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HATAROZAT

I.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére, a Mezőberény és Békéscsaba között a 47 . szétmtt
főút 110+650'-122+113 km szelvények közöttt szakaszáta elvégzett fejlesztésekre vonatkozőan, az
UVATERV Zrt. által elkészített 52.3101207 tervszámú teljesítmény értékelési dokumentáciot az
alábbi feltételekkel
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Trárgy: Mezőberény és Békéscsaba között a
47. számű főúton ebégzett fejlesztések
telj esítményértékelésének j óváhagyása

Ügyfél: Nemzeti tnfrastruktur a F qlesztő Zrt.
1134 Budapest, Váci tlt 45.

KÜJ: 100 365 768

jóváharyom:

Azilt üzemeltetését a környezet szewtyezését és krárosításátkizáÍő módon kell végezni.

Az tttpálya hó- és jégmentesítése során lehetőség szerint kerülni kell a NaCl alapú anyagok
használatát.

A pályaszakaszon beleértve a pihenőket található hulladékok folyamatos
összegyűjtéséről és megfelelő kezeléséről gondoskodni kell a vonatkozó
hulladékgazdálkodási jogszabályok előírásai alapján.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbő| az út üzemeltetése által okozott zajterhelés a területre
érvényes hatarértékeket nem haladhatja meg.

Ameruryiben az ineneltetés és felhagyás ideje alatt a környezeti elemeket _ levegő, talaj _
veszélyeztetó vagy szennyező káresemény történik haladéktalanul intézkedni kell a
vészhelyzet, i11. a szennyezés megszüntetéséről, és egyidejűleg értesíteni kell az I. foku
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot, a SzeÍrnyeződésről, és az elhiírítása
érdekéb en tett intézkedés ekről.

6. A tevékenységek esetleges felhagyása esetén felhagyási tervet kell készíteni.

7. A tevékenység teljes vagy részleges felhagyása esetén szükséges munkálatoknak a
kiilönböző környezeti tétyező|<re gyakorolt hatását az elérhető legjobb technika
alkalmazásával a lehető legkisebb mértélaíre kell csökkenteni.

4.

5.

Ügyfélfogadás: Hétfő:8:30-12:00;Szerda:8:30-12:00, 13:00-16:00;Péntek:8:30_12:00 t/11



II.

Az eljárás során megkeresett szakhatóság feltételei, melyeket be kell tartani

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatőság |gazgatő-helyettesi Szervezet Területi
Vízügyí Hatósága a 38-3 l20l4lYY számú szakhatósági állásfoglalása szerint:

1. ,,A csapadékvíz elvezető vízilétesítményekre vonatkozó vízjog iizemeltetési engedélyt be
kell szerezni az I. fokú vízúgyi hatóságtól.

2. A vizjogs engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szőlő |811996.
(u. 13.) KHVM rendelet előírásainak megfelelően összeállitott vízjogi üzemeltetési
engedély iránti kérelmet legkésőbb a kömyezetvédelmi működési engedély jogerőre
emelkedésétől számított 60 napon belül kellbenyújtani az I. foku vínlgy hatósághoz.''

nI.

A tevékenység jellemzői

]. Környezethasználó adatai

Neve : Nemzeti Infrastruktur a F ejlesztő Zrt.
Címe: 1134 Budapest, Váci tlt 45.

Azutkezelője
Neve: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei lgazgatőság
Címe: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.

2. A beruházás által érintett terüIetek

A vizsgált tltszakasz Magyarország déI-keleti részén, a Dél-AlÍöldi Régión belül Békés
megyében, Mezőberény, Kamut, Murony, Békéscsaba települések közígazgatási területén
helyezkedik el.
A meglévő 47. sz. fcíút nyomvonalán haladó út fejlesztése, építése (szélesítése) során
mezőgazdaság1 művelés aLatt álló számtő és gyep területek voltak érintettek (kerültek
kisajátításra).

