tesitmOny megepi@se vagy etabkitasa vegbges
habsegi engedely nelkll, vagy a v5gleges habsegi engedelytdl efterden tAient, a l6tesit6

rdsz4re az azemeftetesi engedely kiaddsa megtagaclhat1. Amennyiben a viz1gyi habseg a

vizimunka, vizil'tesitmeny megvizsg'l,sa den - az eset osszes kdr1henyeie is

figyelemmel -- a l'tesit1 resz,re a fennmaraddsi enged'lyt utOlag megadja, egyidej1bg
vizgazdekodesi birseg megfizeteset kell el(rlrni. A birsdg az engedely nek Etrehozott
4pilmeny erldkdnek 80%-6i9, engedely nelkiili vizimunka vagy vtzhasznelat eset'n 1 000

O00 forintig terjedhet. A terr?dszetes szemOlyre kiszabott birs1g dsszege nem haladhatja

meg a 300 00O forintol.(. . .)"
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412022. szemu v6gzdsoben a tervezett beruhazashoz kikdt6s nelkill hozzAat!\.



F6v6rosi Katasztr6fav6delmi lgazgat6s6g 35100t183't2-3t2022.eft. szdmU
elldsfoglalas6ban targyi tevekenys6g vegz6s6hez az ipari bateseteknek 6s
katasztrofaknak va16 kitettseg szempontjebol kik6tes netkrtl hozzejtuult

szakhat6sdgi

a termeszeti

Pest Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6s6g 3630014141-112022.att szam0 szakhat6s6gi
dlldsfoglal6sAban targyi tevekenyseg vegzes6hez az ipari baleseteknek es a termeszeti
katasztrdfaknak val6 kitettseg szempontj6b0l kikotes nelkUl hozzdjarult.

EGYEB EL6iRASOK

1. A ktirnyezetv6delmi enged6ly a v6glegess6 vel6st kdvet6en 2038. j[nius 30. nap!6ig
6rv6nyes.

2. Az enged6ly erv6nyessegi idejenek meghosszabbitasa a 31412005. (X|1.25.) Korm. rendeletll. S

(3) bekezdese szerint teljes korri kornyezetv6delmi felolvizsgalati dokumentacio beny0jtiseval

kerelmezhet6.

3. Az engedelyezeskor vizsgelt k0rUlmenyek .ielenlos megvellozasat, illetve tervezett jelent6s

megvaltoztatasat, tovibb6 a tulajdonosveltozast - 15 napon belirl, irAsban - be kell jelenteni a

Kornyezetv6delmi Hat6s6gnak. Felhivom a figyelm6t, hogy ezen valtozdsok a kornyezetvedelmi

engedOly m6dosit6s6t von.j6k maguk utan

4. Az engedely m6dositas6ra, visszavonesara a 31412005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 10. S (8)

bekezdese megfelel6en iranyad6. A modosiEs tort6nhet hivatalbol vagy kerelemre, ha az

engedelyezeskor fennal16 feltetelek megveltozesa az engedely visszavon6sat nem teszi

szuks6gesse.

5. A kornyezetvedelmi engedely mes jogszab6lyokban eloirt egyeb halos6gi enged6lyek vagy

hozzajerul6sok megszerzese alol nem mentesit.

6. A KornyezethasznA16 a lelen engedelyben foglalt kovetelmenyt6l valo elteres vagy a

szennyez6anyagok kibocsetasera vonatkoz6 hatArenek-tullep6s eszle16se eset6n az elteres

eszlel6set koveto B 6ran be[il tajdkoztat]a a Kornyezetvedelmi Hat6siigot.

7. A KornyezethasznSl6nak haladdktalanul drtesitenie kell a Kornyezetvedelmi Hat6s5g lgyeleti
szolgalatat (tel.: 06 30/200-9561) barmilyen, a kornyezetet erint6 rendkivuli esem6ny, talaj- es

talajviz szennyez6dds eseton, valamint a megtett int6zked6sek16l es azok eredmeny616l.

8. Szennyez6s eszlelese eseten, annak megszuntetese16l a K6rnyezethasznel6nak, vagy a

szennyezes okozojenak a Kornyezetv6delmi Hatoseg jovehagyitsaval intdzkednie kell.

A 314/2005. (Xll. 25.) Korm. rendelet 26. S (1) es (5) bekezdesei alapjAn: amennyiben a

kOrnyezethasznab kdrnyezetvesz6lyeztet6st vagy -szennyezest okoz, vagy a jelen haErozatban

foglaltaknak nem tesz eleget, a k0rnyezetvedelmi hatos6g a tev6kenys6get

- korlatozhatja,

- felfirggesztheti,

- megtilthatja, vagy

V.
JOGKOVETKEZMENYEK

K0rnyezetv6delmi, Termeszetv6delmi es Hu ladekgazd6lkod6si F6oszt6ly
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- akornyezetvedelmiengedelytvisszavonhatja;

- 6s a 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet 26. S (3) bekezd6se sze.int a kornyezethasznal6t a

tevekenysdg kdrnyezetre valo vesz6lyessegetol fugg6en otvenezer-sz6zezer forinvnap

0sszegrl birs6g megfizetesere kotelezi.

2. A 31412005. (Xll. 25 ) Korm. rendelet 26. S (4) bekezdese szerint a kornyezetuedelmi enged6ly

eloirasaitOl elter6en folytatott tevekenyseg eseten a Kornyezetv6delmi HatosAg haterozatdban

kotelezi a kornyezethasznal6t kett6szdzezer forintt6l OtszAzezer forintig terjedo birsag

megfizetesere, az enged6lyben rogzitett feltetelek betartesara, valamint legfeljebb hat honapos

haterid6vel intezkedesi terv keszit6sere.

3. Fenti el6ir6sok hateridore torten6 onk6ntes teljesitesenek elmaradasa eseten

az Altal'nos kozigazgabsi rendtaftesr,l szbl6 2016. evi CL. torveny (a tovebbiakban: Akr.) 132. S -

134. S-ban foglaltak alkalmazasenak van helye.

Egyidejrjleg megallapitom, hogy tergyi ellaresban igazgatesi szolgaltat6si dijfizetesi kotelezettseg nem

ell fenn.

Az egyes k1zlekedesfejlesztesi projektekkel Asszefngg1 kazigazgatAsi habsegi ngyek

nemzetgazdasegi szenpontbol kiemelt jelent6sOgA aggyO nyilvenitAsar1l 0s az elerd habsegok

kijeblqserd sz6l6 34512012. (Xll. 6.) Korm. rendelet nemzetgazdasagi szempontb6l kiemelt

,ielent6s690v6 nyilvanitotta t6rgyi kOrnyezetvedelmi hat6s6gi enged6lyez6si eljarast.

A haterozat a kozlessel veglegesse valik, fellebbezesnek nincs helye. A haterozat ellen a k0zlest6l

szamitott 30 napon bel0l kozigazgatesi per indithat6 a Pest Varmegyei Kormanyhivataln6l

el6terjesztett, de a Fovarosi Tdrvenyszekhez (a tovebbiakban: T0rvdnysz6k) cimzett keresetlevdl

benyujtasaval. A perben a.iogi kepviselet kotelez6.

A keresetlevelben azonnali jogvedelem kerheto. Azonnali logvedelem kereteben kerhet6 a halaszt6

hataly elrendel6se. A halaszt6 hately elrendelese esetdn kozigazgat6sl cselekm6ny nem hajthat6

v6gre, annak alaplen jogosultseg nem gyakorolhatd 6s egy6b modon sem hatalyosulhat.

Elektronikus 0lon a keresetet csak az IKR rendszeren keresztrjl lehet beny[jtani, mely a k6vetkez6

elektronikus feliilelen talalhat6: https.//e-kormanV ablak.kh.qov.hu/client

Az Ugyfelk6nt eljar6 gazdelkodd szervezet, illetve az tlgyf6l jogi kepvisel6je elektronikus Ugyint6zesre

kOteles. A kepvisel6 elektronjkus kapcsolattadas esetdn a keresetlev6l mellekletek6nt csatolja az

elektronikus okiratkent rendelkezesre ell6 vagy az altala digitalizalt meghatalmazest, kiveve, ha a
k6pvisel6 meghatalmazesa a rendelkezdsi nyilventadasban szerepel.

xdrnyezeivedelmi, Termaszetvddelmi es Hullad6kgazddlkodasi Fdoszt5ly
1072 Budapest, Nagy Diola utca 10-12.

Telefon: (06-1) 478'4400 Fax: (06-11478-4520; KRID: 2014361'15
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Termeszetes szemely a keresetlevelet elektronikus (rton vagy papir alapon (Pest Vermegyei
Kormanyhivatal K6rnyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Hullad6kgazd6lkoddsi F6osztaly -
1072 Budapest, Nagy Di6fa utca 10-12.) is benyijthatja. Az elektronikus tigyintdzis es a bizalmi

szolgAltatAsok elbhnas szabelyair'l sz'l6 2015. evi CCXXll. tdrv6ny 9. $-aban meghatarozotlak

elektronikus Uton ny[]jthatjak be a keresetlevelet. A ,ogi kapvisel6vel eliar6 ngyf6l csak

elektronikus iton nyiithatia be a keresetlevelet.



A kozigazgatesi per illeteke 30000 Ft, azonban a feleket vagyoni 6s jovedelmi viszonyaikra tekintet
nelkUi illetekfel]egyzesi jog illeti meg.

A T0rvenyszek a pert tergyaleson kiv0' birdlja el, a felek b6rmelyikenek k6relmere, vagy ha

szUksegesnek tartja tdrgya16st lart.

INDOKOLAS

Az NKK Nemzeti Kozlekedesi Kozpont Nonprofil Zn. (027 Budapest, Horvat u. 14-26., a

tovdbbiakban: NKK Zrt.) meghatalmaz6sabdl elje16 Meghatalmazott beny0jtotta a 71. szemi,
Rakospalota - Ulpest - V6cr6tdt - VAc kozotta vasrtvonal el6varosi c6lLl fejlesztesere, a feleslegesse

vel6 szakasz bontas6ra, valamint kapcsol6d6 nj koz0ti fejleszt6sek es kozuti korrekciok

megval6sitesera vonatkoz6 k0rnyezeti hatdsvizsgdlati eljarAs lefolytat6s6ra i16nyulo kerelmet es

Dokument6ci6t a Kornyezetvedelmi Hatosag reszere.

A tervezett tev6kenyseg a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 3. sz6mU melleklet6nek 86. a) pontja -
,,Vas,ti pelya (amennyiben nem tartozik az 1. szem(t melbkletbe) regioniilis, egy6b, csatlakozo vagy

dsszekda6 vas()ti pAlya" - 6s 87 a) 6s b) pontjai - ,,KOzutak es kozforgalom el6l el nem zAd

mag,nutak, ker6kperutak (amennyiben nem lafiozik az 1. szemir mell6kletbe) orszAgos koztit 6pitdse

(amennyiben nem tafiozik az 1. szam() mellekletbe)". valamtnt ,,Kozutak 6s kozforgalom el6l el nem

zeft magdnutak, kerekperubk (amennyiben nem tartozik az 1. sz,mit me Okletbe) orszagos kozit
fejlesztese 1 km hosszt,l" - alapjan a kdrnyezetvedelmi hat6sag elozetes vizsgalatban hozott

dont6s6t6l f0gg6en komyezeti hatAsvizsgelatra kotelezett tev6kenyseg

A 314i2005. (X11.25.) Korm. rendelet 1. S (5) bekezd6s6ben foglaltak alapjen a kornyezethasznal6

kdrelm6re a kOrnyezetv6delmi hat6sag - eldzetes vizsgSlati eljarAs n6lkUl - kOrnyezeti hat6svizsgalali

eljirast folytat le, ha a kornyezethasznalo olyan tevekenysog megvalosit6sat tervezi, amely a 3.

sz6mi mel16kletben szerepel.

Fentiek alaplen a Kornyezetuedelmi Hat6s6gn6l 2022. okl,b€-r 12. napian kornyezeti hatarsvizsgalati

elj616s indult.

A Kornyezetvedelmi Hat6sag PE-06/KTF/33754-212022. sz,mo v6gz6s6ben hi6nypotl6sra szolitotta

fel a Kornyezethasznal6t, kerte a Kornyezethasznald els6szemu jogel6djenek, az NKK Zrt. es a
Meghatalmazott kozott l6trej0tt meghatalmazasi szerzodds hiteles p6ldeny6nak beny0jtasat, a

KornyezethasznA16 nyilatkozatAt arra vonatkoz6an, hogy a Dokument6ci6 6s a kozerthet6

osszefogla16 tartalmaz-e min6sitett adatot, a tervezett beruhezas kapcsen az ij terUlet-igdnybevetellel

6rintett ingatlanok helyrajzi sz6mainak ismertet6s6t, a Natura 2000 hatasbecslesi dokumentAci6k

beny0jteset (rgy, hogy az a szakert6ijogosultsdgot tartalma26 igazolast ne tartalmazza, valamint rovid

mriszaki 0sszefoglal6 benyUltasat.

A KOrnyezetvedelmi Hat6sag PE-06/KTF/33754-4212022. szem,iJ vdgzes6ben komplex engedelyez6s,

zaj- 6s rezg6sv6delmi, valamint hullad6kgazdelkod6si szempontU hienyp6tl6sra sz6litotta fel a

KOrnyezethaszn6l6t. A K0rnyezetvedelmi Hatdsag a PE-06/KTF/33754-4212022. szdm0 v6gzes6ben

k6rte a zajvodelmi fejezet 6tdolgozes6t, a vasitvonal felujitAsehoz kapcsol6dd kivitelez6si

munk6latok, a vas[tvonal majdani uzemeletetose, valamint eset]eges felhagyasa soran v6rhatdan

keletkez6 vesz6lyes 6s nem veszdlyes huliadekok becsr.llt mennyis69enek meghatarozesAt, tovarbbe

Kdrnyezelv6delmi, Termeszelvddelmi es Hulladekgazdalkodesi Fdoszt6ly
1072 Budapesl, Nagy Diofa !tca 10-12

Telefon: 106-'l)478-4400 Fax (06'1) 478-4520; KRID: 201436115
E-maiI zoldhatosag@pest gov.hu Web: htlpJ/www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
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elkiildte Budapest F6vdros

nyilatkozatot 6s Dunakeszl

velem6nyezesre.

XV. kerLilet Rekospaiota Onkormanyzat f66p'tesze

V6ros Onkorm5nyzat polgermestere altal drkezett

eltal erkezett

tej6koztatAsat

Meghatalmazott a PE-06i KTF/3375 4-4212022. szem0 vegz6sben foglaltakat za)- 6s rezgesv6delmi

szempontb6l csak 16szben teljesitette, ezert a Kornyezetvedelmi Hat6seg PE-O6.IKTF 133754-7712022.

szAm0 vegzes6ben ismet hianypotlasra szdlitotta tel a Kdrnyezethasznalot.

Meghatalmazott a PE-06/KTF/3375 4-4212A22. szam0 vegz6seben foglaltak teljesitesekor, kerelmet

kieg6szitette R6kospalo:a - Ujpesten 6s F6ton tervezett parkoloszamok vonatkozasaban, valamint

tajekoztatta a Kornyezetvedelmi Hat6sagot, hogy az NKK Nemzet K1zlekedesi K1zponl Nonprofit

Z'dkarAen MAkodA ReszvenylersasAg feladatainak etadeserd szola 426!2022. (X. 28.) Korm. rendelet

abpjen az NKK Zrt feladatait 2022. november 1. napjet6l a NIF Nemzeti lnfrastruktora Fejleszt6 Zrt.

(1134 Budapest, Vaci 0t45., a tovabbiakban: NIF Zrt.) veszi at.

Meghatalmazott EPAPIR-20230110-3642 szemU beadvenydban tajekoztatta a Kornyezetvedelmi

Hat6sagot, hogy az Epircsi es BeruhAzasi Miniszterium tutajdanosi joggyakorlesa ah tadoz6, 100%-

os 4llami tulajdonban l6vd gazdasbgi tdrsasiigok elbl ell'tatt feladatok kAzponti kAlts'gvetesi szeN
elbli etv'brcrdl 6s a t,rsasegok megsztintebser , az ezzel kapcsolatos elertsi kerdesek
rendez€s6r6l sz6l6 36212022. (lX. 19.) Korm. rendelet alapjan a NIF Zrt. feladatait 2023. januar 1.

napj6tOl a Kornyezethasznel6, mint jogutdd veszi at, ezert jelen kOrnyezetv6delmi engedely
enged6lyesekent a K0rnyezethaszn6l0 neve szerepel.

Jelen ugyben az ugyint6zesi haterido a nemzetgazdas,gi szempontb6l kiemelt jelent1segl
beruhezesok megvaldslbsenak gyorslbserd es egyszerlsibserdl sz6l6 2006. 6vi LIll. tdrv6ny Ia
tov6bbiakban: 2006. 6vi Llll. torvenyl 3. S (5) bekezdes a) pontja szerint 60 nap

Az Akr. 50. S (5) bekezdese szerint: ,,(5J Az lgyintezdsi hat\rid1be nem szemft be b) az Ugyfdl

mulaszft s'n ak vag y kesed el m5nek idbta rta m a".

A fentiek alapjan a KOrnyezetv6delmi Hatosag tergyi ogyben az ugyintezdsi haterid6be nem szemitja
bele a PE-06i KTF 1337 54-212022.. a PE-06/KTF/3375 44212022. es a PE-06/KTF/33754-77 t2O22.

szamU v6gzesben eoirt dokumentumok benyijtesi hateridejenek teljesiteset (Osszesen 25 nap),

valamint a kormAnyzati igazgatesi sziinet elrendel,ser1l es a kormenyzati igazgabsi szAnete
alkalmazandd veszelyhelyzeti szab1lyokr'l szbl6 36912022. (lX 29.) Korm. rendeletben kihirdetett

kozigazgatesi szunet id6tartamat ('16 nap).

A Kornyezetv6delmi Hatdsag megallapitotta, hogy a tevekenyseggel kapcsolatban orsz6ghataron
etterjed6 jelentds kdrnyezeti hatas bekovetkezese nem verhat6.

Kornyezethasznalo a Budapest es az agglomer,ci, fejleszt'sevel \sszef,ggd A ami feladatokr5l,

valamint egyes fejlesztdsek megval'sibsdrdl, tovAbbA egyes bNenyeknek a Magyarorsz,g
filmszakmai tAmogatAsi programjbr'l sz6l6 5A.50768 szem(t Eur1pai Bizoftsegi haterozaftal

AsszefiJgg1 mddc,slbserd sz6l6 2018. evi XLIX. torveny 3. S (1) es (2) bekezdese szerint t6rgyi

elierasban szolgaltat6si dij fizetesere nem kotelezett.

K6rnyezelvedelmi, Termeszetvddelmi es Hullad6kgazdalkodrsi F60sztely
1072 Budapest, Nagy Di6fa utca 10-12

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520; KRlOr2014361'15
E-maiL 2oldhalosag@pest gov hu Web: htlp://www kormanyhivatal.hu/hu/pest
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A Kdrnyezetvedelmi Hat6sag PE-06/KTF/33754-512022. szeman 6rtesitette a tev6kenys6g telepitesi

helye szerinti Budapest FOviros lV kerulet UJpest Onkormanyzat6t, Budapest F6varos XV kerirlet

Rakospalota Onkormanyzatdt, Dunakeszi Vdros 0nkormdnyzatat, F6t Veros Onkorm6nyzatet,

l\,4ogyorod Nagykozsdg OnkormAnyzatat, Veresegyhaz V6ros Onkormenyzatat, Erdokertes Kozseg

Onkormenyzatat, 0rbottyan Varos Onkormenyzat6t, VAchartyen Kozs69 Onkormanyzatat, V6cr6tdt

Kdzs6g OnkormAnyzatat, Csorog Kozsdg Onkormanyzatdt ds Vac V6ros Onkormenyzat6t, hogy a

314/2005. (Xll. 25.) Korm. rendelet 1. S (6b) bekezdese alapjAn 0gyfelnek minosUlnek, akik a

KOrnyezetvedelmi Hat6s6g 6ltal megk0lddtt k6relem es mellekletei tekinteteben a kezhezvetelt6l

szdmitott 15 napon belUl nyilatkozhatnak.

Meqhatalmazott Budapest Frivdros XV. keriilet R6kospalota Onkorm6nyzat f6dpit6sze eltal

6rkezett nyilatkozatra az a16bbi v6laszt adta:

,,- eltalenos 6szreveblek:
A proJekt Danbsel5kdszit' Tanuh1ny fAzisa sorAn rdszletesen megvizsgAbsra keralt a meglqvd

RAkospalota, Kedverosi nyomvonal bvabbe egy 0j alternaliv KdposztAsmegyer fel€ meno nyomvonal

is, amely elkerili Rekospalota KertvArosi r6szdt. A nyomvonalvdltozatok koztil vegAl rdszletes,

t1bbszempont(l dsszehason//lds alapjen a megl'vd Kedverasi nyomvonal kerAlt kiv'lasztAsra, mely

nyomvonal tAbb alkalommal az Onkorm'nyzal reszere is bemutatdsra kerult. A Megrcnde!6 elver4sai

kazatt az szerepelt 6s az szerepel, hogy a helyben el1ket nem drintheti hAtr4nyosan a beruhAzAs, igy

ezen szempontok maximefis figyelembevdtel'vel kerult meghat1rozasra a megteNezeft m1szaki

taftalom.

- etemel6 mfrtdrgy:
o mUSzaki kia I akit 6s sze m po n ti 6 bdl

Ahogy kor,bban emlitett,k a megvizsgAlt vAlbzatok kozul a jelenlegi nyomvonalon tdrl6nd

bvebbbr@zese es engedelyezdsi teNek kdszit'se volt a TetuezO feladata Annak 6rdekeben, hogy a

megnovekedett va61ti forgalom kiel4githetd legyen kAlonszinlA etemeEs megtervezese velt

szrksdgessd, mivel a megbv1 vigAnykapcsolatok segltsegevel ez nem iehetsdges. Ennek oken A 70

sz. vonal ds a Z7 sz. vonal kazafti menetvonal-kontliktusok elketul4se 6rdek0ben egyvAgenyi

etemeles teNezese szrksdges a 70. sz. vonal felett a 71. sz. vonal balvdgenya szemAra. Az

egyv,g1ny, ebmel5s csak a felszin fetett val5sulhat meg, mivel a terlleten terepszint alatt

helyezkedik el a Pozsonyi lti aluljer6 ds a Szrias patak. A vas1ti a)temel6s mlszaki kialaklt'set

befolyAsolta bvebbe, hogy a 70 sz. vonal a Vll. transzeur5pai kazlekedesi hAl'zat rosze (TEN-T), lgy

alkalmasnak kell lennie a tihebres 6s rendkivali kiildemenyek lekazlekedtebsere @ld: 11-es tipusA

magaskontOner, 88-as lipusi tengely1tszerelt kocsik). A teruezett m1szaki kialakit* nem erint

lak6ingatlanokat, amely csak a bemutataft mAszaki tartalommal lehetseges. A projekt cdlja, valamint a

IeNezeft ebmel€snek is az a ce\a, hogy a ma megbvo gdcpontot feloldja es a megn,vekedo

forgalom kiel 6gi theto legye n.

o TAivedelemltelepa16sk6ovddelem szempontidbdl
A KHT beadAsi)nak idej'n az ebmel4si mAHrgyrol meg nem 6llt rendelkezqsre l,tvenybrv, azt csak a

vogleges teNek alapjen bhetett elkAsziteni, amelyek elkeszAltek es jelen levelAtlk me ekbbk'nt
csatolunk.

A rendelkezesre 6lb btuenybrv alapj+n a KHT-ban megAllapltottak bvebbra is helyt,ll'ak, azaz a

6jkepet, telepAl,skepet jelentdsen befoly6sol6 ftjelem fog l,trejonni. MagAt a bbakon 6116 hidat

telepUl6skepbe illeszteni nem lehet, ezdi is szerepel az a mege apit,s a KHT-ban, hogy a m1argy
/6tesitdse ds Azemelese saren Ejkepet, telepAleskepet jelentdsen be'toly,sol6 t,jelem fog l,trej)nni es

a kArnyezo lakott telepAl€sreszekrAl, kivtiltkeppen a XV. kerlleli lak6jvezetekbtil jd bthatb lesz a
mlbrgy. Ez a bjkdpi, telepu16sk6pi habs a beruhAzds elkertilhetetlen velejAr'ia.

Kdrnyezetv6delml, Termeszetv6delmi 6s HulladekqazdeikodAsi Foosztag
1072 Budapest Nagy Di6fa utca 10-12
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A KHT engedelyezbsre benyujtatt vtiltoza6ban az el1zetes adatszolgAlbGsa alapjen rneg a hldra {el'

6s levezet5 szakasz loltdssei t'ft€n1 megolditsa szerepelt. A teNezds el'rehaladaval azonban a

taltds helyett t1mfal keralt megtervezesre, amint az a csato/t btv\nyteNen lethat6. A t^mfal

kedvez'tlen telepal'sk'pi megjelends,t iizemi ter1leten leghatekonyabban csillapitani a rampa

anyagAban tdrtenO zold szinezesdvei esef/eges kAzteraleti falfestmennyel, illetve a lakoft teraletek 6s

a vas1ti teruletek kozotti tAsildssal lehet. A 71-es sz. vasltvonal kiAgazdsebt a Taltes ubeig a vaslt
6s a h,zak kdzdtt jelenleg ls keskeny fasor httz'dik, amely korlatozza a rdldt,st a vas()ti azemi

terUletekre.

A r'mpa Azemi terilleten kiviilre es6 felileteinek mestersdges rregleleneset zAld fal alkalmazAsAval is

lehet csokkenteni, ez a megold1s pl. a nOpligeti Aj MAV megA 6 esetdben is beteNezesre keralt.

Jelen esetben ez a megobes csak a Kovdcsi Kalman tor 6s a Kem'ny lstvAn utca kArnydki

telepa6srAsz fe16l adhat megoldttst, mMel a 16mpa E-t oldalal tehel csak zold falkent azemeltetni.

A teNezett nAtergyat hasznebk, mint hatesvisel6k szemszogdb'l brt6nO vizsgdlaftal kapcsolatban

megjegyezznk, hogy ezen pozitiv hal.;js mdrtdke 4rtelemszer1en jelent'sen kisebb, mint az ft ebk
szemszogeb6! vArhatb negativ halds. Tovebbra is 6NAnyesek Ehet a KHT-ban megellapitottak, azaz

a tervezett Atemelesi mAbrgy a telepA16skepet jelent1sen befolydsol6 bjelem lesz

a Zai- 6s rezqesvqd em szemponiAbOl

Zaj- 6s rezgesvedelmi szempontb5l a KHT 4.6.4.3 fejezete foglalkozik az etemeesi m1tergy

haqsaival. A kovetkezakben a XV. kerdleti PolgArmesteri Hivatal nyilatkozahnak
szerepl16szrevdtelek szerinti bonbsban adjuk meg szakeft5i vebszainkat (emelleft az ebmebsi
nAbrgy epibsi zaj- Os rezgesvddelmi hatAsat'l a Pest Megyei KormAnyhivatal KArnyezetvedelmi,

Termeszetvbdelmi es Hulladekgazd,lkodesi F1osztely PE-06/KTF/337 54-42n022. szemon kiadott

hienyp1 Asa alapjen a KHT kieg,szircset megtessztik):

Eszrevqtel: a 10 meter magas hld zaj- 6s rezgdsvedelmi hatAsaft a m1t'rgynAl alacsonyabb zajvddA

fal nem fogp erdemben csokkenleni.

Vebsz: az eszrevdtel megehpiftsdt nem vitatva felhivjuk a figyelmet arra, hogy nincs el,irua, melyik

forresbl er\ez1 emisszi't kel! cs,kkenteni a zajvqdelmi szempontb'l kitikusnak tekintendo

homlokzatokon. TAbb forresb'l erkezd zaj egy1ttes hatesa esetd, is az a cel, hogy a habr€ft'knel
Aebn 6 apoti homlokzati meghaladAs eset'n a jelen ,llapoti immisszi5nAl) ne legyen nagyobb az

immisszi5 a zajvedelmi szempontb(, kritikusnak tekintend' homlokzatokon. Az egy\ftes zajterheles

csokkentdsdl f1kdnt a 7A-es vas1tvonal elbl okozott zaj csdkkentesevel celszerl eemi, amit az

al6bbiak indokolnak.

A veftikefis rAcshAlO (grid) sz,mlbsok alapj1n mege apithat5, hogy elsd lepeskent csak a 71-es

vas,tvonalat tekintve (ld. al,bbi 4.68 Abra), a mltArgyrdl 6rkez6 zajterhel'st 5 dBlel megnAvelve
(narancs: habrAft€k kont()r, barna: haqrAftbk + 5 dg-es kont(tr, teh't ez utObbit figyelembe vev, sem

bri el a habr+ftqknek megfelel6 zajterhebsi szint a legk1zelebbi v'dendA 4pAletet (az 6br,n kek

ricsazott poligonnal jel6lve). A k6t vasitvonal egylttes zaj,t tekintve pedig (ld. al,bbi 4.69 ebra)

neg, apithat', hogy egyeneh,en a 70-es vasitvonal zaja dominAl, igy a zajerny'kol' fal els,sorban
ezen habs csokkenbse celjAbOl ke , hogy beteNez6sre keraljan. A hidon teNezett alacsony

zajArnydkol'snak koszdnhet6en a gdrdAl€si zaj kialakuhsi helyqre nem lesz rebbs a zajvedelmi

szempontbdl kritikusnak tekintendd homlokzatokrdl, de megjegyezzlk, hogy a fAldszint rabbst
nehAny esetben mAr a terepszinten beLeNezett hagyomAnyos zajernyekol6 fal is akadAlyozza.

