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rcozrEMÉNY

Az rigy tárgya: Nemzeti Infrastruktura Fejleszto Zrt., Mez berény és Békéscsaba kozott a 47. számir
fcíriton elvégzett fejlesztések teljesítmény értékelésének engedélyezési e|járása

Iktatási száma: 9292ll20l4.

Az eljárás megindításának napja: 2014. május 16.

Az adott tig]rfajtára irán}zad rig.vintézési határid : 3 h nap,.
Azigyintézésí határid be nem számitbele |akozígazga1ási hat sági eljárás és szolgáltatás általanos
szabáIyair l sz l m dosított 2004. évi CXL. torvényi(a továbbiakban: Ket.) 33. $ (3) bekezdése
alapjanl:

a) a hatáskori vagy illetékességi vita egye etésének, valamint az eljár hat ság kijelolésének
ídotaftarna,

b) a jogsegélyeljárás id tartarla, továbbá a 36. $ (2) bekezdése alap1an adatnak a
nyi lvántartásb l tortén b eszerzéséhez sztiks ég es i d ,

c) a hiányp tlásra, illetve a tényáIlás lisrtÍ.zásához sztikséges adatok kozlésére irányul
felhívást i' az annak teljesítéséig terjed id ,

d) a szal<hat ság e|járásanak id tart ama)
e) az el1átás felfirggesztésének id tartama)

0 a 7 0. $ ( 1) bekezdésében szabáIyozott eljárás id tart arÍIa)
g) a hat ság mríkodését legalább egy teljes napra ellehetetlenít izemzavar vaw más

elharíthat atlan es emény idotartarna,
h) a kérelem, a dcintés és egyéb irat fordításához sztikséges id ,j) a szakért i vélemény elkészítésének idotartama,
k) a hat ságl megkeresés vaw a dontés postára adásának napját l annak kézbesítéséig terjed

id tartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési
iigygondnok ritján tortén kozlés idotartama.

Az iieyintéz neve/elérhet sége: Szelezsán Erika
Gyula, Megyeház u. 5-7 .

06 (66) 362-944ts0207

A kozlemény kozzétételének id pontja:2014.jrilius 10. - 2\l4.j lius 25.

A kérelem és mellékleteinek elérési helye: ftp.tiktvfkir.hu
F e lha szn á l n év z kozzetetel @tiktvfkir. hu
Jelsz : gyula
(Javasolt webbongész : Mozilla Firefox)

U5Ugyfélfo gadás: Hétftí:8:30-12:00; Szerda:8:30-12:00, l3:00-l6:00; Péntek 8:30_12:00



A kornvezethasznál adatai

Engedélyes
Neve: Nemzeti lnfrastruktura Fejles Zrt.
Címe: 1134 Budapest, Váci ut 45.

Azut kezel jeNeve: 
Magyar KozritNonprofi tzrt.Békés Megyei Igazgat ság

Címe: 5600 Békéscsaba, Szabadságtér 7-9.

A beruházás által érintett tertiletek

A vizsgált ritszakasz Magyarcrszág dél-keleti részén, a Dél-AlÍ ldi Régi n beltil Békés megyében,
Mez berény, Kamut, Murony, Békéscsaba teleptilések kozigazgatási teniletén helyezkedik el.
A meglév 47. sz. f t nyomvona|Ín halad ilt fejlesztése, építése (szélesítése) során
mezogazdasági miívelés alatt álI szánt és gyep tertiletek voltak érintettek (keriiltek kisajátításra).

A megval sult beruházás ismertetése

Alapadatok

1. szakasz LI0+650 - 1 15+810 km sz. L : 5160 m
2. szakasz IL6+046 - 122+113 km sz. L: 6067 m

Osszesen:11227m
A kies 1 1 5+8 1 0 _ 116+046 km szak asz (L: 236 m) onáll tervben szerepelt.

Út 3ettege : kiiltertileti
Kornyezeti korÍilmények: síkvidék
Kozrit osztálya: II. rendií f<írit

Tervezési osztály: K.IV.A
Tervezési sebesség: 90 km/h
Forgalmi sávok szátta:2 x 1

Forgalmi sáv szélessége: 3,50 m j'''-'----\
Burkolat szélessége: z]so m ,/''
Csom pontban a feláll sáv szélessége: 3,00 m
Padka szélesség e: 2,25 m
Koronaszélesség: 12,00 m

Tervezési szakasz kezdete a szintbeni vasriti átjár a 110+650 km sz.-ben, végszelvénye pedig a
korábban felirjított,I22+L13 km sz.-ben Lévo, meglév uthoz val csatlakozás.
A fejlesztésre kertilt rit a 110+650 _122+113 km sz kozottiszakaszonaz országos háI zatfejlesztési
koncepci nak megfelel en a 47 . sz. ftírit nyomvonalán halad.