3. A megvalósult beruházós ismertetése

Alapadatok

l. szakaszl 10+650 - 115+810 km sz. L : 5160 m
2. szakasz116+046-122+113 km sz. L:6067 m

Osszesen: 11227 m
A kieső 1 1 5+8 1 0 _ 116+046 km szakasz (L : 236 m) önálló tervben szerepelt.

Ügyfélfogadás: Hétfő:8:30_12:00;Szerda:8:30-12:00, l3:00_16:00;Péntek:8:30-12:00 2/t1



Ut jellege: külterületi
Környezeti körülmények: síkvidék
KöZttt osztáIya: II. rendű ftíút
Tervezési osztály : K.IV.A
Tervezési sebesség: 90 km/h
Forgalmi sávok szánta:2 x I

Forgalmi sáv szélessége: 3,50 m
Burkolat szélessége: 7,50 m
Csomópontban a felálló sáv szélessége: 3,00 m
Padka szélessége: 2,25 m
Koronaszélesség: l2,00 m
A megvalósult szakasz kezdete a szintbeni vasúti átjarő a l10+650 km sz.-ben, végszelvénye
pedig a korábban felújított, 122+113 km sz.-ben lévő, meglévő úthoz való csatlakozás.
A fejlesztésre került út a 110+650 - I22+ll3 km sz. közötti szakaszon az országos
háIőzatfqlesztési koncepciónak megfelelően a 47. sz. ftíút nyomvonalán halad.

Megépült pálvaszerkezet
. PáIyaszerkezet méretezés l1,5 t tengelyterhelésre.
o Típus pályaszerkezet 200 mm vastagságú hidraulikus kötőanyagű a|apréteggel 190 mm

aszfalt.
o Megépült pályaszerkezet:

Osszesen : 190-200 mm

Osszesen : 390 mm

Összesen :645 mm

. Megépült pályaszerkezet szélesítésnél (főpálya):

o Megépült pályaszerkezet foldút csatlakoziísnál, szervizűton, kapubejiíróknál

Ügyfélfogadás: Hétfő:8:30_12:00; Szerda:8:30-12:00, 13:00-16:00; Péntek:8:30_12:00 3ltt



. Megépültpályaszerkezetkerékpáruton
AC 8 hengerelt aszfalt kopóréteg: 3,5 cm

o Megépültpályaszerkezetbuszöbölben

o Buszöböl lelépő sziget

o Sárránőn

o Nemesített padka

o Tengelysúly mérő gépjármű felálló hely

. Megépültpályaszerkezet erősítésnél

4. Az üzemelés ütemezése

Forgalomba helyezés éve: 2010 év.
Tervezési élettartam fele: l5l2:8 év.
Forgalom számítás éve: 2018 év.

5. A tevékenység hatásterülete

Négy helyen, az tÍ tengelyétől 6,5 m távolságban, 2,0 m magas zajarrryékoló falak épültek
fabetonból, vezetőkorlát védelemmel és pótpadka kialakításával.

Ügyf é|fogadás: Hétfő:8:30_12:00;Szerda:8:30-12:00, l3:00-16:00;Péntek 8:30-12:00 4/tt



Zajárnyékoló falak helye az alábbi:
Szelvény Hossz Alaptest

o 111+729-11l+779km 50m 13

Oldal Helye
balo. mellélniton (Mezőberény,

036714 hrsz. tanya védelmére _ csak ideiglenes tartőzkodásra szolgáló épület)
o Il2+240-112+280km 40m 11 balo. kerítés előtt (Mezőberény,

036915 hrsz. tanya védelmére - csak ideiglenes tartőzkodásra szolgáló épület)
o 112+580-112+620km 40m 11 balo. padkrín (Mezőberény,

036914 hrsz. tanya védelmére - csak állattartásra szolgáló épület)
o I22+060-I22+096kÍn 40m 11 jobbo. padkán (Békéscsaba,

Felsőnyomás t76. tanya védelmére _ állandóan lakott)

A hatásterület által érintett ingatlanok az alábbiak:

Mezőberény, ktilterület
0356,68412,034513,0355,03541r,035417,0357,0350,0349,034812,0358,0351,675,0359,
0362, 0363, 0364,0365, 0366,038014, 035416 c), 0367111, 0367112, 036718, 038017,0380/6,
037518, 037511, 0374161 a), 0374161 b), 0374160, 03701205,03701206, 03701204, 03701203,
036714 a) és b), 0367lI4,0367lI5,0367l16,036712,0367l17,036713,036919,036915 a) és b),
036918, 0369l|0, 0369lII, 0369112, 0369113, 0369114, 036914 a) és b), 0369119, 0369120,
0369 121, 0369 122 a) hrsz.

