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H A T Á R O Z A T 

 

Bakonysárkány Község Önkormányzata (a továbbiakban: Építtető) képviseletében 
eljáró Partner Mérnöki Iroda Kft. (a továbbiakban: Tervező) a Bakonysárkány, Sza-
badság utca burkolatához csatlakozóan megvalósítani tervezett gépkocsi várakozó-
helyek és a kapcsolódó közlekedési létesítmények útépítési engedélyezése tárgyában 
a 2019. május 22-én kelt, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabá-
nyai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi 
Osztályhoz (2800 Tatabánya, Táncsics út 1/d.) 2019. május 22-én benyújtott kére-
lem alapján a következő döntést hozom: 
 

Az Építtető fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát köve-
tően 

h e l y t a d o k: 
 

Bakonysárkány, Szabadság utcai óvodánál  
– a Partner Mérnöki Iroda Kft. 1934-19 munkaszámú tervdokumentációja szerinti – 

közlekedési létesítmények – mint helyi közutak – 
kiépítését engedélyezem. 

 

I. Építési munka rövid leírása: 
Bakonysárkány, Szabadság utcában 7 db merőleges beállású térköves gépkocsi 
várakozóhely kiépítése, amely együtt jár a meglévő 3,50 m-es aszfaltburkolatú 
útpálya 6,00 méteresre szélesítésével, valamint a csatlakozó járdaszakasz meg-
valósítása. 
A tervdokumentáció tartalmaz egy új kapubejárót és folytatásában a telken be-
lüli kiszolgáló forgalomra szolgáló útszakaszt is, ezt azonban a közforgalom nem 
veszi igénybe, így nem hatósági engedély köteles, az útcsatlakozás megvalósítá-
sához az önkormányzati közútkezelő hozzájárulása szükséges. 
 

Útépítés: 
a) útosztály: kiszolgáló út B.V.c.C.  
b) útépítés hossza összesen: 60 m 
c) útburkolat-szélesség: a meglévő 3,50 m-es útpálya a beavatkozási szakaszon 

6,00 m-re kerül bővítésre, a kanyarodási ívben legszélesebb mérete 6,13 m 
d) oldalesés: 2,5 % egyoldali 
e) az útpályák legnagyobb emelkedése: 6,20 %, legnagyobb esése: 0,75 % 
f) járda-építés: a parkoló-állások melletti járdaszakasz 3,20 m szélességgel, az 

épülethez vezető szakasz 4,00 m szélességgel épül ki 
g) parkoló-építés: az útpályához merőlegesen csatlakozó 6+1 db várakozóhely, 

4,60 m mélységgel, és 2,80 m szélességgel, a mozgássérült várakozóhely 3,60 
m szélességgel. 
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II. Helyszínrajzi kialakítás: 
a) A közlekedési létesítmények vízszintes vonalvezetését a 4/F. rajzszámú, 

1:250 méretarányú „Részletes helyszínrajz” tervlap szerint kell kialakítani. 
b) Az útcsatlakozás látóháromszögébe kilátást akadályozó növényzet telepítése 

tilos! 
 

III. Magassági vonalvezetés: 
a) A közlekedési létesítmények magassági vonalvezetését a meglévő-megmaradó 

útburkolatokhoz csatlakoztatva, az 5.F. rajzszámú, 1:50/1:500 méretarányú 
„Hossz-szelvény” szerint kell kialakítani. 

b) A meglévő útburkolatokhoz való csatlakozást a technológiai előírások betar-
tásával kell elvégezni. 

 

IV. Keresztmetszeti elrendezés, pályaszerkezet: 
a) Az engedélyezett közlekedési létesítmények keresztmetszeti elrendezését a 

7.F. rajzszámú, 1:50 méretarányú „Mintakeresztszelvények” figyelembe véte-
lével kell kialakítani. 

b) Pályaszerkezetek:  
útpálya-szélesítés: 5 cm AC 11 aszfalt kopóréteg / 7 cm AC 11 aszfalt kötőré-
teg / 20 cm Ckt. útalap/ 20 cm homokos kavics fagyvédő réteg 
parkolók: 8 cm beton térkő burkolat / 4 cm NZ 2-4 zúzalék / 20 cm FZKA 
alapréteg / 20 cm homokos kavics fagyvédő réteg 
járda: 6 cm beton térkő burkolat / 4 cm NZ 2-4 zúzalék / 20 cm FZKA alap-
réteg / 15 cm homokos kavics fagyvédő réteg 

c) A pályaszerkezet az Építtető, a Tervező, a Kivitelező és a leendő közútkezelő 
későbbi szerződéses megegyezése szerint változtathatóak a terv szerinti te-
herbírású és szavatosságú pályaszerkezetre. Változtatás esetén ezen megálla-
podást is csatolni kell a forgalomba helyezés iránti kérelemhez. 

 

V. Felszíni vízelvezetés: 
a) A csapadékvíz a meglévő nyílt árkokba kerül bevezetésre. 
b) A csapadékvíz idegen területre való lefolyását a teljes építési szakaszon meg 

kell akadályozni. 
c) A vízelvezetési rendszert az útépítési munkák végzésével együtt ki kell alakí-

tani, szükség esetén a külön eljárásban beszerzendő vízjogi létesítési enge-
dély birtokában. 

 

VI. Kialakítás, forgalmi rend: 
1) Építés alatti forgalmi rend: 
a) A kivitelezési munkák megkezdése előtt az építés idejére vonatkozó ideiglenes 

forgalomkorlátozási tervet kell készíteni, amelyet a helyi közutak kezelőjével 
jóvá kell hagyatni! 

b) A munkálatok során be kell tartani az utak forgalomszabályozásáról és a 
közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984 (XII.21.) KM rendelet, valamint a 
közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelménye-
iről szóló 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet előírásait. 

c) A kivitelezési munkákat úgy kell végezni, hogy az utakon és a járdákon köz-
lekedőket indokolatlanul ne akadályozza, az élet- és vagyonbiztonságot ne ve-
szélyeztesse. A munkák során a munka- és balesetvédelmi előírásokat be kell 
tartani. Az építés ideje alatt az érintett és szomszédos ingatlanok megközelí-
tését biztosítani kell. 