Kdrnyezelv6delma, Term6szetv6delml 6s Hullad6kgazddlkodasi F6oszt6ly
1072 Budapest Nagy Diofa ulca 10-12
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4.68: Hid keresztmetszete 6ljel zalernyekobssal (csak a 71 sz. vv. f igyelembevdblevel)

\rIb
4.69: Hid keresztmetszete
figyelembevotel6vel)

6jjel zajernyekalassal (a 71.6s 70 sz vv-ak egyUttes

A zajterhel,s els,sorban a 70-es vas,tvonalon brtend csillapiqsa melletl sz'lo 0N bv4bbA, hogy

amennyiben a tal6sen val6 6thaladdshoz kepest 5 dBlel hangosabb ethabdesokkal szemotunk a 71-

es vasitvonal hidjen, a 7)-es es 71-es vv-ak egyiittes zaj kllAnbsege a talajon blelhatd forresok es a

mAbrgy verhat, zaja kozott nappal 7 dB, ejjel pedig 10 dB a talapn taldlhato forrAsok javara. Ez azt
jelenti, hogy a hid zaj1nak hozzdjArulAsa nappal 0I dB, 6jjel pedig A.4 dB a lalajon tal,lhatb
zajforra,sok emisszidjehoz, bhet mindket napszakban 1 dB alatti lesz vethaf'an - megfelel1 zaj- 6s

rezg{scsillapit's betervez,s'vel (1 dB kAl'nbseg az emberi fil szAmAra nehezen

megkAl1nbAztethet1 .,als, hatel' zalvedehi szempantb'l). A terepszinten teruezelt zajernyekol' lal
bgahbb 1 dBlel csillapitja a jelen 1lapoti 6t16k (tAvlati hat,redek) ala az eredo zajterhel,st a mtttdrgy

karnyezeteben (verlikelis gridszemi6ssal bemutatott kritikus homlokzatok eseteben).

Eszrevdtel: a levegdben terJedd zajterhetes nyilv,nvaloan jOval nagyobb lesz, mint sztntbe vezebs

esebn: kAztudomdsu, hogy az acqlhidakon tdrl4nd ,thaladds kalonasen nagy zajhabssal jAr.

)LALeSZ az eszrevetel megdllapibsAt nem vitatva felhlvjuk a figyelmel arra, hogy a KHT-5an szerepl6

zajterhebsi szemitesokban figyelembevetelre keralt a mAbrgyon toftdnd dthaladas tdlrcsen val6

ethabdeshoz kdpesti zajterhel,si l)bblete. A KHT ban szerepl1, elhabdessal kapcsalatos szakeft6i

tecsidsek a Deli koNasitt megl6v6, a vizsgebl szempan\ebdl hasonl5nak leknthet5 mlbrgyAnak

zaf es rezgesvedelmi vizsg1labrdl, valamint a kialakul1 zaj es rezgds csAkkenEserd keszAlt

tanulmdnyl) alapjen bfl6ntek a hid-hosszak, valamint a forgalom-bsszetdtel kAl,nbsegenek

megfele16 figyelembevdtel'vel. Ennek megfelel5en mig a hivatkozolt tanuhenyban mOd 10-15 dB-es

t0 6pds szem'ly- 6s teheNonatok e agos qfteke, a jelen prolekt eset6llel] csak Flitl szerelvdnyek

fognak kAzlekedni, korszerl forg1vAzzal, emiatt a KHT-ban 8-10 dB-es tabblet zalterhees keriilt
figyelembevdtelre elhaladesonkent). Felhivjuk a ligyelmet arra is, hogy a KHT-ban el1ir1skent
szerepel (hidszerkezet zaj- 6s rezgdscsdkkenteseben ja)das) szakd116 bevonesa a bvebbiteNezds es

kivitelez's sorin, a jelenlegi tervezesi fezisban rendelkez6sre 6110 adatok alapjen azonban csak ilyen

pontoss'ggal /ehetsdges a verhat6 zat 6s rezgdstehel,s el6re becslAse KiemeljAk, hogy a
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hivatkozatt tanulm'nyban mdresekkel ahtdmasztott 8 dB-es csokken 6s helyett a KHT-ban

alkalmazott becs/6s csak 5 dB-es csokkerdst teftAtelez a zaj- 6s rezges$1kkentesi elemek

bedpitesOnek erednenyekent, mely a biztonsdg javAra tAienO eltdrds.

Eszrev'tel: a KHT |tem vizsgalja megfeleloen az 6temel6si m1hrgy ,rinteft lakossAgra,

lakokarnyezetre gyakorolt habseL 6s az ennek kovetkeztdben be1ll' vAltoz,sokat, illetve a vdrhat5

kdros habsok merseklesdnek lehet666geit sem.

Vdlasz: a KHT reszletesen bemutatja az Abmebsi mabrgy 6rintett lakossdgra, lakdkornyezetre

gyakorolt habset, az ennek kovetkeztdben be4ll1 velbzesokat, illetve a verhat6 kdros hatAsok

mers,kbsenek lehetbs'geit. Zajv'delmi szempontb6l a homlokzati pontszemi$sokon, es az ezekrdl

keszilt rcrkepeken til keresztmetszeli ra)cshAl, szdmibsok is keszdltek az etemeEsi m16rgy

k'rnyezet4ben tobb vari1nsban 6s tAbb keresztmetszetben - k1l6n alfejezetet szentelve a

m16rgynak 6s habsairlak A jelen ds bvla elbpot terhel,sei, i etve a verhat' t(t dpdsek es a relatlv

v1bzesok t6*0pei a KHT C mell,kbbben blehabk vedend, epuletenkenL Ezek alapjen lAlhat6,

hogy a szdmitAsok szerint varhatOan nem l$z hat,reftek jebn e apoti tilEpes eset'n lelen dllapoti)

meghabdes egyik homlokzaton sem a mA6rgy kArnyezeteben.

o P:g@.fr.eEs

A korszerA FURT tipLts, szerelvenyekb1l fOkozes soren porierhelqs nem vArhat6, mivel azok

forg5v1zai brcsafekkel vannak szerelve. A por bhAt az Azemel's sordn fdkezeskor keletkezik,

nagyres a nem Ercsafekkel elbtott szerelvenyek, kocsik k1zlekedesekor. Mivel a felvezetd ftmpen
fdkezdsi tevekenysdg nem vArhat6, csak a levezetb r'mpen a lV. keraleti oldalon, ezeft fe\ezesb'l
eredA porterheldsre nem kell sz,mitani a lakdter leten belal.

A pofterheles mAsik oka lehet, hogy a rampAra val6 felmenetel eseten kedvez'tlen iddjeresi viszonyok

k020ft Aegesedes, nagy mennyisegl bvel felhalmozddesa 0sz/-16li id1ben) az adhezio megtaft,sa
€rdekeben a motoNonatok szemcsds homokot bocsatanak a sinre. A ,,homoko6st" az esetek dAntd

bbbsegdben nedves iddben alkalmazzek, amikor a sinkorona csiszik, ebben az esetben a

kibocsAloft homok vizzel telitddhet, igy gyorsan killepszik, gyakorlatilag a vegenfiengely k'ze6ben
halmozOdik fel

A port bhet eb6dlegesen nem a vonatok bocseuek ki, hanem a mAr egyszer le[ilepedett poft verik fel

a vonatok elhahdeskor, ami er1sen fngg a sebessdgtdl es a vonat hosszat1l. A duNa, nagy

szemcseetmOr'jl por jellemzOen a vas,tvonal kdzel'ben ki is Alepszik a gravibci's hat's mtatt,
jellemzden a vonalszakasz 50m-es EvolsagAban lehet jelentAs, hasszabb csapaddkmentes
iddszakban. Messzebbre csak akkor tud terledni, ha a szaraz id'szak erisebb szd/sebessdggei
pdrosul. HozzAbsszAk, hogy ftmpan es az Abmel,si mltarrgyon betervezett alacsony zajernyekob
falak az tlzemel,skor keletkez, por gyorsabb killepedeset elAsegltik, a por tetjedes't csokkenteni
fogjek.

Megjegyezznk, hogy a porokra csak 24 ores hatar,ft'k van meg1llapitva, igy a csttcs,rai maximumok
nincsenek szabAlyozva. Jelentosebb probl€m,t az okozhatna, ha az elltahd1sok folyamatosak

lennenek, igy azonban csak pofterhel4si cs,csok verhat'k, amik p6r perc u6n killepedOs rOven

megsz1nnek. Ossze-ssdgdbe, bhet a 24 Ores pofterhebsi dft,kek atacsonyak maradnak, a

ha6re fteke k le ljesn I ne k.

- Vas,ti pelya:
A vas, pelya kialakiAsend prioribskent szerepelt a Csomed urcai 6s az arrdl megk'zelitheto
lak5ingatlanak megkczelithebsege. A tervezett elapotban 2 v4gany, kialakitAsra r,szbtes zaj es
rezgdsvizsgdlatot v,geztank. A zajvizsgebt eredmenyekent nem javasoltuk zajvedd fal kialakibseL
mivel a hatAr€ftqken bel\l maradunk. A teNezett zajvAd, falak helyAnek pontos meghatilrozbs,val
kapcsolatban a k,vetkezO teMdzisokban az egyeztet,* bmagatjuk a zajlalterveza bevonAseval.
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Az ArpAd A butjerd eld.pltese nem szerepelt a ter,,/ez'si fetadatba, igy annak \tepi@set sem

vtzsgAlb a teNe26. A meglev1 bmaszkdzok keriiltek figyelembevebhe.

- Kiildn szintl itkeresztez,sek 6s 0tetj,r6k:
o 6cedn6rok alutjdr|
Az aluljed kialaklt1sa a TSZT-ben jelAft nyomvonalat veszi figyelembe, ugyanakkor a lV. 6s XV.

kerateti csatlakoz1sok kialakibsa miatt sz,ksdges lehet a TSZT es KESZ m,dosibs is. anelyet a

tervezO telepibsteNezd segitsegevel m1dosilani fog. Az aluljerd kialakitAsa a Budapest Kozit Ztt. 6s

a BKK Ztl. bevonesAval bddnt 6s veglegesedett A Szilas palak ment'n tod6n6 ker,kparilt

csatlakoz'sa ezen a szakaszon biztositott, mivel a Szilas-patak- Kerolyi SAndor 1loceAna)rok aluljdr6

szakaszon megteNezdsre kera! a kerekp6rut, mig a lV. kerale Szibgyi utca-Szilas patak tersdgdben

szinbn lehet6s,g van a Szilas-patak menti kerekperlt hasznalatera.

o T5ltos utcai eUAr6

A Tolt* utcai 6UAr6 a 70 sz. vonalon megszlnik, mivel a ma megl€v6 2 vAgeny helyett, 5 v,g1nyos -
Evlatban 7 vegenyosse b,vithetd - tehervonati felreA116 vAgdnyok bbs,lnek, amelyen nem tadhatd

meg szintben etjer6. A 71 sz vonalon l6v6 6tjdr6 megszintebsenek oka, hogy a vaslfi AbmeEs

magassegi vonalvezeose nem teszi tehebve az etjarO megtaftas Tekintve, hogy az A,rokhet ubai

6iArO kb. 350 meterre tal1lhatd ezed pd esa nem indokolt. A gyalogosok 6s ker€kp,rosok szAm1ra

az 1cedndrok atuuerdn keresztul 0j kapcsolat l6tesL)l a Kovecsi KAlmAn teren keresztiil, igy a br1let
elqrdse bvAbbra is bizlositott. Az autival kozlekeddk szemera jelenl minim4lis tAbbletutat,

ugyanakkor a KeftvAros ezen rqszen egy forgalomcsillapitott teralet jan l6tre, amelyen megsz1nik az

etmenO forgalom.

o Dunakeszi (tt

A Dunakeszi ttt vizsgebb a Dijntdsel5kdszit' Tanulm'ny soren reszletesen megvizsgelesra kerllt,

igy a Tanuheny befejezesi fdziseban tadoft bemulat6k sorAn szerepelt kdlan szinfi kialakibs is,

ahogy ezt az Onkormenyzat 6ltal irt levd is megemliti. Azonban a kapacit,svizsgebt alapien - a

tevb forgalmakat elemezve - nem szikseges kllAnszinfi 06tj6rd kialakit1sa. Az lgy megteNezett (tj

szintbeni etjAr' kialakiaset 6s vonalvezetesdt a vasAt es ,fteNezesi mlszaki el1lr4sok teft6k

szrks69ess6.

- P+R parkol6k:

RAkospalota-Ujpest e om,son az OTEK szerinti etdirT parkot6szem kert)lt elhelyez,sre, amely tabb

helysz{nen 
'rhet' 

et, ezek kazal egyik az Arp6d (lti tel\ljer' alatt elhelyezett P+R parkol6. A felAljArd

alatt tobb parkol' nem helyezhet, el, azonban amennyiben az Onkorm'nyzat tObb parkolot szeretne a

XV. kertileti oldalon elhelyezni az megoldhat6 a Pdzmeny P6ter utca- ds a vasrl elbl kbzbez^d

reszben, azonban ezek a parkol'k a vas't megkozelites,t nem segltik elo A Sin utca tdrsegOben

szinten nem helyezhet1 el parkol1hely a lak'ingatlanok kAzebege miatt. A nagykapacifts0 P+R

parkot, az ,ltom^sepabt mai rakodordszdn kerul kialakibsra, amely az u1 5cednbrok alutjdr6n

keresztal eerhetd lesz Rdkospalota fel6l is."

Meqhatalmazott Dunakeszi V6ros 6nkormf!nvzat polqAlOCStere altal 6 r!ezg!! tei6koztat{sra az

alebbi valaszt adta:

,,Alagimajor megell'hely megtafles,t r'szletesen vizsgefta a Dontesebkeszitd tanulm,ny. A

Dunakeszi kiilteruletehez csatlakoz1 vas(tti megelbhely az M2 autdit telepleskozponttal ellentOtes

oba6n helyezkedik el. Dunakeszit Alagimajor meg,llohe yel az M2 aut60ton keresztal gyalogos

felLiljAr1 koti ossze. A megelbhelyet nyugatr5l vedehi erd6 funkci6j0 brAleL 
'szakkeletr'l 

pedig

gazdas1gi terilet hat1rolja A megAll'hely kAzltan nem nyithatb meg az aut60t kAzelsdge miatt,

nyugatrdl pedig nincsen igeny a megnyitasra (telep,l6srendezesi terveken nem szerepel fejlesztes).
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Az egyetlen kapcsolata az utasokkal egy nem akad,lymentes gyalogos felAuer'. FAldes-muNes

spon6n alakult parkol1hely aI rendelkez,sre a gyalogos felaljerO 6szak-nyugati feljbratAnAl.

A tanulmAny reszekent rdszletesen elemzosre kerjlt megelbhely utasforgalma, amely tdbb 6ves alag
alapjan sem haladja meg a 44 utasf6/nap mOddket. Az utasforgalom. 6s annak jellege nem indokoljAk,

hogy jelent1s tabbletberuh,zassal, a m,tArgy Aepites,vel a bv1bbiakban mozgdskorl,tozottak

sz'mAra is igdnybe vehet6 lehessen.

A fentiek alapj1n az a Megrendel1i dontes szn/eteft, hogy a megell1hely keraljon megsz ntetdsre, 6s

az utazAsi igenyeket aulobuszos kiszolg,lessal laften1 p5tl^sra. Azonklval a m1szaki paramdterek

lehetdvd teszik a megA Ohely kes,bbiekben brten6 kialakitAst".

A Kornyezetvodelmi Hatositg a 31412005. (XIl. 25.) Korm. rendelet B. S (1) es (2) bekezddse szerint

hivataleban es a honlapj6n kozzetette az e\erds meginditesarol szol6 kozlemenyt, tovebba a

vonatkozo iratokat - kozhirre tetel celjabol - megkuldte a tervezett tevekenyseg helye szerinti

Budapest F6vdros lV. kerulet Ujpest Onkormenyzat Jegyzdje, Budapest FovAros XV. kerolet

Rakospalota Onkormanyzat Jegyz6je, Dunakeszi Veros 0nkormanyzal Jegyzdje, F6t V6ros

OnkormAnyzat Jegyz6le, Mogyor6d Nagykozseg Onkormanyzat Jegyz6je, Veresegyhaz Vdros

Onkormdnyzat Jegyzoje, Erddkertes Kozseg Onkormdnyzat Jegyzoje, 6rbotty6n Vdros

Onkormanyzat Jegyzoje, Vachartyan Kdzs69 Onkormanyzal Jegyzbje, V6cret6t Kozseg

Onkorm6nyzat Jegyz6je, Csordg Kozseg OnkormSnyzat Jegyzoje, VAc Veros Onkormenyzat

Jegyz6je, es a vdletmezett hatastertllettel erintett Csomad Kozseg Onkormenyzat Jegyzoje (a

tovabbiakban egyUttesen: jegyz6k) reszere.

A Kornyezetv6delmi Hatoseg a kozLemenyben a 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet 9. S (6)

bekezd6se szerint t6jekoztatist adott a 314/2005. (Xll. 25.) Korm rendelet 9. S (1) bekezdese szerinti

kozmeghallgatds helyerol es idej6rol.

Budapest F6v6ros lV. ker0let Ujpest Onkorm6nyzat Jegyzoje KP/49917 -312022. szam0 leveleben,

Budapest FOv6ros XV. kerulet Rakospalota Onkormenyzat Jegyz,ie 7115588-312022. szam]
level6ben, Dunakeszi VAros Onkormenyzat Jegyzoje PE-06/KTF/33754- 512022. szbmon erkeztetett

leve16ben, F6t Veros Onkormanyzat Jegyz6je Fi29600-212022. szaml level6ben, Mogyo16d

Nagykdzseg Onkormanyzat Jegyzdje 6584-912022. szAmu level6ben, Veresegyhez Veros

Onkorm6nyzat Jegyz6je 7886-1312022. szemU leveleben, Erd6kertes Kozseg Onkormenyzal Jegyzqe
W12061-212022. sz6mi level6ben, Orboftyan Varos Onkormenyzat Jegyzbie 175-65/2022. szeml
leveleben, Vacratot Kozseg Onkormanyzat Jegyzoje VR/333-812022. szemu level6ben, Cs6rtjg

Kozseg OnkormAnyzat Jegyz6je 963-912022. szem0 leveleben, Vec Varos Onkormanyzat Jegyzo.ie

151395-312022. szamu leveleben, 6s Csomad Kozseg Onkormanyzat Jegyz6je CSl5767-212022.

szem, leveleben tajekoztatta a Kdrnyezetvedelmi Hatos6got arrdl, hogy az elle(as meganditasarol,

illetve a kdzmeghallgat6srdl szolo hirdetm6ny kifuggeszt6se megtortent, illetve a k0zhirre tetel

idopontjAr6l, helyer6l, valamint a vonatkoz6 iratokba va16 betekintesi lehet6seg m6djardl.

VechartyAn Kozseg Onkormanyzat Jegyz6je velaszAt.lelen dontes kiadasaig nem adta meg

A Kdrnyezetv6delmi Hat6seg - figyelemmel az Akr. 55. S ('1) bekezdeseben foglaltakra - megkereste

az egyes kdzerdeken alapul1 kqnyszerlt, indok alapj1n eljer1 szakhabsegok kielAl4s$r5l sz6l6
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53112017 . (Xll. 29.) Korm. rendelet 1. S (1) bekezdese, va,amint az .1 . szamU melteklet 9. t6btezat 2..3
4. 6s 20. alpontja alapjan az Ugyben erintett szakhatosegokat.

FKI-KHO 35100/15476412022.eft. sz6m0 szakhatdsegi a asfogtat6sat az atebbiakkat indokotta:

,xerehezA habseg PE-06/KTF/37754-8/2022. szAmA, 2022. okt'ber 26. napj,n erkezeft
megkereseseben a 6rgyi Agyben az FKI-KHQ szakhabsegi e esfogbbs kefte. A megkeresessel
egyidejlbg megkildb a Dokumentdci't.
Az egyes k1zerdeken alapul' k'nyszerltd indok alapjAn ellArO szakhabs^gok kijeloldser\l sz6t6
531/2017. (Xll. 29.) Korm. rendelet 1. melldklet L t1bhzat 2-3. pontja atapjan brgyi Dgy kapcsen a

viz,gyi es vizvedelmi szakhatdsdgi ha6sk'rben vizsgAland' szakkerd'sek az aabbiak:
* Annak elbkel,sa, hogy a levdkenys'g vizellAbsa, a keletkezii csapaddk- 6s szennyviz

elvezetese, valamint a szennyviz tisztitAsa biztositott-e, vizbezis veddbribEre, vddOidomera,

jogszabelyban, illetve haftrozatban meghabrozott el6lrAsok drvenyesithetdk-e, tovAbbe annak

elblr+bsa, hogy a tevdkenyseg az 6rviz es a jeg levonuldsdra, a mederfenntaiAsra milyen

habst gyakorol.

- Annak elbirAbsa, hogy a tevekenysbg kapcsen a felszini 6s felszin alatti vizek min1sege,

mennyisege vedelmere 6s Alhpotraml^sdra vonatkozO jogszabelyban, illetve hat'rozatban

meg haterozoft el6i rdsok 6rve n yesi thel6k-e.

A teNezeft tevekenyseg celja a 71 sz. vas(ttvonal RAkaspatob-Ajpest (bez.) - Vecrebt - Vdc - Also

(bez.) vonalszakasz1nak fejlesztese, a ,eies/egessd veb szakasz bonbsa, valamint kapcsol5d' 0j

kAz1ti tejleszbsek 0s kAz,ti korrckci5k megval1slt1sa.

A tdrgyi beruh'zes kereteben 4 db fdldalatti osszekjtd mdfirgy kenilne megeplt5sre, melyek

eseeben a munkatdr lehat,roles vasbeton resfa al val1sulna meg. A kialakitani klvAnt miibrgyak
ki6pUl6se annak kazvetlen kdrnyezeteben megv,ftaztatja a hidrogeol5giai viszonyokat, bkeisan
megvelbztatja a talajvlz sziv1rgesi rendszeret, hat'ssal van a talajviz eramleserc, bvAbbe annak

visszaduzzasztdsAt eredmenyezi. A Golder Associales (Magyarorsz1d Zd. (1021 Budapesl,

HlvAsvalgy 0t 54.) 6ltal kdszitett ,,71. szimi vasitvonal felijit1sa kapcs,n vdrhat6 talajvlz

visszaduzzaszt's vizsg'lata" cimA, 6s 2022. okt'ber 07. napj,n keltezett jelentds alapjdn a ki6pal6

mlqrgyak visszaduzzaszt'sa nem jelent5s.

A tArgyi beruhezAs kerebben a Rdkospalota-Keftveros meg' Ohely 6s a Fdt 
'llomAs 

kAza i

szakaszon, valamint a Rekospalota-Kedv+ros 6s K1posztAsmegyer k5zdtt kialakltani kivent

bherpAlyaudvaron a vas,tvonal csapad€kvizelvezet,set burkolt erkakkal kiv'nj+k megoldani, melyb6l

tisztit' m1brgyon t5ften, sztit1st kAvet1en befogado vizfoly,sokba teNezik bevezetni. Amennyiben

az 4rintett teralot kozel6ben vizfolyes nem tal6lhat6, a csapad'kvizeket nyomvonal me efti erokba

teNezik bevezetni, ahol elszikkasztasra ke l.

A Dokumenteci6 alapjdn a belterAleti A om4sok es a hozzejuk kapcsol6d6 btesltmenyek brAlebre
6rkezO csapadekvizet tlsztilSsl kovet6en az erintett terilet csapadekvizelvezetd rendszer€re tervezik

revezetni.

A Meghatalmazoft Aftal hienypOtbskent beny,jtott 13.21 395. teNszemir dokumenbci6 (a

tovAbbiakban: Hienyp6 eq abpjAn a RAkospalota-Kedveros meg,ll'hely k1rnyezetdben kialakltani

klvAnt parkol6k fellbbre 6rkez6 csapadekvizek helyben bft6n6 elszikkaszt'sra kerjlnek. Tekintve a

kialakltani klvent parkol6helyek szAm,t 6s elhelyezkedoset a Dokumenhci6 alapj,o az 4rintett

vizb1zisra negatlv hat1st nem gyakorol.

A Fdt megdfi,hely karnyezetdben kialakltani Hvent Asszesen 205 db parkol'hely felaletere 6rkezd

csapadekvizet BArczy-fele olajszAr5vel ella)tott viznyel6kon kereszfil vezetik el a brAletre tervezett

csatomahA16zatra.

KOrnyezetv6delmr, Termestelv6delmi 6s Hulladekgazdalkodasi Fooszlaly
1072 Budapesl, Nagy Di6fa utca 10-12.

Ielefon: (06-1)478-4400 Fax: (061) 478,a520; KRID 201436115
E-mail zoldhatosag@pest.gov.hu Web: htlp:/Avlwv.kormanyhivatal.hu/hu/pesl



A 71-es sz. vasttvonal nyomvonala a felszini vizek kozul kazvellenal az a6bbi fontasabb

vlzfoly1sokat erinti, illetve keresztezi: Szilas-patak: Csomoripatak; Mogyor5di-patak; Kisalagi f1gyAib;

Csomadi-patak, Mogyor6!-eg; Sz6d-Rakos-patak; Mezes-patak; Barapatak; Hadyen-patak; Gomb6s'

patak.

F,verosi szakaszbn az ivdvize ebst, szennyvizgyiiibst ds -kezeldst a F1v1rosi Vizmlvek Zt, a

tov,bbi szakaszon a DMRV Zd. btja el.

A hidak, etereszek, vddmlvek As letszini vizeket 6rint6 mAargyak 6pltese sor6, a medret €rinto

mu nkalabk lehetnek h atd ss al.

Az ilzemel,skor keletkeza szoci'lis es szennyvizek a karnyek csatornahel6za6ra keralnek bekaEsre,

igy nincsenek hahssal a felszlni vizekre. Az uzemel'snek felszinivizeket 6rintd habsai nincsenek.

A bvekenyseg az aNiz 6s a jog levonuhs, a medeienntaft,s szemponueb'l ielentds ha'].s nem

verhat6.

A HiinypO As abpjen a bryyi beruhazAs, valamint a megval1sul^s utAni azemi e apot normel Dzemi

korilm$nyek kozaft nem okozhatja a kdrnyezet szennyez'seL A Hienyp1lAs alapj,n a fel1jitani,

valami btesiteni kiv,nt l,tesilm'nyek a jelenlegi ,llapothoz k'pest rendezeftebb kepet fognak

mutatni, valamint ezzel dsszhangban nagyobb biztons5got fognak majd nyljtani a febzln alafti vizek

tekintet'ben. A HiAnypotl1s alapj'n a modelbze$ vegeztek az erintett vizbezisra gyakorolt hatas

megha6razesa erdekeben, mely alapjin egy fiktiv szennyezodest felt6telezve sem kell a

terme16kutak el szen nye zbd0sdve I szAmol n i.

A Hienypd es abpjAn Meghatalmazotl az ahpe apot, valamint a megval,sul,s UAni azemi Allapot

felszin alatti vizre gyakorolt hal..s monitoroz,set indokoltnak taftja. Az alapdllapot vizsgelatot a

kAvetkez1 parameterek tekinteteben teNezi vizsgahi: eftaanos vzkemiai komponensek (AVK),

dsszes a/las szenhidrogenek (TPH), benzol, toluol, etit-benzol, xilolok, egyeb alkilbenzolok (BTEX),

femek 6s fdlfemek. Az ezt kovetd monito ng tevdkenysoget eves gyakorisAggat teNezi vegezni AVK
6s TPH tekinteteben.

Tergyi munkehbk a Vgtv. 1. szem, mell,klet 12. (a) pontja alap.)An meghatArozoft nagyvizi medret
erinthet, valamint a nagwlzi medeL a pani sev, a vizjAfta 6s a fakadd vizek eltal veszelyeztetett

terlbbk hasznAla6r'l, basznositAsAr'l, valamint a foly'k esetAben a nagyvlzi mederkezel'si teN
k,sziEsenek rendj,re 6s tartalm'ra vonatkozd szab,lyokr1l sz6l6 83/2014. (111.14.) Korm. rendelet 1 .

S 11. pontja alapj'n meghabrozott pafti sAvot arintenek-
A teryyi beruhez,s Budapest tV. kerUlet, ArokhAzi 0t - F't1jfalu dbmes kAz5tti szakasza erinti a

Fbv1rosi Vizmlvek zft. (1138 Budapest, Veci 0t 182.) lzemeltetdsOben e 6, 35100/18413-
142021.61t. szemon m6dositott, 351O0-7593-14/2 6.ett. szem(t (FKI-KHO: 4210-13/2016.)

hatSrozaftal kieg4szltetl 35100-7593-13/2016.61t. (FKl-KHO: 4210-12/2016.) sz6mu (vizikdnwi szdm:

D.2/2/268) hat^rozattal kielAlt Balpart l.- . Vizbezis hidrogeoldgiai vadadvezetanek ,,8" z6nejet.
Az ezen kival es, beruhaz1si braletek a 123h997. (Vll. 18.) Korm. rendelet alapj'n kijeldlt vizbezist

nem 6rinteneR.

