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1$. napirendi pont**
Bizalmas: □

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki

Előterjesztés címe: ú
Döntés perbelépésről a Pest Megyei Kormányhivatal PE-06/KTF/29568-35/2021. számú 
határozata ellen indított perben.

Az előterjesztés tartalma:
A Budapest Környéki Törvényszék előtt folyamatban lévő 103.K.700.545/2022/9-II. számú 
perben a bíróság végzésében 2022.05.16. napján érkeztetett levelében értesítette Göd Város 
Önkormányzatát a perbelépés lehetőségéről. A perbelépés 15 napon belül jelenthető be.

Ülés fajtája*: • Nyílt

Előterjesztő neve: ’ Balogh Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette:
fe. * ' . ■ '

dr. Kolláth Balázs

Személyi érintettség esetén a zári 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**:. ~ 2022. 05. 19.

Sürgősség indoka: .

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.
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Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság El
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság □
Képviselő-testület El

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: El IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 
Előzmény mellékletként csatolva: □

’ - - ■ ‘ . W . ' •
Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: El IGEN: □

Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:..............................................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: El IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: * VAN: El NINCS: □

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: polgármester

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): > 2022.05.31.

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók: >

*7..

Jegyzői ellen jegyzés:

átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:..........................................................................

jegyző
Cépviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: ff

^í^jegyzo^



ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága soron következő ülésére

Tárgy: Döntés perbelépésről a Pest Megyei Kormányhivatal PE-06/KTF/29568-35/2021. számú 
határozata ellen indított perben.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A Budapest Környéki Törvényszék előtt folyamatban lévő 103.K.700.545/2022/9-II. számú perben a 
bíróság végzésében 2022.05.16. napján érkeztetett levelében értesítette Göd Város Önkormányzatát a 
perbelépés lehetőségéről. A perbelépés a közlést követő 15 napon belül jelenthető be.

A per résztvevői: Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület, mint felperes, illetve a Pest 
Megyei Kormányhivatal, mint alperes. Göd Város Önkormányzata, mint érdekelt léphet perbe, a 
perbelépést megalapozó jog megjelölésével, valamint annak megjelölésével mely fél pernyertességét 
kívánja támogatni.

Mellékletek:

1. Budapest Környéki Törvényszék végzése
2. Védirat
3. Keresetlevél

Határozati javaslat A) 
.../2022. (V. 26.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Budapest Környéki Törvényszék előtt folyamatban lévő 103.K.700.545/2022/9-II. ügyszámú, a 
Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület, mint felperes és a Pest Megyei 
Kormányhivatal, mint alperes között közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt folyamatban 
lévő perben nem kíván perbe lépni.

Határozati javaslat B) 
.../2022. (V. 26.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Budapest Környéki Törvényszék előtt folyamatban lévő 103.K.700.545/2022/9-II. ügyszámú, a 
Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület, mint felperes és a Pest Megyei 
Kormányhivatal, mint alperes között közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt folyamatban 
lévő perben, mint érdekelt perbe kíván lépni.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző

Göd, 2022. 05.19.
Tisztelettel:

Balogh Csaba 
polgármester
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Budapest Környéki Törvényszék
103.K.700.545/2022/9-II.
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Eiöodó
VÉGZÉS

A bíróság a Kollarics Flóra Ügyvédi Iroda (1056 Budapest, Nyári Pál utca 10. V/l., eljáró ügyvéd: 
dr. Kollarics Flóra) által képviselt Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület (2132 
Göd, Margit utca 16.) felperesnek - a dr. Szurovecz Zoltán kamarai jogtanácsos által képviselt Pest 
Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház utca 7.) alperes ellen környezet- és 
természetvédelmi ügyben hozott közigazgatási határozat (hivatkozási szám: PE-06ZKTF/29568- 
35/2021) megtámadása iránt indított közigazgatási perében a Kp. 20-21.§-a alapján a keresetlevél 
közlésével értesíti a perbelépés lehetőségéről,

Magyar Közút Nonprofít Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.)

Göd Város Önkormányzatának Polgármestere (2131 Göd, Pesti u. 81.)

érdekeltet azzal, hogy a perbelépést a közlést követő 15 napon belül jelentheti be.

A határidő elmulasztása miatt annak lejártát követő 15 napon belül igazolásnak van helye.

A perbelépés bejelentésével egyidejűleg meg kell jelölni a perbelépést megalapozó jogot, jogos 
érdeket, továbbá azt, hogy melyik fél pernyertességét kívánja támogatni, valamint mindezek indokait.

Tájékoztatja a bíróság, hogy az érdekelt csak a perbelépést megengedő végzés jogerőre emelkedését 
követően végezhet perbeli cselekményt.

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Budapest, 2022. május 10.

dr. Sándor Valter Pál sk.
előadó bíró

kiadmány 
Kiss Anita



Budapest Környéki Törvényszék
103.K.700.545/2022/9-II.

TÁJÉKOZTATÁS

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény szerint:

20. § [Érdekelt]
(1) Akinek jogát vagy jogos érdekét a vitatott közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti vagy a 
perben hozandó ítélet közvetlenül érintheti, a mások között folyamatban lévő perbe érdekeltként 
beléphet. A perbe érdekeltként beléphet az is, aki a megelőző eljárásban ügyfélként vett részt.
(2) E törvény eltérő rendelkezése hiányában a közigazgatási perben vagy az egyéb közigazgatási 
bírósági eljárásban az érdekeltet a féllel azonos eljárási jogok illetik meg és azonos kötelezettségek 
terhelik.
(3) Az érdekelt a felek rendelkezési jogának sérelme nélkül jogosult perbeli cselekmény megtételére, 
amely akkor is hatályos, ha a felek cselekményeivel ellentétben áll. Az ellentétes cselekmény 
befolyását az ügy eldöntésére a bíróság a per egyéb adatait is figyelembe véve bírálja el.
(4) A perbelépés lehetőségéről az ismert érdekeltet a bíróság értesíti. Az értesítéssel egyidejűleg a 
bíróság közli a keresetlevelet, ha erre korábban nem került sor. A perbelépés lehetőségéről való 
értesítésnek hivatalból vagy valamely fél kérelmére az ítélet jogerőre emelkedéséig az eljárás bármely 
szakaszában helye van.

21. § [Az érdekelt perbelépése]
(1) A perbelépést írásban vagy a tárgyaláson szóban lehet bejelenteni. A perbelépés lehetőségéről 
értesített érdekelt a perbelépést az értesítés közlését követő tizenöt napon belül jelentheti be. A 
határidő elmulasztása miatt a határidő lejártát követő tizenöt napon belül van helye igazolásnak.
(2) A perbelépés bejelentésével egyidejűleg meg kell jelölni a perbelépést megalapozó jogot, jogos 
érdeket, továbbá azt, hogy melyik fél pernyertességét kívánja támogatni, illetve mindezek indokait.
(3) A perbelépés bejelentéséről a bíróság a feleket haladéktalanul értesíti, és a perbelépés 
megengedése előtt a feleket szükség esetén meghallgatja.
(4) Az érdekelt - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - perbeli cselekményt csak a perbelépést 
megengedő végzés jogerőre emelkedését követően végezhet. E rendelkezés nem akadálya a 
perbelépéssel kapcsolatos eljárási cselekményeknek. A perbelépés megengedését megelőzően tett 
perbeli cselekmények és az addig meghozott bírói határozatok a bíróság ellenkező döntése hiányában 
az érdekelttel szemben is hatályosak.
(5) Ha a perbelépésnek nem lett volna helye, illetve az azt megalapozó jog vagy jogos érdek 
megszűnt, a bíróság az érdekeltet - a felek és az érdekelt meghallgatása után - a perből kizárja.
(6) A perbelépést elutasító, valamint a perből kizáró végzés ellen fellebbezésnek van helye.
(7) A közigazgatási cselekmény, illetve a perbelépés lehetőségéről való értesítés közlésének 
hiányában az érdekelt a perbelépést a perorvoslati kérelemben is bejelentheti, azzal, hogy az elsőfokú 
ítélet meghozatala után előterjesztett perbelépési kérelemben elsőfokú tárgyalás tartását nem kérheti. 
Aperorvoslati kérelemben bejelentett perbelépés megengedéséről a perorvoslati kérelem elbírálására 
jogosult bíróság dönt.



Alá^ J- Dr. Fehér Edina (2022.03.08.)
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Felperes: Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület (2132 Göd, Margit utca 16., 
nyilvántartási száma: 13-02-0007792; képviseli: Bodnár Zsuzsanna) ,
Felperes jogi képviselője: Kollarics Flóra Ügyvédi Iroda, Dr. Kojlárics Flóra ügyvéd (1056 Budapest, 
Nyáry Pál utca 10. V. em. 1.)
Alperes: Pest Megyei Kormányhivatal
Felülvizsgálni kért döntés: PE-06/KTF/29568-35/2021.

Budapest Környéki Törvényszék

Budapest
Hungária krt. 179-187.
1146

Tisztelt Törvényszék!

A Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület (2132 Göd, Margit utca 16., a 
továbbiakban: Felperes) által a PE-06/KTF/29568-35/2021. számú közigazgatási határozat ellen 
benyújtott keresetlevelére a Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház utca 7., a 
továbbiakban: Alperes) a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban- 
Kp.) 19. § (3) bekezdése, továbbá a 38. § (3) bekezdése és 42. § alapján az alábbi

vádiratot

terjeszti elő.

I.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.; C.g.: 01-10-046265, 
a továbbiakban: ■ Kérelmező) meghatalmazásából a Flavus Kft, (székhely: 1225 Budapest, 
Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em.; C.g.: 01-09-332756j~a továbbiakban: Meghatalmazott) által 
benyújtott előzetes vizsgálati eljárásra vonatkozó kérelemben és dokumentációban (a továbbiakban: 
Dokumentációja valamink a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) szerint 
lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás megállapította, hogy a Göd, ipari és innovációs fejlesztési 
terület „körbejáró utak” tervezett úthálózat „E” jelű ág „F4” jelű földúttói északkeletre eső 
szakaszának, továbbá az „F” és „G” jelű ág, valamint az ezek találkozásában található 
körforgalom létesítése a tervezett formában nem engedélyezhető, azonban a többi elem 
kialakításának jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása 
nem szükséges.

Felperes a Határpzgitról 2p2,1. december 2. napján hirdetményi úton értesült,; fgaj^ jogi .képviselője 
útján 2022. jahüai< lérBapján elektronikus úton terjesztette elő keresetlevelétTÉelperes keresetében 
azonnali jogvédelem iránti kérelmet nem terjesztett elő és tárgyalás tartását kérte. . -

II.

Felperes a Határozattal szemben benyújtott keresetében előadta, hogy azáltal, hogy Alperes nem 
tartott közmeghallgatást, megfosztotta az önkormányzatot, a helyben lakó polgárokat és környező 
vállalkozásokat attól, hogy a konzultációs folyamatban részt vegyenek és élhessenek törvény által 
biztosított jogukkal^ Ezen felül sérelmezte, hogy Alperes a Határozatában mindössze két bekezdés

„ , .. Záradék: Az irstpír-Yr.-..-..:
Kormánymegbízott ,, , ..............

1052 Budapest, Városház u. 7. KéSZltelt pőpir aiaf-f’ : .
Telefon: (06-1) 485-6900 Fax: (06-1) 485-6903

E-mail: pest@pest.gov.hu Web: httD://www.kormanvhivatal.hu/hu/Dest no n n



erejéig tért ki az általa benyújtott szakvéleményben foglaltakra, illetve az egyéb, a kereseti kérelemben 
részletezett észrevételeire egyáltalán nem reagált. Előadta, hogy Alperes Határozata sérti az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 2. § (2) bekezdés a) 
pontját, a 3. § 2. fordulatát, az 5. § (2) bekezdés a) pontját és a 81. § (1) bekezdését, a khvr. 5. § (2) 
bekezdés a) pontjának aa) alpontját és ebből kifolyólag a 6. mellékletben foglaltakat, valamint a 9. § 
(1) bekezdését, a 10. § (5a) bekezdés c) és d) pontjait, illetve a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2007. 
(X.29.) Korm. rendelet) 2. § I) pontját, az 5. § (1 )-(2) bekezdéseit, a 6. § (1) és (3) bekezdéseit, a 7. § 
(4) bekezdését, valamint 12-13. §-ait, a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklet 
szerinti közlekedéstől származó zajra vonatkozó határértékek meghatározására vonatkozó 
szabályokat, és a, 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 5. számú melléklet szerint meghatározott 
akusztikai járműkategória besorolásra irányuló szabályokat. Fentiek alapján Felperes kérte a 
Határozat hatályon kívül helyezését új eljárás lefolytatására utasítással.

Felperes keresete vonatkozásában Alperes az alábbiakat adja elő.

A Felperes által hivatkozott Khvr. 9. § (1) bekezdése, amely szerint Alperes közmeghallgatást tart - 
kivéve, ha a tevékenység katonai titokvédelem alá esik, vagy ha a kérelmet benyújtását követően 
elutasította - a környezeti hatásvizsgálati eljárás szabályait tartalmazza, amelynek során a 
jogszabály kötelezővé teszi a közmeghallgatás tartását.

Jelen eljárás azonban előzetes vizsgálati eljárás, melynek szabályozását a Khvr. „Előzetes 
vizsgálat-ra vonatkozó fejezete tartalmazza, mely az előzetes vizsgálati eljárásban is lehetőséget ad 
a közmeghallgatás tartására, de nem teszi kötelezővé Alperes részére.

Alperes megjegyezni kívánja, hogy az eljárás idején kötelezően megtartandó közmeghallgatások a 
pandémiára való tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és 
közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszély helyzettel összefüggő egyes intézkedésekről 
szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján az érintettek személyes 
megjelenése nélkül kerültek megtartásra.

A Khvr. előzetes vizsgálatról szóló fejezete tartalmazza azokat a szabályokat, amelyek lehetőséget 
adnak nemcsak az eljárásban résztvevőknek, hanem a nyilvánosság számára is arra vonatkozóan, 
hogy a környezeti információkat megismerhessék és észrevételeiket megtehessék, az alábbiak 
szerint:

A Khvr. 3. §-ának (2) bekezdése szerint az előzetes vizsgálatra vonatkozó kérelemhez csatolni kell a 
4. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő előzetes vizsgálati dokumentációt, 
amelynek egyes részeit a tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken - a 
környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 
jogszabály alapján - szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el. A kérelmet és mellékleteit 
elektronikus úton kell benyújtani, amelyet a környezetvédelmi hatóság elektronikus úton 
közzétesz.

Ugyanezen § (3)-(4) bekezdései értelmében:
(3) A kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a környezetvédelmi 
hatóság - ha a tevékenység nem esik katonai titokvédelem alá - hivatalában, valamint honlapján 
közhírré teszi a következőket:
a) a 7. számú melléklet 1.1: pontja:: szerinti közvetlen hatásterület vélelmezett határait az érintett 
települések megnevezésével,
b) felhívást arra, hogy a telepítés tielyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat.,, 
szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati 
engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság közleményének 
megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz 
észrevételt lehet tenni,
c) azt, hogy milyen döntéseket hozhat a környezetvédelmi hatóság az 5. § (2) bekezdése alapján,
d) a dokumentáció elérési helyére vonatkozó tájékoztatást,
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e) az eljárás megindításának napját és az ügyintézési határidőt, az ügyintéző nevét és hivatali 
elérhetőségét.
(4) A környezetvédelmi hatóság a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési 
helye szerinti település jegyzőjének megküldi a közleményt, a kérelem és mellékleteinek 
elektronikus példányát, a feltételezhetően érintett települések jegyzőinek a közleményt. A jegyző 
haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodik a közlemény közterületen és a 
helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. A jegyző a közlemény közhírré tételét 
követő öt napon belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot a közhírré tétel időpontjáról és 
helyéről, a telepítési hely szerinti település jegyzője ezeken felül a kérelem és mellékletei elektronikus 
példányába való betekintési íejhétőség módjáról is. '

Fentiek a Határozatban is szerepelnek, miszerint: „Göd Város Jegyzője a 12/1521-2/202fi számú 
levelében tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot arról, hogy az eljárás megindításáról szóló 
közlemény kifüggesztése megtörtént, valamint a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a 
vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról.”

Továbbá Göd Város Önkormányzata érdemi részvételével kapcsolatban Alperes jelezni kívánja, hogy 
a Határozat tartalmazza Göd Város Jegyzőjének 11/492-3/2021. számon tett megállapítását is.