2) Kialakítás, építés utáni forgalmi rend:  
a) A forgalmi rendet a 4/F. rajzszámú, 1:250 méretarányú „Részletes helyszín-

rajz” tervlap szerint kell kialakítani, betartva a rendőrkapitányság szakható-
sági állásfoglalásában előírtakat is!  
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Az egyes parkoló-állásokat eltérő színű betonkő-sávokkal kell egymástól elvá-
lasztani. 

b) A közúti jelzőtáblákat az út űrszelvényén kívül kell elhelyezni; szabványos, 
fényvisszavető kivitelben és a táblatartó oszlopokat elfordulás ellen rögzíteni 
kell. 

c) A közúti jelzések kialakításánál be kell tartani a közúti jelzőtáblák méreteiről 
és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I.31.) KöViM rendeletben, az út-
burkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001. (III.13.) 
KöViM rendeletben és a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának 
és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI.4.) GKM rendeletben 
foglaltakat. Az útburkolati jeleket az útburkolati jelek tervezése e-UT 
04.03.11. számú, valamint a közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és 

elrendezése e-UT 04.03.21. számú útügyi műszaki előírásokban foglaltakat 
betartva kell felfesteni. 

 

VII. Terület-igénybevétel: 
a) Az út átépítésére és a parkolók megvalósítására a Bakonysárkány Község 

Önkormányzata tulajdonában lévő 33/1 hrsz.-ú közút területén kerül sor, 
azonban a meglévő útpálya is területet foglal el a 34 hrsz.-ú temető ingatlan-
ból. A két ingatlan igénybevételére Bakonysárkány Község Polgármestere 
megadta tulajdonosi hozzájárulását B/733-4/2019. ügyiratszámon. 

b) A közutak – utak, parkolók és járdák – területének törvényi előírás szerint 
„kivett: közút” megnevezésű ingatlanként kell szerepelniük az ingatlan-
nyilvántartásban, így gondoskodni kell arról, hogy a szomszédos 34 hrsz.-ú 
ingatlanból elfoglalt terület a meglévő közút telkéhez kerüljön csatolásra. 

c) A gyalogos létesítmények az óvoda telkén helyezkednek el, mivel megépítésük 
a gyermekintézmény biztonságos működéséhez szükséges. Az ingatlan kerí-
tését, kapuját a tervezett járda figyelembe vételével kell kialakítani. 

d) Az ingatlan-nyilvántartási adatok átvezetésének megtörténtét hatóságom el-
lenőrizni fogja a forgalomba helyezési engedélyezési eljárás során, a módosí-
tott adatokat tartalmazó hiteles térképmásolat és a tulajdoni lap másolatok 
alapján. 

 

VIII. Közműkezelő: 
a) Érintett közművezetékek az e-közmű nyilvántartás szerint: vízellátás, villa-

mos energia, hírközlés, szénhidrogén elosztóhálózat. 
b) A meglévő közművek védelmére az építés ideje alatt a kivitelezőnek fokozott 

gondot kell fordítani, szükség szerint a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell 
kérnie a közművezeték kezelőjétől. Az érintett akna-fedlapokat szintre kell 
emelni, szükség esetén teherbíróvá kell tenni. Az esetleg útszelvénybe eső vil-
lany/közvilágítási oszlopokat ki kell váltani, a fákat és egyéb növényzetet ki 
kell vágni, vagy vissza kell nyesni a szükséges mértékben. 

c) Be kell tartani az érintett közműkezelő szervezetek által előírt feltételeket, 
amelyek az E-közmű rendszerben a 811021863 azonosítószámon szerepel-
nek, továbbá a NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. 2019. július 11-én kelt 
F713-69574-2/2019. sz. külön csatolt nyilatkozatában előírtakat. 

d) A kiépítésre kerülő létesítmények útkategóriának megfelelő megvilágítását 
biztosítani kell. A közvilágítás megfelelőségének igazolását a forgalomba he-
lyezés iránti kérelemhez mellékelni kell, e nélkül a közlekedési létesítmények 
nem helyezhetőek forgalomba!  

 

IX. Közútkezelő: 
A helyi közútkezelői hozzájárulást a Császári Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője megadta B/733-6/2019. ügyiratszámon 2019. június 26-án. 
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X. Szakhatóságok nyilatkozata, szakkérdés vizsgálata: 
a) Az engedélyezési eljárás során szakhatósági hozzájárulását feltétel előírásával 

adta meg: 
 Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Kisbéri Rendőrkapi-

tányság Rendészeti Osztály 11070/1072/2019.ált. számon, 2019. július 8-
én:  
„Tájékoztatom, hogy hatóságomhoz 2019. 07. 01-én a Bakonysárkány, Sza-
badság utcai parkoló építés szakhatósági engedélyezése ügyében érkezett 
megkeresését megvizsgáltam, azzal kapcsolatban az alábbiakról tájékozta-
tom: 
Hatóságom rendelkezésére bocsájtott iratanyag részét képezi az építési mun-
kálatok műszaki leírása, amelynek közlekedésrendészeti 3. fejezete vonatko-

zásában az alábbi megállapításokat teszem. A 3. fejezet 3.1 alpontjában ne-
vesített forgalmi rendre vonatkozó megállapítás, miszerint a közúti forgalom a 
forgalom lassítása, szűkítése mellett továbbra is haladhat az adott úttesten, 
hatóságom álláspontjával egyezik. A településen jellemző közúti forgalom sű-
rűsége nem indokolja az adott útszakasz lezárását, a helyi lakosság egyéb, al-
ternatív útvonalon való közlekedése megoldott. A 3. fejezet 3.2 alpontja ren-
delkezik a munkálatokat követő közlekedésrendészeti változásokról. A forga-
lom lassítása közúti jelzőtáblák alkalmazása mellett különösen indokolt. Ké-
rem, szíves intézkedését arra vonatkozóan, hogy az adott útszakaszon  
a sebességkorlátozó és a gyalogosok közlekedésére figyelemfelhívó jelzések 
kerüljenek feltüntetésre az útburkolaton is közlekedésbiztonsági szemponto-
kat figyelembe véve. Az út részét képező úttest nyomtávszélesítése, továbbá a 
gyalogosok közlekedését szolgáló járda kialakítása időszerű elgondolás.  
Az Önök által rendelkezésemre bocsájtott iratanyagok és tervdokumentációk 
alapján azt a megállapítást teszem, hogy a tervezett munkálatoknak közleke-
désrendészeti szempontból akadálya nincs, ahhoz szakhatósági hozzájárulá-
somat adom.” 

 Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36110/1364-1/2019.ált ügyiratszámon, 
2019. július 1-én: 
„A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály (2800 
Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.) megkeresése alapján a Bakonysárkány Köz-
ség Önkormányzata (2861 Bakonysárkány, Béke u. 100.) építtető nevében a 

partner Mérnöki Iroda Kft. által a Bakonysárkány, Szabadság utcai óvodánál 
parkoló építési engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból az alábbi 
feltételekkel járulok hozzá:  
1. Amennyiben a munkálatok meglévő tűzcsapokat is érintenek és az érintett 
tűzcsapok földalatti kivitelűek, azokat földfeletti kivitelűre kell cserélni, to-
vábbá, ha a cserékből adódóan, vagy egyéb okokból esetlegesen, tűzcsap ke-
rül áthelyezésre, vagy új tűzcsap kerül kiépítésre azok telepítési helyét a kivi-
teli tervek készítése során (még a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt) a 
tűzvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
2. A munkálatok során történő útelzárásokról, útszűkületekről, forgalom el-
terelésekről, forgalmi rend változásokról, az ideiglenest is beleértve, tájékoz-
tatni kell a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fő-
ügyeleti Osztályát. 
A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak 
az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-
helyettesi Szervezet Vízügyi Hatóság 35800/4417-1/2019.ált. ügyirat-
számon, 2019. július 9-én: 
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„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiak-
ban: Igazgatóság) a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai 
Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi 
Osztály (2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.; a továbbiakban: Útügyi Osz-
tály) KE-06/UT/00346-9/2019. ügyiratszámú megkeresésére Bakonysár-
kány Község Önkormányzata (2861 Bakonysárkány, Béke u. 100.; a további-
akban: Építtető) részére, a Bakonysárkány, Szabadság utcai óvodánál parko-
ló építésének útépítési eljárásában az építési engedély kiadásához vízügyi és 
vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek megadásával hozzájárul.  
1. Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.  
2. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell 

jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – az Igazgatóságnak.  

3. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy 
azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.  

4. Be kell szerezni a közműkezelői nyilatkozatokat és az abban foglaltakat be 
kell tartani. 

5. Az elszikkasztásra kerülő esővizek nem okozhatják a talajvíznek és a föld-
tani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb álla-
potát. 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem men-
tesít.  
A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében 
támadható meg.  
A szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatá-
si díja (14.000 Ft) az Igazgatóság részére megfizetésre került. A szakhatósági 
eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.” 

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból be kell tartani az 
alábbiakat: 
 A kivitelezés során képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékot, környe-

zetszennyeződést kizáró módon, fajtánként elkülönítve kell az építés terü-
letén ideiglenesen tárolni.  

 A kivitelezés során a keletkezett hulladékok kezeléséről - hasznosításáról, 
ártalmatlanításáról - a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel 
rendelkező gazdálkodó szervezetek által gondoskodni kell. 

 A kivitelezést a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásá-
val kell végezni, a szállítási utak (diffúz forrás) rendszeres takarításáról, lo-

csolásáról gondoskodni kell. 
 A munkálatokkal érintett területen az esetleges fakitermelést és cserjeir-

tást, a madarak fő költési és fiókanevelési időszakán kívül, tárgyév au-
gusztus 15. és tárgyévet követő év március 1. között lehetséges elvégezni. 

 El kell végezni a nyitott árkok és munkagödrök legalább naponta és a be-
temetés előtt még egyszer történő ellenőrzését, továbbá a helyzetváltoztatá-
suk során esetlegesen beléjük került védett állatfajok (elsősorban kétéltű-
ek és kisemlősök) egyedeinek kíméletes eltávolítását és a természetes élő-
helyükre történő visszahelyezését. 

 A kivitelezés során gondoskodni szükséges az átmenetileg igénybe vett te-
rületek rendszeres kaszálásáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedé-
sének megakadályozása érdekében. 

 

XI. Egyebek, általános előírások: 
1) A végleges építési engedély öt évig hatályos. Nem szűnik meg az építési en-

gedély időbeli hatálya, ha a kivitelezési munkákat öt éven belül megkezdik és 
az építési tevékenységet folyamatosan végzik. 
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2) Az építési engedély időbeli hatályát hatóságom – az időbeli hatály lejárta előtt 
– az építtető kérelmére legfeljebb két alkalommal, három-három évvel meg-
hosszabbíthatja, ha az engedély megadásának időpontjában hatályos jogsza-
bályok vagy körülmények nem változtak meg, vagy a változás az időbeli ha-
tály meghosszabbítását érdemben nem befolyásolja. 

3) A végleges építési engedélyben foglaltaktól, valamint az építési engedély mel-
lékletét képező engedélyezési tervektől való eltérés engedélyezésére az építés 
engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a ké-
relemhez csatolni kell az eltérés indokolását és a módosítással érintett terv-
részleteket. 

4) Az építési engedélyt időbeli hatályának tartama alatt az Építtető átruházhat-
ja, továbbá jogutódja is jogosult felhasználni, azonban köteles az átruházást 

vagy a jogutódlást – annak igazolása mellett – hatóságomnak írásban bejelen-
teni. 

5) Határozatom idegen területek igénybevételére nem jogosít, az építéssel össze-
függésben támasztható polgári jogi igényt nem dönt el, és egyéb jogszabály-
okban előírt engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít. 

6) Engedélyem nem vonatkozik az autómosó épületére; közművezetékek és osz-
lopok építésére, bevédésére, kiváltására; megvilágítás létesítésére, átépítésére; 
a csapadékvíz-elvezetés létesítésére, átépítésére; az építés következtében 
szükségessé váló fák kivágására, újak telepítésére. 

7) Az építés csak végrehajtható, hatályos építési engedély, valamint záradékkal 
ellátott engedélyezési terv birtokában kezdhető meg. Hatóságom az engedé-
lyezési terv záradékkal ellátott két példányát az Építtetőnek megküldi, ha az 
engedély végrehajtható. 