A tArgyi beruh,zAs viz.bAzisvedelmi ved1brtilelet ,rint1 szakasza szennyez,dds enekenysege a

219/2004. (Vll. 21.) Korm. rendelet 7. S-a 6s a 2. szAmit melleklete szerint, a 7. S @) pontjAban

meghabrozott 1:140 040 merebreny0 orszegos erzekenysegi terkep abpjen: fokozottan €zakeny,
mig az ezen kivul esO beruhez1si @r,lebk szennyez1d,s erzekenysdge: 6n€keny.
A F'verosi VizmAvek 2r1., mint az 

'rinteft 
vizbezis Azemeltetdje, FVh112,/2A2 72-1 6s

FVn 112/2022/387-1 iktat1szemokon vizb1zisAzeneltetdi nyilatkozaht megadta.

A rendelkezd reszben foglalt el1irAsaimnAl figyelembe vettem az al6bbi jogszabAlyhelyeket:

- A 219n004. (Vll. 21.) Korm. rendelet 8. 5 c) pontja qftelmdben a felszin alatti vizek jd

4llapotdnak biztosi6sa ,rdekeben bvekenyseg csak ugy v6gezhet', hogy hossz(l 6von se

vesz6/yeztesse a felszin alatti vizek lO allapobt, a kornyezefi cekifizesek teljesDl6set.

Kdrnyezetv6delmi, Termeszetvedelmi 6s Hulladekgazdalkodasi F6osztely
1072 Bldapest, Nagy Di6fa ulca 10-12.
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A (B) szennyezeftsegi habredekeket a fdldtani kozeg 6s a felszin alatti viz szennyezessel
szembeni vedeltndhez szAksOges hatAreiekek16l es a szennyezdsek mereserol szdlo 6/2009.
(lV. 14.) K|VM-EUM-FVM egy, esrendelet1..2 es3. szam1 meltektetei habrozzak meg.

- A vizb4zisok, a bvlati vlzbezisok, valamint az ivjvize At6st szobeb vtzielesltmdnyek
vedelmerdl sz6l6 123/1997. (Vll. 18.) Korm. rendelet a vizbezisvedehi vdddteri)leten 6s
vddOidomban vegezhetd tevekenysdgeket es azok felteteleit hatdrozza meg.

Fentiek miatt a rendelkezO reszben foglaltak szerint dAntAltem.

A hat6sAgi dAnt4shozatal a Vgtv., a vizek hasznosfteseL vedeh't 6s k,tl,teleinek eherids\t
szolgA16 tevdkenysegekre As l'tesitmdnyekre vonatkoz' 6lbbnos szabelyokr6l sz'l6 147/2010. (V.
29.) Korm. rendelet, a felszini vizek mindsdge vedehenek szabdlyair6l sz6l6 2202004. (Vll. 21.)

Korm. rendebt es a 219/2004. (Vll. 21 .) Korn. rendelet figyelembev6tel6vel tAdent.

Szakhabsegi ,ll,sfogb6som az 6ltal6nos kOzigazgatdsi rendtaflirsr6l sz6l6 2016.6vi CL. tON'ny (a

bv,bbiakban: Akr.) 55. S-en ahpul. Az Akr 55 S F) bekezdese alapjen a szakhat'seg dantdse az

eljArbst befejezO dontds elleni jogorvoslat keretdben t'madhat' meg.

Az egyes kdzleked6sfejlesztdsi prqektekkel dsszefaggo kdzigazgat,si hatosAgi agyek

nemzetgazdasAgi szempontb'l kiemelt jelent6s'gi Aggyd nyilvdnites,r6l es az eljdri hat1sAgok

kijelolqsdrdl sz'l6 345/2012. (Xll. 6.) Rorm. rendelet 1. me bklet 1.2.99. pontja alapjen brgyi
szakhabsagi eljArAs nemzetgazdasegi szempontb6l kiemelt jelentOsOgA.

Az FKI-KHO feladal 6s hatAskaret a 72n996. (v 22.) Kornt. rendelet 1 5 (1) bekezdese, a 219n004.
(Vll. 21.) Korm. rendelet, a vizagyi igazgabsi As a vizagyi, valamint a vizvedehi habsAgi feladatokat

ell6t6 szeNek kijebbserdl sz6l6 223/2014. (lX. 4.) Korm. rendelet 10. 5 (1) bekezdes 2. pontja,

valamint illetekessegdt a 223,/2014. (lX. 4.) Korm. rendelet 2. szilm0 mellokletenek 2. pontja

szab6lyozza."

BAnyafelaigyeleti Osztaly SZTFH-BANYASZ12452-412022. szAmi v6gz6set az aldbbiakkal

indokolta:

,,A brgyi te ru let nem fe lszi n mazg ats-ve sze lye s.

A targyi l'tesit,s terulete a MOL Nyrt. (szdkhely: 1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18., a

tov'bbiakban: Benyavd alkoz6) jogosultsAgAban l6vd ,,Veresegyh1z - lll." - szenhidrogen vednevi
beny atele k fel szl n i veta bb t e ri n ti.

A BAnyafeltigyelet a dokument,ci6 alapjAn tArgyi eljArAshoz fell6lel nelkal hozz,jArul.

A Kerehezd a benyafelagyelet reszere lizetend6 igazgabsi szolgAltabsi dijakrol 6s egyeb elj,rAsi
kdltsdgekrdl, valamint a fel1gyeleli dij fizetbsdnek rdszletes szabelyair5l sz616 9/2022. (1.28.) SZTFH

rendelel 2. S 6ltal el6irt, 2. szdm, mell4klet 5. pontja szerinti 23 000 Ft igazgatAsi szolgAftadsi dijat

befizette.

A Bqnyafeli)gyelet hatdskor6t az 531/2017. (Xll. 29.) Korn. rendelet 1. mell'klet 9. t'bl,zat 20. sora

e apitja meg. llletekessdge a benyeszatr6l szOl6 1993 6vi XLVlll. bNeny 43. 5 0) bekezdesdn

alapul (...)"

K6rnyezelvedelmi, Iermdszetvedelmi es Hullad6kgazdilkodiisi Fdoszlaly
1072 Budapest. Nagy Diola utca 10-12
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F6verosi Katasztr6favedelmi lgazgat6siig 35104115312-312022.411. szamU szakhat6s6gi

al15sfoglal6saban tergyi tevekenyseg vegzesehez az ipari balesetek es a termeszeti katasztrofaknak

valo kitefiseg szempontbol e16irAs nelkUl hozzajarult, melyet az alebbiakkal indokolt:

,,(...) A szakhatds,g a dokument,ci5k vizsgelab soren a kornyezeli ha6svizsgelat ds az egysdges

komyezethasznela engedelyezesi ellAr,srdl sz6l6 314nA05. (X11.25.) Korm. rendelet (a

bvebbiakban: R.) 6. me eklet 2. aa), ab), da) es db) pontjaiban meghabrozottakat ellen1ni. A
Dokumen6ci6 elbhel1sa soran els1 kArben mege apltotta, hogy az nem tadalmazta a szakhabsegi
elj6 rd s lefolytatAsihoz sza ks6g e s krite ri u mokat :



1. Az ipari veszqlyekkel foglalkoz1 2.10.1. fejezetben lelsorolt veszdlyes uzemeknd a keszltd

nem reszlelezle az egyes fe/sd is a/sd kaszobdtl'k1 veszelyes Azemek

profi\eL\ev,kenyseg1t, bvebbe azok az ,rintett kerjlelhez fizOdO szoEelbtesait kapc;olatait.

Ezen felal nem keraltek felsorol1src a nyilvenos dakumenbci'kb'l el6rhet6 a telephelyeken
jelenldv1 veszelyes anyagok es azok mennyisege.

2. Az ipari veszOlyekkel foglalkoz6 2.10.1. fejezetben felsorolt veszdlyes iizemeknd a kdszit1

nem bizonyitotta az egyes fels6 ds aisd ktiszab6ndk1 veszdlyes izemektrck a biztoBagi
dakumentAci6kban megjelel1 habsteraletei is a veszelyessdgi ovezetei 6ltal nem ,rinteft a

beruhAzas.

Ezen Enyezdk hi'nyAban a Habseg 2022.10.28-en lratcsato/6s bemubbsera kAtelezte a kdszitdt,

melynek az 2022.11 .02-An ebget lett.

A mAsodk'rben benyijtatt iratok alapja)n Habseg mege apitofta, hogy az taftalmazta a szakhatOsAgi

eljeres lefolybbsehoz szijkseges krit6riumokat.

A karnyezeti habsvizsgAlat elbirAbsa sor1n megAllapitottam, hogy

- a kArnyezeti haastanulm4ny a telepitdsi hely kArnyezebben m,kdd5 veszdlyes anyagokkal

foglalkozO ,zem(ek)ben feltdtelezett s(tlyos balesetek minden lehetsqges kerositd hat's,nak
k1vetkezmenyeit tanalmazza, a projekftel kapcsolatban a lV. kerAletben blalhat6 EUROAPI

Hungary Kft., BERT lJjpesti EfrmA, Messer Hungarogaz Kft., valamint a XV. keraletben bhlhatb
Palob KArnyezetvqdelmi kft. vonatkoz1seban.

- a veszdlyes anyagokkal kapcso/atos s.i/yos baleselekb6l szArmaz1 habbnyezdk bemutatAsa

arenyban e a |6.lepitdsi hely kArnyezetdben mAkOdO veszelyes anyagokkal foglalkoz'
Azem(ek)b6l sz,rmaz1, a telepitesi helyet esetlegesen 6rinb kerosito habsokkal; igy kilAn,sen
a telepAl6si veszelyelh6ri16si teNben valamint a keraleti 6nkormAnyzat 6ltal biztositoft tenyez1k

dsszeveldse a veszelyes azemek habsterileteivel, valamint az azokban brolt illetve technol'gia
so ran al kalmazott veszd lye s a nyagok h at,sa iv al.

- a hatdt,nyez1k bemutatAsa soren a kdrnyezethaszndl6 a veszelyes anyagokkal kapcso/atos
sri/yos baleset en'kebsehez 6s a vizsgalat brgyAnak a haGsokkal szembeni 6rzdkenysegehez
a megtelel1 kiindubsi mutatokat, sz1mlbsi m1dszereket helyesen alkalmazta, ezen belll
kornyezeti hatAsok (zaj, rezges): levegdtisztasAg; hulladekgazdekodAs; qlAvildg vedetem; tataj

alatti 6s felszlni vizek vedehe: gazdasegi 6s tdrsadalmi hat,sok; tetep\bsi es 6ji rendszerek;

6g h ajl atvedel m i sze m pon tok.

- a kornyezeti hatiistanulm,ny a telep1lesek kataszhdf avedehi besoro6serdl, valamint a
katasztr6fAk elleni vedekezes egyes szabAlyat5l sz6l6 62./2011. (Xll. 29.) BM rendelet

mddosltes'rdl szAb /2012. (Xll. 11.) BM rendeletben meghaftrozott osztAlyba soro/dsl, a

telepU!4si veszdlyelh1 bsi teNben meghaftrozott termeszeti eredetd kockezabkat figyelembe

veszi ds a felt'tl kockdzatok kerosit, habsainak verhat6 kdvetkezmOnyeit megfelel1en

tadalmazza, igy kllAnAsen a Budapesl lV. es Budapest XV. ker,letre vonatkozo
kalasztr'fav,delmt osztelyba soro!est (. oszbly) einrc rcnyeziiket.

A lentiek alapjen a megkeres' hatds'g elbl csatolt irabk es nyilatkozatok alapj*n a kornyezetvedelmi

engedely megadAs,hoz hozzajerultam.

A feftebbket az alebbi jogszabelyi rendelkez&ek alapjen e apitottam meg:

Ad. 1 - A katasztrdfavedebmr'l 6s a hozz6 kapcsol6d6 egyes toNenyek mbdosibs,r'l szdl6 2011.

6vi CXXVlll. tarveny 3. 5 28. pontja

Ad.2 - A kornyezeti habsvizsgebti es az egyseges karnyezethasznehti engedqlyezesi elj1r,srdl
szdl6 3142005. (Xll. 25.) Korn. rendelel 6. mell'klet 2. aa).

Dontesem a fenti jogszabelyi rendelkezesek alapjen hoztam.

K6rnyezetvedelmi, Termdszetvedelmi 6s Hulladekgazd6lkodasr F60sztaly
1072 Budapest, Nagy Di6la utca 10 12.
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Szakhat5s,gi e AsfoglaEsom az dltaliinos kdzigazgabsi rendtad,sr'l szdl6 2016 evi CL. tdrv'ny
(tovAbbiakban: Akr.) 55. S (1) bekezddsen abpL .

Hal4skAr1met a kArnyezetvddelmi es brmdszetvedelmi hat6sAgi es igazgabsi feladatokat ell,td
szervek kijeldl,ser1l szdl1 71/2015. (lll. 3O.) Korm. rendelel 28. S (3) bekezddse, valamint az

ugyanezen rendelet 5. mell5klet ll. pon$eban foglalt bbl,zat 5. sora, illetokessdgemet a

katasztr5tavedelemr5l 6s a hozzd kapcsol6db egyes tOrvenyek m6dosit,sArdl szdl6 2011. 6vi

CXXVlll. tdNeny v,grehajt,s,rOl sz6l6 2342.011. (Xl. 10.) Korm. rendelet 3. 5 (1) bekezdese,

valamint ugyanezen rendelet 1. mell6kleto hatArozza meg. (...)"

Pest Megyei Katasztr6favedelmi lgazgat6sag 3630014141-112022..lft. szemu szakhatOsagi

ell6sfoglalesaban tergyi tev6kenys6g vegzes6hez az ipari balesetek es a termeszeti katasztr6f6knak

valo kitettsdg szempontbdl eloirds n6lkul hozzaj6rult, melyet az alebbiakkal andokoltl

,,(. ) A megkeresd hatoseg etbl csatolt ralak alapjan Ugyfel kerelmenek megadesAhoz

hozzirjArultam. V'gzesem az ,ltaltlnos k1zigazgat1si rendtad'sr1l szol' 2016. evi CL. tONOny (a

tov,bbiakban: Akr.) 55. s (1) bekezdesen abpul.

Hatdskoramd az egyes kozerdeken alapu16 kenyszerit6 indok alapien eli6rd szakhabsegok

kijel1l'serol sz6l6 531/2017. (Xll. 29.) Korm. rendelet 1.5 0) bekezdese, valamint ugyanezen

rendelet 1. mell6klet 9. t6bl6zat 4. sora, bvebb6, az egyes kazlekedesfejlesztesi projektekkel

asszeflgg' kazigazgabsi hat'sAgi agyek nemzetgazdasagi szempontb,l kiemelt ielen6segti aggye

nyilvAnlt,serd 6s az eljer6 hat'sAgok ktlelAl,s'rdl sz6l6 345/2012. (Xll. 6.) Korm. rendelet hat,rozzAk

meg. llletdkessqgemet a katasztr1favedelemr'l 6s a hozzit kapcsol5d6 egyes tarvenyek

mddositdsAr6l sz6l6 2011. 6vi CXXVlll t,Neny vdgrehal6ser1l sz0l6 234/2011. CXl. 10) Korm.

rcndelet 3. S fi) bekezdese, valamint ugyanezen rendelel 1. melldklete hatdrozza meg. A JogoNoslat
lehet\segdrd a bjekozbte* az Akr. 55. 5 g) bekezdese alapj6n adtam "

A Kornyezetvedelmi Hat6sag az eljetes sor6n kOzremrikodo szakhatosagok all6sfoglal6sait 6s azok

indokolasat az Akr. 81. S ('l) bekezdese alaplen foglalta a hat6rozatba. A szakhat6sagok

allasfoglalesai ellen az Akr. 55. S (4) bekezdese alapj6n on6ll6 jogorvoslatnak nincs helye, az a

hatarozat elleni jogorvoslat keret6ben t6madhato meg.

A Kornyezetvedelmi Hatoseg az Akr.25. S (1) bekezdesere figyelemmel a tervezett tevekenyseg helyi

kornyezet- es termeszetv6delemmel kapcsolatos 6nkormanyzati szabalyo26sAval, valamint a

telepUlesrendezesi eszkozokkel valo 0sszhangja meg6llapitesa 6rdekeben Pt-06lKIF 133754-712022.

szemon megkereste a jegyzoket.

Budapest F6varos lV. ker0let Ujpest Onkorm6nyzat Jegyzdje KP/5009 4-312022. sz6mon az al6bbi

tajekoztatAst adta:

,,HivatkozAssal a PE-06/KTF/33754-7/2022 szimu kerelmere t5jekoztatom a Pest Megyei

Korm,nyhivatal KArnyezetvedelmi, Term€szetvedelmi es HulbdekgazdAlkod,si FdosztAlyAt, hogy a

Budapest Fdv,ros lV. keriilet lJjpest AnkormAnyzala on,ll, helyi termeszetvedelmi vagy

kArnyezetvedelmi rendeletet kjlan nem alkotott, azonban a termOszetvedelem kiemelten fontos

sz e m pont O nkorm, nyzatu n k m A kddese sorq n.

T1jekoztatom, hogy Budapest F,veros lV. keralet LLjpest Onkormanyzata Kepvisel5-testdlete a f's
szAr, ndvenyek v6delm5rdl sz6l6 27/2021. (Vll. 29.) 1nkormenyzati rendeletoben a helyi termdszet-,

illetve kOrnyezetvedelmi szempontokra is figyelemmel igy rendelkezett, hogy a fes szeri nAvenyek

vedelme, gondozesa, 6pol6sa a mindenkori hasznel6 kotelezettsege. A rendelet hat1lya ah tarlozo

fAs szeri ndvdnyt kivAgni - indokolt esetben, csak veglegessd vitlt fakivAgesi engedely alapj,n lehet a

Kornyezelv€delmi, Term6szetv6delmi 6s Hutladekgazddlkoddsi Fooszlaty
'1072 Budapest. Nagy Diofa ulca 10,12
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rendeletben el6in p6tl6si kotelezettseg fe,esitdse mellett A fakivitgbs engeddlyezeserd, illetve a

szrksdges fap1) as merteker5l, modjArd, hataridejeriil 6s a hafitido megho$zabbibser,l - mind

engedelyezett, mind m's modon todent fakivagas esebben az e rendelet kalan rendelkezik.

Tiijbkoztatom tov\bb6, hogy a 71. szAmi. Rakospalota - Ujpest - Vdcrdtdt - Vec k1zAtti vasutvonal

el'vdrosi c'll fejlesztesdre, a feles/egessd veb szakasz bonasAra, valamint kapcsol'dO 0j kAz()ti

fejleszbsek 6s koz(tti korrekciok megval'sitas,ra vonatkozo kdrnyezeti habsvizsgAlaU eljer^s

agyeben kAldAtt megkeresesben foglaltakra a telepilqsrendez6si teruvel val6 dsszhang
megellapitesera - a kerlleti foepiEsz vebmenyere alapj,n - nyilatkozom, hogy a kdnlyezeti

hat^svizsgebti dokumenbci'ban foglaltak ujpest kazigazgabsi brAleten a hatAlyos

1. F6verosi Kazgy1bs 50/2015. (1.28) FAv. Kgy. hatArozattal elfogadoft Budape$ fAveros

telepAl6 sszerke zeti te rv el6i ras ai nak, val amint

2. Budapest FovAros tV. kertjlet Ujpest 5nkormdnyzata K'pviset'-testiir-rcnek 9. szem1,

KAposztesmegyer Lak'telep Verosszerkezeti egyseg Ker1leti tpltesi SzabAlyzabr5l szdl6 3/2019. (1.

30.) szAm0 1nkormenyzati rendelet el6iresainak nem felel meg.
A vasit fejlesztes Szilaspatakt6l eszakra tervezett elemei, valamint a K lsd Keriileti K6rit
dcedn-Arok utcai kiil'n szint! itkeresztezesenek tervezett nyomvonala a fenti hadlyos
l€leprlesrendezdsi eszkiSziiknek nem felelnek meg.
Fentiek aht'masztesdra ismotelten megkaldom a t'rgyifejleszldssei kapcso/a tban a K5pvisel\testulet
181/2022. (lX. 29.) hat1razat1t. valamint a habrozat az alapj1n ekeszitett 2022.09.30-i pobermesteri

6116sfoglalAst az elj1rAs soren tAft6n6 szives felhaszndbsra es f igyelembevetelre.

Kiemelten felhivom a figyelmet a fent hivatko2ott hatArozatban es a bvOlben kiemelqsre kerAlt, hogy a

tervezett vasiti etumeld mlterggyal 6s az 6cedn-drok utcai kill'n szint{i itkeresztez'ssel
kapcsolatosan megfogalmazottakat lJjpest 6nkormdnyzata nem Emogatja-"

Budapest FOvAros XV. kerulet Rekospalota Onkorm6nyzat Jegyz1je 31472-1612022. szemon az

alabbi tejekozbtast adta:

,,Budapest Fdveros XV. ker,let jelenleg hat1lyos telep1lesrendezesi bNe a Budapest F,veros XV.
keriilet Rilkospalota, Pestijhely, 0jpalota Keriileti Epitlsi Szabelyza6r6l sz6l6 17/2018. (V\.26.)
6k. rendelet (KESZ), amely az Ankormenyzat honlapjen, az alebbi hivatkozAs alatt ,rhet, el:

https://www.bpxv.hu/szabalyozasi-teNeAuj-keruleti-epitesi-szabalyzat-kesz

Budapest Fdveros XV. kert)lot R,kospalota, Pestujhely, lijpalata Onkormenyzat Kepvisel1testtitet€nek
a helyi kornyezet vqdehArd szdl6 20/2002. (Vll. 2.) hatAlyos Ankorm,nyzati rendelete a
teveke n yseg re vo natkoz6 elol rAsokat ne m ta ft alm az.

A kArnyezeti hatesvizsgelafi 6s az egysdges kArnyezethasznAlati engedelyezesi e\Arasr'l sz1l6

314n005. (Xll. 25.) Rorm. rendelet 7 S (6b, bekezddse alapjAn Mjekoztatom, hogy a 71-es

vas,tvonal Budapest XV. keriilet teriiletere tervezeft nyomvonala nincs Osszhangban a hat,lyos
tele pi l0sre ndezesi b NVel. "

F6t Varos OnkormAnyzat Jeg yz6)e F12576-18t2022. szemon az alabbi tajekoztatest adta:

,,Hivatkozva a PE-06/KTF/337 54-6/2022. agyirabzem, megkeresqsere Ejekoztatom, hogy a 71.

sz4mi vasltvonal fejleszbs4re irdnyul6 el6zeles vizsgAla dokumenteci,t Attanuhenyozva
mege apitottam, hogy a bvekenysdg a helyi lelent1segA brmeszetvedelmi br1let lebsibs'rbl szOl6

10/2017. (lll. 30.) 
'nkormenyzati 

rendeletben meghabrozaft termdszetuAdelmi terileteket, a F6t 0253
hrsz.6s a FOt 0236/12 hrsz. ingatlanokat erinti. Rerjuk, hogy leheftseg szerint a termeszetuedehi
terAleteknel bfts,k a 9-nres kisajA tas/ szelessogel.

Xdrnyezelv6delmi, Tenn6szetvddelmi es Hulladekgazdelkodasi F6osztaly
1072 Eudapest, Nagy Di6fa lrlca 10 12.

Telefoni 106-1) 478-4400 Fax: (06'1)478-4520; KRID: 201436115
E-mail: zoldhalosag@pesl.gov.hu Webr httpJ/www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
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A 71.sz1m, vas0tvonal fejleszrcse a helyi 6plt0si szabelyzat m6dosftesAvat val\suthat meg, tgy a

helyi jogszab,lyi asszhang a tervezAs folyamaAban fog kialakulni A helyi epilr-si szab,tyzat
m'dosftAsAra irAnyul6 szerz,desl megk,totte a fejleszt6 "

Mogyo16d Nagykozseg Onkorm6nyzat Jegyzdje 6584-912022. sz6mon az al6bbi tajOkoztat:tst adta:

,,(.. .) A tervezett tevekenyseg a helyi k,rnyezet- es brmeszetvddelemmel kapcsolatos Ankorm,nyzati
szab'lyoz'ssal, a Helyi Epit€si Szabelyzattal, bvebb, a tetepjl'srendezesi bNvel Osszhangban

van."

VeresegyhAz Veros Onkormenyzat Je gyz\je W7886-141?022. szemon az alebbi t6jekoztatast adta:

,,Pesl megyei Kormdnyhivatal Kdrnyezetv6delmi TermOszetvAdelmi 6s Hullad€Rgazdekoddsi
Fitosztely 0072 Budapest, Nagy Di6fa utca 10-12.) megkeresesere, a 71. sz,m0, Rikospalota -

'jpest 
- VecrAtdt - VAc vasitvonal el,vArosi cdli fejteszEs,re vonatkoz' kornyezeti

hatesvizsgelati eljareshoz az elsdfokrt €pitdsUgyi 6s temeszetv€delmi szakhatdsegi
j ogkdriim ben, az abbbi ki k6tes se I hozzaj 6 ru lo k :

- A vasitvonal pelyakorrekci6hoz, a kapcsol6dd k6ziti korrekci6hoz tis a kiszohel6
l6tes itm e nve k m e q va I 6s itas eh oz a V e res eqvhdz Veros Szabelvozisi tervet m6dositani kell

A rendelkezesemre All6 dokumenftci5t meqvizsqa dsaszakha t6 QI tia s sorAn az alAbbi kate e ft a

Kdrnyezetv6delmi, Term6szetu6delmi 6s Hullad6kgazdalkodesi F6oszEly
1072 Budapest, Nagy Diofa utca 10-12.

Telefont (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520; KRID: 201436115
E-mail: zoldhatosag@pest.gov hu Web: httpJ/www.kormanyhrvatal.hLr/hu/pest
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Felhlvom a kerelmez1 figyelmeL hogy a kdzteruletet ,rintb Aplrcsi bv,kenys'g megkezdest

megel6zden, kazEralet bonbsi engedeltt knl6n kell kernie Hivatalomt'l. (...)

INDOKOLAS
Pest megyei Kormenyhivatal Kirnyezelvddelmi Termaszelvadelmi 6s Hulladokgazdekod,si
F1osztely (072 Budapest, Nagy Di6fa utca 10-12.) szakhatdsttgi albsfoglalAs cdljaboL

megkeresdssel fordult hat,sAgomhoz. A megkereses k)rgya 71. szeml, Rekospatota - 1jpest -
Vecret6t - Vec vasitvonal ercverosi c,li fejleszt6sdre vonatkoz6 kdrnyezeti ha$svizsgehti
eljereshoz szilks6ges, els6toki 6pit€siigyi 6s termeszetuedelmi szakhat6segi 6lldsfoghas.
Megkeresesehez melbkelte a kArelem 0s mell6kleleinek eleklrolikus elqrhefiseget

e apltoftam mea:

A megkeresds hrgyet kepezi a 71. szemt, Rekospalota - 
'ipest 

* Vecret6t - Vec vas1tuonal

eldvarrosi c€li fejlesztdsdre vonatkoz6 kdrnyezeti hatesvizsgebfi. A t1rgyi fejlesztassel orintett

ingatlanokat Veresegyh\z Veros Onkormenyzat 62019. (lll. 05.) Ok. rendeleovel j1vehagyott Helyi

Epitdsi Szabdlyzata ftovebbiakban HESZ) kalanbaz, avezetekbe sorolja.

A megkercses tArgyet kepeza, fejleszEsehez a Veresegyhez V6ros 5nkorm6nyzat 6D019. (111.05.) Ak.

rendeletovel jdvehagyoft Helyi Epft'si Szab,lyzatot (a bvebbiakban: HES4 m,dositani kelt.

MegAllapitottam bv,bb6, hogy a dokumenbci6ban foglaltak nem ellentdtesek a Veresogyh,z VAras

kArnyezetv'delm'rdl sz5l6 14/2008. (V. 21.) Onkormenyzati rendetettel, valamint a VeresegyhAz

Vdros OnkormAnyzahnak a helyi term'szeti teruletek 6s erekek vedettq nyilvAnibs^rdl szol6

1 2/201 4. (lV. 30.) 6nkormAnyzati rendelettel.

letekessegemet 6s hat*k,rAmet a villamosenergia-ipari 6pit,sagyi habsegi engedelyezdsi

eljerAsokrdl sz6l6 a 382/2007. (Xll. 23.) Korm. rendelet 4. szeml melleklet (1. A villamosenergia-ipari

5plt6sAgyi engedelyez5si elerAsokban kijeldlt szakhat6shgok) 6. pontja, valamint a 382/2007. (Xll.
23.) Rormenyrendelet 1 . sza1mi mell'klet, t+b6zat 4. pontja bizlositja. (. . )
bEkessegemet az Akr 15. S fi) bekezdese szabblyozza. A jogszab1ly kimondja: ,,A habs,g a

habskArebo tartozO Agyben az ilbEkessegi terAlet'n, vagy kijelolqs alapjAn kAteles elj'tni."
A kiadmAnyoz4si jog gyakorl+sAn a VeresegyhAz Veros Jegyzdje 12016 szAml Utasi6saban
tag I altakat vette m fig yele m be. "



Vacr6tdt Kozsdg Onkorrnenyzat Jegyz6je VRi 333-9/2022. szAmon az a16bbi tejekoztatest adta:

,,A 71. szemi, Rekospalata - UTpest - Vecrebt - vec kozatti vasutvonal el6v6rosi cdll feil".€zrcsere, a

feles/egessd val6 szakasz bontAsAra, valamint kapcsol6d6 uj kAz1ti fejlesztesek 6s kAz,ti korrekci'k

megval'sit1sera vonatkozj kdrnyezeti hat'svizsgAlati e[erAs a karnyezeti hatAsvizsgdlati 6s az

egysdges karnyezethaszn1lati engeddlyezesi eljlrasral szol6 314/2005. (Xll.25.) Korm. rendelet

abpjen keszllt habstanuheny vebmOnyezdse kapcsan a Karnyezetvadelmi HatOsAg az A*r. ZS. 5
(1) bekezdesenek b) pantja alapjAn a teNezeft bvekenyseg helyi kornyezet es brm'szetuedelemmel
kapcsolatos onkarmAnyzali szabAlyozesaval, valamint a telep|Esrendezesi brvvel val6

dsszhangjAnak megaltapi6sa erdekeben Vdcret6t Kdzseg 0nko(menyzata 6s2revetuk nem tes2,

kifogdst nem emel. (...)"