A Khvr. 4. § (4) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a kérelembe és az előzetes vizsgálati 
dokumentációba, a szakhatósági állásfoglalásokba és a szakértői véleményekbe való betekintést - a 
benyújtásukat, rendelkezésre állásukat követő nyolc napon belül - lehetővé teszi az érintett 
nyilvánosság számára.

A helyben lakó polgárok részvételével kapcsolatban jelezzük, hogy Alpereshez az érintett 
nyilvánosság részéről egy észrevétel - Felperes részéről - érkezett.

Egyebekben a Khvr. 5. § (6) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi hatóság a (2) bekezdés 
szerinti határozatot megküldi az eljárásban részt vett ön kormányzatok jegyzőinek, akik a 
környezetvédelmi hatóság által megjelölt időpontban gondoskodnak a határozat teljes szövegének 
közhírré tételéről A környezetvédelmi hatóság a közhírré tételre a határozat megküldésétől számított 
nyolcadik napnál korábbi időpontot nem határozhat meg. A jegyző a határozat közhírré tételét követő 
öt napon belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, 
valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

A Határozat a Göd Polgármesteri Hivatal részéről - a letöltési igazolás tanúsága szerint - 2021. 
december 1. napján került letöltésre.

Fenti jogszabályi rendelkezéseknek tehát Alperes teljes mértékben eleget tett.

Tekintettel arra, hogy a Felperes által benyújtott szakvéleményben foglaltak jelentős része 
szakmailag irreleváns, Alperesnek azokra a Határozatban nem volt szükséges hivatkoznia. 
Alperes az alábbiakban kívánja ismertetni azon okokat, amelyek alapján álláspontja szerint 
megállapítható, hogy a Felperes által benyújtott szakvéleményben foglaltak szakmailag nem 
relevánsak.

Felperes kereseti kérelmének 11., 14., 15., 20. pontjaiban foglaltakra reagálva Alperes előadni kívánja, 
hogy a Kérelmező által a 2021. szeptember 7. napján benyújtott előzetes vizsgálati kérelem (a 
továbbiakban: ^Kérelem) részeként, a Meghatalmazott megbízásával készített előzetes vizsgálati 
dokumentáció ..(á továbbiakban: ..EVD) a,sbe^yjújtáskori.-X2021), -közlekedési és a távlati (2035), 
közlekedési állapotot egyaránt vizsgálja. T ! r.. - ,
Az EVD-hez készült részletes forgalmi vizsgálat az akkor rendelkezésre álló (2021. első féléve) 
Országos Közúti Adatbankban tárolt adatokój^kívül figyelembe vette a tervezett létesítmények 
által keltett forgalmi átrendeződést is. Összehasonlítva a 2019. évi és a 2020. évi adatsort a két 
legforgalmasabbnak tekinthető, közvetlenül érintett utak - M2 autóút (a továbbiakban: M2) és 21107. j. 
út - tekintetében az állapítható meg, hogy az M2 forgalma 2000 egységjárművel kevesebb volt 2020- 
ban, míg a 21107. j. út két adatsora között, mindössze 60 egységjármű a különbség a 2020. évi 
adatsor javára. A jelentős csökkenés és a minimális növekedés valószínűsíthetően a vírushelyzet 
okozta kisebb forgalom miatt volt.
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Fentieket figyelembe véve elfogadható a 2019. évi adatokkal való számítás, vagy akár 
felülbecslésnek tekinthető a biztonság javára.

A keresetben szereplő 11., 16., 17., 36., 37., 39. számú bekezdésekben kifogásoltakkal 
összefüggésben kiemelendő, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a határozza meg a 
hatásterület lehatárolásának a módszertanát, amely rögzíti, hogy a hatásterület meghatározásánál a 
háttérterhelést szükséges figyelembe venni. Ugyanezen rendelet 2. § I) pontja meghatározza a 
háttérterhelés fogalmát is: „háttérterhelés: a környezeti zajforrás hatásterületén a vizsgált forrás 
működése nélkül, de a forrás típusának megfelelő zajterhelés."

A Samsung SDI Magyarország Zrt. (székhely: 213.1 Göd, Schenek István utca 1.; C.g.: 13-10-040717) 
által kibocsájtott zaj üzemi zajnak minősül, azaz nem a vizsgált utakkal típusazonos zajforrás, ezért a 
hatásterület meghatározásánál nem vehető figyelembe.

Tárgyi ügyben a hatásterület a forgalmi vizsgálat alapján, számítással került meghatározásra a
6. § (1) bekezdésének a) pontja szerint, amely a legnagyobb lehatárolást adja.

A 11., 18., 20. pontban foglaltakra reflektálva Alperes előadja, hogy a kérelem benyújtáskori és a 
távlati állapot meghatározásánál is azonos kopóréteg akusztikai érdességi kategóriák kerültek 
alkalmazásra, amellyel a burkolatok javulásából eredő zajterhelés csökkenés nem került figyelembe 
vételre.

Az EVD-nek nem Göd város jelenlegi zajterhelésének részletes vizsgálata a célja, hanem a 
tervezett közútfejlesztések távlati, üzemelés mellett várható környezeti hatásainak bemutatása, 
azzal hogy az EVD-ben meghatározásra került 2021-es (jelenlegi) állapotnál figyelembe vett 
akusztikai érdességi tényezők a távlati állapot közlekedéstől származó zajterhelésének 
meghatározásánál elvégzett hangterjedés számítások eredményeit nem befolyásolják, így a 
hatásterület meghatározására sincsenek hatással.

A kereseti kérelem 11., 22., 23., 24. pontjaiban megfogalmazott kifogásokkal összefüggésben 
megjegyzendő, hogy a közúti zajterhelés meghatározása során mind a jelenlegi, mind a távlati állapot 
vizsgálata során minden mértékadó vizsgálati pontra meghatározásra került a betartandó határérték. A 
határértékek meghatározásának módszertana az EVD 4.8.2. fejezetében került ismertetésre. A 
mértékadó vizsgálati pontok az EVD-ben jól azonosíthatóak a figyelembe vett zajforrásokkal 
egyetemben, így amennyiben szükséges a határértékek megfelelősége, az visszaellenőrizhető.

Fentiekben előadottak szintén teljesülnek az építési zaj meghatározásnál megállapított határértékekre 
vonatkozóan is. Az EVD-ben szerepel, hogy a kertvárosias lakóterületek figyelembe vételre kerültek a 
határérték megállapítása során. A 60 dB-es határérték alapján a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendelet 2. sz. melléklete alapján megállapítható, hogy a kivitelezés vélelmezett időszaka: 1 
hónap -1 év közötti.

A határértékek a vonatkozó rendeletek előírásainak megfelelően kerültek megállapításra. Az 
EVD tartalmazza a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerinti zajterhelési 
határértékek meghatározásához szükséges adatokat, valamint - az ezekhez szükségszerűen - 
elvégzett számítások a vonatkozó rendeletek előírásainak megfelelnek.

Alperes megjegyezni kívánja, hogy a keresetben az előzetes vizsgálati dokumentációval szemben tett 
kifogások, hiányosságok több esetben túlmutatnak a Khvr. 4; számú mellékletében foglalt kötelező 

.tartalmi elemeken, vagy a keresetben foglaltakkal szemben tartalmazza őket a dokumentáció.

A-kéréset többek közt hiányolja az előzetes vizsgálati dokumentációból a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
egySÖes*rendelet szerinti zajterhelési határértékek meghatározását,'illetve az ehhez szükséges 
adatokat. Á/kereset 22. pontjában részletesen is felsorolásra kerül, högy a hiányzó adatok alatt többek 
közt az érintett védendő területek övezeti besorolását, illetve a. közúti közlekedési létesítmény 
útosztály szerinti besorolását érti.
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A keresetben foglaltakkal ellentétben az előzetes vizsgálati dokumentáció mind az érintett területek 
övezeti besorolását (2.3.1. fejezet), mind a közúti létesítmény útosztály szerinti besorolásához 
szükséges adatokat tartalmazza (2.4. fejezet). Az előzőeken túl az előzetes vizsgálati dokumentáció 
vonatkozó fejezetei tartalmazzák az adott védendő létesítmény vonatkozásában a 27/2008. KvVM- 
EüM együttes rendelet alapján meghatározott zajterhelési határértékeket (4.8.3- 4.8.6. fejezetek) is.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció a fentiekkel kapcsolatban az alábbiakat rögzíti (4.8.2 fejezet, 88. 
oldal):
„Az egyes helyszínekre vonatkozó betartandó határértékeket az érintett település településszerkezeti 
terve, a vizsgált közlekedési zajforrások kategóriáit, figyelé/hbé véve, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-ÉüM 
együttes rendelet alapján állapítottuk meg. ”

A fentiekre tekintettel a kereset 22. pontjának állításai, miszerint az előzetes vizsgálat során 
nem került sor a határértékek meghatározására, illetve az előzetes vizsgálati dokumentáció 
nem tartalmazza a határértékek meghatározásához szükséges vizsgálati adatokat, teljes 
mértékben megalapozatlanok.

A kereseti kérelem 24-28. pontjaiban foglaltakkal kapcsolatban kiemelendő, hogy a Khvr. 4. számú 
melléklete, amely az előzetes vizsgálati dokumentáció és a konzultációs kérelem tartalmát határozza 
meg, nem írja elő, hogy milyen részletességű alapadatokat kell az EVD-ben szerepeltetni. Az EVD- 
ben feltüntetett - a jelenlegi állapotra vonatkozó közúti közlekedésből származó - zajterhelés nem a 
mérések alapján került meghatározásra, hanem a forgalmi adatok alapján számítással, ennek 
következtében az alapállapoti zajmérések nem relevánsak a jelenlegi állapotra vonatkozó 
zajterhelések meghatározására.

Az alapállapot meghatározásához felhasznált mérési és számítási adatok tehát kielégítik a 
vonatkozó jogszabályi követelményeket, a hatásterület és a területi érintettség meghatározása 
a fentiek alapján megfelelő.

Felperes keresetének 29-32. pontjaiban szereplő kifogásokra reflektálva Alperes előadja, hogy az 
építési eredetű zajterhelés vonatkozásában a kivitelezők minden projekten más alvállalkozókkal és 
eltérő gépparkkal dolgozhatnak - ennek okán az általános gyakorlat szerint - a kivitelezés 
megkezdése előtt sem tudhatják pontosan, hogy milyen munkagépekkel fogják az adott 
munkafázisokat elvégezni. A munkagépek konkrét ismerete nélkül a pontos zajterhelés sem 
állapítható meg, hiszen azonos munkagéptípusok zajterhelése között is nagy különbségek 
adódhatnak azok teljesítménye szerint. A szállítási forgalom zajterhelése sem határozható meg a 
szállítási feltételek, körülmények (honnan, mit, mennyit, mivel) pontos ismerete nélkül.

Mivel ahogy Felperes - korábbi észrevételében is - megállapítja, hogy az építési tevékenységek 
várható zajterhelését is indokolt vizsgálni, ezért az EVD-ben a Meghatalmazott korábbi, kivitelezőktől 
kapott adatszolgáltatás alapján vélelmezett géplista szerint elvégzett számításokat szerepeltet az 
egyes munkafázisokra kiterjedően.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. és 13. §-ai által meghatározott követelmények a kivitelezőkre 
vonatkoznak, és azok teljesítéséért kötelesek helyt állni, saját gépparkjuk ismeretében. A vélelmezett 
géplista alapján meg lehet határozni azt, hogy az építési tevékenység során várható-e határérték
túllépés, de annak pontos mértékét nem. A határérték-túllépés pontos értékét - a kivitelezés 
megkezdése előtt - szükséges vizsgálni egy akusztikai szakvéleményben, az EVD alapján azt 
meghatározni azonban nem lehet. V,

Az építőipari tevékenységektől és az építési munkához kapcsolódó szállítási forgalomtól 
származó zaj vizsgálata a jelenleg ismert adatok szerint elvégzésre került.

Í 'í - ' i- • ... v:

A Khvr 3. § (2a) bekezdése szerint a környezethasználó az előzetes vizsgálati dokumentációban 
értékeli azokat a tervezett tevékenység környezeti hatásainak értékelése szempontjából jelentős 
környezeti információkat, amelyek a hatásterület, illetve az ott folytatott korábbi tevékenységek 
vizsgálata nyomán rendelkezésére állnak vagy általa beszerezhetők (a továbbiakban: megalapozó 
információk). A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárás során hivatalból is értékeli 
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azokat a megalapozó információkat, amelyeket az előzetes vizsgálati dokumentáció nem tartalmaz, 
de azok rendelkezésére állnak.

Fentiekkel kapcsolatban Alperes megjegyezni kívánja, hogy az építés vonatkozásában a 
kereset olyan adatok rendelkezésre állását hiányolja, amelyek jelen tervfázisban nem álltak a 
Kérelmező rendelkezésére, és emiatt a Khvr. 3. § (2a) bekezdése alapján nem kérhető számon a 
hiányuk. A kereset előzőekkel kapcsolatos kifogásai a vonatkozó jogszabályi előírásokra 
tekintettel tehát megalapozatlanok, jogszerűtlenek.

A kereseti kérelemben szereplő 33-35., illetve a 38. pontban foglaltakkal összefüggésben kiemelendő, 
hogy az erednienyék értelmezhetőségét nem befolyásolja az adatok megadása. Alperes számára az 
előzetes vizsgálati eljárás lefolytatáshoz szükséges adatokat tartalmazza a Kérelemhez csatolt EVD, 
valamint a benne szereplő zajterjedési modell készítéséhez a tervezési terület környezetében lévő 
összes útszakasz forgalma felhasználásra került. Az eredmények előbbiek figyelembe vételével 
értelmezendőek. A tervezett utakra vonatkozó vizsgálatok elvégzése önállóan azért is volt indokolt, 
mivel vizsgálni kellett, hogy az utak önmagukban megfelelnek-e a vonatkozó határértéknek, vagy a 
várható határérték-túllépés a háttérterhelés mellett alakul ki, amely védelmi intézkedés mellett sem 
csökkenthető eredményesen.

A háttérterhelés figyelembe vétele melletti vizsgálati eredményeket (az eredő zajterhelésből származó 
értékeket) az EVD „4.8.6. Távlati, üzemelés melletti állapot vizsgálata" című fejezete tartalmazza.

A tervezett közúti létesítmények megvalósulását követő üzemelési állapotra az Laeq (d,h) 
számított egyenértékű A-hangnyomásszintek, a hatásterület lehatárolása, valamint a területi 
érintettség meghatározása a vonatkozó előírásoknak megfelelnek.

A kereseti kérelem 19-20. pontjaiban foglaltakkal kapcsolatban előadjuk, hogy a jelenlegi 
földutak mentén, amelyek burkolásra kerülnek a beruházás során, nincsenek olyan 
távolságban lakóházak, amelyeknél határérték feletti zajterhelést eredményezne a fejlesztés. A 
távlati referencia állapotot tekintve a legforgalmasabb 21107. j. út mentén a beruházás hatására a 
zajterhelés csökkenése várható, tehát a forgalmi átrendeződés javító hatású eredménye várható a 
jövőben ezen út mentén. A 21107. j. út és az Északi-ág mellé betervezett, zajárnyékoló fal további 
zajterhelés csökkenést fog indukálni a Zrínyi Miklós utca környezetében. A beruházás során a 
tervezett utak mentén további zajárnyékoló fal kialakítása nem csökkentené tovább az érintett 
területek zajterhelését, tehát további védelmi intézkedési javaslat nem indokolt.

A Kp. 80. § szerint a megelőző eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő szakvéleménye a bíróság 
által kirendelt szakértő szakvéleményének minősül. A perben ugyanazon szakkérdés tárgyában 
szakértőként elsősorban a megelőző eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő alkalmazandó. Ha az 
(1) bekezdés szerinti szakértőt kell alkalmazni, a bíróság a szakértőt kirendeli és a megelőző 
eljárásban keletkezett írásbeli szakvéleményt azzal a féllel közli, akivel azt korábban nem közölték. A 
megelőző eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő alkalmazását követően ugyanazon szakkérdés 
vonatkozásában magánszakértő vagy más eljárásban kirendelt szakérő alkalmazásának nincs helye.

