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É-ra eső terület csapadékcsatorna
főgyűjtőjének vízjogi létesítési engedélye
Vízikönyvi szám: Kozár-Borzó/
Kupor árok/270.

HATÁROZAT
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth
L. u. 1-3), mint engedélyes részére a Vasi CAD-TERV Kft. (9700 Szombathely, Szent Márton
u. 67-69.) által 51-06 munkaszámon készített tervdokumentáció alapján és az I., II., III., IV.
fejezetekben foglalt rendelkezések mellett
vízjogi

létesítési

engedélyt

adok a Szombathely, Stromfeld lakóteleptől É-ra eső terület csapadékcsatorna főgyűjtőjének
kivitelezéséhez.
I.
Az engedélyezett vízilétesítmények főbb műszaki jellemzői
A vízilétesítmények helye: Szombathely megyei jogú város
bel- és külterülete (Vas megye)
Vízrendszer:

Kupor árok/Kozár - Borzó

Befogadó:

Kupor árok

A Szombathely, Stromfeld lakóteleptől északra eső terület főgyűjtőjének közcélú befogadója
az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat (Szombathely) kezelésében lévő Kupor árok.
A Kupor árok kiépített vízfolyás, befogadónak alkalmas.
Alsó szakasza nyílt árokként kerül kiépítésre az alábbi műszaki paraméterekkel:
A-1 jelű árok 0+000 - 0+290,1 km szelvények között
mintakeresztszelvény: 1,0 m fenékszélesség
1:1,5 rézsűhajlás
fenékesés: 1,4 ‰

CS-1M jelű zárt csapadékvíz elvezető csatorna
(Á-2 jelű árok helyett építendő zárt szakasz, a korábban az ideiglenes rendszer keretében
kiépített rendszertől az Á-1 árokig tart.)
Befogadója:
Hossza:
Anyaga és átmérője:
Fenékesése:
Műtárgyak:

Á-1 jelű árok 0+290,1 km sz.
188,30 fm
ROCLA T120V
1,5 ‰
2 db tisztítóakna

CS- 1 jelű csapadékvíz elvezető csatorna
Kiépül az ideiglenes rendszer részeként megépített 16. sz. akna és az Á-2 jelű árok helyére
tervezett CS-1M jelű csatorna között, azokon a szakaszokon, ahol a korábbi vízjogi létesítési
engedély alapján még nem épült meg a csapadékvíz elvezető csatorna.
Befogadója:
Hossza:
Anyaga és átmérője:
Fenékesése:
Műtárgyak:

CS-1M jelű csatorna.
607,80 fm
ROCLA T120V 585,80 fm
ROCLA SA120 22,00 fm
BVM TOG 60 cm
1,5 ‰
12 db tisztítóakna
II.

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály Építési
Iroda 76517-1/2007. számú építésügyi szakhatósági állásfoglalását a következő kikötéssel
adta meg.
A vezeték nyomvonalával érintett ingatlan(ok) tulajdonosának hozzájárulását be kell szerezni.
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Üzemeltetési
Osztály Kommunális és Környezetvédelmi Iroda 53.678-3/2007. számon helyi
természetvédelmi szakhatósági állásfoglalását kikötés nélkül megadta.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Iroda örökségvédelmi szakhatósági
hozzájárulását 410/2375/1/2007. számon megadta az alábbi feltételekkel:
•
•
•

A földmunkák csak folyamatos régészeti szakfelügyelet (megfigyelés) mellett
végezhetők.
Amennyiben régészeti objektumok kerülnek elő, azokat a megelőző régészeti
feltárásra vonatkozó jogszabályok szerint kell feltárni.
A régészeti tevékenység végzésére a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága jogosult.
(9700 Szombathely, Kisfaludy u. 9.)
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•

A régészeti tevékenység végzésére a jogosulttal előzetesen szerződést kell kötni.

A Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága 27.2/3414/1/2008. számon a Benczik Zoltán tervező által 2007. december 5-én
készített 51-06. munkaszámú tervfelülvizsgálat és módosítás alapján szakhatósági
hozzájárulást adott a Szombathely város 092/25-28, 092/31 és 097/2 hrsz.-ú, szántú művelési
ágú külterületén, 462,71 m2 termőföldet érintően, a következő feltételekkel:
1./ a kiviteli munkák megkezdése előtt a vízelvezető árok építésével érintett termőföldről a
humuszos termőréteget 25 cm-es mélységig le kell termelni és a fennmaradó táblarészeken
egyenletesen (max. 25 cm vastagságban) el kell teríteni, majd az eredeti szántott réteggel
össze kell dolgozni,
2./ a csatorna építése miatt feleslegessé váló altalajt a humuszos felszínre teríteni nem szabad,
azt a területről el kell szállítani,
3./ a munkagépek által okozott tömörödést a talaj száraz állapotában elvégzett mélylazítással
(40-50 cm) meg kell szüntetni,
4./ a munkálatokat a talaj túlnedvesedett állapotában szüneteltetni kell,
5./ az építés során be kell tartani a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 43. § (3)
bekezdésében előírtakat, melynek értelmében a beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az
érintett és a környező termőföldek minőségében kár ne keletkezzen,
6./ a 2007. évi CXXIX. tv. 53. §-ában meghatározott talajvédelmi ellenőrzések teljesítése
érdekében, a beruházás megkezdését és befejezését Igazgatóságunknak – írásban – be kell
jelenteni.
Szakhatósági hozzájárulásom ellen külön fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél az érdemi
határozat ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolhatja az ezzel kapcsolatos jogorvoslati
jogát.
A Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság 27.3/35881/2007. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:
-