8) A kivitelezésre vonatkozó előírások: 
a) Hatóságom engedélye szerinti építést csak útépítésre jogosult kivitelező vé-

gezhet. A kivitelező és a felelős műszaki vezető is felelős az építési tevé-
kenység – építési engedélynek megfelelő – megvalósításáért és a munkála-
tok végzésének szakszerűségéért. 

b) Az Építtető köteles a kivitelezés megkezdésének időpontját írásban bejelen-
teni az engedélyező hatóságnál a véglegessé válásról szóló értesítés mellék-
leteként megküldésre kerülő adatlap kitöltésével. A bejelentés és adatszol-
gáltatás nélküli kivitelezés esetén Hatóságom – mint építésfelügyeleti szerv 
– azonnali intézkedés keretében megtilthatja az építési tevékenység további 
végzését. 

c) A véglegessé vált építési engedélyt és a záradékolt engedélyezési tervet a 
kivitelezés során folyamatosan a helyszínen kell tartani, és abba az illeté-
keseknek a betekintést biztosítani kell. Az engedélyezett tervdokumentáci-
ótól eltérni – a pályaszerkezetet kivéve – csak a tervező hozzájárulásával és 
hivatalom engedélyével lehet. 

9) A forgalomba helyezéssel kapcsolatos előírások: 
a) Az elkészült közlekedési építmény csak hatóságom engedélyével helyezhető 

forgalomba! A forgalomba helyezés engedélyezése előtt az elkészült épít-
ményt a forgalom részére – a forgalom alatti építés kivételével – megnyitni 
nem szabad. Forgalom alatti építés esetén a kérelmet legkésőbb a műszaki 
átadás-átvételi eljárás befejezését követő 60 napon belül be kell nyújtani 
hatóságomhoz. A kérelem benyújtásának elmulasztása esetén a közlekedé-
si építmények közforgalomban való további használata engedély nélküli 
használatnak minősül. 

b) A forgalomba helyezés iránti kérelemnek tartalmaznia kell a közlekedési 
építmény megnevezését, az építési engedély számát és keltét, a műszaki 
átadás-átvételi eljárás eredményes befejezésének időpontját, valamint a 
forgalomba helyezés tervezett időpontját.  
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A kérelemhez csatolni kell az alábbi iratokat: 
 az eljárásba bevonandók aktualizált név- és címjegyzéke 
 a közvilágítás megfelelőségét igazoló irat másolata 
 a telekkönyvi nyilvántartási adatok átvezetését igazoló tulajdoni lap má-

solat, vagy az átvezetés érdekében megtett intézkedésekről való tájékoz-
tatás 

 eltérő pályaszerkezet alkalmazása esetén az Építtető, a Tervező, a Kivite-
lező és az ingatlantulajdonos erről szóló megegyezésének másolata 

 engedélyezett tervtől vagy az előírt feltételektől történt (de önmagában 
nem engedélyköteles) változtatás esetén a változtatások tételes ismerte-
tése és megindokolása 

 a kivitelező pecsétjével és aláírásával ellátott, az elkészült közlekedési lé-

tesítmény tényleges állapotát feltüntető megvalósulási tervdokumentá-
ció, amely az engedélyezett tervtől történt eltéréseket pirossal megjelöli 

 a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nyilatkozata a megfelelő kiépí-
tésről 

 műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv másolata 
 a külön jogszabály szerinti közműegyeztető rendszerben (E-közmű) 

elektronikusan hitelesített közműszolgáltatói nyilatkozat azonosító szá-
ma 

 az építési engedélyezési eljárásban részt vett közműszolgáltatók és az 
útkezelő (vasút-üzemeltető, vagyonkezelő) hozzájárulása meglétének 
igazolására a forgalomba helyezés engedélyezése ügyében adott nyilat-
kozat másolata, amennyiben az nem szerepel az E-közmű rendszerben 

10) A forgalomba helyezést követően az engedélyezett közlekedési létesítmények 
fenntartásáról, üzemeltetéséről és a biztonságos közlekedésre alkalmas álla-
potban tartásáról továbbra is Bakonysárkány Község Önkormányzata 
(2861 Bakonysárkány, Béke u. 100.) köteles gondoskodni. 

11) A 2019. május 26-án kelt KE-06/UT/00346-2/2019. ügyszámú függő hatá-
lyú határozathoz joghatások nem kapcsolódnak! 

 

XII. Költségviselés: 
Az útépítési engedélyezési eljárásban keletkezett költség: a környezeti hatások 
jelentőségének vizsgálata kapcsán 14.000 Ft eljárási költség keletkezett. A költ-
ség viselője az Építtető, a költség megelőlegezésre és felhasználásra került. 

 

Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni.  
A fellebbezést az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó Komárom-Esztergom Me-
gyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasz-
tóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályán (2800 Tatabánya, Táncsics út 1/d.) – de a 
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalhoz (2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.) 
címzetten – lehet előterjeszteni. 
Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetle-
nül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksé-
relemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell.  
A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárás-
ban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem 
hivatkozott. 
A fellebbezésről a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal dönt. 
 

A fellebbezési eljárás díjköteles. Az első fokon eljáró közlekedési hatóság határozata 
ellen benyújtott fellebbezés díja az építési engedélyezési eljárás díjának 50 %-a, je-
len esetben 45.700 Ft, azaz negyvenötezer-hétszáz forint forint. A jogorvoslati eljá-
rás díját az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál veze-
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tett 10032000-00290713-38100004 számú előirányzat-felhasználási keretszámlára 
kell befizetni. 
Amennyiben a fellebbezésben a vízügyi szakhatósági állásfoglalás tartalma ellen is 
kifogást emelnek, akkor a másodfokú szakhatósági eljárásáért fizetendő díj 7.000 
Ft, amelyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10033001-00283614-00000000 számú előirányzat-
felhasználási számlájára kell befizetni. 
A fellebbezés díjának és a másodfokú szakhatósági eljárás díjának befizetéséről szó-
ló igazolást (banki bizonylat másolata) a fellebbezéshez kell csatolni. 
 

Ezen határozat, ha fellebbezéssel nem támadták meg, a közléstől számított 15 nap 
elteltével – a hirdetményi közlés idejét is figyelembe véve – véglegessé válik, amelyről 
az Építtetőt értesítem. 
 