Kamut, kül- és belterület
08, 0107i5 5, 0107151, 010612, 0105i3, 010512, 0105116, 09813, 091127, 09U15, 089 a), 09012,
08812,08719,08619,086/8, 084, 1195 a), 1177,1185, 1184, 1178, 1179, 1180, 1175, 1174,
1173,1172, ll7l,1170,1169,1168, 1167,1166,1165,1164, tI63,1162,1161, 1160, 1159,
1159, 1157,1156, 1155, 1r54, 1153, 1152,1151, 1150, 1I49,1148, 1147, 1100, 010, r07r,
1070, 1069, 1068, 1067, 1066, 1065, 1064, 1063, 1062. 1061, 1060, 1059, 1059, 1057, 1056,
1055, 1054, 1053, 1052, 1051, 1050, 1049, 1048,1047,1046 a),1046 b, 1045, 1044,104312,
r043ll, 1042, r04r, 1040,1039, 1038 , t037, 1000 hrsz.

Murony, külterület
042,0127,0126130 a),0126130 b),0126131,0126129 a),0126129 b),0126128,0125,0124,
0II9l25,0II9ll4 a), 01l9ll4 b), 01l9ll3 a),0II9ll3 b), 01l9ll2,01I9lIl, 0118, 0117,
0971101,097153 a),097153b),097154,097152a),097152b),097151,09713,09712,096,095114
a), 095114 b), 095113, 095112, 0951n, 095110, 094, 08413, 08414,083, 082/12, 08212, 08213,
0g2llr, 0g2lr0, 08219, 0g2lg, 08217, 08216, 08215, 08214, 08r, 078129, 078128, 078127, 079,
078139, 078140, 078141, 078142, 078143, 078145, 078137, 078136, 071, 06116, 06115, 06119,
061/10, 061lrt, 06u12, 06Ur3, 06015, 040138, 040137, 040142 b), 040135, 040134, 040132,
040130, 040129, 040128, 040120 a), 040120 b), 040127, 040126, 040117, 040125 b), 040125 c),
040/19, 041,040123,039,038/10, 03819,038i8, 03817, 03616,038/5, 03814,038/3, 05gl7l,
058172,058/13, 05817,058112,056134,053, 048/5,04814,048/8, 04819 b),04819 a),04616,
0461 4, 04613, 045, 043, 044135 hrsz.

Békéscsaba, külterület
0738, 0739123, 0739124, 0739125, 0739135, 0739136 a), 0739136 b), 0739137, 0739121, 073912,
0740, 074319, 0743119 b), 0743119, 074315 b), 0744, 074514, 074512, 074513, 0729, 073U37,
0731138, 0731125 b), 0732, 073312, 0733111, 073313 a), 073313 b), 0733150, 0733159, 073519,
07 3 5 I 4, 07 3 5 12 a), 07 3 5 12 b), 07 3 5 I 13, 07 3 5 I 6 hrsz.

Ügyfélfogadás: Hétfő:8:30_12:00;Szerda:8:30-12:00, l3:00-16:00;Péntek:8:30-12:00 5/tt



ry.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészaros u. 58/a.) cimzett, és az I. fokú
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnál 3 példrínyban benyújtott fellebbezésnek van
helye.

Abatározat hirdetményi úton is közlésre kerül.