A mellékelt dokumentáció (Vasi CAD-TERV Kft. Részletes helyszínrajz IV.) alapján
megállapítottam, hogy erdőterület igénybevételére nem kerül sor.

A MÁV Pályavasúti Üzletág Területi Központ (Szombathely) a Kőszeg-Sm. 155+05 sz.
pályakeresztezéséhez K-262/2007. számon a következő feltételekkel járult hozzá:
•
•

•
•

A kivitelezést csak a jóváhagyott és a jóváhagyásban előírtak alapján szabad végezni.
Az esetleges módosításra előzetes hozzájárulást kell kérni.
A tervezett csapadékvíz elvezető árok keresztezheti a Kőszeg-Szombathely vasútvonal
155+045 hm szelvényében 1 db ROCLA SA 120 betoncső a pályaszint alatt min. 2.49
m mélységben 22.00 méter hosszban.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a tervezett keresztezések mellett különböző
közművek helyezkednek el.
A kivitelezésnél az indító és fogadó aknák kiemelése előtt a közművek pontos
helyzetét kézi feltárással meg kell állapítani.

3

•
•

•
•
•
•
•
•

A munka megkezdése előtti munkaterület átadás-átvételi eljárásra külön-külön meg
kell hívni a MÁV ZRt. PTK. Mérnöki szakaszt (8900 Szombahely, Vasút u. 20.).
A kivitelezés megkezdése előtt a MÁV kábelek helyét ki kell tűzetni a MÁV ZRt.
PTK ÜTEBA (9700 Szombathely, Vasút u. 20). A kábel nyomvonalát úgy kell
kijelölni vagy módosítani, hogy a MÁV kábeleket 2,00 m-nél jobban ne közelítsék
meg.
A MÁV kábelek védelmét a munka során biztosítani kell!
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Kőszeg-Szombathely vasútvonal villamos felső
vezeték kiépítésre ki van jelölve.
A vasút közelségéből adódó esetleges károkért a MÁV ZRt. nem vállal felelősséget és
ilyen igénnyel a biztosítók felé sem élhetnek.
A MÁV kábelek nyomvonalának 2-2 m-es körzetén belül gépi földmunkavégzés tilos!
A kivitelezéskor a szomszédos ingatlanokon okozott károkért a MÁV kártérítést nem
vállal.
Jelen hozzájárulásunk nem mentesít az egyéb hatósági engedélyek beszerzésének
kötelezettsége alól.