I N D O K O L Á S 
 

A Partner Mérnöki Iroda Kft. 2019. május 22-én kérelmet nyújtott be hatóságomnál, 
a Bakonysárkány, Szabadság utca mellett kiépíteni tervezett gépkocsi várakozóhe-
lyek és a kapcsolódó közlekedési létesítmények engedélyezése iránt, amely alapján 
2019. május 23-án a közigazgatási hatósági eljárás megindult. 
A kérelem benyújtását követően a KE-06/UT/00346-2/2019. ügyszámú függő hatá-
lyú döntést meghoztam. A függő hatályú döntésben foglaltakhoz akkor kapcsolód-
nak joghatások, ha hatóságom az ügy érdemében 2019. július 16-ig nem hoz dön-
tést, vagy az eljárást nem szünteti meg. 
 

A kérelem és a benyújtott iratanyag alapján megállapítottam, hogy az ügyben auto-
matikus döntéshozatalnak vagy sommás eljárásnak nincs helye – mivel a döntés 
meghozatala mérlegelést igényel, a tényállás tisztázása és szakhatóságok bevonása, 
illetve szakkérdések vizsgálata szükséges, továbbá az eljárás során nem zárható ki 
ellenérdekű ügyfél léte – így teljes eljárást kellett lefolytatni. 
A kérelem benyújtását követően a KE-06/UT/00346-2/2019. ügyszámú függő hatá-
lyú döntést kiadtam. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljá-
rásban – a 43. § (3), (7) és (6) bekezdéseiben foglalt esetek kivételével – a hatóság a 
kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz, 
amelyben arról rendelkezik, hogy az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy 
díjnak megfelelő összeget (ennek hiányában tízezer forintot) a hatóság köteles a ké-
relmező ügyfél részére megfizetni, továbbá a kérelmező mentesül az eljárási költsé-
gek megfizetése alól, illetve a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet megilleti – 
amennyiben a hatóság az ügyintézési határidő elteltével nem döntött, vagy az eljá-
rást nem szüntetette meg.  
A függő hatályú döntésben foglaltakhoz akkor kapcsolódnak joghatások, ha hatósá-
gom az ügy érdemében 2019. július 16-ig nem hoz döntést, vagy az eljárást nem 
szünteti meg. 
Mivel érdemi döntésemet jelen határozattal az ügyintézési határidő eltelte előtt 
meghoztam, így a függő hatályú döntéshez joghatások nem kapcsolódnak, az ellene 
való jogorvoslat lehetősége nem nyílik meg, a döntés véglegesítése iránt nem intéz-
kedem. 
 

A függő hatályú döntést az Építtetővel, a tervezővel, és az érintett ingatlantulajdo-
nosokkal a döntés meghozatalakor közöltem. Az ügyben eljárt szakhatóságokkal a 
függő hatályú döntést az eljárás megindításakor nem volt lehetséges közölnöm, mi-
vel ekkor még nem volt a szakhatósági eljárás lefolytatva; míg a szakhatósági eljárás 
lefolytatása után már szükségtelen közlése a joghatások hiánya miatt. Az érintett 
közműkezelők köre az eljárás megindításakor nem került megadásra. 
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Az eljárás megindításáról az ingatlantulajdonosokat a KE-06/UT/00346-3/2019. 
ügyszámú irattal értesítettem hirdetményi úton 2019. május 30. és 2019. június 
15. között. A hirdetmény hatóságom hirdetőtábláján és honlapján került közzététel-
re. 
 

A kérelmet és a csatolt iratanyagot megvizsgálva megállapítottam az iratanyag hiá-
nyosságait, és az eljáráshoz kapcsolódó díjak befizetése, valamint iratpótlások érde-
kében 2019. május 28-án elektronikus úton kiadtam a KE-06/UT/00346-4/2019. 
ügyszámú végzést. A hiánypótlási felhívásban a meghatalmazás, az érintettek név-
jegyzéke, a közút- és közműkezelői hozzájárulások, az érintett ingatlanok adatai, a 
digitális tervpéldány, és a tervdokumentáció megfelelőségével kapcsolatos irathiá-
nyosságok szerepeltek. Az irathiányosságok pótlási idejeként 2019. június 12-ét ha-

tároztam meg. 
Az eljáráshoz kapcsolódó díjak befizetése 2019. június 4-én megtörtént, majd a Ter-
vező 2019. június 21-én módosított tervdokumentációt nyújtott be, amely szerint a 
parkolók építésén kívül az útpálya szélesítésére is sor kerül, majd 2019. június 25-
én beadásra került Bakonysárkány Község Önkormányzata építtetői meghatalmazá-
sa is.  
A részleges iratpótlás alapján a szakhatóságok megkeresése lehetővé vált, azonban 
azt is megállapítottam, hogy a tervdokumentáció tartalmi módosítása szerint továb-
bi eljárási díjat is be kell fizetni. A tervdokumentáció megváltozása következtében 
2019. június 26-án a KE-06/UT/00346-5/2019. ügyszámú határozattal kijavítot-
tam és kiegészítettem a KE-06/UT/00346-2/2019. ügyszámú függő hatályú határo-
zatot, a KE-06/UT/00346-12/2019. ügyszámú végzéssel felszólítottam az Építtetőt 
az eljárási díj különbözetének megfizetésére, valamint a KE-06/UT/00346-9/2019. 
ügyszámú végzéssel megkerestem az érintett szakhatóságokat. 
A díjkülönbözet 2019. június 27-én megfizetésre került. 
Az igénybe vett ingatlanok adatai 2019. június 26-án kerültek megadásra. 
Az e-közmű rendszer szerint érintett közművezetékek kezelőinek hozzájárulását az 
Építtető képviselője beszerezte. 
 

Az igénybe vett ingatlanok önkormányzati tulajdonban vannak, az érintett területek 
bárki által szabadon bejárhatóak, így helyszíni szemle megtartása nem volt indo-
kolt. 
A Császári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője B/733-5/2019. ügyiratszámú 
nyilatkozata szerint a tervezett parkoló-építés megfelel a helyi építési szabályzatnak 

és a településrendezési terveknek. 
A szomszédos ingatlanok tulajdonosaival határozatomat hirdetményi úton közlöm, 
mivel az eljárás megindításáról szóló értesítés is hirdetményi úton került közlésre. 
 

A forgalomba helyezési eljárásban azok a szakhatóságok fognak közreműködni, 
amelyek az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához kikötéssel vagy feltételekkel 
járultak hozzá, illetve akkor kerülnek bevonásra, ha az építési tevékenység során az 
engedélyezett tervektől eltérnek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tar-
talmát érinti. 
 