A jogorvoslati eljrárás díja 125.000,- Ft, a természetes személyek és a társadalmi szervezetek
esetében 2.500,- Ft, melyet a Tiszántuli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség -
Magyar Áilamkincstárnál vezetett 10034002-01711916-00000000 számu e|őkányzat-
felhasználá si számlájara kell befi zetni.
A Békés Megyei Katasárófavédelmi lgazgatőság Igazgatő-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi
Hatóságának jogorvoslati eljárási díja 4.250,- Ft, melyet a Békés Megyei Katasárófavédelmi
Igazgatő ság 1 0 02 6 0 0 5 - 0 0283 5 7 3 -00 0 0 0 0 0 0 s zrímú szám|áj étr a ke l l befi zetni.

A jogorvoslati eljárási díjak befizetését igazoló dokumentumot a fellebbezéshez kell csatolni.

INDoKoLÁs

A Nemzeti Irrftastruktura Fejlesztő Zrt. (továbbiakban: NIF Zrt.) 2014. május 15. napjan kérelmet
nyújtott be a Tiszántuli Kömyezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre, a Mezőberény és
Békéscsaba között a 47 . számű ftíúton elvégzett fejlesztések kapcsiín környezetvédelmi teljesítmény
értékelésének jóváhagyásríra. Nemzeti Infrastruktura Fejlesztő Zrt. kérelméhez csatolta aZ
UVATERV ZÍt.0117 Budapest, Dombóvari út 17-19.) által elkészített teljesítmény értékelési
dokumentációt.

A kérelemre indult eljárás dijaa környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint avízúgyi hatósági
eljrírások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló mód. 3312005. (XII. 27.) KvVM rendelet l.
melléklet I. 54. pontj a alapjén 250.000,- Ft' melynek lerovása a kérelem benyújtásakor megtörtént.

A beérkezett kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az hiányos az alábbiak miatt:

o A teljesítmény értékelési dokumentációt a környezetvédelmi, természetvédelmi,
vizgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 29712009. (XII. 21.) Korm.
rendelet alapján szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el. A
dokumentáció készítője nem igazolta a szakffiőijogosultságát.

o A benyújtott dokumentáciőhoz mellékelték a tevékenység hatásterületét bemutató
helyszínrajzot, azonbart arról, pontosan nem lehetett megállapítani, hogy a hatásterület mely
ingatlanokra terjed ki.

o A benyujtott dokumentációk nem eredetben kerültek a|áírásra.

Továbbá, mivel a vizsgá|t útszakasz t<ibb telepü|és közigazgatási területén halad keresztül, és az
eljárás során az érintett településeken a dokumentáció közhíné tételéről gondoskodni kell, ezért a

6/ttÜgyfélfogadás: Hétfő:8:30_12:00;Szerda:8:30-12:00, l3:00-16:00;Péntek 8:30-12:00



9292I-00212014. iktatószrámú végzésben hiránypótlást rendeltem el, melyre 2}l4.június 15. napjáig
biztosítottam határidőt.
A NIF ZÍt. a hiánypótlás teljesítési határidejének 2014. június 30. napjáig történő
meghosszabbitását kérte. A kérelemben foglaltaknak helyt adva a 92921-00212014. ikt. számú
végzésben megállapított teljesítési hatráridőt 2}l4.június 30. napjáig meghosszabbítottam. A NIF
ZÍt. a hirínypótlást 2014. június 30. napján benyújtotta az I. fokú környezetvédelmi és
természetvédelmi hatóságra.

Az e|járás megindításáról írásban tájékoúattam a tevékenység által érintett települések Békéscsaba
Megyei Jogú Vríros Polgármesteri Hivatalát, Kamut és Murony Község Polgármesteri Hivatalát,
valamint Mezőberény Város Polgármesteri Hivatalát. Ezzel egyidejűleg a kilzigazgatási hatósági
eljrírás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29.

$ (6) és (7) bekezdései alapjrín megküldtem a közleményt, a kérelmet és mellékleteit az &intett
település Jegyzőinek azza|, hogy jelen eljárás megindításáról hirdetményi úton _ a közlemény
közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhíné tételéről _ tájékoztassák azokat
az ügyfeleket, akiknek a tevékenység az ingatlanát érinti' vagy annak hatásterületén helyezkedik el.
Az eljÍtrás megkezdéséről szóló felhívást és közleményt a Ket. 29. $ (7) bekezdésének megfelelő
tartalommal az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság honlapjan és a Tiszantúli
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltségének (továbbiakban:
Kirendeltség) hirdetőtábláján is kózzétettem.