A kivitelezés helyszíni ellenőrzésével a MÁV ZRt. PTK Mérnöki szakasz Zalaegerszeg VIII.
Főpályamesteri szakaszát (Szombathely) bíztuk meg.
Engedély a mellékletet képező általános feltételekkel együtt érvényes.
A kivitelezés tényleges megkezdésének időpontját legalább két héttel előbb írásban kérjük
bejelenteni a Mérnöki szakaszra.
A munka időtartamára vasúti szempontból műszaki ellenőri, helyszíni szakfelügyelet
kirendelését kell kérni:
• MÁV ZRt. PTK Üzemeltetési Osztály Mérnöki szakasz (8900 Zalaegerszeg, Csány tér
1.)
• MÁV ZRt. PTK ÜTEBA (9700 Szombathely, Vasút u. 20.)
• A műszaki átadásra meg kell hívni a MÁV ZRt. PTK Mérnöki szakaszt (8900
Zalaegerszeg, Csány tér 1.) valamint a MÁV ZRt. PTK ÜTEBA-t (9700 Szombathely,
Vasút u. 20.)
A műszaki átadás során a megvalósulási tervet digitális (dwg kiterjesztésű) adathordozón a
geodéziai bemérést Hazai EOV koordinátákban kérjük átadni.
A MÁV Pályavasúti Üzeletág Területi Központ (Szombathely) a Kőszeg-Szombathely
vasútvonal 155+04 szelvényben vasúti pályakeresztezés kivitelezési munkáira az alábbi
általános feltételeket írta elő.
1. A kivitelezés megkezdése előtt munkaterület átadás-átvételi eljárást kell tartani,
melyen a MÁV képviselőinek jelenlétében (MÁV ZRt. PTK Mérnöki szakasz (8900
Zalaegerszeg, Csány tér 1.), MÁV ZRt. ÜTEBA Szombathely )9700 Szombathely,
Vasút u. 20.) meg kell határozni az érintett és megközelített vasúti létesítmények,
kábelek és berendezések pontos helyét. A kivitelezés során ezek épségét, a vasúti
alépítmény állékonyságát, ezzel a vasúti forgalom biztonságát veszélyeztetni nem
szabad.
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2. A munkaterületen és közvetlen közelében nyomvonalas létesítmények (MÁV
biztosítóberendezési és távközlési vonalkábelek, biztosítóberendezési erősáramú
kábelek, térvilágítási földkábel, valamint idegen félnek meglévő erősáramú vagy
gyengeáramú földkábelek, közművek találhatók. Kivitelezőnek fokozott figyelemmel
kell eljárni a kivitelezés során.
3. A kivitelezőnek a MÁV ZRt. ÜTEBA meg kell rendelni a MÁV kábelek
nyomvonalának (nyomvonalainak) kijelölését a kivitelezési munka megkezdése előtt
legalább két héttel. A felmerülő költségek a megrendelőt terhelik.
4. A kivitelezési munkák idejére a MÁV ZRt. PTK Mérnöki szakasz (8900 Zalaegerszeg,
Csány tér 1.), a MÁV ZRt. ÜTEBA Szombathely (9700 Szombathely, Vasút u. 20.)
szakfelügyeletet kell külön-külön megrendelni a tervezett kivitelezést megelőzően
legalább 14 nappal korábban. A szakfelügyelet költségei a megrendelőt terhelik.
5. A kivitelezést csak a fenti MÁV szervek képviselőinek jelenlétében szabad végezni.
Az általuk adott utasítást, amely a MÁV létesítményekre, kábelekre és szerelvényekre
vonatkoznak a kivitelező köteles elfogadni. Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy
szakfelügyelet nélkül végzett munkát a vasúti forgalom veszélyeztetésének tekintjük,
amely rendőrségi feljelentést von maga után.
6. A MÁV kábelek nyomvonalának és MÁV szerelvények környezetének 2-2 m-es
körzetén belül gépi munkavégzés tilos! A kábeleket csak óvatosan végzett kézi
feltárással lehet megközelíteni.
7. A szabálytalan munkavégzés (pl: szakfelügyelet nélkül végzett kivitelezés, a MÁV
technológiai előírások megsértése, stb.) során keletkező mindennemű büntetőjogi és
anyagi felelősség teljes egészében a kivitelezőt terheli.
8. A kivitelezés során a fenti számú engedély, a jóváhagyott terv és jelen általános
feltételek előírásait a legpontosabban be kell tartani. A tervtől eltérni csak a MÁV ZRt.
PTK Üzemeltetési Osztály (9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.) írásos
engedélyével szabad, melyet a tervdokumentációhoz kell csatolni.
9. Ha ideiglenes vasúti sebességkorlátozás bevezetéséről kell gondoskodni a felmerült
üzemi többletköltségek az Engedélyest terhelik.
10. A kivitelezés felelős vezetőjét a munkálatok megkezdése előtt a szakfelügyeletet ellátó
MÁV ZRt. PTK Mérnöki szakasz (8200 Zalaegerszeg, Csány tér 1.) megbízottja
kimutathatóan oktatni tartozik, a MÁV vonatkozó előírásaiból, melyek a kivitelezőre
nézve kötelező érvényűek. (D.14. Útmutató D.1. Utasítás, MVSZ VI. Fejezet 6. pont,
17/1993. KHVM rendelet). A kivitelezés vezetője a fentiekből dolgozóit tovább
oktatni köteles. A vasúti területen és annak közelében csak a kimutathatóan oktatott
dolgozó foglalkoztatható. A kivitelező a dolgozóiért szavatosságot köteles vállalni,
melyet a szakfelügyeletet ellátó Mérnöki szakasz részére (cégszerű aláírásával ellátva)