A Kp. 80. §-ában foglaltak szerint csak a megelőző eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő 
szakvéleményét van lehetőség a perben szakértői szakvéleményként elfogadni, azonban a 
megelőző eljárás során korábban benyújtott magánszakértői szakvélemény peres eljárás során 
történő elfogadásának intézményét sem a Kp., sem a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi .CXXX. 
törvény (a továbbiakban: Pp;) nem ismeri. Fentiekre tekintettel Alperes kéri á “Tisztelt 
Törvényszéket, hogy utasíts^ jel Édperés^ bizonyítási indítványát ~

rt* Vf .<•' ■ VÚ_

A fentiek alapján Alperes álláspontja az, hogy tárgyi ügyben az eljáró közigazgatási szerda 
vonatkozó hatályos jogszabályiVélőírásöknak megfelelően járt el és Határozatával jogszerű' és 
szakszerű döntést hozott.

Mindezekre tekintettel Alperes kéri a Tisztelt Törvényszéket, hogy Felperes keresetét utasítsa 
el.

Kormánymegbízott
1052 Budapest, Városház u. 7.

Telefon: (06-1) 485-6900 Fax: (06-1) 485-6903
E-mail: pest@pest.gov.hu Web: http://www.konTianvhivatal.hu/hu/pest



Fentieken túl Alperes kéri, hogy a Tisztelt Törvényszék a peres eljárásban felmerült kamarai 
jogtanácsosi költségeinek felperes általi megtérítéséről döntsön a 32/2003. (Vili. 22.) IM rendelet 3. § 
(2)-(3) bekezdése alapján, a Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-00000000 számú 
számlára. Alperes nyilatkozza továbbá, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján teljes személyes illetékmentesség illeti meg, mivel az 5. § (2) bekezdésben 
írt feltételnek megfelel. Kérjük a Tisztelt Törvényszéket, hogy az Alperes esetleges távolléte esetén is 
tartsa meg a tárgyalást.

Budapest, elektronikus aláírás szerint ■

Pest Megyei Kormányhivatal 
alperes
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! BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK ! 

I Közigazgatási Kollégiuma I

Budapest Környéki Törvényszék 

1146 Budapest Thököly út 97-101.
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Tisztelt Budapest Környéki Tőnfenyszekl ~ - / ■ ■

A DOKUmíNTVMOT DIGÍTÁUS 
aláírással látta el-

Alulírott, Göd-ÉRT Környezetvédelmi ék' Városvédő Egyesület (rövidített elnevezés: Göd- 
ÉRT Egyesület., székhely: 2132 Göd, Margit utca 16.; nyilvántartási száma: 13-02-0007792; 

nyilvántartó szerv: Budapest Környéki Törvényszék; képviseli: Bodnár Zsuzsanna, önálló 

képviseletre jogosult elnök; az adatokat alátámasztandó F/l. szám alatt mai napon a Fővárosi 

Törvényszék civil nyilvántartásából letöltött adatlap mellékelve) F/2. számú mellékletben csatolt 

meghatalmazással igazolt — hivatalos iratok átvételére is jogosult — jogi képviselőnk, a Kollarics 

Flóra Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Kollarics Flóra, székhely: 1056 Budapest, Nyáry Pál utca

10. V. em. 1.; telefon: +3620/479-5047; e-mail: drkollarics@drkollarics.hu; cégkapu neve: Kollarics 

Flóra Ügyvédi Iroda; cégkapu címe: 19050687#cegkapu) útján a Pest Megyei Kormányhivatal, 
alperes (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.; képv: dr. Tárnái Richárd, kormánymegbízott; 

MÁK nyilvántartási szám: 789356; adószám: 15789350-2-41; az adatokat alátámasztandó F/3. 
szám alatt mai napon letöltött MÁK törzskönyvi lap mellékelve) ellen az alperes által meghozott 

PE-06/KTF/29568-35/2021. számú határozat ellen az alábbi, bírósági felülvizsgálat iránti

keresettel

fordulunk a tisztelt Törvényszékhez.

Kérjük a tisztelt Törvényszéket, hogy az alábbiakban részletesen kifejtett indokok alapján a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 92. § (1) bekezdés 

alapján új eljárás lefolytatására utasítással helyezze hatályon kívül az alperes PE- 
06/KTF/29568-35/2021. számon meghozott határozatát, ugyanis az sérti

o az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban. 

Akr.) 2. § (2) bekezdés a) pontját (ügyféllel való együttműködés), 3. § második fordulatát 

(tényállás tisztázási kötelezettség), 5. § (2) bekezdés a) pontját (ügyféli jogok gyakorlása), 

valamint 81. § (1) bekezdését (indokolási kötelezettség), valamint

o a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm.rendelet (továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdés a) pontjának aa) 

. ‘i .alpontját és ebből kifolyólag a 6. mellékletben foglaltakat, valamint 10. § (5a) bekezdés c) 

és d) pontjait,

)O a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet 2. § 1) pontját, 5. § (1) - (2) bekezdéseit, 6. § (1) é (3) bekezdéseit, 7. § (4) 

bekezdését, valamint 12-13. §-ait,

Záradék: Az irat eleidre 
készített papír alapé
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o a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklet szerinti építési zajra 

vonatkozó határértékek, valamint a 3. melléklet szerinti közlekedéstől származó zajra 

vonatkozó határértékek meghatározására vonatkozó szabályokat,

o a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. számú melléklet szerint meghatározott akusztikai 

járműkategória besorolásra irányuló szabályokat.

Továbbá, kérjük a t. Törvényszéket, hogy a Kp. 35. § és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 

CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 83. § (1) bekezdése értelmében kötelezze az Alperest a jelen 

peres eljárással kapcsolatban felmerült költségeink viselésére és megtérítésére. A költségeink 

tételes kimutatására költségjegyzék csatolását vállaljuk peres ügyszám ismeretében.

***

A kereseti kérelmünket megalapozandó a tények ismertetését és jogi érvelés kifejtését megelőzően 

az alábbiak szerint igazoljuk a keresetindítási határidő megtartását.

Tájékoztatjuk a t. Törvényszéket, hogy alperes határozatát 2021. december 2. napján tette közzé 

hirdetményi úton, ennek igazolására az alperes elektronikus felületéről készült képernyő fotót F/4. 

szám alatt mellékeljük. Ebből kifolyólag jelen keresetlevél a mai napon történő benyújtással 
határidőben beadottnak tekintendő a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján.
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Kereseti kérelmünk indokául az alábbiakat adjuk elő:

I. Tények

1. A következőkben a keresetünk szempontjából releváns tényeket foglaljuk össze. Az alperes 

2021. ‘szeptember 13. napján kelt közleménye (F/5. szám alatt mellékeivé) értelmében a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. (továbbiakban: kérelmező) meghatalmazottja által kezdeményezett, előzetes 

vizsgálati eljárást indított környezeti hatásvizsgálat céljával a kérelmező által Göd, ipari és 

innovációs fejlesztési terület „körbejáró utak” kialakítása vonatkozásában. Az eljárás 2021. 

szeptember 8. napján indult, az 45 napos törvényi ügyintézési határidő egy alkalommal 

meghosszabbításra került (Id. F/6. számú melléklet).

2. 2021. október 5. napján alperes által érkeztetett kérelmünkben (F/7. szám alatt mellékelve) 

ügyféli jogállásunk megállapítását és az ebből fakadó jogok biztosítását kértük, amelyet alperes PE- 

06/KTF/31718-2/2021. számú végzésében (F/8. szám alatt mellékelve) mégis állapított.

3. Ezt követően az eljárásban észrevételt terjesztettünk elő az általunk készíttetett szakértői 

vélemény (F/9. szám alatt mellékelve) becsatolásával. A szakértői véleményben foglaltak 

álláspontunk szerint rámutattak, hogy a kérelmező által benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció 

(F/10. szám alatt mellékelve; továbbiakban: EVD) több olyan szakmai hiányosságban szenved, 

amely nem teszi lehetővé, hogy az alperes érdemben tudjon határozni a hatásvizsgálat 

szükségességéről, illetőleg annak irányáról, és az abban megfogalmazott előírások pontos 

tartalmáról.

4. A szakvélemény benyújtását követően alperes, az abban foglaltakat sommásan feltüntetve 

indokolásában a jelen keresetlevéllel támadott határozatot (F/ll. szám alatt mellékelve) hozta.

II. Az alperes határozata az alábbiak miatt jogszabálysértő

Eljárási jogsértések .í .■

5. Az R. 9. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a környezetvédelmi hatóság közmeghallgatást tart, kivéve, ha

a tevékenység katonai titokvédelem alá6 7esik, vagy ha a kérelmet benyújtását követően elutasította. [...] ' '■ 

6. Ezen intézkedésnek a funkciója, hogy egy folyamatban lévő engedélyezési eljárásban, ahol

a lakosságnak elemi érdeke fűződik hozzá, mi több, alapvető joga a tájékoztatás megtörténte,
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minden érintett elmondhassa álláspontját, feltehesse kérdéseit egy olyan volumenű beruházásban, 

amely a szó szoros értelmében kihatással lehet az életére.

7. Itt mutatunk rá, hogy a R. ismeri a közmeghallgatás nélküli eljárást, ám ezt csak nagyon 

speciális esetben, a katonai titokvédelem fennállta esetén teszi lehetővé, amúgy a kijelentő móddal 

megszövegezett jogszabály szöveg egyértelműen kötelezettséget telepít a hatóságra.

8. Az alperes ezen magatartásával megfosztotta az önkormányzatot, a helyben lakó 

polgárokat, a környező vállalkozókat és valójában mindenkit attól, hogy érdemben részt vehessenek 

a konzultációs folyamatban és élhessenek a törvény által biztosított jogukkal. Ez álláspontunk 

szerint olyan objektív eljárási hiba, amelyet nem lehet utólagosan, egy már kiadott engedély 

vonatkozásában pótolni, tehát ez a határozat megsemmisítését kell eredményezze.

Anyagi jogi jogsértések

9. Ahogy a tények ismertetésénél összefoglaltuk, az alperes határozata több ponton is 

jogszabálysértő. Egyrészt az Akr. és a R. ügyféli közreműködést segítő, az ügyfél előadásaira 

érdemben reflektáló szabályaiba ütközik, másrészt a szakvélemény által kimutatott 

hiányosságokban szenved.

adl:

10. A szakvéleményünk sommás összegzésére az alperes a határozat 12. oldalán tért ki, 

mindösszesen két bekezdés erejéig. E körben megállapította, hogy álláspontja szerint az EVD a 

hivatkozott R. alapján készült, az abban levezetett számításokra és egyéb vizsgálatokra szakértő 

közreműködésével került sor.

11. Az alábbiakban részletesen leírt észrevételeinkre konkrétan nem reagált: nem indokolta 

meg, hogy miért elfogadható az egy évvel korábbi kiindulási adat, amikor már 2020-as évi is

.. rendelkezésre áll; miért fogadható el a domináns zajforrások azonosításakor a Samsung gyár által

i keltett zajterhelés figyelmen kívül hagyása; hogy -.miért nem tartja korrigálandónak a hibás 

'éht1' ’ paramétereken alapuló számítást; hogy miként lehet hiányos'zájterhelési követelményekre alapítani

a határozatot; hogy az előírt mérési követelményeket ki nem elégítő számításra miként alapozható 

jogszerű döntés; hogy milyen szempontok miatt nem tartotta szükségesnek belevenni a vizsgálatba 

az építési-kivitelezési zajterhelést; miként pótolható/egészíthető ki a lehatárolást nem tartalmazó 
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EVD (megfelelő vizsgálatok hiányában); illetve, hogy a nem az előírások szerinti hatásterület 

lehatárolást miért nem tartotta szükségesnek korrigáltatni.

12. Álláspontunk szerint az imént felsorolt hiányosságok megalapozzák mind az Akr. minő 

pedig az R. fent megjelölt, a döntés tartalmára vonatkozó követelményeinek sérelmét az indokolás 

hiányossága vonatkozásában.

ad2:

13. A döntés álláspontunk szerint a szakvéleményben előadottakra is figyelemmel hiányos 

EAfD-re épült; alperes nem kérte számon a kérelmezőn az általunk felvonultatott hiányosságokat 

és nem kérte az ellentmondások feloldását, ezzel pedig az alábbi jogszabálysértéseket eredményező 

határozatot hozott.

14. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. Korm. rendelet

7. § (4) bekezdés alapján, illetve az adatközlés elvárt tényszerűsége érdekében a várható zajterhelést 

és a hatásterületet számítással a közútkezelő által nyilvántartott, legutolsó rendelkezésre álló, éves 

átlagos napi forgalmi adatok alapján kell meghatározni. Az előzetes vizsgálati dokumentáció dátuma 

2021. szeptember. Az előzetes vizsgálat elvégzésének idején már rendelkezésre állt a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. által közzétett, az országos közutak 2020. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalmi 

adatbázisa. (https.'//internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-

adatbank/forgalomszamlalas /)

15. Az előzetes vizsgálat nem a közútkezelő által nyilvántartott, legutolsó rendelkezésre 

álló, éves átlagos napi forgalmi adatokon alapul, ezért az alapállapot vizsgálat korrekciója 

indokolt a vonatkozó követelmények szerint.

16. A megállapítás, miszerint a vizsgált terület egészén a közlekedési zajforrások dominálna^ 

nem felel meg a valóságnak, mivel a vizsgált területen a Samsung SDI Magyarország Zrt. üzemétől

• származó zajterhelés meghatározó mértékű. A vizsgált környezetben ugyanakkor számos további

ys'vn uá.• í üzemi zajforrás működik. A közlekedési zaj vizsgálatát az üzemi zajtól elkülönülten szükséges

...r- , v ..elvégezni az előzetes vizsgálat során, a méréseknélús,,,a számításoknál figyelemmel kell lenni a

S7 ’ r közlekedési zaj és az üzemi zaj elkülönítésére, ami főszempont a hatásterület meghatározásánál.
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17. Az előzetes vizsgálat nem kezeli kellő körültekintéssel a közlekedéstől származó zaj 

és az üzemi létesítményektől származó zaj érvényes ülés ét az érintett területen, ami 

bizonytalanná teszi a hatásterület meghatározását, a területi érintettség nem ítélhető meg.

18. A 4.8.2. pont „Vizsgálati módszer” című fejezetben a számítási paraméterek bemutatásánál 

az útburkolat érdességi kategória vonatkozásában „minden; útszakaszon, minden állapotban 0,29” 

szerepel, amelyből arra lehet következtetni, hogy minden útszakasz esetében azonos burkolat és 

kopóréteg feltételezésével került sor a vizsgálatra. A dokumentáció ezt követően „az adatok hiánya, 

bizonytalanságok” szövegrészben említi az útburkolat állapotát is. Az alapállapot vizsgálatánál 

azonban a meglévő utaknál a burkolat minősége és a kopóréteg felmérésének nincs akadálya, így a 

hangterjedés-számításoknál az útburkolat érdességi kategóriája útszakaszonként pontosan 

meghatározható. A különböző útszakaszok esetében az érdességi kategória szerinti korrekció 

eltérő, hiszen az utak állapota is eltérő. Amennyiben mégis azonos burkolatminőségű és műszaki 

állapotban lévő útszakaszok találhatóak a teljes vizsgálati területen, akkor azt igazolni kell.

19. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a tervezett utak helyén jelenleg szinte teljes egészében 

földutak találhatók, amelyeknek kb. felén (éppen a város Nemeskéri út nevű főútjával 

párhuzamosan) eddig nem is folyt közlekedés. Vagyis használaton kívüli földutak helyett létesülnek 

2x2 sávos aszfaltutak, várhatóan hatalmas nehézgépjármű forgalommal. Ez a fokú változás 

bizonyosan igényli a szakszerű, jogszabályi előírásokat megtartó vizsgálatot.

20. A közlekedéstől származó zajterhelés meghatározásánál elvégzett hangterjedés 

számítások eredménye az alkalmazott tényezők pontatlansága miatt nem fogadható el, 

jelentős tévedéseket tartalmaz, amit a számítások korrekciójával kell helyesbíteni. Ezzel 

összefüggésben a hatásterület maghatározása is pontatlan, nem lehet az érintettséget 

lehatárolni.