A tevékenység áItal érintett települések jegyzői ktilön levélben tájékoztattak arról, hogy aközzététel
megtörtént' és hogy a hirdetménnyel kapcsolatban észrevétel, kifogás nem érkezett.
A megadott határidőn belül a nyilvánosság részéről a közlemény tartalmára, valamint a
tevékenységgel kapcsolatos kizaró ok nem érkezett a Kirendeltségre sem. Telefonon vagy
személyesen sem érdeklődött senki a beruházásról, annak környezeti hatásairól.

A kömyezetvédelmi kőzigazgatási hatósági eljárásokban tésztvevő társadalmi szervezetek ügyféli
jogállását a Ket. 15. $ (5) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 9s. $ (1) bekezdése rogziti, ezért e-mailben tájékoztattam
azokat az országos lefedettséggel működő társadalmi szervezeteket _ Dráva Szövetség, Magas-
Bakony Környezetvédelmi Egyesület, Egyensúly Környezetvédelmi Egyesület, Zöld Forrás
Környezetvédő Egyesület, Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület,
Tudatosan a Környezettinkért Egyesület _, akik a jogszabályban biztosított lehetőségükkel élve
bejelentkeztek az erre rendszeresített intemetes portálon, kérve értesítésüket _ többek között _ a
teljesítményértékelési dokumentációk jóvahagyására irányuló eljrírásokban.
A társadalmi szervezetek nem jelezték írásban, hogy az eljarásban nem kívánnak részt venni, így a
továbbiakban őket is ügyfélként kezeltem.

A Ket. 63. $ (1) bekezdésének b) pontj a alapjána Kirendeltségnek az igybenközmeghallgatást kell
tartania, tekintettel arra, hogy az engedélyezési eljárásban több, mint 50 ügyfél és tclbb, mint 5

ügyfélnek minősülő társadalmi szewezet vesz részt.
Tekintettel arra, hogy a jogszabáIy szerint közmeghallgatást kellett tartari, így a rendelkezésemre
álló időn beIil az ügyet nem állt módomban elbírálni, ezért _ a Ket. 33. $ (7) bekezdése alapján_ az
ügyintézési hattíridőt 2l nappa| meghosszabbítottam.

A közmeghallgatást 2OI4. október 13. napjára nlztenki a Kirendeltség _ 5700 Gyula, Megyeház u.
5-7. alattí _ székhelyére. A Ket. 63. $ (2) bekezdése a|apján, a 9292l-0l7l20l4. iktatószrímú
levelemben eljártam az ffintett települések Jegyzőiné|, hogy az &ntettek a közmeghallgatás
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helyéről és idejéről hirdetményi úton, továbbá kőzhiné tétel útjan értesüljenek, valamint a
hirdetményt közzétettem a Kirendeltség hirdetőtáb|áján és internetes honlapjrín is.
A közmeghallgatásra a környezethasználó, valamint az e|járásban közreműködő szakhatóság
előzetesen szabályszeru értesítést kaptak. A közmeghallgatáson a NIF Zrt. képviselője megjelent, a
nyilvánossá g részéről erdeklődő nem volt.
A közmeghallgatáson történtek a 9292I-019|2014. iktatószámú jegyzőkönyvben kerültek
rögzítésre. A Szakhatóságnak, aki a közmeghallgatáson nem vett résá, megküldtem a 9292l-
0l9l20l4. iktatószámú jegyzőkönyv egy hiteles másolati példányát. A jegyzőkönywel
kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

A kömyezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 48ll20l3. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. $ (3) bekezdése és az 5. sz. melléklet 3.
pontja alapján a teljesítményértékelési dokumentáció jőváthagyására irányuló eljárásban
szakhatóságként bevonásra került a Békés megyei Katasztrófavédelmi lgazgatőság lgazgatő-
helyettesi Szervezet Területi Y izngyi Hatósága.
A Szakhatóság a 38-3l20l4Nv számu szakhatósági állásfoglalásában feltételek előírásával
hozzájénult az eljarás lezáráséito4 melyet a hatátrozat II. fejezetében rögzítettem. A Szakhatóság
állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

,,A Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felüglelőség 2014' szeptember l5. napjón
érkezett 92921-0]3/2014. iktatószámú megkeresésében a Nemzeti Infrastruhúra Fejlesztő Zrt. (a
továbbiakban: Zrt.) részére a Mezőberény és Békéscsaba kazatt a 47. számú főúton elvégzett

fejlesztések kapcsán készített teljesítményértékelési dokumentáció elbírólásához kérte az I. íOkú
v í z ügl i é s v ín é de l mi hat ó s ág s z akhat ó s á gi ál l á sfo gl al á s át.

A benyújtott dokumentáció és az egyéb rendelkezésemre álló egléb információk alapjón az
alábbi akat ál I apíto ttam me g :

1. A dokumentációbanfoglaltak szerint a csapaclékvizek eg,l része a Pece II. csatornába kerül.
A vízgazdálkodásról szóló ]995. évi LVil. törvény 28. s (l) bekezdése értelmében a
vízilétesítmények üzemeltetéséhez vízjogi üzemeltetési engedély szrikséges.

2. A Zrt. a 47. számúfoút 1]7+900 _ 1]8+967 km szelvényei között tervezett, a csapadékvíz
elvezetésére szolgóló vízilétesítmények megépítésére 5]030-0]5/2010. ih. számon vízjogi
l éte s íté s i engedélyt kapot t.

AZrt' NIF-]533-37/20]3. ikt. számon 20I3' április 22. napjánvízjogi üzemeltetési engedély iránti
kérelmet nyújtott be az engedélyező hatósághoz, a kérelemben foglaltak szerint a vízilétesítmények
kiv it e l e z é s e b efej e z ő d0 t t'

Az eljárást a Koras-vidéki Vízügli Hatóság 11356-001/20]4. iktatószámon hiánypótlás
elmaradása miatt _ végzéssel megszüntette. 

.

A vizsgált útszakasz Mezőberény, Kamut, Murony és Békéscsaba települések közigazgatási területét
érinti' Az érintett területek a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004' (Í/II.21.)
Kormónyrendelet (továbbiakban: FAVI rendelet) 2' szómú mellékletéhez kapcsolódó részletes
érzékenységi térkép alapján afelszín alatti víz szempontjából érzékeny területi kategóriájúak.

Az út üzemeltetéséhez vízellátás nem szülrséges, szennyvíz nem keletkezik. A létesítmény
határozattal kijelalt vízbázist nem érint, a jeges és a jégmentes árvizek levonulására nincs hatással,
ezért szakhatósági állásfoglalásomat a rendelkező részben foglaltak szerint megadtam. A keletkező
csapadélwizek elvezetése biztosított, feltételeimet a vízilétesítmények jogszerűsítése céljából írtam
elő.
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A vízüg,li és a vímédelmi hatóság hatáskarét és illetékességét a vízügli igazgatósi és a vízügli,
valamint a vínédelmi hatósógi feladatokat ellátó szervek kijelöléSéről szóló'223/2014' (IX' 4.)
Korm. rendelet ]0' s (1) és (3) bekezdése és a 2. melléklet I2. pontja állapítja meg.

Szakhatósági állásÍlglalásomat a közigazgatási hatósógi eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. tarvény (továbbiakban: Ket.) 44. $ (6) bekezdése
szerinti módon, a kÖrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vímédelmi hatósági és igazgatási
feladatokat ellótó szerslek kijelaléséről szóló 48]/2013' (nL I7.) Kormónyrendelet 33' s G)
bekezdése alapján, az ott meghatározott szakkérdéselcre kiterjedően adtam meg.

A döntés ellent önállófellebbezést a Ket 44. s 9 bekezdése nem teszi lehetővé.