Csorog Kdzs6g Onkormanyzat Jeg yzqe 963-1012022. szirmon az al6bbi t6jekoztatast adta:

,,Hivatkozott sz1ml megkeres'sere bjekoztatom, hogy a 71. szamu, R'kospalola - 
'lpest 

- vacrAt1t -

V6c kozAtti vas(rtvonal ebverosi cell fejlesz6sere, a feles/egessd vel6 szakasz bonbsAra, valamint

kapcsol,dd tij kaz(tti fejleszt5sek es kAz00 korrekci5k megval1slbsera vonatkoz, k'rnyezeti
hat,stanuhenyt ds Csdrdg Rdzseg Hetyi Epitesi SzabAlyzatArol sz6l6 132017. 6ll. 13.)

\nkormenyzati rendeletet (bvebbiakban: HESZ) etuizsg,lva az abbbiakat 6llapitottam meg:

1. A HESZ, valamint Csarag Kozs,g Onkormenyzatenak a tetepateskep vedeher1l sz6l6 14/2017.

(Xll. 13.) iinkornenyzati rendelete Csar,g Kazs,g kazigazgatdsi teriiletdn helyi jelent6s'gA vedeft

brmeszeti terAlebt nem haterozoft meg, igy a teNezett tevekenyseggel ilyen tertiletet nem 6rint.

2. A teNezett bvekenysdg a telepdl'srendez'si eszkAzokkel nincs Asszhangban, igy a

megval5s{teshoz a vonatkoz6 onkormenyzati rendelet m5dBitdsa szriksdges. Csorag KAzseg

Onkorm,nyzat Kepvisel1lestatete 58/2022. (lX. 27.) szem(t haarozabval egyhang1lag dontdft a
Rekospalota - Ujpest - Vecrebt - Vec vasitvonal elovArosi c€t(t fejteszt'senek dantdsebkeszitd
bnuhenya alapjan a helyi 6pitdsi szabelyzat m6dosiftsAnak megkezdds'rdl."

Vec Varos Onkormenyzat Jegyzoje 151395-212022. szamon az alabbi tajekoztatAst adta:

,,(...) A telepalesrendezesi eszkdzokkel val6 ,sszhang megteremtese 
'rdekaben 

a FdmteN MemAki
TeNezO Zr7. a hahlyos telepiibstervok mddosft,s kezdemenyezte az )nkormenyzatnel Err1l

bmogab dAnbs sznletett a 250/2022. (Vll. 20.) sz^mi K'pvisel1lestAlet haftrozaftal. A k1relmezett

mddoslbsra a veros teljes k)zigazgatdsi ter\lercre keszLil1 teleptilasteN m'dositesi eljAr1sban kernl

sor, mely a 314/2012 (Xl. 8.) Korm. rendelet teljes euerasa szerint keril lebonyofiqsra, mely elj,res
jelenleg folyamatban va n.

VAc VAros Onkormenyzat'nak a telepal-sk'p vedetmerd sz6l6 312017. (Xtl. 15.) szAmi
Ankormenyzati rendeleftnek a tervezett tevekenyseg megfelel.

Hat's1gunk mege apitotta, hogy a tArgyi munk^laLok helyijelenosegA vedeft term,szeti teriiletet nem

'rintenek 
Vec Veros OnkormAnyzabnak az epibszeti 6s termdszeti 

'rtdkek 
vedeherd sz6l0 9/1992.

(lV. 13.) ankorndnyzati rendelete szerint.

VAc V'ros OnkormAnyzahnak a fes szer, navenyek vedeher1l 1OnO14. (lll. 21.) sz. ankormAnyzati

re nde bbne k von atkoz' e l6i rdsai :

Kazteraleten a fes szari navenyek kivegesenak engedelyezese irenti kerelem es annak elblr,bsa
sorAn a fds szdrl navenyek vedeher1l szOl6 346/2008. Xll. 30.) Korm. rendelet alapjAn kell eljdrni."

Dunakeszi Vdros Onkormanyzat Jegyzdje, Erdokertes Kozseg Onkormanyzat, Orbottyan V6ros

Onkormenyzat Jegyzdje, 6s Vacharty6n Kozseg Onkormenyzal Jegyz,le v6laszat jelen ddnt6s

kiadasaig nem adta meg.

Kdrnye2etv6delmi, Temdszetvddelmi 6s Hulladekgazd6lkodesi F6oszt5ly
1072 Eudapest, Nagy 0i6ta utca l0-12.

Telefon. (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520i KRID: 201436115
E-mail: zoldhalosaq@pesl.9ov.hu Web. hftp://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
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Budapest F6varos lV. kerillet Ujpest Onkormenyzat Jegyz6je KPlSOA14-3t2022. szemrj t6jekoztates6t,
Budapest F6v6ros XV. kerulet Rakospalota Onkormanyzat Jegyz,je 3t472-1612022. szAml
tajekoztatasSt, F6t V6ros OnkormAnyzat Jegyz6je F12576-18t2022. szeml tejekoztaHsat, N4ogyor6d

Nagykozseg 0nkormdnyzat Jegyzdje 6584-912022 sziimU tajekozlatasdt, Veresegyh6z V6ros

onkormenyzat Jegyz6je K78B6-1412022. szemi t6jekoztates6t, Vecrat6t Kozseg Onkormdnyzat

Jegyzoje VR/333-912022. szami tejekoztatasat, CsOrOg Kozseg Onkorm6nyzat Jegyzoje 963-

1012022. szemu tejekoztateset 6s V6c Viros Onkormanyzat Jegyzdje 15/395-212022. szeml
tejdkoztatdsat a dontdshozatal soren frgyelembe vette.

A K0rnyezetvedelmi Hatosag a kozmeghallgateson keszult hangfelvetelt a 314i2005. (Xll. 25.) Korm.

rendelet 9. S (9) bekezddse alapj6n elektronikus Uton kozzetette (az err6l sz616 hirdetm6nyt

hivatalaban 6s honlapjan kif0ggesztette), valamint PE-06/KTF133754-6612022. szamon kozz6tetelre

megkUldte a jegyz6k r6szere.

Budapest Fovaros lV. kerolet Ujpest Onkorm6nyzat Jegyzoje KP/49917-712022 szemi level6ben,

Budapest F6varos XV. kerulet R6kospalota Onkormanyzat Jegyzole 7/15588-A12022. szemt
leve 6ben, Dunakeszi Vdros Onkorm6nyzat Jegyzoie PE-06/KTF/33754-7312022. szeman 6rkeztetett

level6ben, Fot Varos Onkormanyzat Jegyzoje F/29600-512022. szemi leveleben, Orbottyen VSros

Onkormanyzat Jegyzlje 175-81t2022. szemt leveleben, V6cr6t6t Kozsdg Onkormenyzat Jegyz6je

VRl333-1212022. szemu levelgben, Csorog Kozseg Onkormenyzat Jegyzoje 963-1212022. szemu

leveloben 6s Vec VSros Onkormanyzat Jegyzoje 15/395-612022. sz'miJ leveleben t6jekoztatta a

Kdrnyezetvedelmi Hat6sagot a116l, hogy a hangfelvetel elektronikus elerhet6seg6t tartalmaz6

kdzlemeny kiftiggesztese megt0rtent, illetve a k0zhirre tetel id6pontje16l, helye16l.

Mogyor6d Nagykozseg Onkormdnyzat Jegyz6je, Veresegyhaz Vdros Onkorm6nyzat Jegyzoje,

Erd6kertes Kozseg Onkormenyzat Jegyz6je, Vachartyan Kozs6g Onkormanyzat Jegyzdje 6s Csom6d

Kdzseg Onkorm6nyzat Jegyz6je t6jekoztatas6t jelen dont6s kiad6saig nem adta meg

A Dokument6ci6, valamint annak kieg6szit{isei alapjAn a Ktirnyezetv6delmi Hat6seg a tervezett
tev6kenys6g ktirnyezeti hatisaira vonatkoz6an az alebbi, hatiskdr6t 6rint6 meg6llapitesokat,
6rt6kelAseket teszi:

zai- 6s rezq6sv6delmi szempontbol:
A Budapest - Veresegyhaz * Viic vasutvonal orszdgos torzshalozati vasuti pAlya vonalkateg6rieba

tartozik. Jellemzoen el6varosi forgalmat bonyolit le, teherforgalma elenyeszo.

A 71. sz. vasttvonal fejleszt6s6re tervezett beavalkozasok.

Kdrnyezetv6delml, Termeszelv6delmi 6s Hullad€kgazddlkodasi F6osztely
1072 Budapest, Nagy Di6fa utca 10-12.

Telefon: (06-1) 478-4400 Faxr (06"1) 478,4520; KRID: 201436115
E-mail: zoldhalosag@pest gov.hu Web: httpJ/www.kormanyhivalai.hu/hu/pest

A Kdrnyezetvedelmi Hat6s5g az eljAras sorSn a 314/2005. (Xll. 25.) Korm. rendelet g. S (1)

bekezdeseben el6irt kozmeghallgatast meghirdette az alebbiak szerint:

A kozmeohallqates helve: Szabadidos 6s Gazdasegi lnnovacios Centrum

2'1 12 Veresegyhaz. Goncz Arpad ter 1.

"A" recepci6 ll. emelet Konferencia terem

A kozmeqhallqates idopontia: 2022. no\tembe( 29. (kedd) 10.00 ora



Kapacitasbov ites, masodik v,rgiiny 6pit6se

Atemel6si miitargy

Uj tehervonati felreallito vagiinyok kialakitasa a 70 vasitvonalon

P6lyainfrastrukt0ra fejleszt6s celjabol tervezett beavatkoz6sok

Sebess6gemeles

Megellohely veltozesok

Szemelyszallitasi inf rastruktora fejlesztese

Menetrendi fejleszt6sek

Allomdsi el6terek kialakitasa

Fels6vezetek h6lozat 6s vAltof0tes

Alulja16, feluljdro epitese

A 70-es sz. vasotvonal KaposztAsmegyer-Rakospalota szakasz (tehervonati felreallit6 vegdnyok

terUlete) atepitesre ker01.

A 71-es sz. vasutvonal 6ltal erintett tervezesi terulet: Budapest lV. kerirlet, Budapest XV. kerulet,

Dunakeszi, Fdt, Mogyorod, Veresegyhaz, Erdokertes, Orbottydn, Vachartyan, Vacr6t6t, Csorog 6s

Vec.

A vonal tervezesi sebess6ge a kornyezeti adottsagok fi.iggv6nyeben 60-80-100 km/h. Rekospalota-

Ke(v6ros megalldhely 6s Fot allomas kozdtti vonalszakaszon k6tv6g6nyU palya valtja fel a jelenlegi

egyveg6ny[t. A fent felsorolt fejlesztesek lehet6ve teszik a pelyakapacitas b6vitds6t, valamint ez altal

a menetidd kismertek0 csokkentes6t. A tervek biztositjdk tovabba masodik v69any tavlati

megepites6nek lehet6sOget Rekospalota- Ulpest- Rakospalota- Kertveros 6s Fdtflird6- lvacs

szakaszon.

Az elozetes vizsgalatok ut6n a kivelasztott vSltozat szerint orank6nt egy iranyba cs0csid6ben ket

szemely es n69y zdnazo vonat tervezett.

A kialakitott parkolohelyek kapacitasat novelni szukseges, igy valamennyi allomAs 6s megell6hely

kornyezetdben P+R (gepkocsi), B+R (kerekpar), esetenkent K+R parkol6k kialakitasa tervezett, kiveve

Vacret6t ellomast, ahol az utas felvetel megszUnik.

A projekt megvalosulasaval a forgalom es a sebessdg is megn6, raadesul tobb helyen,2 veganyon

halad a forgalom, ellenben a megl6vo palya fel0jitasra kerul, teh6t a palyahibak miatti zajok

megszunnek.

A Vacrat6t ellomas utasforgalmanak megszUntetese miatt szijksegess6 velt egy 0sszekOt6 0t

ldtesitese Vacratot ds \/acharty6n kozott.

A vizsgalt vasttvonal menten a kisvArosias, kertviirosias. falusias funkciol0 teruletek tal6lhat6ak.

Jelenleqi allapot

A zajm6resek alapjan a nappali id6szakban nem volt hateredek meghalades merhet6. Jelen

,llapotban csak ejszakai meghalad6sok fordulnak el6 a modellszemitas alapjan, az alabbi

szakaszokon:

- 71. sz. vas0tvonal menten Rakospalota- Ujpest allomast6l (F6 U) a 7'1 sz. vasutvonal

kivalaseig (Ferenczi Sandor u.) 0-5 dB-es meghaladesok vannak (a 70. sz. vas[tvonal miatt) a

Kdrnyezelv6delmi, Termeszetvedelmi es Hullad6kgazdelkod6si F6osztdly
1072 Budapesl, Naqy Oi6fa utca 10-12
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vasuti tengelytol kb. 40 m6teres tbvols6gig a 70. sz vv.hm szelvenyszAmozesa szerint 75+50-

86+00 hm szelvenysz6mok kozott.

Csordg (Csorogi l! Ak6cfa utca 6s Duka utca- F6can utca) es MSriaudvar ( Nefelejcs utca-

Homok dtilo) 0-5 dB-es meghaladasok vannak (a 77. sz. vasutvonal ejszakai teherforgalma

miatt) a vas[ti tengelytdl kb. 30 meteres tevolsagig a71. sz. vv. 321 + 5 0-322 +50-334+00,

356+50-362+00 hm szelvenyszamok kozott.

Vac 0-5 dB-es meghaladesok vannak (a 70.s2. vasUtvonal miatt) a vasUti tengelytol kb.40

meteres tavolsegig a 71 . sz. vu. 378+00-379+00 hm szelvenyszamok kozdtt.

A tervezett tehervonati f6lreall,to vag6nyok menten (Budapest XV. kenllet) Harsdnyi Kalmbn

utca) a 70. sz. vas0tvonal mellett a 71. sz. vasutvonal kiveltasat6l a Sipos tdrig 0-5 dB-es

meghaladAsok fordulnak el6 a 70. sz. vv. 89+50-99+00 hm szelvenyszamai kozott.

A rezg6smeresek alapjan a nappali helyszini meresek az atlagos elhaladdsbdl 3 db-ot vonatkoztatva

f6l orera (ejszakai megitelesi id6) az ejszakai idoszakban a Csomed utcai (Veresegyhaz) meresi

pontban kismertekii ha6r6r16k meghalades (AM meghaladasa [5 mm/s2]) v6rhato (5,1 mm/s2), mig a

nappali id6szakban csak a rezgesvizsgalati kuszobedeket haladta meg a rezgesterhelds mindegyik

mer€si ponton.

Eoit6s

Rakospalota- Ujpest - Veresegyhaz 6llomes kozotti szakaszon (a 00+00 6s 180+00 szelvenyek

ktzott), Erdokertes mh. 6s Orbottyen v5. kozOtt (200+00 es 235+00 szelv6nyek kozott), valamint

Vacretdt 6s Vac- Als6varos mh. kozott (305+00 es 376+00 hm szelv6nyek k6zbtt) a masodik v6qdnV

megepit6se tervezett. A 376+00 hm szelv6nytol a palya a jelenlegi 71-es vas0tvonal nyomvonalan

halad a v6gszelv6nyig.

A tervez6si szakasz iizembe helyezesenek cdldStuma 2026 els6 negyed6ve 6s tervezett fe.ilesztes

el6relathatolag kb. 3 6vet vesz majd igenybe. Az 6pites vdrhatd kezdeti 6ve 2023.

Az epites a vegenyzal kozvetlen bont6sera 6s 6pit6se, 0t- 6s parkolo epitesere, valamint a

kapcso16dd munkalatokra oszthat6.

A munkalatok egy resze ,,manuelisan" es teherautdval v69ezhet6, ahol viszont hatekonyabb, ott

geplanc vegzi a munkat.

A vegany6plt6s munkAlatait az alepitmenyt 6pit6 geplanc 500-600 fm/nap sebesseggel, a

felepitmenyt 6pit6 geplanc pedig 1500 fm/nap sebess6ggel v6gzi. Uzemuk folyamatos, tehet a
fel6pitmenyt epit6 geplenc k6sobb indul a foiyamatos rnijkod6s celjabol. A g6pl6ncok a het minden

napidn dolqoznak a lakott ter0leten csak a nappali idoszakban. A kapcsol6d6 manualis munkak a

geplencok elok6szitdsi 6s utomunkait vegzik heti 5 napban. Ezek m6r a vhgAnyzht elott megindulnak

es nehany a geplancok elhalad6sa utdn is tart A kapcsol6d6 munk6k hozzavet6leg 1 6vig ta(anak (a

vaganyzar tervezett id6tartama 8 hOnap).

A parhuzamos bontAs ds epites miatt az alegyazali munkakat ,,manualisan" fogjak vegezni, az

anyagszallit6s pedig tehergepkocsikkal t0r1enik.
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A kivitelezes soran koncentreltan folyamatos uzemmel tobbfele gep, goplanc alkalmaz6sa verhato. A

nem koncentralt terhe16st jelen6 gepek: kok6gepek, sz6llitojarmLlvek, betonpump6k, autodaruk,

gr6derek, aszfaltterit6 finisherek, aszfalt vagy talajtomorit6 eszkozok (vibrohenger,,,beka").

A kivitelezest hSrom fo szakaszra osztottak:

- Vac - orbottyan kozott

- oroottydn - Rekospalota- Ujpest kozott

- Rekospalota- Ujpest allomas es tersege

Az elso szakasz (Vac - Orbottyen kozott) becsult 6tfutasi ideje egy 6v, amelyb6l a 71-es sz.

vasdtvonalon kb. nyolc h6nap a vegenyzer idotartama.

A masodik szakasz (Orbottyan - Rakospalota- Ulpest kozott) becsUlt atfutasi ideje kozel het negyedev,

amelybol a 71-es vasitvonalon kb. 14 hdnap a veganyzer idotartama.

A harmadik szakasz (Rakospalota- Ujpest allomas 6s ters6ge) becstrlt atfutesi ideje kozel hat

negyedev, amelybol a 71-es sz vasttvonalon kb. 14 h6nap a veg6nyzer iddtartama.

A kivitelez6s leghamarabb a Vec - 6rbotty6o kozotti szakaszon fejezheto be, itt viszonylag kev6s az

epitendO mut6rgy, illetve jellemz6en kisebb mr.jtergyak opitese szuks6ges. Az 0rbottyen -
Rakospalota- Ujpest kozotti szakaszon a vagenyzdr kesobb vezethet6 be.

A vegenyzeti idoszakokban kell a nyomvonalba es6 meglev6, megsziintet6sre ker0l6 mutergyakat

elbontani, az trj miitArgyakat a palyAt 6s az ellomasokat, megell6kat, 6pUleteket teljeskoRien

megOplteni.

A v6dendo homlokzatok szempontjdb6l figyelembevetelre kerolt, hogy a nyomvonal menti munkelatok

rovidebb ideig (1 honapnel kevesebb ideig), a kapcsol6d6 l6tesitmenyek munkAlatai azonban

kozephosszo ideig (1 honap - 1 ev) jelentkeznek a jelenlegi 6s a tervezett vasUti nyomvonal menten.

A 2712008. (Xll. 3.) KvVM-EijM egylittes sz6mU rendelet 2. szem0 mellektete szerint, ha az epitesi
munka id6tartama t hdnap vagy kevesebb: Lak6terUlet (kisverosias, kertvarosias, falusias, telepszer0
beepitesfl) eseten nappal: 65 dB, 6jjel: 50 dB. t honap felett 1 ev kdzott eseten: Lak6ter0let
(kisverosias, kertu6rosias, falusias, telepszerii beepit6sij) eseten nappal: 60 dB, ejjel:45 dB.

Az epites jelenlegi korulmenyeirol, technol6giaj6rol stb. a jelenlegi lazisban csak Ejekoztat6 jelleg0

informeciok 6llnak rendelkezesre - mivel a kivitelezo meg nem ismed, es igy a pontos technologia,

gepek, stb. sem - igy a vdrhat6 hatasok a korabbi tapasztalatok, vizsgelatok alapjan becsUlhetoek.

A K0rnyezetvedelmi Hatosag a rendelkez6 reszben az 6pit6si munkelatokra vonatkozoan a

kik6teseket el6irta a hatarert6kek teljesiilese c6ljab6l.

Az eldzetes becslesek 6s szamitasok alapjan valoszintisithet6, hogy az 6pitdsek alatt zaj- 6s

rezg6svedelmi hate16rt ttllepese vArhat6.

Hatarenek tollepes eset6n a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. S (1) es (2) bekezdesei szerint

Kdrnyezetvedelmi, Termaszetvddelmi 6s Hullad6kgazdalkodesi FdoszEIy
1072 Budapest, Nagy Di6fa utca 10-12-
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,,(1)A kivitelezd felmenEd kArhet a kAl6n jogszabely szerinti zajterhelesi hatdrertekek beta116sa alol

a k5rnyezetve d e h i h at6sdgtol

a) egyes epitesi idoszakokra, ha a kibocsebsi hahrdrt6k-kerclem szennt a zajkibocsAtds mtiszaki
vagy mu nkaszeNezdsi megaldessal hahreftekre ne m csokke nthet6,

b) epitkezds kazben el6fordul6, el6re nem teNezhet1, ha6rdrtek feletti zajterhel6st okozO epibipari
levekenysegrc.

(2) A kerelemben meg kell jelalni a haqreddk t(tll+pds oket, a felmentessel ,rinteft iddszak kezdd 6s

vegnapjet, a zajcs5kkenEs erdekeben tervezetl intezkedqseket 6s azok vArhat6 eredmdnyeit."

Az 6pites idej6re a zajterhelesi hataredekek betart6sa aloli felmentdst a Kdrnyezetv6delmi Hat0sagt6l

kell kerni.

A Kornyezetv6del mi Hat6saq felhivia a fiqvelmet , hogy a 2712008 (Xll 3 ) KvVM-Eolvl egytrttes

rendelet 2. szam0 mell6klete szerinti zajterhel6si haterertekek t0llepes6vel 6rintetl ep,tesa f6zisok csak

veglegesse valt zajterhelesi hat6rertek betartesa al6li felmentes es t[rllepesi engedely hatArozat

birtokSban vegezhet6k.

Ep [t6si rezq6s

Az epitesi rezgOsterheles becs0lt mdrteke techno169iaftrgg6. Az 6pitkezes lakott (erzekeny) terUleten

csak nappali idoszakban t6rtenik. A depdk teherforgalma nagyobb forgalmU utak fel6 folyik, a kisebb

lakd utak ideiglenes hasznalata soran azonban korultekintoen kell eljdrni az esetleges

szerkezeti/esztdtikai kerok minimaliz6lasa c6ljab6l (emberre hat6 rezgdsterhel6si haterdrt6k

meghalad6sa nem varhato). A sinepitest v6gzo gepl6nc haladasa lass0, ez nem okoz

rezg6sgyorsuldsi hatarert6k meghalad6st, a teherautdkr6l impulzusszerlien a talaira omlo z0zottk6

mennyiseg azonban a talajban tavolabb terjedo rezgeseket okoz - emiatt a nyomvonal kb. 20 meteres

kornyezete lehet 6rintett az 6pit6si rezg6sgyorsul6s tekinteteben.

Epit6si sz6llit5si forqalom
Teiepiteshez szukseges szallites a jelenlegi kozutak felhasznelasaval, illetve amennyiben lehetseges,

a meglev6 vas(rtvonalon fog todenni. Jelen fazisban csak elozetes organizdcios koncepci6 6ll

rendelkezdsre, ahol csak javaslat szrlletett a tervezett organizecidr6l. A v6gleges organiz,ci6s tervet a

kiviteli tervekhez a majdani kivitelez6nek kell elk6szitenie.

A jelent6sebb Ut6tjar6k felpelyas lezaresra kerulnek. Az al6pitm6nyt epit6 geplanc ethaladasakor a

ktiz0tkeresztezesek 1,5-2 napos lezdr6s6t hetvegere idozitik, mellyel az idoszakosan atterhelod6

kozuti forgalom varhat6an kisebb lesz. Az anyagszellitds r6vid ideig terheli a vas[ti p6lya kOzeleben

talelhato vedend6 homlokzatokat, azonban hosszI ideig jelentosebben terheli a dep6k megkozelitesi

Itvonalait. Jelenleg a dep6k pontos helye nem ismert, de valoszinrileg ellomesok k6zeleben lesznek.

Elozetes becsl6sUnk szerint ez 616nkent legfeljebb 5-10 szallit6jarmilvet jelent.

A v6g6nyzarak idoszakaban intenziv munkavegzesre kell szamitani. A palyabontes es p6lya6pites
jelent6s r6sze a nyomvonalon fog t6rt6nni, a nyomvonal megkozelltdsi pontjain jelentkezni fog

erdsebb g6pj6rm0 forgalom.

A be6pitesre kerU16 nagy mennyiseg( zizottkovet banyabol fogla a Kivitelez6 beszerezni, az
ideszellit6sa nagy val6szin0s6ggel vasUton fog t0116nni.

A szirllitdsi Utvonalak menten varhat6 3 dB korirli epitesi forgalomt6l szermazd emisszio novekmeny

Kdrnyezetvedelmi, Term6szetvedelrni 6s Hulladekgazdllkodesi FoosztAly
1072 Eudapest, Nagy Drofa utca 10-12.
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Rekospalota- U,pest: SzilAgyi uica/Ktrls6 Szilegyi 0t, G0rgey Art0r utca

F6t. Gyorffy lstvan utca/Kossuth Lajos utca

Veresegyhaz: F6 UVSzadai utca, Allom6s utca

Vacr6tot: 2104-es 6s 2105-Os 0t

Vac: Szilassy utca, 2-es ut

Meghatalmazott eltal keszitett el6zetes organizeci6 szerint a szellitasi forgalom hozz6vet6leg 5-10

teherg6pj6rmU orank6nt (ez 55-60 dB-t jelenl 50 km/h-s sebesseggel).

Az epitkezes 3 f6 szakaszon foq zailani a tervek szerint;

Vdc - 0rbotly6n kozott

0rbottyan - Rakospalota- Ujpest kozott

Rakospalota - Ujpest iillomas 6s tersegdben

A toltesanyag nyerohelye jelenleg nem ismert, a meglevo [th6l6zaton fog tdftenni a helyszinre, vagy

esetleg kozbens6 dep6nieba valo szSllitesuk. A toltesanyag szallitdsa a vaganyzer eldfti id6szakban

6r6nkent legfeljebb 10 sz6llit6jarmr:ivet jelent. A uegenyzAr idOszak6ban a bedolgozas mennyisege

csak annyira szamottev6, hogy becsles0nk szerint drdnkent 20 szallitojarm0nel tobbre nem kell

szamitani.

A letesiteshez kapcsol0d6 szallitasb6l ered6 zajterheles kevesebb, mint 3 dB-el fog megnovekedni,

igy 28412007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. S (1) bekezdese alapj6n a k6z0ti szallitesi tev6kenyseghez

kapcsol6d6 kozvetett hatester0let nem hat6rozhat6 meg.

Uzemel6s n6lkaile ella pot eset6n
A 71-es 6s 70-es vastti forgalom. a teherforgalom kis mertekben novekszik

A projekt megval6sul6sa nelkut szignifikdns ndvekedos nem vdrhatd a zajterheldsben, a kritikus,

hatarenek meghaladassal erintett g6cpontok a jelen allapot szerintiek maradnak.

Uzemel6s vele allapol eset6n
A 70-es 6s a 71-es vasriti forgalom valtozik. A jelen allapoti g6cpontokon kivul tovebbi teruleteken

verhato haterdrt6k meghalades.

A vele allapot szAmitesi eredmenyei alapjen, tobb helyen haterertgk tulldpes verhat6, melyet a

hatarert6kre vagy - jelen 6llapoti hatered6k meghalades esetdn - a jelen ellapoti terhelesre kell

cs0kkenteni.

A hagyomenyos falakkal val6 vedelem mellett is nehany vedendo homlokzat eseteben ha6rerteken
felilli terhel6s varhat6, melyekre hatekonyabb egyedi v6delmet (passziv vedelem, pl. nyilasze16 csere)

lehet alkalmazni.