21. Rámutatunk, hogy a hatásterület pontatlansága lehetőséget ad az úttervezés során a 

zajvédelmi létesítmények mellőzésére. Amennyiben ugyanis a hatásterület pontosításával 

figyelembe vesszük az általunk benyújtott szakértői vélemény adatait, kitűnik belőle, hogy 

szükségessé válna tovább kötelező, zajvédelmi intézkedések hozatala, illetve a kérelmező alperes 

általi kötelezésé e körben. A pontadan adatok és hatásterület alperesi elfogadásával ugyanakkor 

maga alperes is kivonja magát az R. 5. § (3) bekezdésének utolsó fordulatában rögzítettek alól, 

hiszen nem határoz meg további, az engedély megadásához szükséges feltételeket azáltal, hogy 

szemet huny a kérelmező által benyújtott dokumentáció hiányosságai felett.
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22. Az előzetes vizsgálat elvégzése során nem került sor a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklet 

szerinti építési zajra vonatkozó határértékek, valamint a 3. melléklet szerinti közlekedéstől származó 

zajra vonatkozó határértékek meghatározására. A zajterhelési határértékek meghatározása 

.. közlekedés esetén az érintett zaj ellen védendő terület építési övezeti és övezeti besorolása, a zaj 

ellen védendő épületek használati funkciója, valamint a közútiközlekedési létesítmény útosztály 

szerint a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. mellékletnek megfelelő besorolása 

alapján történik. Építési zajnál a határértékek meghatározásánál a zaj ellen védendő területek építési 

övezeti és övezeti besorolása, illetőleg a zaj ellen védendő épületek használati funkciója mellett az 

egy-egy munkaterületen tervezett építés időtartamára figyelemmel szükséges eljárni. Az előzetes 

vizsgálati dokumentáció az említett vizsgálati adatokat nem tartalmazza, ezek hiányában a 

zajterhelés szerinti értékelés nem végezhető el, a hatás terület nem határozható meg.

23. Az előzetes vizsgálati dokumentáció nem tartalmazza a 27/2008. (XII. 3.) KvVM- 
EüM együttes rendelet szerinti zajterhelési hatásértékek meghatározásához szükséges 

adatokat, így az alapállapoti, az építési eredetű és a várható közúti forgalomtól származó 

zajterhelés értékelése nem megalapozott, a szükséges alátámasztó adatok hiánya miatt 
nem fogadható el.

24. Az EVD 4.8.3. pont „Jelenlegi állapot vizsgálata” című fejezetben a 17. táblázat tartalmazza 

a jelenlegi állapotra vonatkozó zajterhelést. A 17. táblázatban látható L am>ö közlekedéstől származó 

zajterhelés adatok közlését nem előzi meg a számításokhoz szükséges kiindulási adatok, főként a 

zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 

módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. számú melléklet szerint meghatározott 

akusztikai járműkategória, az ANF évi átlagos napi forgalom (j/nap), az L\eq(7,5) vonatkoztatási 

egyenértékű A-hangnyomásszint, az LAcq(d,h) számított egyenértékű A-hangnyomás szint 

meghatározása.

25. Az EVD egyéb fejezeteiben csak a 24 órás egységjármű (E/nap) bemutatására került sor, 

ami nem helyettesíti a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. számú melléklét alapján elvégzett 

akusztikai járműkategória szerinti forgalmi adatokat.

26. Az L.Él’ko közlekedéstől származó zaj megítélési szintje a közúti közlekedéstől Származó 

zajterhelés 93/2007. .(XII. 18.) KvVM rendelet 6. számú melléklete szerint mért egyenértékű A- 

hangnyomásszintekből az 5. pont szerint — a mérés idején tapasztalt, illetve a mértékadó forgalmat 

alapul véve — meghatározott értéke. Az EXT) 92. oldalán közöltek szerint ugyanakkor csak kettő 
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vizsgálati ponton, a Fóti út 4 szám előtt és a Munkácsy Mihály utca 13/a. szám előtt történt 

zajmérés.

27. A helyszíni zajmérésen alapuló vizsgálati adatokból nem derül ki, hogy a kijelölt terhelési 

pontokban melyik útszakasz forgalmától származó zajterhelés került meghatározásra, a különböző 

útszakaszok forgalmától származó A-hangnyomásszintek elkülönült mérésére milyen módon került 

sor. Tisztázatlan, hogy a mért A-hangnyomásszinteket a vizsgálati pont előtti útszakasz forgalma, 

egy távolabbi és nem a tényleges vizsgálati pont előtti útszakasz, esetleg a közeli egyéb zajforrások 

működése, vagy a közeli parkoló használata okozza. Mindennek tisztázása nélkül az alapállapotra 

vonatkozó mért zajterhelés adatok a hatásterület lehatárolásához és az érintettség 

meghatározásához nem felelnek meg.

28. Az alapállapot meghatározásához felhasznált mérési és számítási adatok nem 

elégítik ki a vonatkozó követelményeket, ami az alapállapotra irányuló vizsgálati eredmény 

bizonytalanságát okozza, így a hatásterület és a területi érintettség meghatározása nem 

fogadható el.

29. Az EVD szövegezése szerint „A jelenlegi tervezési fázisban a leendő Kivitelező vállalkozó 

által használni kívánt géppark és pontos organizáció még nem ismert, Ennek megfelelően az építési, 

felvonulási területeken, valamint a szállítási útvonalakon nem számítható ki a fejlesztés építési 

fázisának a zajterhelő hatása.”

30. A fenti kijelentés ellentmondásban van az EVD egyéb fejezeteivel, így a 4.3.5.1. fejezetben 

az építési területen fellépő légszennyező anyagok és terjedése vonatkozásában a munkagépek és a 

munkafolyamatok felsorolásával. Hasonló módon lehet eljárni az építési zaj vizsgálatánál is. A 

rendelkezésre álló szakági ismeretek birtokában a zajforrás hangteljesítményszintek, a 

munkaterületek alapján a zajforrások működési helyének, valamint az építéshez kapcsolódó 

szállítási forgalom meghatározásának nincs akadálya. Az építési munkától és az építéshez 

kapcsolódó szállításoktól származó hangnyomásszintek meghatározása az előzetes vizsgálat 

keretében elengedhetetlen, egyben szükséges a 284/2007. Korm. rendelet 12-13. §-okban 

meghatározott követelmények teljesítéséhez, a várható környezeti hatás megítéléséhez, az építtetőié 

és a kivitelezőre háruló feladatok maradéktalan ellátásához.

31. A géppark zajterhelésének nincs értelme, mivel a zajterhelést minden esetben a zaj ellen 

védendő helyszínen értelmezzük, ahol zajterhelési határértéknek kell teljesülnie, mint a zaj ellen
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védendő terület, a zaj ellen védendő épülethomlokzat, a zaj ellen védendő helyiség. A géppark zaj 

ellen nem védendő. A gépparktól származó zajterhelés meghatározását szükséges elvégezni az 

előzetes vizsgálat során. A 18. táblázat szerinti védőtávolság nem értelmezhető zaj elleni védelem 

szempontjából. Ezzel szemben meg kell határozni az építési munkától származó várható 

.. zajterhelést a zaj ellen védendő környezetben, a számítások alapján igazolni kell a 27/2008. (XII.

3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértékek teljesülését. Amennyiben 

határérték túllépés várható, meg kell határozni a túllépés mértékét, a túllépés alapján a 284/2007. 

Korm. rendeletben előírt követelmények teljesítéséhez szükséges kivitelezői kötelezettségeket.

32. Az építőipari tevékenységektől és az építési munkához kapcsolódó szállítási 

forgalomtól származó zaj vizsgálatától és a várható zajterhelés meghatározásától 
eltekinteni nem lehet, mindezek nélkül nem adható engedély a kérelmezett 
tevékenységekhez és a kérelmezett létesítmény megvalósításához.

33. A közölt vizsgálati eredmények nem értelmezhetőek, mivel a meghatározásukhoz szükséges 

alátámasztó adatok közlése nem történt meg. A távlati zajállapot vizsgálatához az alapállapot 

vizsgálat hiányosságainál már kifejtett módon szükségesek a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. 

számú melléklet szerinti adatok, útszakaszonként az akusztikai járműkategória, az ANF évi átlagos 

napi forgalom (j/nap), az évi átlagos óraforgalom (j/óra), az LAeq(7,5) vonatkoztatási egyenértékű 

A-hangnyomásszint, az LAeq(d,h) számított egyenértékű A-hangnyomásszint, valamint a tervezett 

kerékpárutak vonatkozásában elvégzett vizsgálat. Mindezek hiányában úgy értelmezhető a helyzet, 

hogy a megvalósulást követő távlati üzemelési állapot vizsgálata zaj és rezgés elleni védelem 

szempontjából nem történt meg, a hatásterület és a területi érintettség lehatárolása hiányzik.

34. Az EVD 4.8.6. pontban közöltek szerint „A fejezetben bemutatjuk........ , valamint kizárólag

a fejlesztéssel érintett közutakból származó zajterhelést is.” A kizárólag a fejlesztéssel érintett 

közutakból származó zajterhelés, illetve helyesen megfogalmazva a tervezett közutaktól, vagy a 

tervezett közutak forgalmától származó zajterhelés vizsgálatánál figyelemmel kell lenni a tervezési 

szakaszok szerint lehatárolt utakhoz kapcsolódó forgalmi csomópontokra és a 

forgalomtechnikailag kapcsolódó útszakaszolpa is. A tervezett közlekedési létesítmények ugyanis 

befolyásolják a közúthálózat forgalmi viszonyait, amellyel sok esetben többlet forgalmat generálnak 

a kapcsolódó utakon és közúthálózaton, így a többlét forgalom miatt kialakuló zaj és rezgés 

vizsgálata az előzetes vizsgálat keretein belül szükséges és elengedhetetlen. A tervezett „A” j. ág 

útszakasz kapcsolódik az M2 autóúton tervezett új közúti csomóponthoz, így a kialakuló közúti 

kapcsolat olyan közúthálózati szerepet tölt be a jövőben, amely a közeli lakóterületeken a közúti 

forgalom és a közúti közlekedéstől származó zajterhelés növekedéséhez vezet. Hasonló a helyzet a 
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többi közúti kapcsolat esetén is. Ezért elengedhetetlen, hogy az előzetes vizsgálat kiterjedjen a 

tervezési útszakaszokhoz kapcsolódó közúti csomópontokra és forgalomtechnikailag kapcsolódó 

utakra is.

35. Amennyiben az előzetes vizsgálat nem terjed ki a tervezési szakaszok szerint lehatárolt utak 

vonatkozásában a kapcsolódó forgalmi csomópontokra és a forgalomtechnikailag kapcsolódó 

útszakaszokra, a távlati állapotra vonatkozó egyenértékű A-hangnyomásszintek és L\eq(d,h) 

számított egyenértékű A-hangnyomásszintek esetén □ hangterjedés számításoknál hangsúlyozottan 

nem az Lamjíö közlekedéstől származó zajterhelés esetén □ a hatásterület lehatárolásánál a 

284/2007. Korm. rendelet 5. § (l)-(2) bekezdéseiben előírtak szerint kell eljárni. Az EVD szerinti 

vizsgálati módszer alkalmazásával a tervezett közúti létesítmények vonatkozásában a hatásterület 

meghatározása nem felel meg a 284/2007. Korm. rendelet 5. § (l)-(2) bekezdéseiben előírt 

követelményeknek, mivel minden egyéb, a tervezett közúti létesítmények nyomvonalán kívül eső 

és attól elkülönítetten kezelt közlekedési zajforrástól származó zajterhelést a 284/2007. Korm. 

rendelet 2. § 1) pontja szerinti háttérterhelésnek kell tekinteni.

36. Háttérterhelés: a környezeti zajforrás hatásterületén a vizsgált forrás működése nélkül, de a 

forrás típusának megfelelő zajterhelés.

37. A háttérterhelés vizsgálata az előzetes vizsgálat során nem történt meg olyan módon, ami 

lehetővé tenné a hatásterület lehatárolását a 284/2007. Korm. rendelet 6. § (l)-(3) bekezdéseiben 

meghatározott követelmények szerint. Lényeges szempont a hatásterületnél a 284/2007. Korm. 

rendelet 6. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban felsorolt peremfeltételek érvényesítése. A követelmény 

nem kezeli elkülönülten az üzemi és a közlekedési zajforrásokat.

38. A tervezett közúti létesítmények megvalósulását követő üzemelési állapotra az 

LAeq(d,h) számított egyenértékű A-hangnyomásszintek, a hatásterület és a területi 

érintettség meghatározására nem a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben és a 93/2007. 

(XII. 18.) KvVM rendeletben meghatározott vizsgálati módszer, illetve követelmények

, szerint került sor,igy az adatok hiányában az EVD hatásterület lehatárolást nem tartalmaz.

,39,.. .. A hatásterületek bemutatása hiányos, nem tartalmazza a hatásterületek tényleges
< lehatárolásához szükséges, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben és a 93/2007. (XII. 18.) 

KvVM rendeletben meghatározott követelmények szerint elvégzett vizsgálatot. A 

hatásterület lehatárolása nem a vonatkozó előírások szerint történt.
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Bizonyítási indítvány

40. Elsődlegesen kérjük a t. Törvényszéket, hogy az általunk mellékelt szakvéleményt a Kp. 78. 

§ (1) bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 300. § (3) bekezdésére figyelemmel a fél által 

indítványozott magánszakértői véleményként tekinteni szíveskedjék. Amennyiben az eljárás során 

újabb szakértő kirendelése válna szükségessé, úgy annak költségeit előlegezni vállaljuk.
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III. Záró rész

41. A Budapest Környéki Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdésére alapítom,

miszerint a törvényszék hatáskörébe tartozik minden olyan közigazgatási per, amelyet törvény nem 

utal a Kúria hatáskörébe. ,. ±

42. A Budapest Környéki Törvényszék illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése értelmében a 

közigazgatási tevékenység megvalósulásának helye állapítja meg, ami jelen ügyben az ingatlan 

fekvése szerint határozandó meg: 2131 Göd, Ipartelep (Schenek István út 1. sz.) illetve maga Göd 

város közigazgatási területe. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 

meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény szerint pedig Göd a Budapest Környéki 

Törvényszék területi illetékességébe esik.

43. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése 

értelmében a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának eljárás illetéke 30 000 forint. Az 

Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja értelmében jelen per, mint közigazgatási per tárgyi illetékfeljegyzési 

jogos, így a keresetlevél benyújtásakor illetéket nem rovunk le.

44. A Kp. 77. § (1) bekezdése alapján tárgyalás tartásával kérjük a kereseti kérelmünk 

elbírálását.

Kelt: Budapest, 2022. január 1.

Tisztelettel:

Göd-ÉRT Egyesület

Képv.:

felperes

Mellékletek:

IKR rendszerbe feltöltve
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Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által Göd, 
ipari és innovációs fejlesztési terület „körbejáró 
utak” kialakítására vonatkozó előzetes vizsgálati 
eljárás

- -20O2J

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

HATÁROZAT

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.; KÜJ: 102 436 477; Cg.: 01-10- 
046265; a továbbiakban: Kérelmező) meghatalmazásából a Flavus Kft. (1225 Budapest, Nagytétényi 
út 254. B. ép. 1. em.; a továbbiakban: Meghatalmazott) által benyújtott előzetes vizsgálati eljárásra 
vonatkozó kérelemben és dokumentációban foglaltak (a továbbiakban: Dokumentáció), valamint a 
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] alapján 
lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás alapján.

megállapítom, hogy

az „E” jelű ág „F4” jelű főidőitől északkeletre eső szakaszának, továbbá az „F” és „G” jelű ág, 
valamint az ezek találkozásában található körforgalom létesítése a tervezett formában 

nem engedélyezhető.

Egyidejűleg megállapítom, hogy a Göd, ipari és innovációs fejlesztési terület „körbejáró utak” 
tervezett úthálózat többi elem kialakításának

jelentős környezeti hatása nincs,
környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésének eb) pontja alapján a fentiekkel 
egyidejűleg megállapítom, hogy a tervezett beruházás a létesítés helye szerinti 
településrendezési eszközökkel nincs összhangban, ezért az összhangot legkésőbb a tervezett 
tevékenység végzéséhez szükséges útépítési engedély kiadásáig meg kell teremteni.

Felhívom a figyelmét, hogy a kizáró okot az útépítési engedélyről szóló döntés meghozataláig 
meg keli szüntetni.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520, KRID: 201436115
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest



Környezetvédelmi feltételek, szempontok, amelyeket a tevékenység építési engedélyezése 
során figyelembe kell venni:

Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály 
(a továbbiakban: Örökségvédelmi Osztály) PE/EPO/2183-4/2021. számú véleményében az alábbiakat 
állapította meg:

„A mellékelt előzetes vizsgálati dokumentációban szereplő „E” jelű ág „F4” jelű földúttól 
északkeletre eső szakaszának, továbbá az „F” és „G” jelű ág, valamint az ezek találkozásában 
található körforgalom létesítéséhez a tervezett formában nem járulunk hozzá.
Mindazonáltal a tervezett úthálózat többi elemével szemben kifogást nem emelünk.”