A jogorvoslati eljárós díját a KvVM rendelet 6/A. $ (2) bekezdése alapjón állapítottam meg.

Kérem a Tisztelt eljáró Hatóságot, hogl a Ket. 78' s (1) bekezdésére figtelemmel az érdemi
hatór o z ato t s zív e s ke dj e n r é s z emr e me gkiil deni. "

A dokumentáció áttanulmányozása során a következőket állapítottam meg:
o A vizsgált ítszakxz Magyarország dé|-keleti részén, a Dél-Alfoldi Régión belül Békés

megyében, Mezőberény, Kamut, Murony, Békéscsaba települések kozigazgatási területén
helyezkedik el.
A meglévő 47. sz. főút nyomvonalon haladó elkerülő út építése, területfoglalása
mezőgazdasági művelés alatt áll'ó szántó és gyep területeket érintett.

o Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a Mezőberény és Békéscsaba
között a 47. szátmí főút 110+650 - 122+113 km szelvények közötti szakasz helyszíne
országos jelentőségű és Natura 2000 területeket nem érint.

o Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam, hogy a 47. sz. fiíút 2012. évi
forgalmával elvégzett szárritás szerint a tengellől a minimális 10 m_es referencitávolságnál
a vízsgáIt légszennyezőanyagok koncentrációi a határértékek alá csökkennek. Ezen a
távolságon belül nincs védendő létesítmény.

. Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítottam, hogy a kivitelezés során különfele
hulladékok keletkeztek. A beruhazás során keletkezett hulladékokat az előírásoknak
megfelelően gytíjtötték, és a munkálatok befejeztével engedéllyel rendelkező átvevő részére
adtákát.
Normál ktirülmények között az ilzemeltetés során hulladék keletkezése nem varható. Éves
szinten az uzemeltetés során keletkező hulladékok legnagyobb mennyiségét a közúton
közlekedők által elhagyott hulladékok teszik ki, egyéb veszélyes és nem veszélyes
hulladékok ezen kívül rendkívüli események esetében keletkeáetnek.
A hulladékok kezelése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásainak
betartása mellett kiilönös tekintettel a következő jelenleg hatályos jogszabályok szerint kell
eljárni:
o a hulladé(egyzékről szóló 72l20l3. (VuI. 27.)vMrendeletre,
o a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgá|tatási kötelezettségekről szóló

440 l20I2. (xII. 29.) Kormányrendeletre,
o a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

módosított 98 l200l. (u. 1 5.) Kormányrendeletre,
o a közszolgáltatő hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási

közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 43812012. (xII. 29.) Korm. rendelet.
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o Talajvédelmi szempontből az inemelés során a gépjárművek forgalmából és az utak téli
síkosság mentesítéséből, sőzásáből' származő szenrtyezések lehetnek terhelő hatással az
útpálya mentén huzódó talajok állapotára.

A hatátrozat I. fejezetében előírt feltételeim teljesülése, valamint a benyújtott
dokumentációban foglaltak betartása mellett a foldtani közeg minősége védelmére
vonatkozó jogszabályban foglalt követelmények érvényesülnek.

. Zai- és rezgésvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a vizsgált területen a megvalósult
beruhénás környezetében Zaj, illetőleg rezgésvédelmi szempontból védendő épületek
találhatóak. A vizsgált nyomvonal mellett 4 helyen épnk zajámyékoló fa|, az út tengelyétől
6,5 m távolságban. Összesen beépítésre került:

. 216,6 m' ZAJVÉD I. nevű fabeton szerkezetti zajárnyékoló fal (hanggátlás: 83,
hangelnyelés: A4),

. 6 m2 Plexiglas Soundstop XT átlátsző elem (hangvisszaverő).

A VIBROCOMP Kft. 2013. év januá{ában elkészítette a burkolat megerősítési munkák és a
zajámyékolő falak megépítése utáni, a környező lakóépületeket érő zajterhelési
vizsgálatokat, mely alapján megállapítható, hogy 2013. évben sehol sem haladta meg a
hatarértéket a 47-es számú fcíút forgalmábő| származő zaj az egyes épületeknél.