A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség a 36110/1364-1/2019.ált ügyiratszámú nyilatkozatához a 
következő indokolást adta:  
„A Bakonysárkány Község Önkormányzata (2861 Bakonysárkány, Béke u. 100.) 
építtető nevében a Partner Mérnöki Iroda Kft. (2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 
2/c.), mint ügyfél kérelmére indult Bakonysárkány, Szabadság utcai óvodánál par-
koló építési engedély ügyben a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tata-
bányai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi 
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Osztály (2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.), mint engedélyező hatóság megke-
reste a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltséget (2800 Tatabánya, Szent Borbála út 16.), mint első-
fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.  
A feltételeket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg: 
Ad.1. Az oltóvizet vezetékes vízellátás esetén föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani. 
Tűzcsap kiépítését, illetve meglévő tűzcsap áthelyezését megelőzően minden esetben 
egyeztetni kell a tűzoltósággal a kiviteli terveket, hogy a tűzcsapok egyszerű és gyors 
megközelíthetősége, elérhetősége által minél rövidebb idő alatt biztosíthassák a tűz-
oltáshoz szükséges oltóvizet. Ezért „az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról” szóló 
54/2014. (XII.5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 75. § (2) bekezdése alapján a 
rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A tűzcsapok telepítési helyét az I. 

fokú tűzvédelmi hatósággal egyeztetni kell. Ezért az OTSZ 71. §-a alapján a rendel-
kező részben foglaltak szerint döntöttem. 
Ad.2. Azokat a változásokat, amelyek a településen, illetőleg adott esetben valamely 
létesítményen belül a kárhelyszínre történő kiérkezést akadályozhatják, a tűzoltást 
befolyásolhatják (út, közművezetékek elzárása, forgalom elterelése stb.), a kezdemé-
nyező vagy az elhárításért felelős szerv haladéktalanul köteles az állandó készenléti 
szolgálatot ellátó hivatásos, illetőleg önkéntes tűzoltóparancsnokságnak szóban 
azonnal és azt követően írásban is bejelenteni. Ezért „a tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról” szóló 1996. évi XXXI. törvény 6. § (2) bekez-
dése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 
Döntésemet a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. 
Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az 
egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelölésé-
ről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4 táblázata, illetékessége-
met a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. 
(XI.30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza 
meg. 
Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.” 
 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35800/4417-1/ 
2019.ált. ügyiratszámú nyilatkozatához az alábbi indokolást adta: 
„Az Építtető megbízásából eljáró Partner Mérnöki Iroda Kft. (2800 Tatabánya, Bár-
dos lakópark 2/c. fsz. 3.) kérelmére indult a Bakonysárkány, Szabadság utcai óvo-

dánál parkoló építésének útépítési eljárásában az Útügyi Osztály, mint engedélyező 
hatóság a KE-06/UT/00346-9/2019. számon megkereste az Igazgatóságot szakha-
tósági állásfoglalás kiadása érdekében.  
Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok 
alapján az alábbiakat állapította meg:  
Az útburkolatra hulló csapadékvíz az útmenti árokban elszikkad, ezáltal a keletkező 
csapadékvizek ártalommentes elvezetése biztosítva lesz. 
Az Igazgatóság megállapította, hogy a beruházás nem érint vízbázis védőterületet, a 
vonatkozó jogszabályok betartása és a rendelkező részben foglalt előírások betartása 
mellett nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, 
megfelel a vizek lefolyására, az árvíz- és jég levonulására vonatkozó követelmények-
nek, a csapadékvizek ártalommentes elhelyezése biztosított, így az engedély kiadá-
sához a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárul. A fentiek alapján a terve-
zett tevékenység megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.), a felszíni vizek minősége védelmének szabá-
lyairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.), és a nagyví-
zi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek hasz-
nálatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv 
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készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) 
Korm. rendelet és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgá-
ló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet követel-
ményeinek. 
Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rend-
kívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a 
Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.  
Az Igazgatóság a jelen szakhatósági állásfoglalás 3. pontjában foglaltakat a Favr. 10. 
§ alapján állapította meg. 
Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonat-
kozó előírását a Favr. 10. §-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani 
közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határér-

tékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 
együttes rendelet alapján írta elő.  
Az Igazgatóság felhívja a figyelmet a következőkre:  
A Favr. 13. § (1) bekezdése alapján szennyező anyag elhelyezése, bevezetése enge-
délyköteles tevékenységnek minősül. Amennyiben az elszikkasztásra kerülő csapa-
dékvizek szennyeződnek, abban az esetben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, illetve vízi létesítmény megépítése és 
üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelyhez a terv- és 
adatszolgáltatást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 
22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell 
benyújtani az illetékes Vízügyi Hatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szük-
séges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet alapján ösz-
szeállított tervdokumentációt mellékelve. A kérelemnek tartalmaznia kell a Favr. 13. 
§ (5) és (6) bekezdés szerinti elővizsgálatot is.  
Jelen szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási 
díja a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 
13/2015. (III.31.) BM rendelet szerint 14.000 Ft, amely 2019.06.04. napján az Igaz-
gatóság részére átutalással megfizetésre került. A szakhatósági eljárás során egyéb 
eljárási költség nem merült fel.  
Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi ha-
tósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén 
alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. 
pontja állapítja meg. 

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kénysze-
rítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. 
rendelet 1. mellékletének 10. Közlekedési ügyek fejezetében lévő táblázat 12., 20., 
21. és 22. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkér-
dések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon 
adta meg.  
A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.” 
 

A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdéseket a KEM Kormányhivatal Ta-
tabányai Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Osztály 4394-2/2019. iktatószámú közreműködésével vizsgál-
tam meg, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellá-
tó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 2. 
táblázat 5. pontja értelmében. 
A szakkérdések vizsgálata során az alábbiak kerültek megállapításra: 
 A kivitelezés és működés során a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) 

Kormányrendelet hatálya alá tartozó légszennyező anyag (por, kipufogógázok) ki-
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bocsátás történik. A 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet alapján a környezetvé-
delmi hatóság hatáskörébe tartozó engedély köteles légszennyező pontforrás nem 
létesül. Az építés ideje alatt átmenetileg nagyobb porszennyezés várható, de ez 
lokálisan fog megjelenni és ennek mértéke locsolással csökkenthető. A tervezett 
létesítmény a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 
4/2002. (X.7.) KvVM rendelet alapján a 3. zónába (Komárom-Tatabánya-
Esztergom) tartozik. A létesítmény működése során és annak létesítésekor kelet-
kező kibocsátásokra való tekintettel, valamint a zónabesorolás alapján levegőtisz-
taság-védelmi szempontból a tervezett tevékenység várhatóan nem jár jelentős 
környezeti hatással. 