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (a továbbiakban: 
Földhivatali Osztály) 14234-4/2021. számú szakvéleményében az alábbiakra hívta fel a figyelmet:

1. „Amennyiben a beruházás során termőföld időleges vagy végleges más célú 
hasznosításra kerül sor, előzetesen meg kell keresni az ingatlanügyi hatóságot a más 
célú hasznosítás engedélyezése érdekében.

2. Beruházás esetén figyelembe kell venni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső 
tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség 
szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld 
igénybevételével történjen.

3. Figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy a beruházással érintett földrészlet(ek) 
szomszédságában levő termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a 
tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.”

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Növény- és 
Talajvédelmi Osztály), a PE/TV/01411-2/2021. számú szakvéleményében az alábbiakra hívta fel a 
figyelmet:
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1. „A fejlesztéssel érintett terület 6,0628 ha földrészletet érint, mely a „tervben a 2.3.1. 
pontban a 18-19 oldalon került felsorolásra és termőföldet is érintenek. A beruházási 
tevékenység idején minimalizálni kell a szomszédos területek igénybevételét és megfelelő 
munkavégzési szabályok és eszközök alkalmazásával meg kell előzni a környező 
termőföldek szennyezését.

2. Amennyiben a beruházás megvalósítása során a termőföld területeken a 2007. évi CXXIX. 
törvény 14. § (1) bekezdésének bármely pontjában leírtak bekövetkezésével számolni kell, 
a beruházás megkezdése előtt időleges más célú hasznosítás engedélyezését kell 
kezdeményezni az illetékes Földhivatalnál. A földhivatali eljárásban 400 m1 2-nél nagyobb 
terület-igénybevétel, illetve a talajfelszín megbontásával járó, 500 métert meghaladó 
vonalas létesítmények esetén Osztályunk szakvéleményét a talajvédelmi terv készítésének 
részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. sz melléklet 2.5. pontja 
alapján összeállított, mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő rekultivációt, 
újrahasznosítást megalapozó talajvédelmi terv alapján adhatja meg.



3. A beruházással érintett ingatlanokról ideiglenesen kitermelt talaj deponálása az érintett 
ingatlanokon kívül, továbbá mezőgazdasági hasznosítás alatt álló területeken kizárólag 
engedéllyel történhet.

4. A feltalaj megbontásával járó tevékenységek, egyéb szennyezőanyagok keletkezése során 
meg kell akadályozni a káros anyagok felszíni és felszín alatti vizekbe való bemosódását, 
ezáltal a környező termőföldek elszennyeződését.

5. Amennyiben depónia vagy üzemi hulladékgyűjtő, ideiglenes, veszélyes hulladéktároló kerül 
kialakításra az aljzatot olyan burkolattal, pl. kármentő aljzattal, kell ellátni, amely 
megakadályozza, hogy a talajra és közvetve a vizekbe szennyező anyag kerülhessen.

6. A munkagépek karbantartását és szervizelését a helyszínen nem végezhetik. A 
munkagépek üzemanyag tankolása helyszínen csak kármentővel ellátott területen 
történhet.

7. A telephelyen veszélyes anyagokat, veszélyes hulladékokat csak műszaki védelem 
alkalmazásával tárolhatnak. ”

Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Erdőfelügyeleti Osztálya 
(a továbbiakban: Erdőfelügyeleti Osztály), a PE/ERDÖ/7052-2/2021. számú szakvéleményében az 
alábbiakra hívta fel a figyelmet:

„Az érintett Göd 049/1, 064 és 079/1 helyrajzi számú földrészleten található (az Országos 
Erdőállomány Adattárban Göd 2 E, 11 A, 11 C, 13 G, 15 A, 15 C, 15 F, 15 G és 15 NY részlet 
jellel nyilvántartott) erdők (illetve erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló 
földterület) igénybevétele csak az erdészeti hatóság előzetes engedélye birtokában, annak 
véglegessé válását követően kezdhető meg. Ezen engedélyezési eljárás lefolytatását a 
kivitelezés megkezdése előtt kérelmezni kell az erdészeti hatóságtól.”

I.
A TEVÉKENYSÉGET JELLEMZŐ ADATOK

1. A létesítmény helye:

A közút fejlesztés és építés Göd bel- és külterületét egyaránt érinti.

Létesítmény KTJ száma: 102 950 365

2. A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:

Kérelmező Göd, ipari és innovációs fejlesztési terület „körbejáró utak” kialakítását tervezi.

Az ipari park területe körül a közúti körüljárhatóságot biztosítani szükséges 2x1 sávos, illetve 2x2
sávos utak és a kapcsolódó csomópontok, valamint a kerékpárutak kiépítésével.

A tervezett útépítés az alábbi létesítményekre vonatkozik:
a tervezett útépítés (összesen 3514 m)

o Északi bekötő ág (360 m, 2x2 sáv)
o Déli „A” j. ág (875 m, 2x2 sáv)
o Déli „B” j. ág (699 m, 400 méteren 2x2 sáv, utána 2x1 sáv)
o Déli „C” j. ág (50 m, 2x1 sáv)
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o Déli „D” j. ág (110 m, 2x1 sáv)
o Déli „E” j. ág „F4” jelű földútig (290 m, 2x1 sáv)
o Déli „H” j. ág (672 m, 2x1 sáv)

a tervezett útfejlesztés (korszerűsítés 136 m, szélesítés összesen 451 m)
o Nemeskéri-Kiss Miklós út (136 m - kopóréteg csere)
o 21107 j. út 4+104 - 4+380 km sz. (2x2 sáv)
o 20405 j. út 0+257 - 0+351 km sz.
o 20406 j. út 0+000 - 0+081 km sz.

- 6 db földút csatlakozás
a tervezett kerékpárút (96 m és 1385 m)
a tervezett zajárnyékoló fal (297 m)
vízépítési műtárgyak (árkok, víznyelőaknák, surrantok, csapadékcsatorna); 
közművek kiépítése/kiváltása: elektromos közép és kisfeszültségű szabadvezetékek, 
vízvezeték, közvilágítás (nem EVD köteles tevékenységek).

A Göd, ipari és innovációs fejlesztési terület „körbejáró utak" kialakítása külterületi szakasz e-ÚT 
03.01.11 (KTS2) 1.1. szerinti tervezési osztályba sorolása: K. V. C. Tervezési sebesség: 50 km/h.
A keresztmetszeti kialakítás szerint a tervezett új burkolatok 3,75-3,50 m széles forgalmi sávok 
épülnek 0,25 m biztonsági sávval, majd süllyesztett, „K”, kiemelt szegély vagy szegély nélküli 
elhatárolással 2,50 m széles stabilizált padka épül a burkolat két szélén.
A tervezett burkolatszélesítéseknél 3,00 m széles forgalmi sáv épül 0,25 m széles biztonsági sávval 
és stabilizált padkával.
A tervezett közös gyalog és kerékpárút szélessége 4,25 m, a kerékpárút burkolatának szélessége 2,5 
m, a padka szélessége min, 0,5 m.

II.
SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) 35100/14359-2/2021.ált. számú szakhatósági 
állásfoglalásában a tárgyi létesítéshez az alábbi előírásokkal járult hozzá:

1. A tevékenységek (megvalósítás, üzemeltetés, felhagyás) során a környezet szennyezését és 
károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne 
szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a 
földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 
határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 
együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó 
minőségromlást.

2. A tevékenységek (megvalósítás, üzemeltetés, felhagyás) során a felszíni és felszín alatti 
vizek minősége nem veszélyeztethető, be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet], 
valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) 
Kormányrendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz, valamint a földtani közeg ne 
szennyeződjön.
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3. A tevékenység során munkagépek rendszeres karbantartásáról arra alkalmas telephelyen - a 
környezetszennyezés elkerülése érdekében - gondoskodni kell. Az építési, felvonulási 
területen a munkagépek javítása, karbantartása, valamint tisztítása tilos.

4. A tevékenység során egyéb terepfeltöltési munkákhoz csak tiszta, bizonyítottan 
szennyeződésmentes, hulladéknak nem minősülő anyagok használható fel, melyek a földtani 
közeget és a felszín alatti vizeket nem károsítják. Építési törmelék használata tilos.

5. A csapadékvizet csak az érintett csapadékvíz elvezető árok (csapadékcsatorna) kezelőjének 
hozzájárulásával lehet bevezetni.

6. A használat során esetlegesen bekövetkező havába esemény esetén, a kárelhárítást a 
környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007, (IV. 26.) Korm. 
rendelet és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint havária terv előírásait követve kell 
elvégezni. A havária eseményt telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be 
kell jelenteni a vízügyi hatóságnak, melyben ismertetni kell az esemény okát, a megtett 
intézkedéseket és azok eredményességét.

7. A tevékenységek során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a 219/2004. 
(VII. 21.) Korm. rendelet előírásait.

8. A munkálatok során csak olyan anyagok használhatók fel, melyek a felszín alatti vizeket nem 
károsítják.

9. A tervezett tevékenység nem okozhatja a térség talajvíz viszonyainak káros megváltozását.
10. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést a vízügyi hatóságra be kell jelenteni.
11. A csapadékvíz-elvezető rendszerbe vagy élővízbe vezetett vizek minőségének meg kell felelni 

a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 
szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 28/2004. (XII. 25.) 
KvVM rendelet] 2. sz. melléklete szerinti érvényes területi határértékeknek.

12. Amennyiben a kommunálistól eltérő minőségű szennyvizek bevezetését tervezik a 
közcsatornába, azok megfelelő előtisztításáról gondoskodni kell.

13. A közcsatornába vezetett szennyvíz minősége nem haladhatja meg a 28/2004. (XII. 25.) 
KvVM rendelet 4. számú melléklete szerinti küszöbértékeket.

14. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében érdekében a tevékenység csak
• környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály 

szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás 
alkalmazásával;

• ellenőrzött körülmények között történhet;
• úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó 

állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
15. Amennyiben a kivitelezési munkálatok során olyan viszonyokra derül fény, melyek az előzetes 

vizsgálatokból nem voltak előre láthatók, abban az esetben a tényleges viszonyok 
meghatározására ismételt vizsgálatok végrehajtása szükséges.

Felhívom a figyelmet, hogy:
• A csapadékvíz elvezetés tervezett megoldása vízjogi engedély köteles tevékenység. Vízjogi 

létesítési engedély a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 
41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII.29.) BM rendelet] 
meghatározott tartalmú engedélyezési dokumentáció mellékletek benyújtásával kérhető, a 
vízügyi hatóságtól, valamint a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 13.§ (1) b), illetve (5) 
bekezdése alapján és a 4. számú melléklete szerinti formai és tartalmi követelményeknek 
megfelelően.
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• A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A. § (1) 
bekezdése alapján a jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve vízjogi 
engedély szükséges a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és 
átalakításához (vízjogi létesítési engedély), a vízilétesítmény használatbavételéhez és 
üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély), és a vízilétesítmény 
megszüntetéséhez (vízjogi megszüntetési engedély). A Vgtv. 28/A. § (2) bekezdése szerint 
elvi vízjogi engedély kérhető a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízhasználat, 
vízimunka és vízilétesítmény műszaki tervezéséhez.

• A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a 
továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 15. § (1) bekezdése alapján vízjogi létesítési 
engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított vízimunka vagy vízilétesítmény 
esetén az építtetőnek (tulajdonosnak) a vízügyi hatóságtól - a (2) bekezdésben meghatározott 
eset kivételével - fennmaradási engedélyt kell kérni. ”

• A Vgtv. 1. számú melléklet 25., valamint 26. pontja definiálja a vízimunka, illetve a 
vízilétesítmény fogalmát, mely szerint:

• „Vízimunka: az a tevékenység, amelynek az a rendeltetése, hogy a víz lefolyási, áramlási 
viszonyait, mennyiségét vagy minőségét, medrét, partját a vizek kártételeinek elhárítása, a víz 
hasznosítása, minőségének és mennyiségének megfigyelése, ásványi és földtani kutatások 
végzése, ásványi nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja;

• Vízilétesítmény: az a mű (víziközmű), műtárgy, berendezés, felszerelés vagy szerkezet, 
amelynek rendeltetése, hogy a vizek lefolyási, áramlási viszonyait, mennyiségét vagy 
minőségét, medrének vagy partjának állapotát, a vizek kártételeinek elhárítása, a vizek 
hasznosítása - ideértve a víziközművekkel végzett közüzemi tevékenységgel nyújtott 
szolgáltatást minőségének és mennyiségének megfigyelése, illetve ásványi és földtani 
kutatások végzése céljából vagy ásványi nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja:

• közcélú vízilétesítmény: az a vízilétesítmény, amely az államnak, illetve a helyi 
ön kormányzatnak törvényben meghatározott vízgazdálkodási feladatait, különösen a 
víziközművekkel nyújtott szolgáltatást, a vizek kártételei elleni védelmet, a vízkészletek 
feltárását, megóvását, hasznosítását, pótlását és állapotának figyelemmel kísérését, a 
vízkészlettel való gazdálkodását szolgálja; közcélú vízilétesítménynek minősülnek továbbá az 
országos közút és a törzshálózati vasút kiépítését, fejlesztését és fenntartását szolgáló 
vízilétesítmények;

• saját célú vízilétesítmény: rendeltetésük szerint üzemi, háztartási, mezőgazdasági vízellátást, 
valamint vízkárelhárítási, víztisztítási, vízerő hasznosítási feladatokat ellátó, továbbá a közcélú 
vízilétesítménynek nem minősülő szennyvíz gyűjtését, tisztítását, hasznosítását és 
elhelyezését szolgáló mű, és ami a vízikőzmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint nem 
minősül víziközműnek’’

• A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján „A vízimunka elvégzéséhez, 
vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához) szükséges vízjogi létesítési engedélyt az 
építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő köteles megszerezni.” A kérelemhez a vízjogi 
engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM 
rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] meghatározott engedélyezési 
terveket kell csatolni, és azokat az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) előírt 
elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszeren keresztül kell megküldeni a Vízügyi 
Hatóságnak.

• A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja alapján „A vízjogi engedély az 
engedélyes kérelmére módosítható, amennyiben az engedélyes a vízilétesítményt át akarja 
alakítani, vagy az engedélyben meghatározott műszaki megoldástól eltérően kívánja 
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megterveztetni, megépíteni, illetőleg üzemeltetni, továbbá a vízhasználatot az engedélytől 
eltérő módon (mértékben) kívánja gyakorolni".

• A használatbavételi engedélyezés alapfeltétele az érvényes és végleges vízjogi 
létesítési engedély megszerzése és a vízügyi üzemeltetési engedélyezési eljárás 
megindítása.

Ili.
EGYÉB

Jelen határozat az I. fejezetben foglalt alapadatokkal meghatározott létesítmény továbbtervezésére 
jogosít. Amennyiben a tervezés, a megvalósítás során, vagy azt követően bármikor a tevékenység 
módosítását, bővítését tervezik, erről szóló részletes leírással kell megkeresni a Pest Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti 
Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság, hulladékgazdálkodási hatáskörben: 
Hulladékgazdálkodási Hatóság) annak megállapítására, hogy a változtatás milyen engedélyezési 
kötelezettséget von maga után.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 250 000 Ft, melynek viselésére 
Kérelmező köteles.

Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségűvé nyilvánította a tárgyi környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást.

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé 
válik, ellene közigazgatási per indítható - az okozott jogsérelemre hivatkozással - a közléstől 
számított 30 napon belül a Budapest Környéki Törvényszéknek címzett, de a Környezetvédelmi 
Hatóság (1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.) részére 3 példányban írásban, illetve elektronikus 
kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel. A perben a jogi képviselet 
kötelező.
A közigazgatási per illetéke 30 000 Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet 
nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére vagy ha szükségesnek 
tartja tárgyalást tart.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre 
köteles. Elektronikus ügyintézés esetén a keresetlevelet a https.7/e-kormanyablak.kh.qov.hu oldalon 
keresztül kell benyújtani. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevél mellékleteként 
csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, 
kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.
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INDOKOLÁS

Kérelmező Meghatalmazottja benyújtotta a Környezetvédelmi Hatósághoz Göd, ipari és innovációs 
fejlesztési terület „körbejáró utak" kialakítására vonatkozó előzetes vizsgálat lefolytatására irányuló 
kérelmét és Dokumentációt.