Az útburkolat minőségének javulása miatt, a vá|tozást megelőző állapothoz képest a
jelenlegi zajterhelés mértéke kedvezőbb lett.

A megküldött dokumentációk és a rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a
megvalósult létesítmények nem környezetvédelmi engedély és nem egységes környezethaszná|ati
engedély kötelesek, és a tevékenység a kömyezetre jelentős hatást nem gyakorol, ezért a
telj esítményértékelést j óváhagytam.

Ahatározatot a kömyezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági ésigazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 48Il20l3. (Xil. 17.) Korm. rendeletben biztosíton hatáskörömben
és illetékességemben eljárva hoztam meg.

Ahatározatot a Kvt. 77. $ (1) bekezdése a|apján, a Ket. 71. $ (1) és72. $ (1) bekezdése szerinti
módon adtam ki.

Ahatétrozat a Ket. 80. $ (3) bekezdése alapján hirdetményi úton is közlésre kerül. A Ket. 78. $ (10)
bekezdése a|apján a hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifiiggesztését követő 15. napon
kell közöltnek tekinteni, és az azt követő 15 napon belül van lehetőség a fellebbezés előterjesztésére
a Ket. 99. $ (1) bekezdése alapjan. Ha a hatarozat közlése postai úton történt, akkor a fellebbezési
határidőtahatározatkézhezvételétőlkellszámitani.

A hatátozat elleni fellebbezós lehetőségét a Ket. 98. $ (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
előterjesztésének a határidejét a Ket. 99. $ (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Ahatátrozat rendelkező részének V. pontjában _ fellebbezés esetén _ 3 példány fellebbezési kérelem
benyújtásáról rendelkeztem, figyelemmel a Ket. 102. $ (4) bekezdésére.

Az eljárás fellebbezési díját a kömyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízugyi hatósági
eljrárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló mód. 3312005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. $ (a) és
(5) bekezdése alapján állapítotüam meg.
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Az eljarási cselekmény soran eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról nem
rendelkeztem.

Gyula, 2014. október 28.

Kelemen Béla
igazgatő

nevében és megbízásából

'\tt :,,, .. - Dr. Illich Andrea s. k,
kirendeltségvezető

Kapják:

1./ Nemzeti Irrfrastruktúra Fejlesztő Zrt.,1134 Budapest, Váci út 45. (TV)

2./ Békéscsaba Megyei Jogú Varos Polgármesteri Hivatala (TV)
5600 Békéscsaba, Szent I. tér 7.

3./ Kamut Község Polgármesteri Hivatala, 5630 Kamut, Petőfi S. u. 106. (TV)

4.l Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala,5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. (TV)

||;/ Murony Község Polgiírmesteri Hivatala,5672 Murony, Földvtíri u. 1. (TV)

6./ Békés Megyei Katasztrófavédelmi |gazgatőságIgazgatő-helyettesi Szervezet Tenileti
Yízúgyi Hatósága (TV)
5700 Gyula, Viíroshiíz u.26.

7 .l Dráva Szövetség, e-mail: dravaszovetseg@t-online.hu

8./ Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület, e-mail: magasbakony@freemail.hu

9./ Egyensúly Környezetvédelmi Egyesület, e-mail: egvensulyegyesulet@gmail.com

l0.l ZöId Forrás Környezetvédő Egyesület, e-mail: zoldforrasegyesulet@email.com

11./ Biológiai Tudomrányokat Ismertető Klub Magyatország Egyesület
e-mail : info@hunsymbiose.hu

I 2. lEner gia|<lub S zakpol itikai Intézet é s Mó ds zertani Központ E gye sül et
energiaklub@ enersiaklub. hu

13./Tudatosan a Környezetünkért Egyesület, e-mail: fudatosanpecs@gmail.com

l4./Békés Megyei Katasárófavédelmi |gazgatőság (tájékoztatásul jogerő után)
5600 Békéscsaba, Kazinczy u.9.

1 5./ TIKTF Kirendeltsé g kattát
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