 Az érintett terület nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti te-
rületnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak és nem része az országos terület-

rendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvénnyel létesített Országos Ökológiai 
Hálózatnak sem. 

 A tervezett tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett táj-
részlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, védendő tájképi elemet nem 
érint, természet- és tájvédelmi érdeket nem sért. 

 A kialakítandó létesítmény építése során építési, bontási hulladékok képződnek 
(pl. kitermelt talaj, fa, betontörmelék, aszfalttörmelék), valamint eseti veszélyes 
hulladék (pl. járművek karbantartásából származó fáradt olaj, olajos hulladék). 
Az útszakasz rendeltetésszerű működése során a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény hatálya alá tartozó hulladékok üzemszerűen nem keletkeznek. 
A rendelkező részben foglalt előírások betartásával hulladékgazdálkodási szem-
pontokból jelentős környezeti hatások nem várhatóak. 

 A létesítmény üzemelése a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályai-
ról szóló 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet szerinti környezeti zajkibocsátással 
jár. A tervezett tevékenység során a kivitelezési munkák jelentősebb időszakos 
zajterhelést okoznak. A létesítmény üzemelése során a környezeti zaj- és rezgés-
terhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EÜM együt-
tes rendelet 3. sz. mellékletében előírt határértékek várhatóan teljesülnek. A tár-
gyi közlekedési létesítmény létesítéséből és üzemeléséből, zajvédelmi szempontból 
jelentős környezeti hatás nem várható. 

 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § 
(1) bekezdésében foglaltak értelmében a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok 
biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti 
értékek és területek kíméletével kell végezni. A Tvt. 42. § (1) és 43. § (1) bekezdé-

se szerint tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli 
elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése; tilos a védett állatfajok 
egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más 
élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy 
búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 

A tárgyi létesítmény kialakítása és üzemeletetése során a fenti feltételek betartása 
mellett jelentős környezeti hatások nem feltételezhetőek. 
 

A közvilágítással kapcsolatos előírásomat a közutak tervezéséről szóló e-UT 
03.01.11. számú Útügyi Műszaki Előírás 1.10., 1.13.3. és 4.10. pontjai alapján tet-
tem.  
A végleges forgalmi rend kialakításánál az utak forgalomszabályozásáról és a közúti 
jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendeletben, valamint a közúti 
közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM rendelet (KRESZ) előírásait 
vettem figyelembe. 
A kivitelezési munkák végzésének idejére vonatkozó ideiglenes forgalmi rend közút-
kezelő általi jóváhagyatását a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalom-
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biztonsági követelményeiről szóló 3/2001 (I.31.) KöViM rendelet mellékletének 11.4 
pontjában foglaltak alapján írtam elő. 
A kivitelezés megkezdésének bejelentését az utak építésének, forgalomba helyezésé-
nek és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet 
13. § (1) bekezdés e) pontja írja elő.  
Felhívom a figyelmet arra, hogy a hatályos jogszabály értelmében a forgalomba he-
lyezés engedélyezése előtt az elkészült építményt a forgalom részére – a forgalom 
alatti építés kivételével – megnyitni nem szabad; míg forgalom alatti építés esetében 
a kérelmet a műszaki átadás-átvételt követő legkésőbb 60 napon belül kell benyúj-
tani a hatósághoz. A kérelem benyújtásának elmulasztása esetén a közlekedési 
építmények közforgalomban való további használata engedély nélküli használatnak 
minősül. 

A 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet 18. §-a értelmében az Építtető a forgalomba 
helyezés engedélyezése érdekében köteles igazolni az elkészült közlekedési építmény 
jóváhagyott megvalósulási tervnek, továbbá az építési engedélynek megfelelő meg-
építését, a műszaki átadás-átvétel megtörténtét, az építési engedélyezési eljárásban 
részt vett közműszolgáltató, útkezelő, vagyonkezelő hozzájárulásának meglétét, így 
a rendelkező részben megadtam a forgalomba helyezés iránti kérelemhez csatolandó 
iratokat. Hatóságom abban az esetben engedélyezi a forgalomba helyezést, ha az 
építmény az építési engedélynek megfelelően épült meg, rendeltetésszerű használat-
ra alkalmas, és kielégíti a forgalombiztonsági követelményeket. 
Az építtető a forgalomba helyezés engedélyezése érdekében köteles igazolni az építé-
si engedélyezési eljárásban részt vett közműszolgáltatók és az útkezelő hozzájárulá-
sának meglétét, illetve a kérelemben meg kell jelölnie a jogszabály szerinti közmű-
egyeztető rendszerben elektronikusan hitelesített közműszolgáltatói nyilatkozat 
azonosító számát. A kérelem csak akkor teljesíthető, ha a közműegyeztető rendszer-
ben valamennyi érintett közműszolgáltató nyilatkozata rendelkezésre áll, a nyilatko-
zat hiánya, vagy késedelme esetén az nem vehető megadottnak! A kezelői hozzájáru-
lás nélküli kérelmet hatóságom visszautasíthatja! 
Az érintett közműkezelők és az útkezelő nyilatkozatát a kérelmező köteles a kérelem 
benyújtása előtt beszerezni az utak építésének, forgalomba helyezésének és meg-
szüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet 5. §-a ér-
telmében. 
Az utak, parkolók és járdák a helyi közúthálózat részét képezik, így az ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetést a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 32. § 
(1) és (2) bekezdése, illetve a 47. § 12. és 13. pontja alapján írtam elő: a közutakat 

„közút” megnevezéssel kell szerepeltetni az ingatlan-nyilvántartásban. 
 

Dancs Károly tervező tagja a Magyar Mérnöki Kamarának, a tervezői névjegyzékbe 
11-01077 számon került bejegyzésre, így jogosult volt a tárgyi közlekedési létesít-
mények építési engedélyezési tervének elkészítésére.  
 