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 87. pontja - 
„Közutak és közforgalom elöl el nem zárt magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem tartozik az 1. 
számú mellékletbe) a) országos közút építése (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) 
alapján, a Környezetvédelmi Hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A kérelem alapján, a Környezetvédelmi Hatóság a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes 
vizsgálati eljárást 2021. szeptember 8. napján megindította.

Jelen ügyben az ügyintézési határidő a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
Lili, törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 67. § (2) bekezdése szerint 45 nap.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban Ákr.). 50. § (5) 
bekezdése szerint „(5) Az ügyintézési határidőbe nem számít be b) az ügyfél mulasztásának vagy 
késedelmének időtartama’’.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben az ügyintézési határidőbe az Ákr. 50. § (5) 
bekezdése alapján nem számítja bele a PE-06/KTF/29568-26/2021. számon kiírt tényállás tisztázás 
és a hiányosság benyújtása közötti eltelt időszakot (8 nap).

A Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tevékenységgel kapcsolatban országhatáron 
átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem várható.

Kérelmező a 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat a PE-06/KTF/29568-26/2021. számú végzést 
követően megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelem és a Dokumentáció benyújtását követően, a 314/2005. (XII. 
25.) Korm. rendelet 3. § (3) és (4) bekezdései értelmében, a hivatalában és a honlapján közzétette az 
eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat - közhírré tétel céljából - 
megküldte a tervezett tevékenység helye szerinti Göd Város Jegyzőjének.

Göd Város Jegyzője a 12/1521-2/2021. számú levelében tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot 
arról, hogy az eljárás megindításáról szóló közlemény kifüggesztése megtörtént, valamint a közhírré 
tétel időpontjáról, helyéről, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról.

A Környezetvédelmi Hatósághoz az érintett nyilvánosság részéről egy észrevétel érkezett.

Tárgyi eljárás során a Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/31719-2/2021. számú végzésében a 
Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) ügyféli jogállását 
megállapította.

A Környezetvédelmi Hatóság - figyelemmel Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltakra - megkereste az 
egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
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531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. § (1) 
bekezdése, valamint az I. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjában meghatározott 
szakhatóságot.

Az FKI-KHO 35100/14359-2/2021. ált számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 
Az Engedélyező hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015 (III. 30.) Korm. rendelet 31 § (3) bekezdése, valamint 8. számú 
mellékletének II. számú táblázatának 2. pontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL. tv. [továbbiakban Ákr.j 55.-56. §-a alapján valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 
[továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet] 2. §-a, valamint az 1. sz. melléklet 9. pont 2. és 3. 
alpontja alapján megkereste az FKI-KHO-t tárgyi ügyben.
Az előzetes vizsgálat tárgya az Göd ipartelep körbejáró útjai közül a déli és nyugati oldalon haladó 
útszakaszait és csomópontjait mellékúti útkategóriának megfelelő műszaki paraméterekkel, az 
ipartelep működésére jellemző nehézgépjármű forgalomra méretezett pályaszerkezettel. A tervezési 
terület érint a forgalomtechnikai kialakítást, a teljes körű vízelvezetés megoldását (befogadóig) és a 
közvilágítás kialakítását is. Magába foglalja az északi bekötőág, Déli „A” jelű ág, Déli „B” jelű ág, Déli 
„C”jelű ág, Déli „D” jelű ág, Déli „E” jelű ág, a körforgalom a Déli „F” jelű ág, Déli „G" jelű ág, Déli „H” 
jelű ág, a Nemeskéri-Kiss Milós út, valamint a Földút csatlakozásait.
A tervek szerint az útfelületekre hulló csapadékvizet befogadó hiányában döntően utak talpárkában 
kialakítandó tároló, párologtató, szikkasztó földárkokba szikkasztanák el. Ahol az útburkolat szélén „K” 
szegély került betervezésre. A területen keletkező csapadékvíz a tervezési területen került távozásra és 
szikkasztásra. A 21107 jelű út a 20405 és 20406jelű utakhoz kapcsolódó sáv szélesítése és a tervezett 
Északi jelű ághoz kapcsolódó sáv szélesítése miatt a meglévő víznyelőhálózatot részben át kell építeni. A 
tervezési terület Déli részén a tervezett utak többnyire mindkét oldalán szakaszolt tároló, párologtató, 
szikkasztó árkokat tervezünk be. Ahol az út egyik oldalán van csak lehetőség árkot létesíteni, illetve ahol 
az út szélén és az árkok között zajvédő fal található ott víznyelőaknák segítségével zárt vízelvezető 
bekötő csatornák beépítésével vezetik el az árkokba a csapadékvizeket.
Vízbázisvédelmi szempontból megállapításra került, hogy tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 
[továbbiakban: 123/1997. (VI 1.18.) ] szerinti kijelölt vízbázis védőterületet nem érint.
Amennyiben rekonstrukciós területen patak, árok, időszakos vízfolyás vagy keresztező 
vízfolyás található úgy az arra vonatkozó parti sávot a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a 
fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében 
a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 
83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet határozza meg.
A tevékenység során kikötéseim betartása mellett 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete szerinti 
előírások érvényesíthetők.
A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet], a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletet a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a Vgtv., valamint a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili, törvény figyelembe vételével történt.
Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. § figyelembevételével adtam ki. (...)
Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi 
igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló a 
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) 
bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 
2. pontja, szabályozza.
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A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és annak 
indokolását az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása 
ellen az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni 
jogorvoslat keretében támadható meg.

A Környezetvédelmi Hatóság a figyelemmel az Ákr. 25. § (1) bekezdésére a tervezett tevékenység 
helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a 
településrendezési eszközökkel való összhangja megállapítása érdekében megkereséssel élt Göd 
Város Jegyzője felé.

Göd Város Jegyzője a 11/492-3/2021. számon az alábbi megállapítást tett:

„(...) Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és 
Bányafelügyeleti Főosztály, mint engedélyező hatóság PE-06/KTF/29568-6/2021. számú 
megkeresésével szakhatósági állásfoglalást kért hatóságunktól a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által 
Göd, ipari és innovációs fejlesztési terület „körbejáró utak” kialakítására vonatkozó előzetes 
vizsgálatához.
A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy az ingatlanok egy része a 
különleges gazdasági övezetbe tartozik.

A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. 
évi LIX. törvény 3.§. (3) szerint a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési 
önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének jogszabályban meghatározott államigazgatási 
feladat- és hatásköreit a különleges gazdasági övezet tekintetében a különleges gazdasági övezet 
fekvése szerinti megyei jegyző látja el.
A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 
18.) Korm. rendelet tartalmazza a gazdasági övezethez tartozó területeket. A szakhatósági 
állásfoglalás a Göd 0102/4, 0102/2, 042/6, 046, 039/108r039/147;-048/10, 049/3, 054, 051, 075, 
063/1, 0104/58, 0102/19, 0102/17-18, 0102/20, 0102/22, 099/34, 099/25, 099/26, 039/109, 039/146, 
039/145, 039/148-149, 039/178-179, 049/1, 050/14-15, 053/11-22, 064, 079/1 hrsz-ú gazdasági 
övezethez tartozó ingatlanokat is érinti.

Göd Város Önkormányzat hatáskörébe tartozó ingatlanokra vonatkozóan (0402, 6462, 0401, 8301/1, 
6422, 039/75, 1828/1, 0102/24, 0102/26, 6423, 8301/2, 039/71-74, 039/76-79, 039/107 hrsz. alatti és 
az előzetes vizsgálati dokumentáció 18. old. 3. táblázatban foglalt kisajátítással érintett ingatlanok) a 
benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció szerinti utak kialakítása nem fele! Göd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2016. (XII. 09.) rendelet 
és a hozzá tartozó Szabályozási tervben foglaltaknak, a tervezett kialakítás a helyi településrendezési 
eszközökkel nincs összhangban. A megvalósításhoz a településrendezési terv módosítása 
szükséges.
Az érintett Szabályozási tervlapokat mellékelve megküldöm. Göd Város Településrendezési eszközei 
elérhetősége: https://god.hu/varoshaza/ugyintezes/szabalyzatok/

A tervezett tevékenység nem ellentétes a környezet védelmének helyi szabályairól szóló 8/2021. (11.3.) 
önkormányzati rendeletben foglalt helyi természetvédelmi és környezetvédelmi szabályozással. (...)”

A Környezetvédelmi Hatóság alapul véve Göd Város Jegyzőjének véleményét, figyelemmel az Ákr. 
25. § (1) bekezdésére a tervezett tevékenység településrendezési eszközökkel való összhangja 
megállapítása érdekében megkereséssel élt Pest Megye Önkormányzatának Jegyzője felé.
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Pest Megye Önkormányzatának Jegyzője 227-56/2021. számon az alábbi megállapítást tette:

„Tárgyi eljárásban történt megkeresésükre tájékoztatom, hogy a „Göd ipari és innovációs 
fejlesztési területén „körbejáró utak” kialakítása” tárgyú előzetes vizsgálati dokumentációban 
tervezett beruházás nem felel meg Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 24/2016. (XI 1.09.) rendeletének (továbbiakban: HÉSZ) és a 
hozzátartozó Szabályozási tervének.
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 
kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 1.§-a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási 
hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott beruházásokkal (a továbbiakban: 
Beruházások) függenek össze. A 2. melléklet 7a sora tartalmazza a tárgyi beruházással érintett telkek 
többségét, azonban a hatályos településrendezési terv és az országos településrendezési előírásaitól 
való eltérést nem tesz lehetővé.

A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 
18.) Korm. rendelet tartalmazza a város közigazgatási területén a gazdasági övezethez tartozó 
(továbbiakban: KGÖ) területeket.
A tárgyi beruházás által érintett, és a KGÖ területén lévő utak helyrajzi számai: 0102/4, 0102/2, 
0402, 0401, 042/6, 6422, 046, 039/75, 039/108, 039/147, 048/10, 049/3, 054, 051, 075, 063/1,
A kisajátítással érintett, KGÖ területén lévő ingatlanok helyrajzi számai: 0104/58, 0102/17-20, 
0102/22, 0102/26, 099/34, 099/25-26, 6423, 039774, 039/76, 039/107, 039/109, 039/45-46, 039/148- 
148, 039/178-179, 049/1, 050/14-15, 053/11-22, 064, 079/1.

A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. 
évi LIX. törvény 3.§. (3) szerint a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési 
önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének jogszabályban meghatározott államigazgatási 
feladat- és hatásköreit a különleges gazdasági övezet tekintetében a különleges gazdasági övezet 
fekvése szerinti megyei jegyző látja el.
A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. 
évi LIX. törvény

„4. § (1) A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat
a) sajátos településrendezési és beépítési szabályokat, valamint egyedi építési követelményeket, 

valamint építési vagy változtatási tilalmat,
b) sajátos telekalakítási követelményeket,
c) egyedi településképi követelményeket,
d) egyedi örökségvédelmi szabályokat,
e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi UH. törvény 48. §-a szerinti 

környezetvédelmi és fás szárú növények védelmére vonatkozó előírásokat,
f) közterületek használati rendjére vonatkozó közterület-használati szabályokat, a 

forgalomszabályozásra vonatkozó sajátos előírásokat, továbbá a közterület-használati díjakat és az 
ellenőrzés rendjére, a közterületek fenntartására, fejlesztésére és üzemeltetésére vonatkozó 
szabályokat,

g) a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és a házszám megállapítására vonatkozó szabályokat,

h) az öngondoskodásra és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulásra, továbbá a 
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közösségi együttélésre vonatkozó alapvető szabályokat, valamint ezek elmulasztására 
jogkö vetkezményeket
megállapító rendelete a különleges gazdasági övezet területén csak akkor alkalmazható, ha a 
Kormány vagy a megyei önkormányzat e törvény felhatalmazása alapján megalkotott rendelete a 
különleges gazdasági övezet területére nem állapít meg eltérő szabályokat."
A terveket megvizsgáltam, Pest Megye Önkormányzata a gazdasági övezet területére nem alkotott 
sajátos településrendezési és beépítési szabályokat, valamint egyedi építési követelményeket, így 
Göd Város Önkormányzatának hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.
Tájékoztatásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25. §. (1) 
bekezdés b) pontja alapján adtam.”

A Környezetvédelmi Hatóság Göd Város Jegyzőjének 11/492-3/2021. számon adott és Pest Megye 
Önkormányzatának Jegyzője 227-56/2021. számon adott véleményét a döntése kiadásánál 
figyelembe vette.

*

A Környezetvédelmi Hatósághoz 2021. november 11. napján elektronikus beadványban az 
Egyesülettől észrevétel érkezett. Az Egyesület elektronikus beadványához zaj- és rezgésvédelemi 
szakvéleményt bocsájtott a Környezetvédelmi Hatóság részére.
A Környezetvédelmi Hatóság a Kérelmezőtől és a Meghatalmazottól a PE-06/KTF/29568-29/2021. 
számú levelével tájékoztatását kérte a zaj- és rezgésvédelemi szakvéleményről. A Meghatalmazott 
FL-2021/869. számú beadványával értékelte a zaj- és rezgésvédelemi szakvéleményt.

A Környezetvédelmi Hatóság a hatáskörét érintő észrevételeket és a Meghatalmazott álláspontját 
vizsgálta, majd az indokoló részben ismertetettek szerint a döntése kialakítása során érdemben 
figyelembe vette és az alábbi megállapításokat teszi:
Az előzetes vizsgálat mind a jelenlegi, mind a távlati állapotot vizsgálja zaj és rezgésvédelmi 
szempontból a vizsgált utakra vonatkozóan. A zajvédelmi fejezetben az elvégzett számítások 
elfogadhatók, és a határértékek a vonatkozó zajvédelmi rendeleteknek megfelelően lett megállapítva. 
A hatásterületet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 5 § (2) pontnak megfelelően 
számítással lett meghatározva, és a 33. § pontjának megfelelően zajvédelmi szakértő végezte el.

Tekintettel arra, hogy az FKI-KHO szakhatósági állásfoglalása, az Örökségvédelmi Osztály 
szakvéleménye, Göd Város Jegyzőjének tájékoztatását tárgyi eljárás lefolytatására nyitva álló 
ügyintézési határidőn belül nem tudta megadni, figyelemmel a tervezett beruházás helyére, illetve 
méretére is, a Göd, ipari és innovációs fejlesztési terület „körbejáró utak” kialakításának környezeti 
hatásáról megalapozott döntés nem hozható, a Környezetvédelmi Hatóság a Kvtv. 67. § (2) bekezdés 
második fordulatára - az Ákr. 81. § (1) bekezdésére figyelemmel - PE-06/KTF/29568-19/2021. számon 
az ügyintézési határidőt meghosszabbította.
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A Környezetvédelmi Hatóság és a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztály Örökségvédelmi Osztály 2021. október 27. napján egyeztetést tartott a Kérelmező és a 
Meghatalmazott részvételével. A Meghatalmazott az egyeztetésen részletesen tervbemutatást tartott.

*

Kűlön-külön, az egyes környezeti elemekre és a beruházás egyes környezeti hatásaira vonatkozóan - 
a rendelkező részben előírásként rögzítetteken túl - a következők szerinti értékelést tette a 
Környezetvédelmi Hatóság. Az értékelés során figyelembe vette a terület igénybevételének 
nagyságát (beleértve a kapcsolódó műveletek, létesítmények területigényét is), a más természeti 
erőforrás igénybevételének, illetve használata korlátozásának nagyságát, a tevékenység 
kapacitásának vagy más méretjellemzöjének nagyságát, a tevékenység telepítése, megvalósítása és 
felhagyása során keletkező hulladék mennyiségét, veszélyességét, kezelhetőségét, a 
környezetterhelés nagyságát, jelentőségét, a baleset, üzemzavar kockázatának mértékét (különös 
tekintettel a felhasznált anyagokra és az alkalmazott technológiára), valamint a vonzerőt más jelentős 
környezeti hatású tevékenységek, létesítmények létesítésére a telepítési hely szomszédságában.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Dokumentáció részletesen ismerteti a tervezett kivitelezési munkálatok, valamint a jövőbeni 
üzemelés és felhagyás során várhatóan keletkező hulladékok fajtáit, továbbá becsült hozzávetőleges 
mennyiségüket.

A tervezett utak építése, illetve a tervezési területen található objektumok elbontása során jellemzően 
nem veszélyes építési-bontási hulladékok (nagyobb mennyiségben kitermelt föld, továbbá beton, fa, 
műanyag, papír, fémek, aszfalt, vegyes építési-bontási hulladék, ragasztók, kommunális hulladékok, 
biológiailag lebomló hulladékok), valamint kisebb mennyiségben veszélyes hulladékok (olaj- és 
olajtartalmú hulladékok, akkumulátorok, olajos homok, festékek, lakkok, esetlegesen azbeszttartalmú 
hulladék) keletkezésével számolnak, melyeket engedéllyel rendelkező partnereknek terveznek 
továbbadni.