A haterorteket megkozelit6 homlokzati terhelesek csokkentes6re, tovebba ahol a hagyomanyos

za.jarnydkolas nem lehets6ges, alternativ (rezges- es) zajcsillapitasi lehet6s6g alkalmazesa

szuks6ges/lehetseges, mint a rugalmas sinrogzites, slnkamra elemek, keresztalj alat6t. Ezek

csillapitasi hatekonysi;ga kb. 2-5 dB, de a tUlcsillapitott rendszer a sln magas trekvenci6s

lesugdrzes6t eredmenyezi (sindnekl6s).

K6rnyezetv6delmi, Term6szetv6de mi 6s HulladekgazdAlkod6si F6osztaly
1072 Aldapesl, Nagy Oi6fa utca 10-12.

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06"1) 478-4520; KRIDr 201436115
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu Web: http://www kormanyhivalal hu/hu/pesl

4B



A riikospalotai alemelesi m0tdrgyon es a hozza kapcsolddo toltesen fut6, foldszinti nyil6szardk feletti

magassegban talalhatO sinszakasz talpfeira szerelheto alacsony/mini zaj6rnyekoldfal alkalmazasa

szUkseges a sinszakasz mindkdt oldalan

Uzemel6s t6vlati allapotban
A projekt megval6sulasdval az rizeme16si zaj- 6s rezgesterhel6s dsszessegeben verhat6an novekedni

fog a jelenlegi terhelesekhez kepest.

A 7'1-es szamu vasltvonalon nappal: 1.3-4 szeres ejjel:1 5-2 5 szeres forgalomnovekedds varhat6

A vele eilapot szemitasi eredmenyei alapJen, tdbb helyen haErertek t0l16pes verhato.

A t6vlati m[ikdd6si hatasterulet jellemz6 szeless6ge RAkospalota- Kertverosban 80-120 meter, F6ton

70-140 meter, Veresegyhezon 5O-140 mdter, Orbotty6n 7O-1OO meter, Vechadyanon 80-130 meter,

Csiirdg 180-360 meter, Nlariaudvar 150-270 mdter (ez ut6bbi ket telepul6sen a 77. sz. vas0tvonal

prognosztiz6lt tavlati teherforgalom miatt).

Az 6cedn6rok utca atvezetes m6ktid6si hatasteriilete 25-70 meter sz6lessegU, Vacharty6n- VAcrat6t

osszekotd rlt mUkodesi hataster0let6nek iellemzo sz6less6ge 60-65 m6ter.

A tovebbi kozrtkeresztezesek m(kodosi hataster0letei forgalomt6l f0gg6en 30-120 meteres

sz6lessegben szor6dnak (pl. VeresegyhAz, Szadai 0t m0kOd6si hatasterUlete 120 meter szelesseg0).

Uzemel6si rezo6s

A meresi eredmdnyek alapjen a vagenytengelyt6l kOrUlbelill 20 meteres tAvolsdgon belUl alakulhatnak

ki emberre hato rezg6sgyorsulesi haErefiek meghaladesok, ezert a legkozelebbi vasuti tengely 20

meteres pufferteriileten beltil talalhato - es kisajatitasra nem ker0lo - szakaszok mindk6t ir6ny6ban

hozzavet6leg 10 mdteres t0bblet t6volsagaig rezgdscsillapit6s szukseges.

Javasolt int6zked6sek az iizcmel6s ideie alatt

Az rlzemel6s a tervezett zajernyekolas (zajcsillapito megoldasok, passziv zajvedelem) be6pil6se utan

kezdhet6 meg, ezek segitseg6vel v6rhat6an betarthatok a jogszabelyi eloirdsok.

- A nyomvonal zajkonfliktussal erintett szakaszain hagyominyos zajdrnyekolesi megoldes (a

tengelyektol kb. 5 mdter tiivols6gban elhelyezett zajarny6kol6 falak) szirks6ges.

- kb 1.5 km hosszu alacsony zaj6rnyekol6 fal szuksOges az dtemelesi mUtergyon es

kornyezeteben.

- A hatd16rt6ket megkdzelit6, vag6nyokhoz legkozelebbi homlokzati terhelesek eseteben
javasolt az adott szakaszon alacsony zajarnyOkol6 falakat alkalmazni, melyekkel a sz6mitasok

szerint kb. 2 dB-es csokkenes 6rhet6 el a v696nyokhoz legkozelebbi homlokzatokon.

- A tovabbi szakaszokon, illetve ahol a hatdrertdk hagyom6nyos zaldrnydkolassal nem tarthato,

rugalmas rogzites, rugalmas sin alatet, illetve al6gyazati szonyeg, esetleg sinkarnra elem

alkalmaz6sa szuks6ges.

A vedendo epirlethomlokzatoknak az eseteben, ahol a tervezett aktiv zajvedelmi

int6zkedeseket kovetoen a targyi letesitmeny rlzemel6s6b6l sz6rmazoan a 2712008. (Xll.3.)
KvVM-EuNl egyi/ttes rendelet 3. sz6mu melleklet6ben eloirt zajterhelesi hatarertokek feletti

terhel6s v6rhat6 16szletes 6pilletakusztikal tervez6s kereteben kell a homlokzati nylleszArdk

vegleges akusztikai, hangszigetel6si kdvetelmenyeit meghat6rozni, a jelenlegin6l magasabb

l69hangg6tlassal rendelkez6 nyilasz6rok beepitese16l gondoskodni, mely a kotelez6 16szben

Kdrnyezetv6delmi, Termeszeiv6delmi es Hul{adekgazd6lkodAsi F0oszt6ly
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eloirasra ker0lt. A v6dendO ingatlanok belsoteri teljesulesel a 28412007 (X. 29.) Korm

rendelet 9. S (2) bekezdese szerint kerolt eloirasra.

Kapcsol6do l6tesitmenVek hatasai

A kapcsolodo l6tesitmenyek (mint fel0ljar6k, hidak, kozrt keresztezesek mUtargyai, parkol6k, stb )

lokelis 6pitesi zajhatessaljarnak, melyek a veg6ny6pit6si munkAk zajera szuperponelodnak, az 6pit6s

idejen elte16 mert6kben megnOvelve az 6pitesi hatesterulet nagys6gat.

Uzemeles soren a kulonbszintr.l keresztezesek kiepitesevel a forgalom folytonossaga nem szakad

meg szerelveny ethaladasakor A kozoti aluljarok a koz0t zajet az {rtszakaszra merdleges irenyban

arnyekoljak a behajtesi es kihaJtasi oldalon viszont a vlsszaverdddsek miatt kis men6kben

megnovelik az utak emissziojet. A fel0ljar6k eseteben a forgalom szint6n folytonos marad, tovabba

ezek az ltszakaszok kiemelesre is kerulnek, tehet - zajcsillapltas ndlkul - megn6 az emissziojuk. Az

0j kirlon szintu keresztezesek eset6ben a kozutak burkolata akusztikailag javul, ahogy eltunik a vasuti

sinen valo iithaladAs impulzusos zaja is. A vas0ti hidak a Ielepitmony kis mertdk( zaj- es

rezgescsillapitesdval 6s az athaladas hatasara a hidban gerjed6 testhangok talajba vezetesevel

varhat6an csak kis mertokben novelik a nyomvonal emisszidjet. A parkol6k lorgalma leginkabb a
cstlcs6rakban n6veli meg a parkol6k kOrnyezet6ben talalhat6, illetve a parkol6khoz vezetb utak menti

homlokzatok terheleseit

EDites alatt varhatd hat6sok

Kapcsol6d6 letesitmenyek a letesitend6 kdzuti korrekci6k, kulOn szintrj kozrlti keresztez6sek, az 0j

Vacratot - Vdcharty6n osszek0t6 [rt es az allom6sokhoz es megallohelyekhez tervezett 0j P+R es

BtR parkol6k, illetve az Ujonnan kialakitand6 buszmegell6k. A kapcsol6d6 l6tesitmenyek kialakiEsa a

beruhazas infrastlukturelis ha16zatba va16 bekoteset szolg6ljek, illetve a projekt megval6suEsakent
gene16l6d6 utas kozlekedest hivatottak elvezetni.

Uzeme16s alatt varhatd hatasok

A kapcsol6dd lgtesitm6nyek az Uzemelesi id6szakban az 6piteft kornyezet szempontjab6l

t0bbsegeben javito jellegiiek lesznek, mivel a ter0let infrastrukturalis kapcsolatait erdsitik.

Az epitett kornyezettre kiemelked6en hatd t6nyezo az opitesi munkak 6s forgalom okozta rezges,

amely kArt tehet az epuletekben. Az 6pit6s idejere a kdzvetlen hatasteriiletet a vaganyokt6l men 15-

15 meterben hat6roztuk meg. Megjegyezzuk azonban, hogy kizar6lag a 71 sz vasttvonal epitesebol

szermazo rezges nem valaszthatO el a kornyezo forgalom okozta rezgdstol, ezek hatasa egyutt

drvenyesijl az epitett kornyezeten A kozvetett hatasterulet az apites sorSn mag:1ba foglalja a kozeli

Uthalozatok erintett reszet, amely az epites ideje alatt tObblet terhel6st kaphat.

Uzemel6s idej6n kozvetlen hatesterulet szint6n a vdganyoktdl mdrt 15 meter, amelybe beletartozik a

vastrti kozleked6sre es szem6lyszirllitasi szolgaltatdsra (pl. megail6hely peronok) lehatarolt terulete,

tovabbd az Uzemelteto altal kezelt egyeb teruletek (allomasepuletek 6s a vaganyhSldzat egyarant).

KOzvetett hatasterolet a mr:lkod6s id6szakera nem haUrolhat6 le.

A tervezett vas8tvonal kornyezeteben (kb. 200 m6teres pufferter0let) talalhatO kozutak forgalmi

vAltozasaib6l ad6d6 homlokzati za.iterhel6sek az ithel6zat 50 meteres kornyezeteben lettek

megvizsgalva.

K0rnyezetvddelmi, Termdszetv6delml 6s Hullad6kgazdalkoddsi F6osr6ly
1072 Budapesl, Nagy Di6fa ulca 10-'12.

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520; KRID:201436115
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A modellszemitiisok alapj6n a kdzUti keresztezesek, kdz0ti dtepit6sek tekinteteben az at6bbi
beavatkozasi helyeken sz0ks6ges (kozrti es vasUti zal egyUttes hatasakdnt) zalvedelmi beavatkozas:

Ocednarok utcai mLl Kov Kdlman ter
Jelen 6llapot: 0-3 dB djszakai meghaladas egy 70. sz vas0tvonal menti homtokzaton (88199

HRSZ, XV kerulet)

Tavlati vele allapotr tervezett vasuti (70. sz. vv ) es koziti (Kov6csi Kelman ter, keretmUtargy)

zajarny6kol6s ellenere 6jszaka 1.2 dB meghalades a 88199 HRSZ-en (XV. kerillet) - a modell

nem veszi figyelembe a tervezett alagyazati szonyeg zajcsillapito hatAsat (2-5 dB)

- F6t aluliaro (Gvorffu lstv;in utca/Kossuth La ios utca)

Jelen ellapot: 5-10 dB nappali, 5-15 dB ejszakai meghalad6s az 0t menti homlokzatokon

Tevlati vele 6llapot: a jelen allapoti terheleshez kepest alacsonyabb homlokzati 6rtdkek

F6t-Csomdd vasUt-kOzUt csere (2102. sz 0t korrekcioia)

Jelen ellapot: nincs hat6reftek meghaladAs

Tavlati vele allapot: a tervezett zaj6rnydkol5ssal (dominancidja kovetkezteben az alacsonyabb

koz0ti haterertek miatt [Fdt 038/9,038/10,040/13 - kr]lteruleti ingatlanok eset6benl) nem

v6rhato haterertdk meghaladAs (a modell nem szimol a szakaszra lervezett aldgyazati

szonyeg zajcsillapito hataseval (2-5 dB)), zajernyekolas n6lkul 0-5 dB meghaladas verhato

Vereseqvh62 alulie16, kdziti etepites (Fd UUSzadai Ut)

Jelen allapot: 5-15 dB nappali, 5-20 dB ejszakai meghalades az it menti homlokzatokon

Tavlati vele 6llapot: a jelen allapoti terhel6shez k6pest alacsonyabb homlokzati 6rt6kek

k lul koZ ri d d it S Veres hhz Andrds Lit

Jelen 6llapot: 5-'10 dB nappali, 5-'15 dB ejszakai meghaladas az Andrassy 0t menti

homlokzatokon (veresegyhazi szakasz, a temet6t6l d6li i16nyban)

TAvlati vele allapot: a jelen 6llapoti terheleshez k6pest alacsonyabb homlokzati 6rtekek

Vacha(vi n- Vac16tdt 0sszek dto 0t (Aranv Janos dt)

Jelen ellapot: 0-3 dB nappali 6s 6jszakai megha ad6s a Vecratot Szabadsag 0t menti

homlokzaton (Arany Janos utca fel6l)

T6vlati vele ellapot: az ljt kozvetlen hat6ster0leten 0-3 dB 6jszakai meghalades a vacretoti

Arany J6nos ut menten. A kozvetett vacharty6ni szakaszon 0-3 dB nappali,0-5 dB eiszakai

meghaladAs az Osszekoto Ut tobbletforgalma (atmeno teheforgalom) miatt: atmeno

teherforgalom tiltesa legal,rbb az 6jszakai idoszakban IKHT 6 1.6.2 fejezet a hatSscsokkentesi

intezkedesekr6ll (ill kdzuti forgalom felUlvizsgalata a tervezes k0vetkez6 szakaszeban).

Vdc16t6t k0z0ti csomopont ( 2104, 21AS 21 1 13 sz. 0t korrekci6ia

Jelen ellapot: 0-5 dB nappali,5-10 dB ejszakai meghaladas a csomopont kornyezeteben

(kozut dominancia)

Tavlati vele ellapot: a jelen ellapoti terhel6shez kdpest alacsonyabb homlokzati ertekek

V6c- M6riaudvar feluliiiro (2104. sz. 0t, Homok d016)

Jelen allapot: 0-5 dB ejszakai meghalad6s a 71. sz. vas0tvonal menti homlokzatokon (77. sz

vv. ejszakai teherforgalma miatt) - Homok dulo

T6vlati vele allapot: a jelen ellapoti terhel6shez kdpest alacsonyabb homlokzati 6dekek.

A hatascsokkento intezkeddsek (vasuti es kozlti zajernyekolas + vasuti alegyazali szonyeg, egyeb,

k6zuti csokkentesi beavatkoz6sok) alkalma26sarval vdrhat6an tarthatdk a hatArertekek.

A 28412007. (X. 29.) Korm. rendeletben el6id kOvetelmenyek figyelembevetel6vel a tervezett

fejleszt6s meg6pit6snek 6s a megvalosuldst koveto 0zemelesenek kornyezeti zaj- ds rezg€svedelmi

szempontbol nincs akadilya.

Kdrnyezetvedelmi. Termeszelvedelmi 6s Hulladekgazddlkodasi F6oszt6ly
1072 Budapesl, Nagy Diola utca 10-12.
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A Kornyezetvedelmi Hat6sag zaj- es rezgesvedelmi szempontu el6iresait 6s meg6llapitesait a

93/2007. (xll. 18.) KvvM rendelet, a 28412007. (X. 29.) Korm. rendelet 6s a 2712008. (Xll. 3.) KvVM-

EUM egyi.lttes rendelet f igyelemflev6tel6vel tette

T6i- Cs termeszetv6delmi szempontbol
A Dokumentacioban szerepl6 ingatlanok kozul Erd6kertes 0108t17-18, 0108120-21,0108/24-26, 108/53'

57 hrsz--ri ingatlanok, Veresegyhaz 3599/'1, 3700 hrsz.-[ belteriileti ingatlanok, valamint

Veresegyhiz 025,0146/10 hrsz.-U k0lteriileti ingatlanok terailet6n talalhato az lvacsi-lapr6t 6s a
R6veteg elnevez6sii ex lege v6dett lapteriilet. Az 6rintett ingatlanok szerepelnek a Vid6Kejlesztesi

Ertesit6 LXll. 6vfolyam 1. sz5maban megielent, az ex lege lapi 6s szikes tavi v6detts6ggel 6rintett

ter etek16l szol6, a vid6kfejleszt6si miniszter attal kiadott ktizlem6ny ,,a Duna-lpoly Nemzeti Park

lgazgat6seg mAkddAsi teriiletAn hElhat6, egyedi haldsilgi hatdrozattal lehaterolt 6s lehaterolesra

vdrd ex lege v6dett bppal 6rintet ingatlanok helynjzi szi)mos listAja" cimi fe.iezet6ben.

A Dokumenteci6ban szerepl6 nyomvonal FOt, Csomdd es Veresegyhez kozigazgatasi teruleten 6rinti az

eurbpai kozass5gi jelent1s,gii termbszetvedelmi rendeltetes& teraletekrdl sz6l6 27512004. (X.8.) Korm.

rendelet [a tovebbiakban: 27 512004. (X. 8.) Korm. rendelet] 6s az eur1pai kdzdss6gi jelendsegi

termeszetuedelmi rendelb6sA brjlebkkel erintett faldreszletekrAl sz6l6 1412010. (V.11.) KWM rendelet

[a tovabbiakban: 14/2010 (V. 11.) Korm. rendelet] altal megha6rozott Natura 2000 halozat altal

meghaUrozott HUDI 20055 iel[, Veresegyhazi-medence 6s a HUDI 20040 jelii, Gttd6l16idombsag
peremhegyei nev0 j6v6hagyott kiemelt jelent6s69g termeszetmeg6rz6si Natura 2000 terijleteket.
Magyarorszeg es egyes kiemelt Ersegeinek teriletrendezqsi teN6r5l sz6lo 2018. evi CXXXIX. torveny (a

tovdbbiakban: MaTrT tv.) eltal lehaterolt orszAgos okol6giai hal6zat magterulet es Okologiai folyoso

ovezetet is tobb helyen 6rinti a nyomvonal.

A Dokument6ci6 6s Natura 2000 hatAsbecslesi dokumentacio, valamint a DINPI eltal rendelkezesre

bocsejtoft 16rinformatikai adatbazis alapjan a tervez6si hat6steriileten belUl el6fordulesi adata talalhat6

meg a vedett kisvinigo habszegf (Silene borysthenica), a homoki imola lcentaurea arenarial, a

pusztai arva16nyhai (Stipa pennatal, a rostostdvfi sas (Carex appropinquatal [a hatavizsgalati
dokumentaci6 szerint c. 25-30 t6 v6dett teny6szik a vas0tvonalt6l 35 m-re a 213+20 hm

szelv6ny melletti R6veteg nevii ex lege liip m6lyebb, bels6 r6szein], 6s a bunk6s hagyma

{Allium sphaerocephalonl novenyfajoknak, amely a vedeft 6s a fokozottan vddett ndveny- 6s

A atfajokr1l, a fokozoften vedeft barlangok karerd, valamint az Eurdpai Kozossegben jelent6s ndvqny-

6se affajok kAzzdbteldr'l sz,6lo 13/2001. (V.9.) KoM rendelet [a tovAbbiakban: 13/2001. (V.9.) KoM

rendelet] alapjen vedett novenyfaj, termeszetvedelmi ed6k0k egyedenk6nt 10 000 Ft, ut6bbi faje 5000

Ft.

A felUjitessal erintelt vasUtvonalszakasz anyagnyer6helyekkel erintett bontoft felszineken 6s

deponelohelyeken a vedett partifecske (Riparia riparia) es a fokozottan v6dett gyurgyalag (Merops

aprasler) telepedhet mag potencialis feszkel6fajkent, az epit6si 6s tereprendezesi munk6latok sor6n

lekejovd folderkokban, homok- ds folddeponiakban 6s fold kinyero helyeken. A partifecske (Rpafla

riparia), a gyurgyalag (Mercps apiasterl a 13/2001. (V. 9.) KoM rendelet 2. szam0 melleklete

enelmeben vedett, illetve fokozottan vedett allatfajok, term6szetvedelmi ert6k0k egyedenkent 50 000

Ft, illetve 100 000 Ft.

Karnyezetvedelmi, Termeszetvedelmi 6s Hullad6kgazdalkodasi Fdosztdly
1072 Budapest, Nagy Diofa utca 10-12.

lelelon: (06-1) 478-4400 Fax: 106-1) 478^4520; KRIDi 201436115
E"mail: zoldhatosag@pest.gov hu Webr httpr/www.ko.manyhivatal.hu/hu/pest
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A brmeszetvddelmi habsegi 6s igazgabsi feladalokat e eb szeNek kijebbserd sz6lo 625|2022.
(X|1.30.) Korm rendelet [a tovabbiakban: 62512022. (X11.30.) Korm. rendetet] 19 S a) pontjanak aa)

alpontja alapjan a vedett 6s fokozottan vedett termeszeti 6rtekek. vodett es fokozottan vedett
term6szeti teroletek, a Natura 2000 ter0letek es kozdssegijelentdsegtj ertekek, valamint a nemzetkOzi

termeszetvedelmi egyezmeny hatalya ala tartozd terUletek es ertekek termeszetvedelmi kezei6s6vel

kapcsolatos feladatokat a nemzeti park igazgatosdgok latjak el. A 62512022. (Xll. 30 ) Korm. rendelet

19. S a) pontjanak aa) alpontja es az I melleklet ll felezet 5. pontja aiapJ6n a teri.ilet termeszetvedelmi

kezel6je a DlNPl.

A DINPI, D\NPV2598-412022. szaml.i termeszetuedelmi kezel6i velemenyeben az aldbbiakat

nyilatkozta:

,,A megknldAtt kdrnyezeti ha6svizsgAlati dokumenbci'ban szerepl6 vas[tt nyomvonal az abbbi tdj- 6s

termeszetvbdelmi szempont(t kijebles alatt e O brAleEket 
'rinti, 

illetve a fejlesztesre tervezett

nyamvonal kArnyezeteben az ahbbi tAj- es brmeszetvddelmi szempont, kijel616s alatt elb braletek
bMlhatbak:

orsz1gos jelent1segA vedett termeszeti terAlel, a Foti Somly1 TermOszetvedelmi Terilet;

- eur5pai kAzdssegi jelenrcsegA brmbszetvedelmi rendelb@sl br,let (Natura 2000 terUlet), a

Gdda Oi-dombsdg peremhegyei elnevezdsi, HUDI 20040 jelA kiemelt jelenbsegl

brme szet megOrzesi te ra I et :

- a termeszet vedelmdrol sz5lo 1996. evi Llll bNeny 23. S (2) bekezdese alapjdn (ex lege) lepok

(Tozeg16, FOt; lvacsi ldpret, Veresegyha)z; Rdveteg, VeresegyhAz - Erdokertes);

- helyijelentdsegA vqdett term6szeti terAletek, a Mogyar6di-patak mente Termeszetv'delmi Terllet
(FOt), 6s a Nyilas-legel1 Term,szetv6delmi TerAlet (Vecrebt);

- Magyarorszeg 6s egyes kiemelt rcrsegeinek teri.iletrendezesi tervdrdl sz6l6 2O18. 6vi CYXXIX.

brvenyben (MATTT) megjelent akol1giai hAl'zat magteriileL Akol,giai folyosO 6s puffefter1let

6vezete:

- az MATTT-ben es a bruletrendezOsi teNek keszlt,s4nek es alkalmazAsAnak kiegeszlto

szabalyozAserd szol6 9/2019. (Vl. 14.) MvM rendeletben megjelent qjkdpvddelmi ter,let
ovezete

A megknldbtt habsvizsg1lati dokumenhci5t 6ttanulm1nyozva negelbpithat1, hogy a

vasltfejleszbssel erinteft eldhelyek felmer4se, az ,ldhelfierkepek a val's5gnak megfelel5ek, az

el1helyek lelrAsa azok val6s 6 apot1t rukrazi. A kornyezeti habstanuheny megA aplt5sai t,j- es

termaszetvodel mi sze m pontbOl el fog adh atok.

Egyetedank a kornyezeti hatesbnulmAnyban a tAjvqdelemre 6s az 6l6vilAgvedelemre meg'llapitott,

megel1zo, hat6scsokkento, kompenzAl1 6s elh4rib inbzked6sekkel (6 11. 6s 6.1.2. fejezelek),

szr.lksdgesnek tadjuk ezeket a kArnyezetvddelmi engeddlyben el1irdsk'nt megjeleniteni kll)nAs
tekintettel az al,bbiakra:

- Patak, vizfolyds keresztezdsaknel a mdtArgyakat ()gy ke kialakitani, hogy vadon 616 ,llatvileg
szdm'ra is biztositsa az ,tj1rhabsegot. Ennek 4rdekeben a viztest legalebb egyik oldal,n 0,5 -
1,5 mebr szeles helyet szriksdges hagyni. A m0l6rgyak alatt csak a /egszrksdgesebb merefi
lehet a beton burkoles. Amennyiben hosszabb szakaszan szdksdges a vizfolyes medrenek

burkolAsa, RENO malracos stabiliz'l'st kell alkalmazni. A vlzmeder burkol,sAt lgy ke

kialakltani, hogy ne k4pzddjdn terepl6pcs6 a mederben, hogy a vizi szervezetek sz1m,ra is
btzlosilotl legyen az 6Uerhabseg.

OrszAgos 6s helyi jelent6s,gA vedett termOszeti teraleten, Natura 2000 teraileten, ex lege vedeft
lApon, akologiai h'l'zat magteriilet 6s 6kol6giai folyoso )vezetben, valamint 

'shonos 
fajokb6l

A116 erddterdleten, 6shoros fajokb5l 6 6 fds ErAlebn felvonubsi terUlet, munkater1leL

Kdrny€zetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Hullad6kgazdelkoddsi F6oszlaly
1072 Budapesl, Nagy Dr6la utca 10,12.

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520; KRIDr 201436115
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depOniahely, anyagnyer1hely, munkagop brol6 teriilet, megkazelitdsi 0t nem jelalhet1 ki, illetve a

munkelabkhoz szrksdges egyeb igenybevetel nen lehets'ges. Ezen brjlebk menEn a

fel()jitesi, epibsi munk1kat a vasitvonal termeszetuedelmi szempont(r kijelal4ssel nem 
'rintettobalerd ke vegezni. Amennyiben ez bedpltefts,g miatt nem /ehetsoges (pl. F6t, filngyer

menen), ,gy a termeszelvddelmi szempont[t kijel,l'ssel 
'rintetl 

teriilet csak a vas,tvonal menti

szlk s,vban (max. 4 meter) vehet' igenybe. llyen esetben kizeftbg vegebci1s idOn kivil, azaz

szeptember 1 . - mArcius 15. k'zOtt lehet munkAlabkat v6gezn|
FakivAgas, cserjeiftes csak vegetatci's iddn kiv,l, szeptember 1 . - mArcius 15. k1zAtt vegezhet'.

Orszegos 6s helyi )elentdseg1 vedett termdszeti terAlebn, Natura 200A brAleten, ex lege vedeft

l1pon, 6kol6glal hel'zat magteriilet 6s Akol5giai falyos' Avezetben, valamint h,shonos fajokbdl

6116 erd,brAlebn, oshanos fajokbOl e O fes tefileten, gyepterlleen l6v6 f,ldutakat megk,zelibsi
itkent haszn,lni nem lehet.

A kivitelezesi munk,k befejezEvel a bolygatoft talajfelszin helyre'llidserd gondoskodni kell.

Ezen terAleteken az invezi6s es a ergen nAvenyfajok megtelepeded meg kell akadelyozni."

A 27512004. (X.8.) Korm. rendelet 4. S (1) bekezdese szerint: ,,A Natura 2000 ter letek
lehatAroliis,nak es fenntaftAsenak celja az azokon tal6lhat6, az 1-3. szdml melbkletben
meghatarozatt fajok 6s a 4. szami me ekbben meghatArazott ql1helytipltsok kedvezo

brmeszetvedelmi hely.7-etenek megdrzese, fenntaftesa, helyredllltbsa, valamint a Natura 2000

teriletek lehaE1016senak alapjAul szolgA16 termeszei e apot, illetve a fenntai6 gazdelkodes

felbteleinek biztosibsa. "

A27512OO4. (X. 8.) Korm. rendelet 10. S (2) bekezdese szetinl: ,,Amennyiben az (1) bekezd's szerinti
vizsgAlat alapjAn a bNnek, illetve beruhezAsnak jelentos hat1sa lehet, habsbecs6st kell v,gezni."

427512004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. S (3) bekezdese szerint: "A terv kidolgoz5ja, illetve a beruhiz'
a 14. sz,m, melbkletnek megfelel6en hatdsbecsi6sl dokumenbci1t k'szlt, amely alapjAn a

hat6sbecs/dst a termAszetvedelmi hat1s,g vegzi."

A 27512004. (X.8.) Korm. rendelet 10. S (7) bekezdesdnek 6rtelmOben: ,,A terv akkor fogadhatb el,

illetve a beruhAzes akkor engeddlyezhet1, ha a hatdsbecs/ds alapjen megA apithat', hogy az a

Natura 2000 ter]let kiebl,sOnek alapjeul szoqeb, az 1-4. szemi me ekbben meghaqrozott fajok

es 5bhelytipusok terndszetvedelmi helyzetere, illetve a Natura 2000 terlletre kedvezdtlen habssal
nem j'r, bvebba - a 4.5 O) bekezdesre figyelemmel - nem e enbtes a jel(i6s celjaival."

Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelrni €s Hullad6kgazd5lkoddsi F6oszl6ly
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A 27512004. (X.8.) Korm. rendelet 10. S (1) bekezd6se alailAn ,,Olyan terv vagy beruh,zes
elfogadasa, i et6leg engedelyezdse el6tt, amely nem szoqelja k,zvetlen1l valamely Natura 2000

terAlet termeszetvedelmi kezel's't vagy ahhoz nem feltdtlenirl szrksdges, azonban valamely Natura

2000 br'lete ak^r onmageban, aker m's teNvel vagy beruhAz4ssal egyltt hat,ssal lehet, a teN
kidolgozdj1nak, i et1leg a beruhAz,st engeddlyez' hat6sdgnak - a terwel, itletve beruhezessal

€rinteft ternlel kiterjedesere, az ,rinteft terAletnek a Natura 2000 ter|lethez viszonyitott

elhelyezkeddsdre, valamint a Natura 2000 tertileten el1fotdu16 6l6vil6gra vonatkozd adatokra
figyelemmel - vizsgAhi.l kell a teN, illetve beruhezes 6ltal verhat6an a Natura 2000 teriilet jeld6senek
alapjeul szolgal6, az 1-4. szem(r mellekletben meghatarozott fajok es 

'bhelylipusok 
termeszetuedehi

helyzete re gyakorolt h aGsokat. "



A Mott MacDonald Magyarorszeg Kft. (1139 Budapest, Fiastyik u. 4-8.) ettat elk6szitett, a

27512004. (X.8.'t Korm. rendelet 14. szAm, mel16klet6ben meghatarozott tartatmi
ktivetelm6nyeknek megfelel6 Natura 2000 hatasbecslesi dokumentdcio kertilt benyiitesra a

Dokumentiicio mel16kletekent.

A Term6szetv6delmi Hat6sAg a hat6sbecsl6st a 27512004. (X. 8.) Korm. rendelet 15. szam[
mell6klet6nek figyelembev6tel6vel, vonatk0z6 kirrnyezeti hatesvizsg6lati eljar6s soren
elv6gezte,6s az al6bbiakat ellapitotta me9.

* A nyomvonallal erintett teruleten Natura 2000 jel0l6 6l6helytipus nem talelhat6, az erintett

Natura 2000 terUletek zommel szantofoldi milvel6si agi ter0letek

- A Natura 2000 teruletet felvonul6si, deponelasi ig6nybe venni nem lehet, kUlonosen el kell

kerUlni a tervezett beruhazas menten a gyepek igenybevetelet.

- A benyUjtott Natura 2000 dokumentdcid szerint a tervezett fakiv6g6si. novenyzetirt6si

tev6kenys6g a vegetaci6s id6szakon kivul, valamint a tervezesi teruleten el6fordu16 v6dett

mad6rfajok koltesi id0szak6n kivi.ll kell tortenjen (szeptember 1. es marcius 15. kozott).

- lnvazios fajok megjelenese, terjedese eseten gondoskodni kell azok szakszeru

visszaszoritaserol. El kell kerulni Natura 2000 teruleteken es azok k6rnyezetdben az

6zdnnovenyek Ujabb ellom6nyainak kialaku16set, ellerjeddset.

- A v6dett es fokozottan vOdett falok vddelmet a Term6szetv6delmi Hat6seg jelen

k0rnyezetv6delmi engeddly rendelkez6 reszeben tett kikdt6sek e16irasdval biztositotta.

A Term6szetvedelmi Hat6s6g felhivja a figyelmet arra, hogy a termeszet vddelmer'l sz6l6 1996. 6vi

Llll. torveny (a tovibbiakban: Tvt.) 5. S (1) bekezdese 6rtelmeben ,,Minden termdszetes 6s /bgi
szemely, valamint m's szervezet kdteless6ge a termeszeti eft5kek 6s teraletek vedelme. Ennek

6rdekOben a bl1k elvArhatb meiekben k1telesek k,zremAkddt)i a vesz'lyhelyzetek es k6rosod6sok

megel1zOseben, a kArok enyhlteseb'en, kAvetkezmenyeik megszanteteseben, a kerosod^s el'tti
A apot helyre6llitaseban."

A Tvt. 5. S (2) bekezdese kimondja, hogy ,A termeszeti ert,kek es bralebk csak olyan mertdkben

iganybe vehet1k, hasznosithat'k, hogy a makodesnk szemponUebd alapveto termeszeti rcndszerek

es azok folyamatainak mAkad6kepessege lennmaradjon, tovAbbe a biol6giai sokf6/es6g fenntarlhato

legyen."

A Tvt. 8. S (1) bekezdese szerint: ,,4 vadon 616 szervezetek, tovAbb1 ezek elbmAnyai, oletkbz1ssegei

megdrzOset et6hely1k vedehevd egynlt ke biztosilani." A (2) bekezdese szerint ,,oshonosak

mindazok a vadon dl6 szeNezetek, amelyek az utolsd ket evezred 6ta a K4rpeFmedence

termeszetfOldrajzi r6gi6jeban - nem behurcoles vagy betelepites eredmenyekent - ehek, illetve

6ltek."

A Tvt. 9. S (1) bekezd6se alapjen: ,A vadon eb szeNezetek ig4nybev'teEvel es brhe@sevel jAr6

gazdasAgi, gazd'lkod4si 4s kereskedelmi tev6kenyseget a termeszeti eddkek 6s rcndszerek

mAkad5kepesseget es a biol)giai sokfdleseget fenntaftva kell vegezni."

A Tvt. 7. S (2) bekezdes c) pontla alapjen ,,a telep1l6s-, a terLiletrendezes es fejleszt6s, ktildn1sen a
brAlettelhaszn'hs, a telekalakitAs, az 6pltes, a hasznAlal sor1n kiemelt tigyelmet kell forditani a

brmeszeti 6dekek 6s rendszerek, a tdjkOpi adotbagok es az egyedi bj,ftekek megdrzds4re."

KOrnyezelv6delmi, Termeszetvedelmi es Huiladekgazdelkodasi F6osztely
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A Tvt. 16. S (5) bekezdese szerint: ,,A viztolyesok 6s tavak termeszetes 6s termeszetkazeli 6 apotit

paftjait - a vizes 6l6helyek vedelme qrdekeben - meg kell 6izni. A vizdpltesi munkebbk sor'n a

termeszetkimal6 tnegoldAsokat kell el1nyben rbszesiteni."

A Tvt. 17. S (1) bekezdese edelmeben: ,,a B. S () bekezdes rendelkezOseinek megfelel1en a vadon

616 szeNezetek 6l6helyeinek, azok biol5giai sokf6les6gqnek megdvesa erdekeben minden

lev€kenyseget a termeszeli 6nAkek 6s teriletek kimelet€vel kell v4gezni."

A Tvt. 42. S (1) bekezdese kimondja: ,,Tilos a v,dett naventfajok egyedeinek veszdlyeztetese,

engeddly ndlklli elpuszibsa, kArosit1sa, el1helyeinek veszdlyeztetdse, kArosihsa."

A Tvt. 42. S (3) bekezdes e) pontja e(elmeben. ,,a lermdszetvedehni habseg engedelye szrksdges

vedeft nOvenyfaj egyedenek beteleplrcsehez, visszateleplbsehez, termesztesbe vones1haz.'

A Tvt. 43. S (1) bekezdese 6rtelmeben: ,,Tilos a v6deft e affajak egyedenek zavaresa, karosiasa,
kinzesa, elpusztitdsa, szaporodAsdrak ds mAs ,lettev€kenys'gdnek veszelyeztetese, lak6-, 616-,

EdAlkoz6-, kAlt6-, pihen6- vagy blvOhelyeinek lerombol6sa, kArosit,sa."

A Termeszetvedelmi Hatosag tajekoztatja, hogy a 27 512004 (X.8 ) Korm. rendelet 9. S (2) bekezdese

alapj,n v6dett termeszeti teriiletnek nem min6siil6 Natura 2000 teriileten a Term6szetvedelmi
Hat6seg enged6lye sz0ks6ges az erd6r6l, az erd6 v6delm6r6l 6s az erd6gazdAlkodasr6l sz6l6
tOrv6ny, valamint a fas szart energetikai 0ltetv6nyekr6l sz6l6 kormenyrendelet hatelya ala nem

tartoz6 fa, fa6soport, fas legel6n l6vo fa telepit6s6hez, kivagasahoz.

A term6szetv6delmi kikOt6sek el6irasaval 6s maradektalan betartasaval a tervezett, megl6v0
vasUtvonal fejleszt6s az 6rintett orsz6gos ielent6s6g0 6s Natura 2000 terolet fenntart6si
c6lkit(z6seinek el616s6t nem vesz6lyezteti, a kijeltjl6s alapjaul szolgal6 k6zdss6gi jelent6s690

faiok 6s 6l6helytipusok term6szetv6delmi helyzetere jelent6s kedvez6tlen hatast nem gyakorol,
nem s6rti a Natura 2000 halozat koherenci6jat.

A Term6szetv6delmi Hat6sag a Dokumentaci6t atvizsg6lva megellapitotta, hogy a tervezett
beruhazis, a rendelkez6 reszben teft eloirasok betadasaval a Natura 2000 terulet jelolesenek

alapjaul szolgalo falok es elohelytipusok termeszetvOdelmi helyzetdre jelent6s kedvez6tlen hat6st

verhatoan nem gyakorol.

A Term6szetv6delmi Hat6sag tej- es term6szetvedelmi szempontU el6irasait es megallapltasait a Tvt.,
a 27512004. (X. 8.) Korm. rendelet, a 1412O1O. (V. 11.) KVVN4 rendelet, a 13/2001. (V. 9.) KoM

rendelet, valamint a l\,{aTrT tv. figyelembevetelevel tette.

Leveqciv6delmi szempontbol:
A tervez6si teruleten a leveg6 min6s6get legnagyobb r6szben a kdzleked6sbol, a lakossagi futdsb6l,

valamint a kiilonbozo ipari tevdkenysegb6l szarmazo leveg6terheles haterozza meg, azonban

meteoro169iai helyzett6l fUgg6en id6szakosan szerepe lehet nagyobb tavols6grOl erkezd

szennyezesnek is.

A vonali infrastrukt0ra fel0jitasa es a pelya b6vit6se soran levegdminoseg-vedelmi szempontb6l

figyelembe vev6 tevekenysegek a k6vetkez6ek: a meglev6 l6tesitmenyek, vas0tpalya, utak bontAsa; a

Kornyeuetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Hullad6kgazd6lkodasi F6oszl6ly
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meglev6 vasutpalya atepit6se, felUjitasa, tereprendezesek, egyeb foldmunkek, 6pit6shez szuksdges

anyagok, valamint keletkezo hulladekok rakodesa 6s sz6llitasa; kozmLiepitesek. Az 6pitkezesek ideje

alatt a legnagyobb levegd,terhel6ssel a kUl0nb0z6 foldmunk6k jarnak igy a hatasterulet szamitdst erre

a munkafolyamatra vdgeztek el az Uleped6 porra. Az 0tdtjar6k felujitesa, a megellok atepitdse, a

felsd,vezetek oszlopok cserele es a gyalogos 6tjirrok vdrhat6an a vasit 6topitdsevel egyutt fog

t0rl6nni, mely soran a vas0ttal kapcsolatos 6pitesi munkak porterhelese lesz a mdrtekado Nagyobb

foldmozgatasok a szakasz deli r6szen verhatoak. A ha6stevolsagon belul kismert6kben ugyan, de

6rezhet6 lesz a leveg6minoseg idoszakos romlesa.

Az epitesi es bontesi munkalatok soran hasznalt geppark pontosan meg nem ismert igy elozetes

becsleseket vegeztek a munkagepek okozta karosanyag kibocsat6sra. A kivitelez6s a kulteruleti

szakaszokon nem okoz levegdmin6s6gi probl6makat Viszont a vasUt nyomvonala jelent6s szakaszon

halad belteriileten 6s a bedpitetts6g sem kedvez6, a megfelel6 v6d6t6volsdg sok helyen nincs

betartva. Ezeken a szakaszokon akAr rovid ideig tart6 atmenetileg nagyobb terhelesek is

elfordulhatnak. Azonban egy-egy epitkez6si szakasz ideiglenes, viszonylag rdvid ideig okoz terhel6st

a k0rnyezeti leve96re.

A szallites pontos organaz6ci6s terve meg nem keszi.ilt el, igy a maximalis kornyezetterhelessel

sz6moltak. A bont6shoz es a feliiiteshoz szukseges anyagmozgat6s nagyobb resze vastti pelyen fog

tort6nni mely elsosorban nitrogenoxidok, korom 6s szallopor kibocsetassal j5r A vasoton tort6no

nyersanyagszAllit6s elhanyagolhato hatAssal van a levegOmin6s6gre. A tovebbi sz6llit6st

teheraut6kon (12 t feletti), kis-haszongepjarmUveken, illetve kisteheraut6kon vegzik. Becsl6sek

alapjAn az 6renk6nti gepj6rmiiforgalom 5-10 db. A hatasvizsgalat alapj6n a szellitas 6s epltkezes

osszesitett hatestertrlete 50 mdter. A megfeleld v6delmi intezkedesek betartasaval a kedvezotlen

hat6sok jelentosen cs0kkenthetoek.

A kapcsolodo l6tesitmenyek hatasai koztrl levegdvedelem szempontjeb6l a P+R parkol6k a

mert6kad6ak. Egyes helyszineken a mer megl6vo P+R parkolokat bovitik, mi9 masutt rj parkol6k

ker0lnek kiepitesre. A parkolok kozvetlen k6rnyezeteben varhat6an kismert6kben ugyan, de

emelkedni fognak egyes l6gszennyez6 komponensek arenyai. A P+R parkolokrol a maximalis terheles

mellett az al6bbiak mondhat6ak el: a Rakospalota-Ujpest P+R eseteben egy meglevo parkol6 kerill

kib6vit6sre, a parkol6 hatasa 6rinti a Lahner-Liget lak6parkban 6s Sin utc6ban lak6kat, F6t:illomdsra

tervezett P+R parkolo a vas0ttol delre kerul, ezen az oldalon nincsenek lak6hezak, a vasottol eszakra

a Vas0tsor utcaban 5-6 6pilletet 6rinthet ktizepes leveg6minos6gi veltoz6s Fotujfalun a kisebbik P+R

parkold (24 f6r6hely) nincs jelentos hatAsa a nagyobb (75 fer6hely) parkolo a Veres Peter utca

Iak6h6zainel (5-6 db)jelenthet elviselheto m6rt6kri vdltoz6st: a Fotfurdon talelhat6 P+R messze esik a

lakohazakt6l ezert a hatesa nem szemottevo; a Csomddon 6s a Medveotthonn6t kialakitand6
parkoloknal lakdepi:letek nem talelhat6ak, Veresegyhiizon a vasittol eszakra egy mar kiepitett P+R

parkol6 mukddik. Ennek kaegeszitesekent a Szent lmre utcaban egy 0j 43 ferohelyes parkolo letesill, a
ket parkolo haiesterulete nem er ossze, az Uj parkol6 hatasa lak6epr.ileteket nem 6rint; Veresegyhez-

lvacs d6li reszen kialakitesra kerlil egy P+R parkol6 mely a Fenyves u., Rege u. es lvacs u. kozti

tdmb0t 6rinti, ezen a teruleten 8-10 lak66pUletet erint elviselheto m6rteki.l tobbletterhel6s;

Erdokertesen a vasit mindk6t oldalen letesr.il P+R parkol6, de a helyszin kozeleben lak6epi.iletek nem

talalhat6ak; a Csorogre tervezett P+R parkol6 teruletet d6li oldalrol lako6vezet erinti, a Kossuth Lajos

utca 4-5 6pUlete relativ kozel esik a parkol6hoz. Ezeknel az epiileteknel elviselheto m6rtek0

ndvekedes v6rhato; Vec alsdveros allomesn6l a vas0t keleti es a nyugati oldalon is van jelenleg

parkolo, mely b6vit6sre kerui, ez azonban verhat6an nem okoz 6rzekelhetd valtoz6st.

K0rnyezetvEdelmi, Termeszetvedelmi 6s Hullad6kgazdalkoddsi Fdoszt6ly
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A parkolok leveg6terheLese els6sorban a parkolok kozvetlen k0rnyezetdben ervenyesUl, a rovid idej0

(6res) kibocsetasoknel v6rhatoan a hat6rertekek nem minden esetben teljesiilnek, ez azonban foleg a

maximalis forgalom 6s a kritikus idojiirasi korulmenyek egybe esesenel jelentkezhet. A megfelelo

vedelmi intezkedesek betadSseval a kedvez6tlen hatesok jelent6sen cs0kkenthet6ek.

A fejlesztes soran lobb helyen is 6tepit6sre kerirl a jelenlegi utszakasz. Az atepit6sek kovetkezteben a

forgalom kismerteku novekedese v6rhato azonban az ebb6l eredo levegoterheles marteke nern

jelent6s, illet6leg nem haladja meg a vonatkozd jogszabalyban foglalt hatareft6ket.

Az iizemeles soran v6rhatd l6gszennyezes a vasdti szerelvdnyek eset6ben mivel a vas0tp6lya

villamositott, igy levegdv6delmi szempontbdl semlegesnek tekinthetdk.

Osszess6g6ben megdllapithat6, hogy a tervezett munkafolyamatok kismertekti valtozast okoznak a

leveg6 minos6g6ben, a megfelelo vedelmi int6zkedesekkel a terheles nagymertekben csokkenthet6.

Fentiek alapjan a 306/2010. (Xll. 23.) Korm. rendelet el6irasai teljesulnek, ez6rt a Kornyezetvedelmi

Hatos6g levegov6delmi szempontb6l a k0rnyezetvddelmi engedely kiadasehoz a rendelkezO r6szben

foglalt kikdt6sekkel hozzajerult.

A Kdrnyezetvedelmi Hat6seg levegovedelmi szempontu el6iresait 6s megellapitasait a 306/2010. (Xll

23.) Korm. rendelet figyelembevetel6vel tette.

Hul lad6 koazdalkodasi szempontb6l:
A Dokument6ci6 reszletesen laialmazza a vasUtuonal fejlesztes6hez kapcsol6do kivitelezes, a

majdani uzemel6s, illetve az esetleges felhagyas sor6n varhatdan keletkez6 hulladekok fajtait es

becsult mennyiseget

A vas0tvonal fejlesztos6vel kapcsolatos kivitelezesi idoszakban nagy mennyisogu epitesi-bontAsi
hulladek keietkez6se verhatd (nem vesz6lyes hulladeknak min6sul6 fold es kovek, beton, tegla,

aszfalt, vasuti palya kavicsegya, cser6p 6s keremia, fa Uveg, femek, kevert 6pitesi-bontasi hulladek,

csomagolAsi hulladek, szigete16 anyagok, illetve veszdlyes hulladeknak min6sU16 szennyezett

csomagoldanyag, 0jrahasznelatra alkalmatlan vas0ti talpfa, szennyezett vasUti palya kavicsegya,

szennyezett fcrld 6s kovek, festekek, Iakkok, old6szerek, olajtartalmU hulladekok, szennyezett

csomagolasi hulladAkok, hullad6k akkumulatorok), melyek kezel6s6r6l, folyamatosan t6rt6n6

elkulonitett gyujteserol lehetseges helybeni felhasznelaserol vagy elsz6lliftataser6t a kivitelezo fog

gondoskodni.

Az Uzemelds soren a normel vasutuzembol szArmaz6 hulladekok (vesz6lyes 6s nem veszelyes

hulladaknak minos0l6 lakkok, ragasztok, festekek, olajlartalmii hulladdkok, bevonatok, old6szerek,

csomagolOanyagok, t0116kendOk, ved6ruhezat, fekbetdtek, olajos gumi, olajszurdk, 6pitesi-bontasi 6s

kommunalis hulladekok) keletkezose verhat6.

K6rnyez6tv6delmi, Termeszetvedelmr es HulladOkgazddlkod6si F6oszl6ly
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A tervezett beruhdz6s megvalositdsa, illetve az rizemeltetes sorin a keletkezo veszelyes 6s nem

veszelyes hulladekok jogszabAlyi kovetelmdnyeknek megfelel0 gyrljt6se, illetve a hullad6kok tovAbbi

kezel6senek (hasznositds, arta lm atlan itds) megoldesa eseten .ielentds k6rnyezeti hatds nem

feltetelezhetO.

A HulladekgazdAlkodesi Hatos6g a kivitelezesi munkAlatok soren keletkezett hulladekokkal

kapcsolatos eldir6sat a Ht. 82. S ('1) bekezd6se alapjan tette meg.

A Hullad6kgazdAlkodAsi Hat6s69 hulladdkgazddlkodesi szempont0 eldiresait es megdllapit6sait a Ht.,

a 30912014. (Xll. 11.) Korm. rendelet, a 22512015. (Vlll. 7.) Korm. rendelet, a 24612014. {X. 29.)

Korm. rendelet, a 4512004. (Vll. 26.) BM-KVVM egyLjttes rendelet, valamint a 7212013. (Vlll. 27.) VM

rendelet fi gyelembev6tel6vel tefte.

Felszin alatti vizek 6s a f6ldtani kdzea szem nonti ola b

A tergyi vasUt-korszerUsit6shez kapcsolodoan a Dokumentaci6ban foglaltak alapj6n a foldtani kOzegre

n6zve legnagyobb mert6k0 karos hatdst az 6pit6s sor6n munkagopekb6l, az i.rzemeles soren a

vonatokbdl elcsdpog6 olaj fejthet ki, tov6bb6 havAria eset6n nagyobb mennyiseg0 Uzemanyag-, ken6-

vagy hidraulikai olaj elfolyes okozhat talajszennyezettseget.

Az ep,tes soren esetlegesen fellepo olajelfolyasok megfelel6 ellapot! 6s karbantadott munkagepek

haszn6lat6val minimalizalhat6ak, a havarias esetekre torteno felkeszules a karelharitas eltalanos

eszkozallomanyanak keszenl6tben tartesaval megoldhai6.

A felszemolni tervezett vasuti palya kavicsAgya, illetve a kozvetlen alatta elhelyezked6 talajreteg

potencialisan szennyezettnek tekintendo, ezen anyagok tov6bbi kezelese csak az eloirt kemiai

vizsg6lati eredmenyek birtokeban vdgezhet6.

Tervez6si terulet kornyezeti kdrmentesit6ssel erlntett

A szennyezett teri]let a tervezett beruhezas Csordg-Mdriaudvar kozotti szakaszan, a 350+00 -
354+00 hm szelveny kozotti reszterlrleten, aVac 037214 hrsz alatt ingatlanon (volt 0zemanyagbazis)

6s annak k6rnyezeteben talalhat6.

A karmentesitessel erintett ingatlan kozvetve, illetve kdzvetlenUl szomsz6dos az adott szakaszon

tervezett vasuti-, illetve kozuti fejlesztes terultevel (a ket terulet kozott hozodik a G0d0ll6i it), 6s a

ki6piteft karmentesit6si vizildtesitm6nyekkel. A Vhc 037214 hrsz. alatti ingatlanon kivul a vasot d6li

oldal6n, a Vac 0381142 hrsz. alatti ingatlanon is talalhatd egy monitoring kit.

A tervezett vasUti fejiesztes soran a fent hivatkozott szakaszon (is) az epitesi bontdsi munkalatok es a

f0ldmunk6k vegz6se esetdn szennyezett felt6lt6s vagy szennyezett talaj jelenl6tevel kell szamolni, es

a foldmunk6k soran ennek megfeleloen kell eljdrni

Az 0zemeies soran a p6lya menti gaz 6s gyomnovenyek visszaszoritasara lehet6leg szelektiv,

biologiai, bomlastermek nelkill elboml6 vegyszereket terveznek hasznalni. A MAV egyeb vasoti

KOrnyezetv6delmi, Term6szetvedelmi es Hulladekgazdalkodiisi F6oszl61y
1072 Budapest Naqy Di6fe utca 10-12.

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520; KRID: 2014361'15
E-mail. zoldhatosag@pesl gov.hu Web: httpJ/www kormanyhivatal hu/h(r/pesl

59

A k6s6bbi tevekenys6g sor6n a jogszabalyvbltozesokra figyelemmel, a hat6lyos rendelkezesek

betart6sa szUkseges, kUl6nds tekintettel az 6pitesi 6s bont6si hulladekok vonatkozds6ban



teruletein a gyomirt6s a vonatkozd jogszabelyok szerint, kul0n hatosagi engedelyek alapjan tortenik, itt

is ez verhat6.

A Kornyezewedelmi Hat6seg a felszin alatti vlzek es a foldtani kozeg szempontjabdl eloirasait 6s

megellapitasait a 21912004. (Vll.21.) Korm rendelet figyelembevetel6vel tette.

Te leo ii l6srendezesi szem Dontb6l
A fejlesztessel erintett telepul6sek (Budapest lV kerulet, Budapest XV. kerulet, Dunakeszi, Fot,

Mogyor6d, Veresegyhaz, Erd6kertes, Orbottyen, Vdchartydn, Vecret6t, Csorog, VAc) hatelyos

telepirl6srendez6si eszk6zeinek attekinteset k0vet6en. valamint a Dokumentaci6 mel16kletet k6pez6

,,.Abezei helyszinraiz"-ok, valamint a D mellekletben kozdlt helyrajzi szamos lista alapjan a

Kornyezetv6delmi Hatdseg az a15bbiakat Sllapitotta meg.

Budapest F6varos lV. keriilet fejleszt6ssel erintett teruletere Budapest Fovaros lV. kerulet Ujpest

Keposztasmegyer LakOtelep Verosszerkezeti egyseg Ker0leti Epjtdsi Szabelyzatirol szolo

3/2019. (1. 30.) szamU Onkormanyzati rendelete vonatkozik. A fejlesztes megval6sithat6sega

erdekeben tobb ingatlan eseteben Uj terUletfogla16sra kertil sor.

Budapest F6varos XV. keriilet fejleszt6ssel erintett terulet6re Budapest F6vdros XV. kerulet

Rakospalota, Pestrljhely, 0Jpalota Keriileti Epitesi Szabalyzatardl szol6 tobbszor m6dositott

1712018. (V.26.) Onkormanyzati rendelete vonatkozik. A fejlesztes megval6slthatdsaga erdekeben

tdbb ingatlan eseteben [j ter0letfogla16sra ker0l sor.

Dunakeszi Vdros fejlesztessel erintett terUletere Dunakeszi V6ros Helyi E:pitesi Szabelyzat6rOl sz6l6

6/201e. N. 31.) sz. onkormdnyzati rendelete vonatkozik. A fejlesztes megval6sithat6s6ga erdekeben
tobb ingatlan eseteben ij terUletfoglalasra kerirl sor. A fejlesztes megvalosithat6saga 6rdekeben tobb
ingatlan eseteben 0l terriletfoglalasra keriil sor.

Mogyor6d Nagykozseg fe.ilesztessel 6rintett teruletere [ilogyo16d NagykOzseg Helyr Epitdsi

Szabelyza6r6l sz6l6 1612017. (lX. 18.) szamu onkormanyzati rendelete vonatkozik. A fejlesztes

megvalosithat6sega 6rdek6ben tobb ingatlan eset6ben 0j teruletfoglalesra kerUl sor.

Veresegyhaz V6ros fejlesztessel 6rintett terUletere Veresegyh6z VAros Helyi Epil6si Szab6lyzatardl

szdl6 6/2019. (lll. 05.) szam'i Onkormenyzati rendelete vonatkozik. A fe.lleszt6s megvalosithatdsaga

6rdekdben t6bb ingatlan eseteben Uj teri.lletfoglalasra kertil sor.

Erd6kertes fejleszt6ssel 6rintett teriilet6re Erdokertes k6zs6g helyi 6pitesi szabAlyzatarol sz6l6

11/2018. (X. 10.) szamU 0nkormanyzati rendelete vonatkozik A fe.ilesztes megvalosithatosaga

6rdekeben tobb ingatlan eseteben Lil teruletfogla16sra kerul sor.

6rbottyrin fejlesztessel erintett terUletere 6rbottydn V6ros helyi 6pit6si szab6lyzatardl 6s

szabelyoz6si terverol sz6lo 212016. (1. 29.) 0nkormanyzati rendelete vonatkozik. A fejleszt6s

megval6sithat6sdga erdekgben tdbb ingatlan eset6ben ij ter0letfoglalSsra kerUl sor.
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F6t Veros fejlesztessel 6rintett ter0let6re F6t Varos Helyi Epitesz Szabalyzatar6l sz6lo 33i2019. (lX.

26.) szam0 onkorm6nyzati rendelete vonatkozik. A fejlesztes megval6sithatdsaga erdekeben tobb
ingatlan eset6ben Uj teruletfoglalAsra ker0l sor.



Vicharty6n fejleszt6ssel erintett terLiletere Vecharty6n Kozseg Helyi Epitesi Szabdlyzaterdl szdl6

6/2006. (lV. 12.) szam0 0nkorm5nyzati rendelete vonatkozik. A fe.ilesztes megval6sithat6s6ga

erdek6ben t6bb ingatlan eset6ben 0j teriiletfogla16sra kerul so.

Vacrat6t fejlesztessel erintett ter0let6re V6cr5t6t kozseg Helyi Epitdsi Szab6lyzat6rol szol6 412020.