Me géprilt p ályasz erkezet
. Pályaszerkezet méretezés ll,5 t tengelyterhelésre.
. Típus pályaszerkezet 200 mm vastagságu hidraulikus kot anyagu alapréteggel 190 mm

aszfalt.
. Megépi.iltpályaszerkezet:

Osszesen : 190-200 mm

Összesen : 390 mm

Összese n :645 mm

2ls



Me eéptilt pál yas zerkez et szél esítésnél (f(ip ályaL

Megéptilt pálvaszerkezet fcjldrit csatlakozásnál. szerviztiton. kapubejár knál
> /'AC 1 1 hengerelt aszfalt kop réteg: 3,5 cm
>1 AC22 kot (F) hengerelt aszfaltkot réteg:7 cm
yl M56 mechanikai stabilizáci alapréteg: 20 cm

Megéprilt pályaszerkezet kerékpáruton
AC 8 hengerelt aszfalt kop réteg: 3,5 cm

Megéptilt gályaszerkezet buszobolben

Buszobol lelép sziget

Sárráz n

Nemesített padka

Tengelys ly mér gépjármtí feláll hely

. Megéptiltpályaszerkezet er sítésnél

Ugyfélfogadás: 315



Az tizemelés titemezése

Forgalomba helyezés éve: 2010 év.

Tervezési élettartam fele: 1512: 8 év.

Forgalom számítás éve: 2018 év.

A terv ezett b eruh ázás hatástertil ete

Négy helyen, az rít tengelyét l 6,5 m távoIságban, 2,0 m magas zajámyékol falak épÍiltek
fabetonb 1, vezet korlát védelemmel és p tpadka kialakjtásával'
Zajárnyékol falak helye az alábbi:

Szelvény Hossz Alaptest oldal Helye
. 111+729-|11+779 km 50m 13 balo. mellékuton (Mez berény,

0367 14lttsz. tanya védelmére - csak ideiglenes tart zkodásra szolgril épiilet)
. 112+240-||2+280 kn 40 m 11 balo. kerítés el tt (Mez beraty'

0369/5 htsz. tartya védelmére - csak ideiglenes tart zkodásra szolgríl épiilet)
. 112+580_112+620 km 40m 11 balo. padkrín (Mez bereny,

0369/4 ltrsz. tarrya védelmére - csak iíllattartásra szolgríl épi.ilet)
.122+060-122+096km 40m 11 jobbo. padkrín @ékéscsaba,

Fels nyomás 17 6 . tanya védelmére _ áland an lakott)

A hatásterÍilet ríltal érintett ingatlanok pontos helyrajzi szímai a k áemény meilékletében
megtalálhat k.

A Ket. 15. $ (1) bekezdés értelmében ngyfél az a természetes személy vagy jogi személy, továbbá
jogi személyiséggel nem rendelkez szewezet, akinek jogát vagy jogos erdekét az tigy erinti.
A Ket. 15. $ (3) bekezdés alap1Ín az (l) bekezdésben foglaltak vizsgílata nélktil tigyfélnek min siil
jogszabríly rendelkezése esetén az abban meghatmozott hatrfuteriileten lév ingatlan hrlajdonosa és

az, akjnek az tngatlanra vonatkoz jogát az ingatlan-nyilvríntartrísba bejegyeáék.
A Ket. 15. $ (5) bekezdése szerint, meghatiírozott iigyekben t wény az iigyfél jogaival ruházhatja
fel az érdekvédelrni szervezeteket és azokat a trirsadalmi szervezeteket, amelyeknek a

nyilvántartrísba vett tevékenysége valamely alapvet jog védelmere vagy valamilyen k zérdek
érvényre j uttauására irrínyul.
A k myezet védelmének ríltalános szabrflyair l sz l 1995. évi LIil. t rvény 98. $ (1) bekezdése

kimondj4 hogy a k myezetvédelrni érdekek képviseletére létrehozott egyesiileteket és más,

politíkai prártnak, erdekkepviseletrrek nem mintísiil - hatrásteriileten miíktid - trírsadalmi
szervezeteket a k myezetvédelmi k zigazgatÍsi hat sági eljárásokban a miík dési terÍiletiik n az
Íigyfel jogríllása illeti meg.

A feltigyel ség az ,sszes adat ismeretében határoz és a k myezet védelrnének rílialrínos szabrílyak l
sz l -t bbsz rm dosított- 1995' évi LItr. t wény 77. $-a alapjrín az alábbi diintéseket hoáatja:

. a teljesí nény értékelést j vríhagyrása, vagy

. k myezetvédelmi mÍík dési engedély kiadása.

4lsÜgyf élf o gadás: Hétf :8:30-12:00; Szerda:8:30-12:00, 13:00-l6:00; Péntek 8:30-l2:00



Tájékoztatásul kozlom, hogy az igyben keletkezett iratokba _ az ugyíntéz vel tortén el zetes
egyeztetést ktivet en - betekinthet, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

Felhívom L figyelmet, hogy az iiggyel kapcsolatban a feltigyel ség kiizleményének
megielenését l számított 15 napon beltil lehet észrevételt tenni.

Ugyfélfogadás: Hétf :8:30_12:00; Szerda:8:30-12:00, 13:00_l6:00;Péntek 8:30_12:00 )/)