A majdani üzemelés során az utak mentén elszórt hulladékok keletkezése valószínűsíthető, melyek 
összeszedéséről az illetékes közútkezelő fog gondoskodni.

A felhagyás során nagy mennyiségű építési-bontási hulladék keletkezése várható.

A tervezett tevékenység megvalósításával kapcsolatban a Környezetvédelmi Hatóság 
hulladékgazdálkodási szempontból az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: HL] 4. §-ában foglaltaknak 
megfelelően a tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető 
legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne 
okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés 
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megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a 
hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

2. A kivitelezési munkálatok, az üzemelés illetve a majdani felhagyás során keletkező veszélyes 
és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló 
72/2013. (Vili. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (Vili. 27.) VM rendelet] 2. melléklete 
szerint, és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás 
elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni, a hulladékokat további kezelésre csak az adott 
típusú hulladékra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati 
engedéllyel rendelkező szervezetnek kell átadni, melyről a hulladék átadását megelőzően 
Környezethasználónak meg kell győződnie, továbbá a keletkező hulladékok kezelése során a 
hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.

3. A keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél be kell tartani a veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (Vili. 7.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (Vili. 7.) Korm. rendelet] előírásait.

4. A kivitelezés, illetve az üzemeltetés során keletkező hulladékok gyűjtésére szolgáló 
gyűjtőhelyekkel kapcsolatban figyelembe kell venni az egyes hulladékgazdálkodási 
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 246/2014, (IX. 29.) Korm. rendelet] előírásait.

5. A hulladékok gyűjtőhelyeit egyértelműen jelölni kell. A gyűjtő edényzeteket azonosító címkével 
kell ellátni.

6. A kivitelezés során kitermeit talajt a további felhasználás előtt vizsgálni kell a Ht. 2. § (4) 
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Az anyagot szennyezettség esetén, illetve 
abban az esetben, ha azt nem a kitermelés helyén használják fel, azonosító kód szerint be kell 
sorolni a 72/2013. (Vili. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerint.

7. Feltöltésre, illetve visszatöltésre kizárólag hulladéknak nem minősülő tiszta ásványi 
anyag, illetve a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstátusz megszűnésére 
vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal rendelkező, 
szennyeződésmentes anyag használható fel.

8. A kivitelezési munkálatok végzése során figyelembe kell venni az építési-bontási hulladékok 
kezelésének feltételeit meghatározó, hatályos jogszabály előírásait.

9. A Ht. 82. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom továbbá, hogy a kivitelezési munkálatok 
során keletkezett hulladékok megfelelő kezelését, elszállítását, hasznosítását, illetve 
ártalmatlanítását igazoló dokumentumokat (veszélyes hulladék esetén az „SZ” -lapokat) 
be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatóság részére.

10. A kivitelezési munkálatok, illetve az üzemeltetés során keletkező hulladékok nyilvántartása és 
az adatszolgáltatás a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII.
11.)  Korm. rendelet] előírásai szerint végzendő.

A tervezett kivitelezési munkálatok, üzemelés, illetve majdani felhagyás során a keletkező hulladékok 
jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtése, illetve a hulladékok további kezelésének 
(hasznosítás, ártalmatlanítás) megoldása esetén jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, 
hulladékgazdálkodási szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A későbbi tevékenység során a jogszabályváltozásokra figyelemmel, a hatályos rendelkezések 
betartása szükséges.

A Környezetvédelmi Hatóság hulladékgazdálkodási szempontú megállapításait a Ht, a 309/2014. (XII. 
11.) Korm. rendelet, a 72/2013. (Vili. 27.) VM rendelet, a 225/2015. (Vili. 7.) Korm. rendelet, a 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520, KRID: 201436115
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 14



246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet és a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. 
(III. 12.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Leveqővédelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy a létesítés során a munkálatokkal, illetve szállítással 
járó kiporzás, valamint a munkagépek és szállítójárművek által kibocsátott légszennyező anyagok 
lokálisan jelentkező, időszakos levegöterhelést okozhatnak. A kiporzás mértékét a munkaterület 
szükség szerinti locsolásával lehet csökkenteni. Az anyagmozgatás és szállítás során jelentkező 
levegőterhelést megfelelő műszaki állapotban levő szállítójárművek használatával és a szállított anyag 
takarásával lehet mérsékelni.
A Dokumentációban tájékoztató jellegű adatok, számítási eredmények alapján a kivitelezési 
időszakban a megfelelő intézkedések végrehajtása és a technológiai fegyelem betartása esetén 
levegőtisztaság-védelmi szempontból csökkenthető az ideiglenes levegöterhelés. A beruházás 
meghatározott ideig tartó tevékenység, melynek hatásai a munkaterületen belül, annak közvetlen 
környezetében, illetve a szállítások által a terület úthálózatán és a környező településeken 
jelentkezhetnek.
A beruházás során bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás nem kerül kialakításra.
A tervezett új közúti kapcsolat Göd városrészén található ipari területek teherforgalmát fogja 
kiszolgálni, tehát forgalomnövelő hatással nem bír a környező területekre, inkább tehermentesíti az 
eddig lakott területekhez közelebbi, beszállításra használt utakat.
A távlati, üzemelés melletti állapotban a tárgyi útszakasz levegőminőségre gyakorolt hatása alig 
számszerűsíthető, a számítások alapján már az út tengelyén belül teljesülnek az egészségügyi 
határértékek.
Felhagyás esetén a szükséges bontási munkák levegökörnyezetre gyakorolt hatása várhatóan az 
építéskor jelentkező hatásokhoz lesz hasonló.

Összességében megállapítható, hogy az építési tevékenység, üzemeltetés, illetve a felhagyás során 
jelentős környezeti hatással levegőtisztaság-védelmi szempontból nem kell számolni, környezeti 
hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A Környezetvédelmi Hatóság levegővédelmi szempontú megállapításait a levegő védelméről szóló 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:
A tárgyi közút fejlesztés és építés Göd város bel- és külterületén megtalálható utakon és földutakon 
fog megvalósulni, amelyek az M2 gyorsforgalmi út Göd déli csomópontjának várossal történő 
összekötését is szolgálják. A fejlesztéshez szorosan kapcsolódik a Göd É-i M2 csomópont közvetlen 
összekötése a Samsung telephelyével, amivel a Göd Újtelepen áthaladó forgalmat kívánják 
csökkenteni. Az új M2 csomópont bekötő útja elsősorban teherforgalmi szerepet fog betölteni.
A Dokumentáció a jelenlegi (2021) közlekedéstől származó állapotot és a távlati (2035) közlekedési 
állapotot egyaránt vizsgálja. A forgalmi adatok felhasználásával 62 db immissziós pontra végeztek 
zajterhelés számítást, valamint 2 ponton zajmérés is történt. A Dokumentáció számításai és mérései 
alapján megállapítható, hogy a jelenlegi állapotban határérték túllépés tapasztalható. A tervezett utak 
és kerékpárutak építése mellett a 21107 j. út 4+200 km sz. és az Északi bekötő ág 0+242 km. sz. 
között a jobb oldalon, 297 m hosszan 3 m magas zajárnyékoló fal telepítését javasolják, mint 
zajvédelmi intézkedést. A beruházás következtében a 21107 számú út mentén zajterhelés csökkenés 
várható, illetve a zajvédő falak további zajcsökkentést eredményeznek a Zrínyi Miklós utca 
környezetében.
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A Dokumentáció számításai szerint a távlati állapotban a tervezett zajvédő fal telepítésével valamint a 
beruházás követő forgalmi átrendeződésnek köszönhetően a védendő homlokzatok irányában 
biztosítható a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII, 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 3. 
mellékletben szereplő határértékeknek való megfelelés.
A Dokumentáció szerint az építés körülményeiről, technológiájáról, stb. a jelenlegi fázisban csak 
tájékoztató jellegű információk állnak rendelkezésre - mivel a kivitelező még nem ismert, és így a 
pontos technológia, munkagépek, stb. sem így a várható hatások a korábbi tapasztalatok, 
vizsgálatok alapján becsülhetők.
A becsült számítások alapján a létesítés ideje alatt - a legrosszabb állapotokat feltételezve - 
határérték túllépése prognosztizálható. Felhívom a Kérelmező figyelmét, hogy az építési munkálatok 
megkezdése előtt a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. és 13 §-ok alapján a jogszabályban rögzített 
zajterhelési határértékek betartása alóli felmentést kell kérnie, amennyiben az építési tevékenységből 
származó határértékek nem teljesíthetők.
Az építésre vonatkozó jelenleg még tájékoztató jellegű adatok későbbi pontosítását követően 
minősíthető az építkezés tényleges zajhatása, illetve határozhatók meg az esetlegesen szükséges 
zajvédelmi intézkedések.
A Dokumentációban megállapításra került a tervezett utak zajvédelmi hatásterülete. A főbb tervezett 
utak zajvédelmi hatásterülete:

• 21107 j. út-425 m,
• Északi bekötő ág - 73 m,
• Déli A ág - 234 m,
• Déli B, C,D, Eág-74m,
• Déli H ág - 145 m.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tárgyi beruházás kivitelezésének és üzemelésének során zaj- 
és rezgésvédelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem kell számolni, környezeti 
hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A Környezetvédelmi Hatóság zaj- és rezgésvédelmi szempontú megállapításait a 284/2007. (X. 29.) 
Korm. rendelet, valamint a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet figyelembevételével tette.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A beruházási terület által érintett ingatlanok Göd közigazgatási területén helyezkednek el, jogszabály 
által nyilvántartott országos jelentőségű védett természeti területet és a természet védelméről szóló 
1996. évi Lili, törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján nyilvántartott ex lege védett 
természeti területet, illetve nyilvántartott természeti értéket nem érintenek. Továbbá az ingatlanok az 
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) 
KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 
hálózat területének nem részei. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: 2018. évi CXXXIX. tv.) meghatározott ökológiai 
hálózat magterületének övezetét, az ökológiai hálózat ökológiai folyosója területének övezetét és az 
ökológiai hálózat pufferterületének övezetét nem érinti a tervezett beruházási terület, továbbá a 
barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 
16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet] által megállapított barlang felszíni védöövezetét sem érinti.
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A benyújtott dokumentáció az alábbiakat állapítja meg:
„A beruházással érintett terület távol esik a védett és Natura 2000 területektől, ezek tekintetében a 
tervezett beruházásnak érezhető hatása nincs. ”
Magyarország Alaptörvényének P) cikke alapján a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az 
erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a 
kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő 
nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.
A Tvt. 5. § (1)-(3) bekezdése szerint „minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet 
kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben 
kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, 
következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.
A természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a 
működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége 
fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.
A természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, továbbá a 
gazdasági, terület- és településfejlesztési, illetőleg rendezési döntések, valamint a hatósági 
intézkedések során figyelembe kell venni.”
A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei 
megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.
A Tvt. 17. § (1) bekezdése 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) bekezdése alapján „tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély 
nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”
A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint „tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, 
elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, 
költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

A tervezett tevékenység megvalósításával kapcsolatban a Környezetvédelmi Hatóság táj- és 
természetvédelmi szempontból az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

1. A munkavégzés során védett-, fokozottan védett fajok egyedei nem károsodhatnak.
2. A munkagödröket reggelente ellenőrizni kell, az esetlegesen bekerült kisemlösöket, hüllőket, 

kétéltűeket ki kell emelni és szabadon kell engedni.
3. A beruházás során szükségessé váló fa és cserje kivágást vegetációs időszakon kívül, 

szeptember 1. és március 1. között lehet végezni. Vegetációs időszakban esetlegesen 
szükségessé váló növényzetirtást a védett madárfajok védelme érdekében Duna-lpoly Nemzeti 
Park Igazgatóság (a továbbiakban: DINPI) szakembereivel a helyszínen egyeztetni kell.

4. Amennyiben a tevékenység során az érintett területen védett, vagy fokozottan védett üreglakó 
madarak megtelepednek, abban az esetben a költési és fiókanevelési időszakban (április 15. és 
augusztus 15. között) a költöüregek 20 méteres körzetében tilos olyan tevékenység végzése, 
amely a madarak költését és fiókanevelését zavarja.

5. A fenti időszakon kívül a költöüreges rézsűk megbonthatóak.
6. A munkák megkezdése előtt - a fészkelési időszakot megelőzően - a DINPI-vel egyeztetve sűrű 

szövésű háló kihelyezésével meg lehet akadályozni a madarak megtelepedését az arra alkalmas 
rézsűkben.

7. Az építéssel bolygatott, roncsolt területeket az építés befejeztével mihamarabb rehabilitálni kell: 
tereprendezéssel, termőréteg kialakításával, növénytelepítéssel.

8. A terület újrahasznosításáig a gyomosodást mechanikai módszerekkel meg kell akadályozni.
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A tervezett tevékenység táj- és természetvédelmi érdeket nem sért.

A tervezett tevékenység végzéséhez táj- és természetvédelmi szempontból környezeti hatásvizsgálati 
eljárás lefolytatása nem szükséges.

A Környezetvédelmi Hatóság táj- és természetvédelmi szempontú megállapításait a Tvt, a 275/2004. 
(X. 8.) Korm. rendelet, a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet, 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet és a 2018. 
évi CXXXIX. törvény figyelembevételével tette.

Földtani közeg védelme és kármentesítési szempontból:

Tárgyi terület a Környezetvédelmi Hatóság nyilvántartása szerint kármentesítést nem érint.
A talajmechanikai szakvélemény szerint a területen természetes eredetű homokos rétegek találhatók, 
az építés során kitermelésre kerülő talaj szennyezettsége nem valószínűsíthető.

A tervezett beruházással jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, így kármentesítési és földtani 
közeg védelmi szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A Környezetvédelmi Hatóság kármentesítési és földtani közeg védelmi szempontú megállapításait a 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Településrendezési szempontból:

A tervezett beruházás céljait tekintve a helyi építési szabályzat módosításának elvégzése a beruházás 
megkezdése előtt indokolt.

Éqhailatvédelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a tervezett beruházás az éghajlatváltozással összefüggésben káros hatással 
nem jár. A tervezett építmény várhatóan nem lesz hatással a feltételezhető hatásterület 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére, ugyan közepes érzékenységgel jellemezhető 
az egyes éghajlati paraméterek tekintetében.

A klímaváltozás hatásainak való kitettség a tárgyi beruházás kapcsán minden éghajlati paraméter 
szempontjából közepes mértékű.

Összességében megállapítható, hogy a tervezett beruházás az éghajlatváltozásra nem gyakorol 
jelentős közvetlen és közvetett hatást.

Fentiek alapján a tervezett beruházás éghajlatvédelmi szempontból nem kifogásolható.

A Környezetvédelmi Hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015 (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 
28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázata alapján vizsgált szakkérdésre vonatkozóan az alábbi 
megállapításokat teszi:
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Kulturális örökség védelmi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. 
táblázat 4. pontjában megjelölt, a kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, 
műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti 
lelőhelyek, régészeti védöövezetek) védelmére vonatkozó szakkérdés tekintetében szakvéleményt 
kért az Örökségvédelmi Osztálytól.