Az Építtető kérelme alapján az ügyben keletkezett valamennyi iratot megvizsgáltam, 
a vonatkozó jogszabályi előírásokat áttekintettem, és a következőket állapítottam 
meg: az útépítési engedély megadásának az előírt feltételek betartásával műszaki, 
közlekedésbiztonsági és szakterületi jogszabályi akadálya nincs, így a rendelkező 
részben foglaltak szerint határoztam. 
 

Jelen ügyben az ügyintézési határidő 55 nap, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 
I. tv. 29. § (7) bekezdése értelmében. Az ügyintézési határidőbe nem számított volna 
bele az eljárás felfüggesztésének vagy szüneteltetésének időtartama. 
Az engedélyezési eljárás során a hiánypótlási felhívás kibocsátására a kérelem be-
nyújtását követő hatodik napon került sor, míg az érintett szakhatóságok megkere-
sésére és a szakkérdés vizsgálatának kezdeményezésére a módosított tervdokumen-
táció benyújtását követő ötödik napon került sor. 
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Az írásbeli kapcsolattartás módja: papíralapon postai úton, elektronikus úton a Hi-
vatali kapu rendszerén, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások álta-
lános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton, illetve az „e-
papír” szolgáltatás útján. 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) értelmében a kapcsolattartás során elsősorban 
az elektronikus utat kell használni. Hatóságom a Hivatali kapu rendszerben 
„114556998” KRID-azonosítóval és „KEMKHKF” rövid megnevezéssel szerepel. A 
döntést a Hivatali kapu hozzáféréssel rendelkező ügyfelek esetében elektronikus 
úton, a többi ügyféllel pedig postai kézbesítés vagy hirdetmény útján közlöm. 
 

Az eljárás során keletkezett költség megelőlegezéséről és viseléséről az Ákr. 128. § 

(1) bekezdésében és a 129. § (1) bekezdésében foglaltak alapján döntöttem, amelyek 
szerint a kérelemre indult eljárásban az egyéb eljárási költséget a kérelmező ügyfél 
előlegezi meg, illetve viseli. Az engedélyezési eljárási díját az útügyi hatósági eljárá-
sok díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján álla-
pítottam meg az 1. sz. mellékletben szereplő díjtételek figyelembe vételével. 
Az eljárási díj befizetése alapján kiállított számviteli bizonylatot mellékelten megkül-
döm az Építtető részére. 
A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 
13/2015. (III.31.) BM rendelet 4. § (1) bekezdésében, illetve a rendelet 2. melléklete 
4. pontjában foglaltak értelmében a területi vízügyi hatóságnak a közlekedési ható-
sági engedélyezési eljárásokban való szakhatósági közreműködéséért igazgatási 
szolgáltatási díjat kellett fizetni. 
A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb 
eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III.31.) Kormányrendelet 
2. §-a, illetve a rendelet 1. melléklete 4.1. pontja értelmében a környezetvédelmi és 
természetvédelmi szakkérdés vizsgálata során eljárási költség jelentkezett. 
 

A szomszédos ügyfeleket jelen döntés meghozataláról a KE-06/UT/00152-17/2019. 
ügyszámú, a www.kemkh.hu honlapon, és hatóságom hirdetőtábláján kihelyezésre 
kerülő hirdetményben értesítem az utak építésének, forgalomba helyezésének és 
megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet 14. § 
(2) bekezdésében foglaltak értelmében. 
 

Döntésemet a már hivatkozott jogszabályhelyeken túl az Ákr. 15. § (1) bekezdése, a 
39. §-a, a 43. § (1) és (4) bekezdései, a 44. §-a, a 81. § (1) bekezdése, a közúti közle-
kedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (7) bekezdése, az utak építésének, forga-
lomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) 
Kormányrendelet 3. §-a, 5. §-a, 10-15. §-ai és a 18. § (3) bekezdése, valamint az 
egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelölésé-
ről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek. és az 1. sz. melléklet 10. 
táblázata alapján hoztam meg. 
A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése és a (2) bek. a) pontja, illetve a 
118. §-a alapján biztosítottam. A fellebbezési eljárás díjára az útügyi hatósági eljá-
rások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdése vonatkozik. 
A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 
13/2015. (III.31.) BM rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a másod-
fokú vízügyi szakhatósági közreműködéséért az elsőfokú eljárás igazgatási szolgálta-
tási díjának felét kell megfizetni. 
 

Hatáskörömet az Ákr. 15. § (1) bekezdése, a közlekedési igazgatási feladatokkal ösz-
szefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) 
Kormányrendelet 2. § (3) bekezdése, és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tör-
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vény 29. § (9) bekezdése; illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormány-
rendelet 2. §-a alapozza meg. 
 
 

Tatabánya, 2019. július 15. 
 

Hajasné Dr. Hertelendi Valéria hivatalvezető nevében és megbízásából: 
 
 

Szász Zoltán 
osztályvezető     

 

A Hivatali kapu / Cégkapu útján kapja: 

1) Bakonysárkány Község Önkormányzata – KRID-azonosító: 243154161 
(BAKSONK) (+ e-mail: bakonysarkany@gmail.com) 

2) Partner Mérnöki Iroda Kft. – KRID-azonosító: 11475464  
(+ e-mail: titkarsag@partnerkft.hu) 

3) VIAR Studio Kft. – KRID-azonosító: 26311795 
4) Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség –  

KRID-azonosító: 615553118 (KEMKITKK) 
5) Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –  

KRID-azonosító: 305233304 (GYMSMKI) 
6) Császári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője –  

KRID-azonosító: 705026913 (CSASZARPH)  
7) KEM Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály –  
KRID-azonosító: 746202396 (KEMKHKTO) 

8) ÉD. Vízmű Zrt. – KRID-azonosító: 502494775 (EDVZRT) 
9) E-ON ÉD. Áramhálózati Zrt. – KRID-azonosító: 343728994 (EONEED) 
10) NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. – KRID-azonosító: 13937856 
11) Magyar Telekom Nyrt. – KRID-azonosító: 10773381 
 

Postai úton kapja: 
1) Bakonysárkány Község Önkormányzata – 2861 Bakonysárkány, Béke u. 100. 

Melléklet: VSM119-00078 sz. számviteli bizonylat 1. példánya 
2) Kisbéri Rendőrkapitányság – 2870 Kisbér, Kisbér, Pf. 22. 
 
 

Hirdetményi úton értesülnek: szomszédos ingatlanok tulajdonosai 
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