(ll. 19.) szamU onkormdnyzati rendelete vonatkozik A fejlesztes megvalosithat6sega 6rdekeben tObb

ingatlan esetdben Uj teruletfoglal6sra kerUl sor.

Cstirtig fejleszt6ssel 6rintett ter0letdre CsOrOg Kozseg Helyi Epitesi Szabelyzat6rol sz'l6 1312017.

(Xll. 13.) szarn0 onkormanyzati rendelete vonatkozik. A fejlesztes megvalosithat6saga erdekeben

tobb ingatlan esetdben Uj teruletfoglal6sra kerul sor.

Vac fellesztessel orintett terr.iletere Vac v6ros Helyi Epitesi Szabalyzaterol szdl6 30/2017. (X|.24.)

szamU onkormanyzati rendelete vonatkozik. A fejlesztes megval6sithat6s5ga 6rdekeben tobb ingatlan

eset6ben Uj terlrletfoglal6sra kerul sor.

Meqellapithato, hogy a tervezett fejlesztes csak r{iszben van tisszhangban a hatalyos

telepiil6srendez6si eszkdzdkkel. A meglev6 vas0tvonal jellemz6en KOk je[i kotottpelyds

kozlekedesi terulet megnevezesU ovezetben halad. A nyomvonal m6dosulasa, reszbeni athelyez6se,

meg6ll6helyek korszerlisitese, 0j utak kialakit6sa tov6bbi terillet-igenybevetelt eredm6nyez, amelyek

helybiztositasa a hatelyos telepulesrendezesi eszkbzdkben nem kerirlt 1692it6sre. A rendelkezesre

el16 informeci6k alapjan megallapithat6, hogy az ul teruleligenybevdtellel, funkci6valtdssal drintett

ingatlanok eseteben szukseges a telepUl6srendez6si eszk6zdk modositasa (6vezethatarok

pontositesa, az utak tertiletfoglalas szerinti kiszabalyozasa), ielen kOrnyezetvedelmi

enged6lyben elfogadott nyomvonalveltozat alapi6n.

Eqhai latv6delmi szempontb6l:
A 71. sz6mo vasutvonal R6kospalota - Ujpest - V6cretot kozotti szakaszenak el6varosi c6l0

fejlesztdsehez kapcsol6d6 k0rnyezeti hat6stanulmeny eghajlatv6delmi vizsgelatet a Miniszterelnoks6g

6ltal publikelt ,,Klimakock1zati 0tmutat6" cimU dokumentum 6s a hozze kapcsol6d6 reszletes

m6dszertani 0tmutat6 alapjan keszitett6k el

Az 0tmutat6n kiviil tovebbiakban az eghajlati tendenciak azonositasanel az OMSZ 6s a Nemzeti

Alkalmazkodasi Kozpont NAT6R adatbazisait alkalmazt6k f6 informacioforrask6nt. A klimavadelmi

szempontok attekint6se sor6n elsdkent ezekenysegelemz6st kdszitettek a vasutvonal fejlesztes6re,

mint fizikai kozlekedesi infrastrukt0rara, illetve a kozleked6si szolgeltat6sra. Ert6kelt6k tov6bbe a

l6tesitm6ny hatas6t az 69hajlatveltozes egyes elemeire.

Elk6szitett6k a projekt kitettseg elemz6set. A kitetts6g elemzes soren vizsg6lt6k, hogy a beruh6zesi

terolet kiszolgaltatott-e, es ha igen, milyen mdrt6kben a k0lonbozo kozvetlen 6s kozvetett eghajlati

t6nyezdknek.

A s6r0l6kenysegvizsgSlatot azon klimaparameterekkel vegezt6k el, amelyekre a beruhezas kitettsege

6s 6rz6kenys6ge is legal6bb kozepesnek bizonyult. Alacsony katetts6g 6s vagy erzakenyseg eseten

ugyanis a projekt kell6en robosztus az adott paramdterrel szemben, igy a serulekenysege bizonyosan

kicsi.
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A serulekenysdg vizsgelatot kovetoen, a s6riil6s, k6r, veszteseg,6s a funkci6k ellatasaban bekovel

kezo negativ veltoz6sok 6s a negativ kornyezeti hatasok lehetosege t vizsgeltek kockezatelemzes

form6j6ban. A kockazateLemz6s fObb meg6llapitesai

Magas kockdzati esemenyek:

- ,,Hohull6mos napok szamanak novekedese", .,h6m6rs6klet noveked6se". A hohulldmos napok

szamenak novekedes€vel a vasutat haszn6l6k, illetve a vas[ti dolgozok nagyobb egeszs6gi]gyi

kockazatnak vannak kit6ve. A megfele16 szell6z6s vagy 169kondicionales megold6seval ez ellen

v6dekezni lehet. A hohullamos napok nem csak egeszsegugyi kockdzatot rejtenek, de ilyenkor a

fizikai infrastruktira terhelese is nagyobb. A klima megveltozAsa ds a homers6kleti szels6s6gek

gyakoribba vAlasa az infrastrukt0ra rugalmasseg6t veszelyezteti, emiatt gyakoribba v6lnak a

ktrlonb6z6 fizikai karok, megndvelve a vasUt javitasi es uzemi kolts6geit.

- ,,Viharos - enrem id6jerasi esernenyek okozta fels6vezet6k szakadils, fennakadas az

aruszellitasban '. ltt olyan extrdm idojeresi jelensegek bekovetkezt6re szamitanak, mint az 616nk

viharos szel 6s sz6llokesek (60 km/h 6s a felett). El6fordulnak extrem hideg, havaz6ssal terhelt

ido.i6resi esemenyek is, melyek a fels6vezetek megereszkedeset, szakades6t okozhatjak.

Emellett a p6lya sikossega okozhatja a f6kez6si hat6konysag csokken6sdt, amely kisikl6shoz is

vezethet.

- ,,Csapad6kesemenyek intenzitasenak novekedese miatti karok, 5lldkonysagban okozott kerok,

felmertrl6 iJ meretez6si igenyek". Az intenziv csapadekesem6nyek aluljar6kat dnthetnek el,

terhelest jelenthetnek a mUtargyak alapo26sara.

Vlrhat, ha6s a beruh1zAsi terubt eqhailatvAltozAshoz val6 alkalmazkadesi kdpessdqdre

A beruhazas dontden urbanizelt teruletet 6rint, azonban Ujabb burkolt (terk6, aszfalt, felUlet

kialakit6seval jar (pl.: P+R parkol6k), amely hozzajarul a varosi hdsziget hat6shoz. Ezt nemikeppen

kompenzalja az allomAsok k6rnyekenek es a parkolok fasitasa.

A k6t0ttp6lyas k6zlekedes fejlesztesenek jelentds kozvetett hat6sai 0sszessegeben (pl. kivaltott

buszvonalak 6s szemelygepjerm0re alapozott egyeni kozlekedes) tovabbi jelentos pozitiv hatessal

vannak az drintett verosok 6s a terseg klimSjera.

A Dokumentecio szerint a beruhaz6s a fovAros klimaadaptecios kepess6gdt negativan nem

befolyasolja.

A Kornyezetvedelmi HatdsAg az el.iares megindulasakor hatdlyos a k5rnyezetuedelmi 6s

termeszetu€delmi hatdsiigi 6s igazgaqsi feladatokat e eb szervek kielAEser1l szol6 7112015. (lll.

30.) Korm. rendelet Ia tovabbiakban: 7'112015. (lll. 30.) Korm. rendeletl 28. S (1) bekezdese es 5.

mell6klet l. tAblazata alapj6n vizsgelt szakkerdesre vonatkozdan az alebbi megAllapitasokat teszi:

N6peo6szs6qiiqvi szempontb6l:
A Kornyezetvedelmi Hatosag PE-06/KTF/33754-1112A22. szemi megkeresoseben a 7112015. (lll. 30.)

Korm. rendelet 28. S (1 ) bekezdese 6s 5. szem0 melleklet l. tablazat 3. pontjaban megjelolt a kornyezet-

6s telepu16s-egeszseg ugyre, az egeszs6gk6rosit6 kockazatok es esetleges hatasok felmeresere, a

telszin alatti vizek min6s6get, egeszsegkArositAs nelkrlli fogyaszthatosegAt, felhasznAlhat6sagat

befolyesol0 korulmenyek, tenyezok vizsgalatera, lakott terulett6l (lakoep0lettol) szdmitott

v6d6tAvolsagok v6lemonyezesere, a lalqjal, a szennyvizekkel, vesz6lyes hulladekokkal kapcsolatos

kozegeszsegi:rgyi kovetelm6nyek erv6nyesitesere, az emberi hasznalatra szolge16 felszini vizek
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vedelmere klterjed6 szakkerdds tekinteteben megkereste a Budapest F6veros Korm6nyhivatala
Ndpegeszs6gUgyi F6osztary N6pegeszsegugyi Oszt6lyt (a tovebbiakban: N6pegeszsegiigyi Osztely).
A Nepeg6szsegUgyi Foosztaly BP/FN EF-TKli6091-3/2022. sz6mu leveleben megadta

szakvelemeny6t, melyet a KOrnyezetvedelmi Hatdsdg a dOnteshozatal soren figyelembe vett.

N6peg6szs6giigyi F6osztely BP/FN EF-TKl/6091 -312022. szaml szakv6lemenyeben az al6bbiakat

allapitotta meg:

,,A projekt kAzvetlen celja a kotAttp'lyds kAzleked6s szooelbbsi szinvonalSnak emelese, ennek

6rdekeben a teNezeft vaslti kozlekedes nenetidejdnek csakkentdse, kapacitAsnovel€s biztoslbsa az

alebbiak megval6siftsevaL kapaciAsbdvites, m,sodik vegAny 6pitdse Rakospa tota-tJjpest -
Veresegyhdz, Erd1keftes mh. 6s 5rbottyAn vA., valamint V'crebt es Vec-AlsOvAros mh. koz'lt.

A,ffleEsi mgbrgy kiatakit'sa Rekospalota-lJjpest e omdson (a teNezeft mesodik vAgeny 6temetesi

mAterggyal fogja keresztezni a 70. sz. vas1tvonal v,g'nyait). UJ teheNonati f6tue ft6 vegAnyok

kialakitesa a 70 vas,tvonalon; pAlyainfrastruktttra lejleszt,s c'ljAb6l teNezett beavatkoz1sok;

sebess6gemeids; mege dhely velbzAsok (Alagimajor mh. megszintetesre kerll, Medveotthon

negalll'hely /6tesit6se, Vecrebt mh. utasforgalm,nak megszlnbEse); szemelysz1llihsi

infrastruktira fejlesztese (peronok 6pitdse, perontet1, esdbedll6k /dtesltdse, utasbjekoztab- es

informecios rendszer kiepiEse stb.), menetrendi fejlesztesek, 6llom6si elAbrek kialakil^sa,

felsovezetek h616zat 6s vdlbfabs felalvizsllSlata/kialakitbsa.

A nyomvonal teljes egdsze a lelszin alatti vizek vedelmer1l szOl6 219/2004. (Vll 21.) Korm. rendelel

szerinti, a felszln alatti vlz ellapota szemponuebd ,irzekeny" besorol6s0 teraleten hAzOdik. A Balpaft I

6s ll vizbezis teri.ilete azonban ,,fokozoftan 6adkeny" besorol6s0 kateg6ri1ba esik. A felszin alafti vlz

Allapota szempontjebd az 6rinteft telepal6sek 6rzekeny kateg6ri4ba soroltak, Budapest lV. kerAlete,

Dunakeszi, Fd es VAc fokozotbn es kiemelbn erzekeny, mig VAc erzdkeny Cs kiemelten 6nekeny. A

prajekt d'li szakasza t5bb, mint I krn-en erinti a Budapest lV. ker1let'nek 4szaki reszebe benylb, F6t

es Dunakeszi jelentds rOszet 6rint6 Balparl l. 6s ll. vizb+zis ,,8" hidroge0169iai veddidomeL A brvez'si
teralet teljesen a Kazep-Duna Vizagyi lgazgat1seg eld kezelt Kozdp-Duna-volgyi vlzgyljtd

alegysegben tal1lhat6 (VGT 1-9).

A dokumenbci, szerint a l6tesit6s norm,l esetben nem j,r olyan kibocsdtSssa/, amely bermelyik

kozeg szennyezesdt okozna. Az epitds sorAn nincs szakseg olyan anyag bevezetes6re vagy elj'res
hasznAb6ra, ami karnyezeti terhelqst jelentene. A vas,tuonal normdl azeme sem a felszin alatti

vizeket, sem a talajt kozvetlenal nem befolyasalja.

A 71-es sz. vas|tvonal tervezeft fejlesztdse tobb vizfolye$ ,rint kozvetlenal, valamint sz,mos viztest

bblhat' a kArnyezetdben is. A nyomvonal kAzvetlen kAzercben kijelolt fiird6hely nem tal6lhat6, a

legkozelebbi farddhely a Veresegyh,zi Oreg-t6, kb. 300 meterre fekszik. A fdv,rosi szakaszon az

ivdvlzelleb*, szennyvlzgyljtest es - kezelest a F6vArosi Vizmlvek Zd., a tovabbi szakaszon a DMRV

21. btja el. A hidak, ebreszek, vedmlvek es felszlni vizeket erint, nltergyak epiEse soren a
faly6vizekre a medret 6int1 munkebbk lehetnek ha6ssal. Az ilzemel'skar keletkezd szocliills ds

szennwizek a karny5k csatornahAl'zatAra kerilnek bekA,l-sre, tgy nincsenek hat,ssal a lelszini
vizekre. A projekt az 6rintett vizek Viz Kere renyelv szerinti min,segi besorobset 6s a jd elbpot
ercresere, lenntaftesAra kAnyul1 intdzked,seket nem m6dositja. A dokumenteci6 szerint a projekt

felszini vizekre gyakorolt hahsa az ,pites (6s bonbs) saren elviselhet6, azemeles sor'n semleges.

A teNezdsi helyszinen levegdmin'segvedelmi szempontbdl a kAz,ti kAzleked's a meghat'roz1. Az
6rintett terileten R'kospalota, Fot, FOt1jfalu, Fotflrd6, VeresegyhAz 6s Orbotyen bbpAl1sek
leveg6min5sege kedvezdtlenebb, mig V6chafty6n, VAcrebt es Csor1g l,nyegesen jobb

leveg1min1s,gl. A r'gi'ban jelent6s az ingAzAs a regi6 telepAl,sei ds Budapest kazott, ami nagy
kazlti forgalmat gener,l, ezen a vastt fejlesztese ds kapacilds bovitdse indokolt. A fejlesztes utAn
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vethat1an a 2102. es a 2103 j. utak forgalma mers'kladik, mely Altal az utak menti braleteken a

leveg0m inoseg javul 6sa vA rh atd.

A dokumentdcid szerint a 71-es sz. vas(ttvonal feilesztese bvegovbdelmi szempontb6l regiondlisan

kedvezA. A fejlesztesek reven ugyanakkor lokalisan egyes helyszineken, mint a kapcsol6d6 P+R

parkol'k 6s a vas()bllom,sok karnyezeteben a megkazelit1 utakon forgalomnavekedds verhat6. A

dokumentdcio szerint a hatasok mindenhol habrOdek alattiak, elviselhet1k lesznek, es a helyszinek

szlk kornyezel,re koncentabdnak. A fejleszbs negativ hat,sai e/s6sorban az 
'pl6si 

fezisban
jelentkeznek. Az epitqsi fezis hatAsai ugyanakkor id1szakosak, legjelentdsebb a porszennyezes, ami

a faldmunkekhoz kapcsol'dik. A kivitelezbnek fokozott figyelemmel kell lennie a belteraleti

szakaszokon elsdsorban F6ton 6s Veresegyhezon a lak5ovezetek minql kisebb karnyezeli

brhebs,re. Fontos kivilelezoi feladal lesz az organizaci6 megtervezdse, a munkafolyamatok alafti

k5rnyezeti hatAsok minimalizebsa ,rdekeben, valamint az eloifi inrczkedOsek es monitoring

vizsgehbk elvqgzese. A dokumenteci' szerint az 6plt0s habsai idoszakosak, de terhelAk lesznek.

Pontos hulladdktipusak es mennyisegek a teNezds jelenlegi feziseban nem ismeretesek, azok csak a

kiviteli teNek alapjdn lesznek megadhat'k. Azonban eftabnoss1gban mer jelenleg is mege apithat',
hogy veszelyes hulladek csak kisebb mennyisegben es ahpveben a munkagepek AzemebAL

(helyszlnen eset/egese, sz.iksdgessd velq karbantartbseb6l keletkezhet; bvebbe a felhasznAlt

anyagok (Pl. fesrckek) Ares g)ngyAlegqb1l. Az epitkezes sorAn a dolgozdkt'l szermazb kommunelis

hu adAkd - 6s a haztaftesihoz hasonl, hullad'kat - a helyszinen mlanyag zsAkokban es kielolt
eddnyzetben gyljtik. A megtelt zs,kokat a tnegfelel6 jogosultsitgokkal ds szerzdddssei rendelkezb

kazszobelbb iddkdzonkenl ebzellitja. A vegbges elhelyezes kommune s hulladekbrakOban t6ft6nik.

Az azemel,s feziseban a MAV jelenlegi hulladAkgazdekodasi rendszere fog bvebb azemelni a MAV

szabAlyai 6s utasftdsal alapjen. Az Allomdsepllebk, szoclelis ds Azemi 6p0letek szennyvizeit a

megl6vd telepAesi rendszerekre fogjek rekdni, ahogy az a legtObb 6llomAsi 6s egyeb btesltmenyndl
jelenleg b gyakorlat.

A beruhAzds megval'sitdsakor, illetve az azt kavet1 Azemeftercs sor6n a dokumentAci1ban foglaltak

betaftAsa mellett jelenfis k'rnyezet-egeszsegjgyi terhebs nem keletkezik, szignifikAns humen-

egOszsegigyi kockazah1vel1 hatAssal nem ke szemohli. A dokumenteci'ban megfogalnazott
javaslatok betaftAsdra kiemelt figyelmet ke forditani! ( ...)"

Kulturalis iirtikseq vedelmi szem po ntb6l:
A Kornyezetvedelmi HatosAg PE-06/KTF/33754- 1212022. es PE-06/KTF/33754-1312A22. szdmi
megkeresdseiben a7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet 28. S (1) bekezdese es 5. mell6klet l. tablazat 4.

pontjaban megjelolt, a kulturalis orOkseg (nyilvenbrtott muemleki edekek, muemlekek, mUemleki

terijletek vedelme, nyilvantartott regeszeti lel6helyek, vedette nyilvanitott rdgeszeti lel0helyek,

r6geszeti ved60vezetek) vedelmdre vonatkozo szakkdrdds tekintet6ben szakvdlemenyt kert BFKH

Oroksogvddelmi Oszt6lyt6l es PMKH Oroksegvddelmi Osztalytol. BFKH Oroksegv6delmi Osztaly

BP 126A41027 37 -212022. szemi leveleben, P[/KH Ordksegv6delmi Osztely PE/EPO/3066-3/2022.

sz6m0 leveleben megadta szakvelemeny6t, melyet a Kornyezetvedelmi Hat6s6g a donteshozatal

sorAn figyelembe vett.

BFKH 6rtiks6gv6delmi Oszt6ly BPl26O4lO27g7 -212022. szemi szakvelem6nyoben a rendelkezo

reszben foglaltakat az a16bbiakkal indokolta, valamint az alebbiakat ellapitotta me9:

,,AjAfisom sor^n a kArnyezelvqdehi es brmqszetvedelmi halds6gi es igazgat,si feladatokat elbto
szeNek kijelol,ser5l szdl6 71/2015. (111.30.) Korm. Rendelet 5. szemu mell€klete 1. t,bl,za6nak 4.

pontjAban el6ift 5r'ksegvddelmi szakkerdest megvizsgAlbm.
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Az el'zetes kArnyezeti vizsgAlati eIeresban az 1rAksegvedelmi szakk'rdes vizsgdlatdnak felt€lete:

,,ha a tevdken$eg kovetkezteben az a kornyezeli elem vagy rendszer hat,sviselo lehet, amolynek

vedelme a hat,skArebe tarlozik, azt 6rinti, vagy olyan karnyezetvesz5lyeztet's fordulhat el6, amely

eleni vedelmet jogszabely a feladal es hat5skar'be utalja."

A vizsgAland' szakkerdes: ,,Kultur1lis oroksdg (nyilvAntarlott mAemlAki edekek, miiemlekek, miemtdki
terlletek vddelme, nyilvAnbrtott rbgeszeti lel6helyek, vedefte nyilvdnltott rOgdszeti lel\helyek,
r6geszeti veddAvezetek) v'dehere kiterjed'en."
A kulfurelis Arokseg vedeh66r't felelos miniszter 6ltal vezetett kozhiteles nyilv4ntai1s adatai szerint a

kerebmmel irintett brilet a kultuft)lis iiriikseg vAdelmdrdl sz6lo 2001 . 6vi LXIV. ttirvdny (a

tovAbbiakban: KAtv.) 7. S 35. ca) pontja szerinti nyilvAntarlaft regeszeti lel'hely, mely a 66162

azonosit' sz,mon szerepel.

Jelen d6nt€sem rendelkez6 rdszeben az 616ksegv€delmi szemponti figyelemfelhivAsokat az

abbbi jogszabelyhelyek alapjin tettem :

l. A kultuftlis ArAkseg vedeher1l sz'l6 2001. 6vi LXIV. tdrveny (a tovdbbiakban: KOtv.) 7. S 20.

pontja, valamint a 23/C. S 0)-$) bekezdesei az abbbiak szerint szabAlyoznak:

,,7. S E tdNe ny al kal mazdseba n :

20. Nagyberuhezes: az al6bbi, foldmunkeval je16 beavatkozes, fejlesztds, beruhdzes:

a) a brufto 500 milli6 forintos 6tt6khatdft meghalado teljes bekeral6si kiSltsOgfr beruhezes,

b)

c) a Nemzeti lnfrastrukttlra Fejleszt6 Ztl. 6ltal kezelt beruhez1s,

d) a vddmi-, l6lt6s- 6s a 2500 hekter alapbrAlebt meghaladO i)rapaszt6- vagy 1rapaszb broz6-

6pites, vagy

e) azon k1zerdekA cefi beruhAzAs, amelynek megval'sitAsa 6rdek6ben a kisaj,titAsrdl szol6 torveny

szerint kisaje bst v€geztek."

,,23/C. S O) NagyberuhAzAs eset6n - a (2) bekezdesben foglalt kive@ el - eldzetes rbgdszeti

doku me nt'ci6t kell kosz ite n i.

(2) El1zetes regOszeti dokumenbci1nak mindsAl a hatbstanulmAny is, ha a tartalm,t es az

elkeszitesehez alkalmazott m5dszereket tekintve megfelel az el1zetes r6g€szeti dokumenbcii
fogalmi felteteleinek, 6s alkalmas az elvegzendd regbszeti feladatelb6s mddjAnak, valamint ido- es

kdltsd gvo n z a E n a k m e g h at d roz e s 6 r a.

(3) Az el1zetes ftgeszeti dokumenbci't a beruhAzdval kotatt iresbeli szerzddds alapj4n a

jogszabAlyban kijel,lt 1r,ksegvedelmi szerv kisziti el." A kufture s Arokseg vedelmevel kapcso/atos

szabelyokr6l szol6 68/2018. (lV. 9.) Korm. rendelet (a tov'bbiakban: 68/2018. R.) 3. 5 (3) bekezdese

szerint:

,,3. S /3,) A Katv. szerinti, jogszaba)fyban kijelAlt Ar1ks1gvedelmi szerv a Verkapibnyseg lnlegrelt

Teraletfejlesztesi Kdzpont Nonprofit Zedkorfren MAkod1 R€szvenfiersaseg."

A 68/2018. R. 40. 5 O) bekezd€se szerint:

,,40. S (7) Az el1zetes regeszeti dokumenbci1t a fAldmunkeva! jArO tev4kenyseg enged6lyezesAre

vagy a fAldte ilet megszerzesere irenyuld azon els6 hatjsAgi elj,rtu meginditAsera ir,nyul'
kerelemhez kell me €kolni, amelyben a habseg eljAr vagy szakhabsegkdnt vagy a szakkerdes

vizsg 6latAval kOzre m A kAd ik. "

ll. A Kdtv.23/E. S (5) bekezdese szerint:

,,23/E. S (5) Nagyberuhiz,s megval6slbsa eset6n a r690szeti faldmunka, valamint a kivitelezes

foldmunkei regeszeti megfigyebs melleft vdgezhetoek."

A 68/2018. R. 4i. g (3) bekezdese szerint:

,,43- S @ A kivilelez's soren a fdldmunkbkkal €rintett,6s egyeb feldrSsi mddszerekkel fel nem tArl

terlleten regeszeti megfigyel€st ke biztositani."
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Ill. A Kdtv. 82. 5 fi) bekezdesdnek a) pontja, vaiaminl a c) -f) pontjai as e) bekezdqse alapien."

PMKH 6r6ksegv6delmi Osztely P E/EPO/3066-3/2022. szamu szakvelemeny6ben a rendelkezo

rdszben foglaltakat nem indokolta.

Term6faild-min6s6q v6delmi szempontb6l:
A K0rnyezetvedelmi Hatosag PE-06/KTF/33754-1412022. szami megkereses6ben a 71l2015. (lll. 30.)

Korm. rendelet 28. S (1) bekezdese es 5. mell6klet l. tablazat 5. pontjaban meg.ielolt, a termofdld

vedelm6re vonatkozo szakkerd6s tekinteteben szakv6lemenyt kert a Noveny- 6s Talajvodelmi

Oszt6lyt6l. A Noveny- es Talajvedelmi Osztaly PEffV/o18 52-212022. szem0 leveleben megadta

szakvelemenyet, melyet a KOrnyezetvedelmi Hat6seg a donteshozatal soran figyelembe veft.

Ndv6ny- 6s Tala.iv6delmi Osztaly PErTV/o1852-212022. sz6mu szakvelemenyeben a rendelkez6

reszben foglaltakat az alabbiakkal indokolta:

,,A fenti e!6iresokat a kArnyezetvedelmi es brmdszetvedelmi hat5s,gi es igazgat1si feladatokat elbto
szervek kijeblesdrdl sz6l6 71nU5. (lll. 30.) Korm. rendelet 28. S 0) bekezddse es 5. sz^m, mell'klet
!. tAbl6za6nak 5. pontja alap)An bttem meg."

Term6fold men n tse o i v6delmc szempontiab6l:
A Kornyezetv6delmi Hat6sag a PE-06/KTF/33754-1512022. 6s PE-06/KTF/33754-1612022. szem,
megkereseseben a 7112015. (lll. 30. ) Korm. rendelet 28. S ('l) bekezd6se 6s 5. mell6klet l. lebldzat 7.

pontjaban megjel0lt, a termofOld mennyis6gi v6delmere vonatkozo szakkerdes tekinteteben

szakvelemenyt kert a BFKH Foldogyi Osztalyt6l, PMKH Foldhivatali Osztaly 4.-tdl, PMKH Foldhivatali

Osztaly 6.-t61, PMKH Fdldhivatali Osztely 12.-tol. A BFKH Fold0gyi Osztaly 500527/2022. szem1

level6ben, PMKH Foldhivatali Osztaly 4. 14290-212022. szam0 leveleben, PMKH Foldhivatali Osztely

6. 1552912022. sz6mo leveleben, a PMKH Fdldhivatali Osztaly 12. 19.14412022.10.26. szamU

leveleben megadta szakv6lemenyet, melyet a Kornyezetvedelmi Hatosag a donteshozatal soren

flgyelembe vett.

BFKH Foldhivakli Osztaly 50052712022. sz6mi szakvelemenyeben a rendelkezo r6szben tett

el6ir6sokat az alabbiakkal indokolta, valamint az alebbiakat Allapitotta meg:

,,A 71. s2,m0, RAkospatota * t-Jjpest - Vecr,tdt - Vdc kAzAtti vasAtuonal ebverosi cAM feileszts.s're, a

Feleslegess6 veb szakasz bonbsera, valamint kapcsol5dO (rj k'zuti fejlesztdsek es kAz(lti korrekci'k
megvaldsitesera vonatkozO nemzetgazdasdgi szempontbdl kiemelt jelentAsqgA Agyben a

KArnyezetuedelmi HabsAg PE-06/KTF/337 54-15/2022. szemon, term1f'ld mennyisegi v6delme

szakkerdes megismerese 
'rdekeben 

megkeresdssel fordult az lngatlaniigyi Habseghoz.
Tergyi beruhAzeshoz kapcsol6d0 kArnyezeti habsvizsgela eljArAsban megkUldAtt dokumentdci5 2.

szAm0 mell'kletet k'pez' listeban szerepl5 helyrajzi szAmok teteles ,tvizsgelesa sor6n

meg,llapithat', hogy a szakkOrdesben az lngatlan1gyi HatOsAg term1fald mennyisegi vqdelme

szemponuabd a rendelkezd reszben telsorolt budapesti termAfAldre rendelkezik haqskAnel 6s

ilbtekesseggel, mivel a k1lbrllefi fekvesA fAldreszletre (a kivelt megnevezesl fAdrdszlet kiveblevel)
kiterjed a lerm1f1ld vedelmedl sz6l6 2007- ,vi CXXIX. bNeny (Tfvt.) fOldv6delmi rendelkezesekr1l

szOl6 haalya.
Meg,Ihpithat6, hogy a beruh,zassal erinteft term'fAldekre az lngatlantigyi Habseg korebban

id1leges es vdgleges mds cdlu hasznosibs engeddlyt nem adott.