Az Örökségvédelmi Osztály PE/EPO/2183-4/2021. számú szakvéleményében jelen döntés 
rendelkező részében foglaltakon túl az alábbiakat állapította meg:
„A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.; a továbbiakban: Beruházó) által 
kezelt beruházás keretében tervezett, a Samsung SDI üzemi területét nyugat felől elkerülő 2*1 sávos 
„E” és „F” jelű ágak, valamint az ezek találkozásában található körforgalom és „G” jelű ág a 10356. 
azonosító számú „Göd - Bócsaújtelep (llkamajor)” nevű kivételes tudományos jelentőséggel és 
nemzetközi szempontból is kiemelkedő fontossággal bíró, kiemelten védett, késő római kori erőd 
maradványait őrző régészeti lelőhelyen és annak védőövezetében (az. szám: 84359.) valósulna meg.
A fenti védett besorolású régészeti lelőhely ennek megfelelően az épített környezet 
szempontjából hatásviselőnek minősül, és a beruházás ezen részének jelenlegi formában 
történő megvalósulásával a védett régészeti emlékek sérülése, megsemmisülése várható.
A hatásvizsgálati dokumentáció részeként a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
törvény (a továbbiakban: Kötv.) 22. § (2a) bekezdése alapján a Beruházó a jogszabály alapján kijelölt 
Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.-vel (Régészeti és Tudományos 
Igazgatóság, 1113 Budapest, Daróczi u. 3.) előzetes régészeti dokumentációt (a továbbiakban: ÉRD) 
készíttetett, amelynek jelen eljárás tervdokumentációjának részeként az adatgyűjtésen, 
terepbejáráson, valamint műszeres lelőhely- és leletfelderítésen alapuló első fázisát tudta csak 
csatolni, mivel a tervezés jelenlegi fázisában a műszaki paraméterek a földmunkák pontos szélessége 
és mélysége még nem ismert. Ennek megfelelően a dokumentum „Kutatási terv" fejezete a feltárási 
projekttervet tartalmazó ÉRD II elkészítéséhez, az adott szakasz pontos régészeti rétegrendjének 
megismerését szolgálva próba feltárást javasol az előzetes vizsgálati eljárásban érintett teljes projektet 
illetően, valamint a régészeti emlékek jogszabályban meghatározottak szerinti elkerülését javasolja. Az 
ÉRD első fázisa a geofizikai felmérés alapján megállapította, hogy a késő római erőd cca. 10 m 
átmérőjű délkeleti tornya és hozzá csatlakozó falszakasza (kősora) mint helyben és fizikai 
állapotromlás nélkül megőrzendő épített régészeti emlék teljes terjedelmével a beruházás 
földmunkával érintett részén helyezkedik el mintegy 50-100 cm mélységben.
A Kötv. 3. §-a értelmében - figyelemmel Magyarország Alaptörvénye P) cikkének 1) pontjában 
foglaltakra is, miszerint „a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, 
fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége" - a 
kulturális örökség védelme érdekében a köz- és magáncélú fejlesztéseket e védelemmel összhangban 
kell végezni. A földmunkával járó beavatkozásokkal, fejlesztésekkel, beruházásokkal a Kötv. 19. § (1) 
bekezdése alapján a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és 
módon el kell kerülni. A Kötv. 13. §-a szerint a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet 
olyan tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti. A 
kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (Korm. 
rendelet) 21. § (3) bekezdésének a) és c) pontja értelmében a földmunkával járó beruházással el kell 
kerülni mind a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, mind pedig az eredeti összefüggéseiben 
megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül megőrzendő régészeti emlékeket (vö. a fent említett 
védett római kori lelőhelyen előkerült torony és falszakasz maradványa). A Korm. rendelet 88. § (6) 
bekezdése értelmében az örökségvédelmi hatóság örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata alapján a
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21. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően csak akkor rendelkezhet, ha a földmunkával járó 
beruházás örökségvédelmi vagy természetvédelmi célból vagy belterületen valósul meg, vagy más 
meglévő építmény vagy műtárgy karbantartására irányul.
Tekintettel arra, hogy a beruházás részét képező többi, fent említett területen kívül tervezett útszakasz 
nyilvántartott vagy védett régészeti lelőhelyet közvetlenül nem érint, ezért a beruházás ezen részével 
szemben kifogást nem emelünk. Mindazonáltal a Korm. rendelet 40. § (7) bekezdésében foglaltak 
szerint a feltárási projekttervet tartalmazó teljes ERD-t a földmunkával járó tevékenység 
engedélyezésére vagy közlekedési infrastruktúra-beruházás esetén a földterület megszerzésére 
irányuló azon első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben a 
hatóság eljár vagy szakhatóságként vagy szakkérdés vizsgálatával közreműködik. Ha az első hatósági 
eljárás megindításakor a próbafeltárást akadályozó körülmény még nem hárult el, az ÉRD addig 
elkészült munkafázisait kell csatolni a kérelemhez. A feltárási projektterv határozza meg a 
nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi régészeti feladatellátást, annak módját, az érintett területet 
és annak régészeti jellemzőit, a várható kockázatokat. Nagyberuházás esetén a Korm. rendelet 43. § 
(3) bekezdése értelmében a földmunkákat ezen a nyomvonalon is - amennyiben az ÉRD más feltárási 
módszert nem javasol - régészeti megfigyelés mellett kell végezni. Tájékoztatom, hogy a kisajátításról 
szóló 2007. évi CXXIII. törvény 38. § (1) bekezdése szerint a kisajátítás előtt a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetében az előmunkálatnak minősülő lőszermentesítés 
és próbafeltárás, valamint a megelőző régészeti feltárás elvégezhető, amennyiben az nem 
eredményezi az ingatlan helyreállíthatatlan változását. ’’

Népegészségügyi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú 
melléklet I. táblázat 3. pontjában megjelölt a környezet- és település-egészségügyre, az 
egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, 
egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők 
vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a 
szennyvizekkel, veszélyeshulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények 
érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő szakkérdés 
tekintetében megkereste a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala Népegészségügyi 
Osztályát (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály).

A Népegészségügyi Osztály PE-17/NEO/22510-2/2021. számú szakvéleményében az alábbiakat 
állapította meg:

„A tárgyi ügyben végzett tevékenységek folytatásának jogszabályi akadálya nincs, az jelentős 
környezet-egészségügyiterheléssel  nem jár.
Eljárásom során az alábbiakat állapítottam meg:
Göd város önkormányzata a közigazgatásához tartozó külterületen 80 hektár területtel bővíti az ipari 
parkot a Samsung SDI meglévő üzemétől délre. Az ipari park területe körül a közúti körüljárhatóságot 
biztosítani szükséges 2x1 sávos illetve 2x2 sávos utak és a kapcsolódó csomópontok valamint a 
kerékpárutak kiépítésével. Jelen tervezési faladat az ipari park déli és nyugati oldalán szükséges új 
teherforgalmi utak és csomópontok kialakítására, valamint az északi oldalon a Samsung gyár jelenlegi 
bejáratát az M2 autóúttal való közvetlen összekapcsolására irányul. A beruházásnak környezetre 
gyakorolt hatásával döntően csak az építés alatt kell számolni, üzemelés során jellemzően havaría 
esetében.
A talaj es a felszín alatti víz védelme szempontjából a tervezett beruházás megvalósítható.
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A tervezési területen nem található vízbázis. A csapadékvíz szikkasztó árkokba kerül összegyűjtésre 
es elszikkasztásra.
>4 geotechnikai fúrások alsó síkjáig (6,0 m-ig) jellemzően finomszemcsés talajok kerültek 
megállapításra, kötött es vízzáró talajrétegek nem jelentkeztek. Továbbá a fúrásokban sem talajvíz, 
sem átázottság nyomait nem észlelték azok mélyítésekor. Mindezek alapján a vizsgált terület 
szikkasztásra alkalmas. A beruházás nem érint felszíni vízfolyást.
Az elvégzett vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy néhány ingatlannal jelenleg és távlatban is 
határérték-túllépés van. A vizsgálati helyszíneket megvizsgálva megállapítható, hogy a határérték 
túliepések jellemzően az M2 autóút általános forgalom növekedéséből eredő zajterhelés 
növekményből származnak, nem a projekthez kapcsolódó útfejlesztésekből. A kizárólag a 
fejlesztéssel érintett kőzutakból származó zajterhelést megvizsgálva megállapítható az, hogy csak a 
tervezett utak forgalmából határértékét meghaladó zajterhelés nem várható.
A kivitelezés es üzemelés idején várható viszonylag kis mennyiségű hulladék képződése. A gyűjtési, 
kezelési, átmeneti tárolási rendszer javasolt kialakítása esetében a hulladékok nem okoznak 
problémát környezetvédelmi szempontból.
Fentiek alapján a PE-06/KTF/22510-2/2020. ügyszámon érkezett kérelem engedélyezhető.”

A termőföld mennyiségi védelme szempontjából:
A Környezetvédelmi Hatóság a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. 
táblázat 7. pontjában megjelölt, a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó szakkérdés tekintetében 
szakvéleményt kért a Földhivatali Osztálytól.

A Földhivatali Osztály a 14234-4/2021. számú szakvéleményében jelen döntés rendelkező részében 
foglaltakon túl az alábbiakat állapította meg:

„A szakkérdés vizsgálatára a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 7., 8. 8/A. 
§ valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. §, 56. § alapján 
került sor.
A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. hatáskörét a Tfvt. 7. § 
(1) bekezdése és a földhivatalok, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 36. § b) pontja és a 37. § (1) 
bekezdése határozza meg.”

Termőföld-minőség védelmi szempontból:
A Környezetvédelmi Hatóság a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. 
táblázat 5. pontjában megjelölt, a termőföld védelmére vonatkozó szakkérdés tekintetében 
szakvéleményt kért a Növény- és Talajvédelmi Osztálytól.

A Növény- és Talajvédelmi Osztály PE/TV/01411-2/2021. számú szakvéleményében jelen döntés 
rendelkező részében foglaltakon túl az alábbiakat állapította meg:

A fenti előírásokat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szerveket kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú 
melléklet I. táblázatának 5. pontja alapján tettem meg.

Erdővédelmi szempontból:
A Környezetvédelmi Hatóság a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. 
táblázat 6. pontjában megjelölt, a) Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata, b) ha az eljárás során 
vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az 
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erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálatára vonatkozó szakkérdés tekintetében 
szakvéleményt kért az Erdöfelügyeleti Osztálytól.

Az Erdőfelügyeleti Osztály PE/ERDŐ/7052-2/2021. számú szakvéleményében jelen döntés 
rendelkező részében foglaltakon túl az alábbiakat állapította meg:

„A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és 
Bányafelügyeleti Főosztály hivatkozott számú megkeresésében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. - 
meghatalmazott útján benyújtott - kérelmére indult tárgyi eljárás során a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 
30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése értelmében ezen rendelet 5. számú melléklete I. táblázatának 
6. pontjában megjelölt szakkérdés vizsgálatát kérte az erdészeti hatóságtól.
A szakkérdés vizsgálata során az erdészeti hatóságnak tárgyi beruházás kapcsán az erdőre gyakorolt 
hatásokat, illetve amennyiben a vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor 
ezen túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségét kellett vizsgálnia, ha ugyanezt a szakkérdést 
korábban önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálta.
A kérelemhez mellékelt - elektronikus úton közzétett - dokumentáció szerint a tervezett „körbejáró 
utak" érintik Göd 049/1, 064 és 079/1 helyrajzi számú földrészleteken található, az erdőről, az erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.) 6. §-a 
szerinti (az Országos Erdőállomány Adattárban Göd 2 E, 11 A, 11 C, 13 G, 15 A, 15 C, 15 F, 15 G 
erdőrészlet jellel nyilvántartott) erdők illetve az Evt. 13. §-a szerinti (az Országos Erdőállomány 
Adattárban Göd 15 NY egyéb részlet jellel nyilvántartott) erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül 
szolgáló földterület területét. (Az Evt. 13. § (7) a) pontja értelmében az erdőgazdálkodási 
tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületre e törvény rendelkezései közül az erdő 
igénybevételére (77-85. §) vonatkozó rendelkezéseket is alkalmazni kell.)
Mivel a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése illetve 2. mellékletének 7a pontja szerint 
a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította Göd város 
területén az említett erdőket is magába foglaló területen ipari-innovációs fejlesztési terület kialakítását, 
valamint a területen megvalósítandó feldolgozóipari beruházások megvalósításához szükséges 
közlekedési és egyéb infrastruktúra-beruházásokat, ezért - tekintettel az Evt. 78. § (4) bekezdésére - a 
beruházás közérdekkel való összhangját vélelmezni kell, így a szóban forgó terület igénybevétele elvi 
szinten engedélyezhető.
Jelen szakvéleményem nem minősül igénybevételi engedélynek. Erdőterület tervezett igénybevétele 
esetén az Evt. 77-78. §-a szerint előzetes engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges. Fentiek miatt 
a tervezett beruházással érintett területre vonatkozóan az Evt. 77. § szerinti igénybevétel 
engedélyezésére irányuló kérelmet kell benyújtani az erdészeti hatósághoz úgy, hogy az eljárás 
legkésőbb a tervezett igénybevétel megkezdéséig lefolytatható legyen. Az erdőt érintő káros hatások 
kompenzálása a fent nevezett engedélyezési eljárás során megtörténhet.
Az erdészeti hatóságnak emellett az erdőre gyakorolt hatásokat kellett vizsgálnia. A beruházással 
közvetlenül érintett terület környezetében az Evt. hatálya alá tartozó erdők találhatók, melyekre 
azonban a szóban forgó beruházás várhatóan nem lesz olyan mértékű káros hatással, amely 
korlátozást tenne szükségessé. Erdészeti hatósági szempontból nem feltételezhető jelentős 
környezeti hatás.
A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztályának illetékességét a 
földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 2. számú melléklete valamint az Evt. végrehajtására kiadott 61/2017. (XII. 21.) FM 
rendelet (Vhr.) 5. melléklete jelöli ki.”
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A Környezetvédelmi Hatóság az eljárása során vizsgálta a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, illetve 
annak 5. számú melléklete alapján a telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenységét, 
valamint a várható környezeti hatások jellemzőit. Összességében az eljárásba bevont szakhatóság, 
valamint a Környezetvédelmi Hatóság az előzetes vizsgálat során a tervezett tevékenységgel 
kapcsolatban kizáró okot nem találtak, a környezetre gyakorolt hatást nem ítélték jelentősnek, így 
környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartották szükségesnek.

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárása során vizsgálta és megállapította, hogy a tervezett 
beruházás a létesítés helye szerinti településrendezési eszközökkel nincs összhangban.

A Dokumentációban nem került - megjelölve, elkülönítve - ismertetésre olyan adat, amely a 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 3. b) pontja szerint minősített adat, vagy amely 
a Kérelmező szerint üzleti titkot képez.

A fentiekre tekintettel a Környezetvédelmi Hatóság Kvtv. 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 67. § 
(2) bekezdése és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja és ac) alpontja, 
valamint az 5. § (2) bekezdésének eb) pontja értelmében - az Ákr. 81. § (1) bekezdésére figyelemmel
- a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Környezetvédelmi Hatóság a tevékenység további engedélyezéséhez szükséges környezetvédelmi 
feltételeket a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapján jelen döntés rendelkező 
részébe foglalta.

Tárgyi ügyben a Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/29568-3/2021. számon tájékoztatta az 
ügyfeleket arról, hogy a tárgyi eljárást az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján teljes eljárásban folytatja le. 
Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi Hatóság jelen határozattal az ügy érdemében döntést 
hozott, ezért az Ákr. 51. §-ában foglaltak alapján a fenti számú tájékoztatásban foglaltakhoz nem 
kapcsolódnak joghatások.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a Kvtv. 71. § (3) bekezdése és az Ákr. 88. § (3)^ 
bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján (www.kormanyhivatal.hu/hu/pest) közzéteszi, 
valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése alapján megküldi az eljárásban részt ’ 
vett Göd Város Jegyzőjének, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül / 
gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. Göd Város Jegyzője a ' 
határozat közzétételét követő öt napon beiül tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot a 
közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Nz eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. mellékletének 35. 
pontja alapján került megállapításra.

A határozatom elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján kizárt.
A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése és 112. § (1) 
bekezdése biztosítja.

A Törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Kp.) 13. § (1)-(3) bekezdései alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának 
helye és ideje a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra.
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A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi Lili, törvény (a továbbiakban: 2006. évi Lili, törvény) hatálya alá 
tartozó kiemelt jelentőségű ügyekben e törvény 7. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási perben a 
jogi képviselet kötelező. Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a perben a beadványok benyújtása és a 
hivatalos iratok kézbesítése elektronikus úton történik.

A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) 
bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg, az illetékfeljegyzési 
jogról a 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, 
ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság 
tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban 
kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

A Környezetvédelmi Hatóság a 71/2015. (III. 30.) Korm. 28. § (4) bekezdésére figyelemmel jelen 
eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
részére is megküldi.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás 
vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

Tájékoztatom továbbá, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a 108. § (5) bekezdése 
alapján a 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfél, szervezet, szerv, képviselő stb. elektronikus 
ügyintézésre köteles.

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörét a 71/2015. 
(III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésének c) pontja és 13. § (1) bekezdésének c) pontja, 
illetékességét a 8/A. § (1) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés a közléssel, külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva véglegessé válik az Ákr. 82. 
§ (1) bekezdése alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A 2006. évi 
Lili, törvény 2. § (2) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hatóság 
hirdetőtábláján való kifüggesztését követő 5. napon kell közöltnek tekinteni.
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