Megallaplthati tov,bbA, hogy a karnyezeti hatdsvizsgdlati eljerAs nem a TtuL 8/8. S 0) bekezdes

szerinti eljdres, bh,t a beruht)zo nen k6fte a fobvedehi elj,rAs lefolytat4set a kArnyezeti
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ha6svizsghlati ell,res keret€ben, ezed a bnn1foldek id6leges 6s v6gleges mAs c€l, hasznosibsa

e|Ares $AlAn fdldvedehi elj,r6s kereteben) a beruhdzAs, elsd ryenybevdtel megkezdese el6tt le kell

folytatni.

Mivel az egyes kazlekedesfelleszt6si projektekkel 1sszefaggO kazigazgat4si hat6s4gi ugyek

nenizetgazdasegi szempontbdl kiemelt jelent1segi Aggyd nyilvanlta)sAr'l ds az eljer1 hatdsigok
kiel6l6s4r6l sz1l6 345/2012. (Xll. 6.) Konn. rendelet G45n 2. Korm. rendelet) 1. 51) bekezdes, 1.

szemi mell6klet 2.1. pont,2.1.107. alpontja alapjAn lelen elj1res Ergya nemzetgazdas,gi szempontb5l

kiemelt jelent1s'gl dgy 6s nemzetgazdasAgi szempontbdl kiemelt jelentdsegi kozlekeddsi

infrastrukttira-beruhAzAssal 1sszefuggO agy, tovAbbe a bNezett beruhAz,s a Tfvt. B $ (1) - (2)

bekezddse, 6s a 1r. S (2)-(3) bekezdese szeint el6it1 loldvqdelmi szemponlokkal nem ellent'tes, ezei
kornyezeti habsvizsgebti eljilr,sban kiaddsra kera16 kornyezetvedelmi engedely termofold mennyisegi

vedelme szempontb6l tett felbtellel megadhat6.

A 345/2012. Korm. rendelet 2. szbm(i me eklet 15. pontja 1ftelmeben a termAfalddel asszefaggo

engedelyezesre k4nyul1 hat6s1gi etj,rdsok vanatkozAs,ban - Budapestet 6rint1 termdfoldek

tekintetdben - az lngatlanagyi Hat6sag jer el.

Az lngatlan0gyi Hatosag hataskor€l a 71/2015. Korm.rendelet 28. S 0) bekezd's, valamint a
jogszab,ly 5. szem0 mell6klet l.6blezat B oszlopa, valamint a fAldmiiveles,gyi hatOs^gi 6s igazgatdsi

feladatokat e ab szeNek kijeloliserdl szdl6 383/2016. (Xll. 2.) Korm. rendelet 1. S-a, 36. S b) ponra,

37. S ft) bekezdese, ilbrckessegdt a 383/2016. (xlt 2.) Korm. rendelet 3. S (3) bekezdes b) pontja,

valamint a fOv'rosi es megyei kormenyhivatalokr1l, valaminl a j1rAsi (fdv5rosi kertileti) hivatalokrdl

sz6l6 862019. (lv. 23.) Korm. rendelet 2. S () bekezdese alapozza meg. (...)

PMKH Fttldhivatali Oszt6ly 4. 14290-212022 sz6mi szakvelem6ny6ben a rendelkezd reszben tett

eloiresokat az alabbiakkal indokolta, valamint az alabbiakat allapitotta meg:

,,A szakkerdes vizsgelabra a termdfold vedelm6r6l sz6l6 2007. evi CXXIX. toNeny (Tfvt.) 7., 8. 8/4. 5
valamint az 6ltal6nos kozigazgabsi rendtarlasr6l sz6l6 2016. 6vi CL. bNeny 55. S, 56. S alapjen

kerilt sor.

A Pest Megyei Kormenyhivatal Foldhivatali F5osztAly F5ldhivatali OsztAly 4. hat'skAret a T^n.7. 5 fi)
bekezdese €s a fAldhivatalok, valamint a foldmtivel,sigyi haldsAg/ 6s igazgatAsi feladatokat e eb
szeNek kijel1l,sdrdl sz6l6 383/2016. ('Xll.2.) Korn. rendelet 36. $ b) pontja 6s a 37. S () bekezdese

habrozza meg."

PMKH F6ldhivatali Oszt,ly 6- 1552912022. szam0 szakvelemenyeben a rendelkez6 reszben tett

e16iresokat az alabbiakkal indokolta, valamint az alabbiakat ellapitotta meg:

,,4 megkeresesben foglaltak alapjen megelbpibsra keralt, hogy a tervezett vasitvonal fejlesztesi es
bonqsi munkelabi term1faldet einbnek. (.. .)

Szakvelemdnyemet a termAf1ld vodelmerdl szbl6 2007.6vi CXXIX. tANeny rendelkezesei alapjAn
adtam ki."

PMKH F6ldhivatali Osztaly 12. 19.14412022.10.26. szeml szakvelemenyeben a rendelkezo reszben

tett el6ir6sokat az alebbiakkal indokolta, valamint az alabbiakat 6llapitotta meg:

,,4 term1fdld v6delmer'l sz6l6 2007. dvi CXXIX. bN6ny (a tovAbbiakban: Tfvt.) B/A. S-a szeflnt a

szakkdrdes vizsg'lata sordn a 8. 5 O)-(3) bekezdeseit kell alkalmazni.

A TM. 8. S 0) bekezd€se alapjAn, ha az ingatlanUgyi habseg m's habsAgak engeddtyezesi
eljar4saiban fAldvedelmi szakhat6sAgkdnt mdkodik kazre, a term1fold vedelmenek 

'Ndnyesit'seerdekeben €Nenyre ke jultatni, hogy az engedelyezesi elj,rds al6 esd bvekenysdg v'gzese,
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lebsftmdny elhelyezese, jogosultsAg gyako esa leheoseg szerinl a gyengebb minOsegA

tetmOfoldeken, a lehetd legkisebb medekA brm1lold igenybevdtel6vel tAftenjen.

A TtuL 8. S (2) bekezdose szerint figyeletnntel kell lenni arra, hogy a vizsg'lt foldreszletekkel

szomszedos tern1ldldek megfelel6 hasznasitatsA a brvezell tevdkenysag, ldtesitmeny ne

akadAlyozza.

A TM. 8. S (3) bekezdesenek megfelel6en a szakbat6segi hozzdj1ruhst meg kell tagadni, ha az

engedelyezes iranti kdrelem ,tlagosnal jobb min6s6g1 brmbfaldet erint, azonban a tervezett

tevekenyseg vegzesere, l,tesitm6ny elhelyez,sdre, jogosulbeg gyakorbsera hasonl1 k1rllm,nyek 6s

felEtelek eseten 6tlagos minOsegA vagy e agosnAl gyengebb mindsbgii term1faldeken is sar kerilhet.

Az igenybevetel rdszben belteriileti, reszben ktilter leti 6s z'ftkert fekves1, nagyobb reszben szdnto

mlvebsi 6gban nyilvAntaftott f'ldreszleteken val,sulna meg, a megl'v, vasltvonal menten. A
faldreszbtek ig,nybevetele ellen jelen eljarAs keretei kAzoft foldvedelmi szempontb'l kifoge* nem

emeltem.

Az egyes kozlekeddsfejlesztqsi Wojektekkel dssze,'rggd k1zigazgabsi habsegi Agyek

nemzetgazdas1gi szempontbOl kiemelt jelenfisegit nggye nyilveniteser5l es az eljer, hat1s,gok
kijeldbserail sz'l6 345/2012. (Xll. 6.) Korm. rendelet nemzetgazdas'gi szempontb'l kiemelt
jelent'sqg1vA nyilvenlbtta a brgyi kornyezetv'delmi hat6s6gi engeddlyezesi euere*.
Tejekoztatom tovAbbA, hogy a TtuL 10. 5 () bekezdese alapj,n ingatlanAgyi hatosegi engede yel

lehet termdfaldet mes ceha hasznositani. A Ttut 9. 5 O) bekezdes a) pontja szerint a term6fdld mes

celA hasznosibs4nak min5stl a term'fAld olyan id1leges vagy vegleges igenybev€tele, amellyel a

term1fAld a bvebbiakban mez1gazdasdgi haszno |.dsra iddlegesen vagy vqglegesen alkalmatlanna

vdlik. A Ttut.7. S fi) bekezdese ddelmeben a foldv6delmi e|Arest az ingatlanlgyi hat5sdg folytatja le.

A Tfvl. 24. S O) bekezdes (D pontjenak megfeblAen fdldvedehi birsegot k)teles fizetni az, aki a
termdf'ldet enged'ly nOlk,l hasznosftja mes ceka."

Erd6v6delmi szempontbol
A Kdrnyezetv6delmi Hatosdg PE-06/KTFi 33754- 1712022. es PE-061KTF 1337544412A22. szem,
megkereses6ben a 7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet 28. S (1) bekezd6se es 5. melleklet l. tablazat 6.

pontj6ban megjelolt, az erdct vedelmere vonatkoz6 szakk6rd6s tekintet6ben szakv6lemenyt kert PMKH

Erd6felligyeleti Osztelytol es HMKH Erd6szeti Osztalytdl. A PN4KH Erd6felUgyeleti Oszt6ly

PE/ERD0/9231-2/2022. szemon, a HMKH Erddszeti Osztaly FIEi EO/7 653-212022. szamon megadta

szakvelemenyet, melyet a K0rnyezetvedelmi Hat6sag a d0nteshozatal soran figyelembe vett.

PMKH Erd6fel0gyeleti Osztely PE/ERDO/9231-2/2022. szemu szakv6lemdnyeben a rendelkezo

reszben tett el6irasokat az alabbiakkal indokolta, valamint az alabbiakat allapitotta meg:

,(...) A szakkerdes vizsgAlab sorAn az erdeszeti habs1gnak brgyi beruhezes kapcsan az erdAre

gyakorolt habsokat, illetve amennyiben a vizsgAlt beruhezes vagy tevdkenyseg erd1 ig,nybevdbevel
j'r, akkor ezen t1l az erdd ig,nybevotel engedelyezhet'seget kelleft vizsgdlnia, ha ugyanezt a

szakk,rddst korebban onelb eljeresban vagy szakhat6sAgkent nem vizsgblta.

A kerebmhez melbkelt - elektronikus lton kozzdteft - dokument1ci', valamint az agyfel eltal

megklldatt digitalis torkopi 6lbmany szerint a tervezett beruhezes 
'rinti 

az al1bbi

fdldreszbteken/aheszbteken talSlhat6, az erddr1l, az erdd vedehqrd As az erddgazdAlkodesr'l szdl6

20A9. evi Xtr1vll. toNeny (tovabbiakban Evt.) 6. 5-a szerinti (az Orszegos Erddelbmeny Ada$erban a

zer,jelben megadott erdiireszlet jellel nyilvenbftott) erddk, illetve az Evt. 13. 9-a szerinti (az Orszdgos

Erdti'lbmeny Adafterban a zer5jelben megadoft Tl, NY egyeb rdszlet jellel nyilvenbrtoft)

erd1gazdekodesi bvekenys,get k,zvetleniil szoqel' lAldteralelek (tisz$sok, illetve nyiladOkok)

tertibbt, a teNezett beruhez's azok ig'nybevetebvel jar. $z Evl. 13. S (7) a) pontja edehdben az
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erddgazddlkodAsi levdkenyseget kdzvetlenUl szobeb tAldbrlletre e tdNeny rendelkezesei koziil az

erdo igenybevebbre (77-85. S) vonatkozd rendelkezeseket is alkalmazni kell.)

Erintett erddk, illetve erd1gazdekodesi bvdkenysdget kozvetlenal szolga16 loldter0letek:

- Budapest XV. keralet 098039h hrsz (30 A),

- F6t 031,2 hrsz (13 A), 033 hrsz (50 A), 034/2 hrsz (14 D), 036h hrsz (14 C), 036/3 hrsz (14 A),

045/3 hrsz (? A, B, D, E, Tt, NY1, NY2),447 hrsz (5 L),050 hrsz (3 A),052 hrsz (3 B),054 hrsz

(4 A, NY3),0257/58 hrsz (40 B),223/1 hrsz (50 B),

- Mogyor6d 03/6 htsz (52 G), o3h8 hrsz (52 G), 0367/1 hrsz (121 A, NY), o372/4c hrsz (52 H),

0375/132 hrsz (120 B),

- Veresegyhatz 025a hrsz (38 l),039h hrsz (27 D, E), 046 hrsz (44 E, l), 048/4 hrsz (44 D),0146/3

hrsz (36 D), A146/10a hrsz (36 D),2548 hrsz (38 G, NYj),2549/6a hrsz (38 Tl)

A egyes kAzlekeddsfejleszt5si prcjel<lekkel )sszefAggd kAzigazgat1si habsegi Agyek

nemzetgazdas1gi szempontbOl kiemelt jelent6s6g1 nggyd nyilv'nitasdr1l 6s az eljdro hat1segak

kielal,sor'l sz6l6 345/2012. (Xll. 6.) Karm. rendelet 1. mellaklet6nek 2. Vas,ti projektek 2.1.

Orsz6gos vaslti kozlekedesi projeklek 2.1.107. pantja alapj^n a 71. szeml Sikospalola-uJpest -
VeresegyhAz - Vec) vasittvonal teNezett feleszt6se nemzetgazdasegi szempontbdl kiemelt

jele nt6segA be ru h 6zAs n ak mi ndsal.

Fentiek alapjdn - tekintettel az Evt.78. S @) bekezdOsere - a beruh1zes kAzerdekkel val6 asszhangj1t

veblmezni kell, igy a sz'ban forg6 teruletek igenybeveteb elvi szinten engedelyezhet1.

Jelen szakvebmenyem nem min5s1I igenybevebli engedelynek. Erd1teralet tervezeft igenybevdtele

eseEn az Evt. 77-78. 5-a szerint elizetes engedelyezdsi eljares lefolytatAsa szrksdges. Fentiek miatt

a tervezett beruh,z,ssal €rintett ter1lete vonatkoz1an az Ev[ 77. S szerinti igenybevebl

engedelyezqsere irdnyul5 kerelmet ke benylrjtani az erdeszeti hat5sbghoz ,gy, hogy az eleres
legkes1bb a teNezett igenybevdtel megkezdesdig lefolytathatd legyen. Az erdAt ein6 keros habsok
kompenzelesa a fent nevezett engeddlyezesi eljAres sorAn megtoftenhet.

Az erdeszeti habsegnak emellett az erdore gyakorolt hatdsokat kellett vizsgehia. A berult1zAssal

kdzvetlenil drintett br1lebk kArnyezetOben az Evt. hat'lya al6 tadozd erdok blelhat6k, melyekre

azonban a szOban forgi beruhAzis vArhat,an nem lesz olyan meddkl keros habssal, amely

korl ebz 6 st te n n e szl,ks6gesse.

Felhivom a figyelmet egyAttal arra, hogy a dokumentAci,ban szintdn szerep16 vechaftyeni, vecret6ti,

csdriigi 6s vAci ingatlanok a 61/2017. (Xll. 21 ) FM rendelet 5. melbklete szerint a VAci erd1teNezbsi

kArzebe es igy a f1ldmAvebsngyi hat'sAgi es igazgabsi teladatakal elbtd szervek kijelAleserAl sz'l6
383/2016. (Xll. 2 ) Korm. rendelet 2. sz,mi mell4klele szerint az erdeszeti habsegkent elJer' Heves
Megyei KormAnyhivatal illetekess6gi terlletdhez taftoznak.

A Pest Megyei KormAnyhivatal Faldm1vees)gyi 6s Erdeszeti F6os elyenak i/6t6kess6get a

fdldmAvebsngyi hat1s1gi ds igazgatesi feladatokat ell6td szervek kijel1l's4rdl sz6l6 383/2016. 6ll. 2.)

Korm. rendelet 2. szAm(t me ekbb, valamint az EvL vdgrehajtesAra kiadoft 61/2017. (X11.21.) FM
rendelet (Vhr.) 5. me eklete ieloli ki."

HMKH Erd6szeti Osztaly HE/EO/7653-212022. szdmri szakvelemenyeben a rendelkezo reszben tett
e16irdsokat az alebbiakkal indokolta, valamint az alebbiakat allapltotta megl

,,(...) A dokumenbci6t megvizsgAlva megdllapitottam, hogy a beruhdzes erd1ter1let igdnybevetellel
jer.

Az eddrdl, az erdd v0deher6l es az erdogazdelkod,sr1l sz'l6 2009. 6vi XXXV|l. tv. (a tovabbiakban
Evt). szerint:

,,77. (1) Az erdA igenybevetele b) az erdO termel'sbdl val6 kivonAsAval j6rd btesitm,ny ethelyez,se
vagy tevdkenyseg gyakothsa (a bvebbiakban: termel,sbdl kivaned;"
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78. S (2) Az erd6 igenybevebl,hez az erddszeti hat1sag el1zetes engedelye sz,ksdges. Az erd1t

kizdr,lag az engedblyben megjeldlt hat6rid6n beli:tl, 0s az abban meghabrozoft celra lehet igenybe

venni.

80. S P) Az erdd leNezett igenybev,tel'hez - kdrelemre - az erdeszeti hat'seg legfeljebb negy 6vig

€rvenyes elvi enqedelyt adhat Ez eselben a k'relemnek nem felblele az erd1re vonatkozo

tulajdonjogon vagy mAs Jogcimen fennall6 rendelkez,si jog igazol,sa.
(4) Az elvi engedely ervenyessegi idejen beliJl kezdemdnyezelt ig'nybevdteli elj4res saren az

erdeszeti habsegoL szakhabseg kAzremdk)ddse esetdn a szakhat'segot az elvi engeddly azokban

a kerdesekben, amelyekrdl kifejezetten rendelkezett, akkor is koti, ha id1kazben a jogszabelyok,

valamint a kOtelez6 hatosAgi el1h,sok megvelbztak. Az elvi engedely alapjen az erdd igenybevAbb
nem kezdheto meg."

Fentiekre tekintettel a rendelkez6 reszben foglaltak szeint dAnbftem.
Ddntdsemet az 6ltal6nos kAzigazgal1si rendtaft^srdl sz5l6 2016. 6vi CL. tdNdny (a tov'bbiakban:
Axr.1 ss-sl. s-al, s0. $ (1),81. 5 o bekezdesei alapjen hoztam meg.

A jogorvoslatr6l val6 bjdkoztatast az Akr 1 12. S-a alapjan adtam.

A hivatal haqskaret a foldmive6sdgyi habsAgi es igazgaqsi feladatokat elbt6 szervek kijel6l6sdr5l

sz6l6 3$nU6. (Xll.2.) Korm rendalet (bvebbiakban: Rorm. rend.) 11.5 (1) bekezdAs, itbrckessdget
a Korm. rend. 2. sz1mu me eklete 

'llapitja 
meg.

A kiadm,nyozAsi jog a f,verosi es megyei kormenyhivatalok szervezeti 6s mdkAde1i szabAlyzater1l

sz6l6 10n022. (lX. 22.) MvM utasit,s 20. S-en, valamint a Heves Megyei Kormenyhivatalt vezetA

Konnenymegbizoftnak a Heves Megyei Kormdnyhivatal kiadmdnyozasl 6s helyeftesitqsi
szabelyzatdrol s2616 3/2020. (ll.2B.) utasites 3. S-enak, 12-14. 5-enak rendelkez'sein alapul."

A Kornyezetvedelmi HatOs6g az e\ehsa sordn vizsgalta a 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet, illetve

annak 6. 6s 7. szemU mell6klete alapjan a telepitesi hely 6s a feltetelezhet6 hatasteruletek

ezekenyseg6t, valamint a verhat6 kornyezeti hatasok jellemz6it. Osszess6geben az eljarasba bevont

szakhat6sagok, valamrnt a Kdrnyezetvddelmi Hatos6g a kornyezeti hatesvizsgalat soran a tervezett

tevekenys6ggel kapcsolatban kize16 okot nem tal6ltak.

Felhivom a figyelmet, hogy jelen hatarozat az l. pontban foglalt alapadatokkal meghatdrozott

tevekenysgg vegz6sOre jogosit.

Felhivom Ktirnyezethasznal6 figyelm6t, hagy a kiirnyezet vodelmenek 6ltabnos szab,lyair6l
sz6l6 1995. 6vi Llll. tdrv6ny (a tovabbiakban: Kvt.) 72. S-a 6rtelm6ben ,,a kdrnyezetvadelmi
hatOsdg a kiirnyezetvAdelmi engeddlyt vagy az egyseges kdrnyezethaszneb enged€lyt
visszavonja, ha a veglegess{ velestd szamibtt 6t iven beliil a tevekenyseget, illetve az ahhoz
sztjks6ges 6pitdsi eldkeszitdsi munk,kat nem Rezdtak meg, illet6leg ha a jogosult nyilatkozik
arrol, hogy a k6nyezetvedelmi engeddllyel vagy az egysages kdrnyezethasznelati engedA yel
nem kiven 6lni, bvebbe akkor is, ha az enged€lyezdskor fenne 6 felt€telek l'nyegesen
megveltoztak.

A Dokumentaci6ban 6s kiegeszlt6seben nem kerillt - megjeldlve, elkulonitve - ismertetesre olyan

adat, amely a 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet 6. szamil melleklet 7. c) pontja szerint minositett

adat, vagy amely a Kdrnyezethasznal6 szerint uzleti titkot kepez.
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A K6rnyezetvedelmi Hatoseg dOnt6s6t a fent hivatkozott jogszab5lyhelyeken tfl a Kvt. 71. S (1)

bekezdes b) pontja, a 314/2005. (Xll. 25.) Korm. rendelet 10 S (4) bekezdes a) pontja alapjen - az

Akr. BO. S (1) bekezd6s6ben es 81 S (1) bekezddseben foglaltak figyelembevetelevel - a rendelkezo

reszben foglaltak szerint dontott.

Tergyi 0gyben a K0rnyezetvedelmi Hatos6g PE-06/KTF/33754-412022 szemon tej6koztatta a

Kdrnyezethasznal6t arr6l, hogy a Ergyr eljdrast az Akr a3 S (2) bekezdese alapjan teljes eljAr6sban

folytatla le. Tekintettel arra, hogy a Kornyezetvedelmi Hat6sag jelen hatarozattal az ogy erdemeben

dOntest hozott, ezed az Akt. 51. s-aban foglaltak alapjan a fenti szAmU t6jekoztatesban foglaltakhoz

nem kapcsol6dnak joghatesok.

A Kornyezetvedelmi Hat6sag a rendelkezd rdszben foglalt eloirasokat a jelenleg hatElyos

jogszabelyok figyelembevetel6vel tette.

A KOrnyezetvedelmi Hat6sag megellapitotta, hogy a 314/2005. (Xll. 25.) Korm rendelet 10. $
(7) bekezdes6ben foglalt kize16 feltetelek nem 6llnak fenn.

A K0rnyezetv6delmi Hatosag jelen engedely ervenyessegi idejenek meg6llapltasiin6l figyelembe vette

a 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet 11. S-ban foglaltakat

Fethlvom a figyelmet, hogy a kornyezetvedelmi engedely el6iresaitol elter6en folytatott tevekenyseg,

k0rnyezetvesz6lyeztetes vagy kdrnyezetszennyezes esetdn a Kdrnyezetvedelmi Hat6sag jelen

hatarozat V. fejezet6ben foglalt jogkovetkezmenyeket alkalmazza

A K6rnyezetvedelmi Hatosag a hatirozatot, a Kvt. 71. S (3) bekezdese alapJen - figyelemmel az Akr.

88. S (3) bekezdesere - a hivatalaban es a honlapjan kdzzebszi, tovdbba a 31412005. (Xll. 25.) Korm.

rendelet 10. S (3) bekezdese alapjan megkuldi a jegyz6knek, akik ktitelesek a hatarozat

k6zhezv6tel6t ktivet6 nyolc napon beltil gondoskodni a haterozat teljes sz6veg6nek nyilvanos
kdzz6t6tel6r6l. A jegyz6k a hatArozat ktizz6t6tel6t ktivet6 ot napon beliil taj6koztatjak a

Ktirnyezetv6delmi Hat6sagot a kozz6t6tel idopontl616l, helye16l, valamint a hatarozatba va16

betekintesi lehet6sdg modjdrol.

A bir6sAg illetekesseg6t a kAzigazgatdsi perrendtart'sr6l szol6 2017. evi l. torveny [a tovdbbiakban:

Kp.l 13.5 (1)-(3) bekezdesei alapjan allapitotta meg a Kornyezetvedelmi Hatdsiig. A keresetlevel

benyijtasanak helye 6s ideje a Kp. 39. S (1) bekezdese alapj6n kerult meghatarozasra. A
kozigazgatasi per illetekenek m6rteket az illet,kekrdl szol6 1990. 6vi XClll t6rv6ny 45/A. S (1)

bekezd6se, megfizetesenek m6d.let a 74. S (1)-(1a) bekezdese halerczza meg, az illetekfeljegyzesi
jogrol a 62. S (1)bekezdds h) pontja rendelkezik.

A t6r9yalas tart6sa iranti kerelem lehetosege16l va16 taj6koztatas a Kp. 77. S-en alapul, amety szerint,
ha egyik fel sem keri targyales tadasiit, 6s azt a bir6s6g sem tartja sztlksogesnek, a bir6seg
tergyalason kiv0l hateroz. Tergyal6s tartesat a felperes a keresetlevelben, az alperes a vediratban

kerheti. Ennek elmulaszt6sa miatt igazolasi k6relemnek nincs helye.
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A hatarozat elleni fellebbez6s az Akr. 116. S (1) bekezdese alapjen kizArt. A haterozat birosagi

felulvizsgalatanak lehet6seget az Atr tta 5 (1) bekezdese es 112 S ('1) bekezdose biztositja.



Azonnali jogvedelemre vonatkozo tajekozEtes a Kp. 50. S (1)-(3) bekezdesein alapul. Az azonoalt
jogvedelemre irAnyulo kerelemben reszletesen meg kell jelolni azokal az indokokat, amelyek az

azonnali jogvedelem szuks6gess6g6t megalapozzak, es az ezek igazolSsera szolgal6 okiratokat

csatolni kell. A kerelmet megalapozo tenyeket val6sziniisiteni kell.

A 2006. evi Llll. torveny hatelya ala tadoz6 kiemelt jelent6s6gr.1 Ugyekben e torveny 7. S ('1)

bekezdese alapjan a kozigazgatasi perben a jogi kdpviselet kotelezd. Ugyanezen S (3) bekezd6se

szerint a perben a beadvanyok benytjt6sa 6s a hivatalos iratok kezbesit6se elektronikus oton t0rtenik.

Jelen haurozatot a K0rnyezetvedelmi Hatosag a karnyezetvddelmi hat'sAgi nyilvAntaftAs

vezebsenek szab,lyairol szdl6 5B/2019. (Xll. 18.) AM rendelet alapjdn hat6sagi nyilvantartasba veszi.

Tdjekoztatom tovabba, hogy az E-irgyintezesi tv. 9. S (1) bekezdese, valamint a 108. S (5) bekezd6se

alapj6n a 9. S (1) bekezdes6ben felsorolt ugyfel, szervezet, szerv, kepvisel6 stb. elektronikus

0gyintezesre koteles.

A Kdrnyezetv6delmi HatdsAg kornyezetvedelmi felada! es hataskoret, valamint illetekesseg6t a

kArnyezetvedelmi hatds6gi ds igazgatdsi feladatokat e eb szeNek kijebleser5l szbl6 62412022. (X||.

30.) Korm. rendelet 2. S, 5. S (1) bekezdesanek c) pontja 6s (2) bekezdese; termeszetvedelmi feladat-

6s hateskor6t, valamint illetekessegel a 62512022. (Xll. 30.) Korm. rendelet es 2. S, 6. S (1)

bekezdesenek c) pontja 6s (2) bekezdese; a hullad6kgazdalkodesi feladat- 6s haEskoret, valamint

illetekesseget a hufiaddkgazdelkodas, hatOs6g kijel'bserd sz6l6 12412021. (lll. '12.) Korm. rendelet

szabelyozza.

Jelen dontes a kozl6ssel k0l6n ertesit6s n6lkirl, a tdrveny erej6n6l fogva vdglegess6 valik az Akr. 82. S

(1) bekezdese alapjan. A 2006. evi Llll. torv6ny 2. S (1) bekezdese alaplen a kiemeit jelentosegr:i ngyben

eljaro hatosag az iltala meghozott donteseket - az elj6r6s soran a szemalyesen az Ugyfelnek szol6

vegzesek kivetelevel hirdetm6nyi Uton kozli. A (2) bekezdes e(elm6ben a hirdetm6ny Utjdn kozolt

dontest a hat6s69 hirdet6tablajen val6 kifrlggeszt6s6t koveto 5. napon kell kozoltnek lekinteni.

Budapest, 2023. januet 18

dr. Tarnai Richard f6ispen
neveben 6s megbizasabol:

dr. Cserk[ti Szabolcs s. k.

foosztalyvezet6

)

+A kiadmany hiteleiil

Kapiak: 0gyintez6i utasitas szerint
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