írásban ad meg. A kivitelező köteles a beruházó által kimutathatóan átadott MÁV
hozzájárulást, szerződést és záradékolt tervet, valamint a munkaterület átadás-átvételi
eljárásról készült jegyzőkönyvet a helyszínen tartani (eredeti vagy másolati
példányban).
11. Bármely módon – véletlenül vagy vétkesen – bekövetkezett kábel, vagy egyéb tárgyi
rongálást és személyi sérülést a szakfelügyeletet ellátó MÁV ZRt. PTK Mérnöki
szakasz (8900 Zalaegerszeg, Csány tér 1.) és a legközelebbi vasútállomásnak vagy
MÁV forgalmi szolgálati helynek azonnal be kell jelenteni a későbbi nagyobb kár
bekövetkezésének elkerülése végett. A kivitelezőnek és a MÁV képviselőjének
(képviselőinek) a rongálás tényéről jegyzőkönyvet kell felvennie. A rongálás
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következtében felmerült mindennemű költséget a MÁV kárszámlán számolhatja el a
károkozóval szemben.
12. Beruházó a műszaki átadás-átvételi eljáráson az üzemeltető részére a MÁV
engedélyezési okmányokat, tervet, hozzájárulást, stb. átadni köteles.
13. Jelen hozzájárulás szolgalmi jog telekkönyvi bejegyzésére nem jogosít. (A tulajdonosi
hozzájárulás csak szolgalmi joga alapításával adható meg!)
14. Hozzájárulásunk és szerződésünk a kiadástól számított 2 évig érvényes. Amennyiben
bármely oknál fogva ez idő alatt a kivitelezés nem valósul meg, korszerűségi
felülvizsgálat után ismételten be kell nyújtani a tervdokumentációt a hozzájárulás
érdekében.
15. A kivitelezés befejezésével a ténylegesen kivitelezett állapotnak megfelelő
záradékolással ellátott átadási terv három sorozatát kell a MÁV ZRt. PTK Mérnöki
szakasz (8900 Zalaegerszeg, Csány tér 1.) átadni. Az átadási terveken a T. cím a
kivitelező és a MÁV műszaki ellenőre által aláírt záradékon kívül a jóváhagyási
záradéknak is szerepelni kell. A megvalósulási tervet digitális (dwg kiterjesztésű)
adathordozón is kérjük átadni.
Az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat (Szombathely) kezelői hozzájárulását
369-1/2007. számon az alábbi kikötésekkel adta meg.
- A tervezett csapadékcsatorna főgyűjtője kizárólag az engedélyes tervben foglaltaknak
megfelelően valósulhat meg!
- A beruházás megvalósulása után részünkre megvalósulási rajzot küldeni köteles!
- Közcélú vízfolyások (Kupor - árok) parti sávjában (6 m fenntartási sáv) csak rét, legelő
művelési ágazat végezhető.
Így oda semmilyen építmény – még kerítés sem – helyezhető el!
- Az ingatlan használója:
a) az ingatlant csak úgy hasznosíthatja, művelheti, hogy ezáltal a vizek természetes
lefolyását ne akadályozza; a meder, valamint a parti és a part menti létesítmények és
egyéb közcélú vízilétesítmény állapotát, üzemeltetését, fenntartását ne veszélyeztesse,
továbbá a víz minőségét ne károsítsa.
- A parti ingatlan tulajdonosa (használója) köteles tűrni, hogy a meder tulajdonosa, illetve
megbízottai szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben az ingatlanhoz fűződő érdekek
figyelembevételével:
a) az ingatlanon keresztül a víz partjára bejárjanak;
b) a mederből a vízgazdálkodási feladataik elvégzéséhez szükséges anyagokat az
ingatlanon keresztül szállítsák, vagy azokat, illetve a munkák elvégzéséhez szükséges
eszközöket, átmeneti jellegű létesítményeket az ingatlanon elhelyezzék.
Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Szombathelyi Kirendeltség közműkezelői
hozzájárulását 712-1703-2/2007. számon az alábbiak maradéktalan betartása mellett adta
meg.
A tervezett csapadékcsatorna keresztezi az építési területen üzemelő és felhagyott
nagyközépnyomású gázvezetéket.


A munkaterület átadás-átvételről és a munkavégzés megkezdésének időpontjáról, a
műszaki ellenőr és a kivitelezést végző szervezet képviselőjének megnevezésével,

6















elérhetőségével írásos értesítést kérünk. (ÉGÁZ-DÉGÁZ ZRT. szombathely, Rákóczi
F. u. 23-25.)
A gázvezeték keresztezési munkálatok csak az ÉGÁZ-DÉGÁZ ZRT.
szakfelügyeletével végezhetők.
A szakfelügyeletet kérjük írásban megrendelni. (ÉGÁZ-DÉGÁZ ZRT. Szombathely,
Rákóczi F. u. 23-25-).
A keresztező gázvezeték 2-2 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető.
Üzemen
kívüli
gázvezetéket
megbontani,
elvágni
TILOSROBBANÁSVESZÉLY!!
Párhuzamosan vezetett csatorna, csatorna akna palástja és a gázvezetékk
legkisebb vízszintes távolsága 1 m lehet.
A keresztező csatorna és a gázvezeték palástja között min. 40 cm távolságot kell
tartani.
Azt elkészült keresztezést eltakarás előtt be kell mutatni.
Bármely az építkezéskor történő a tervtől eltérő nyomvonal-módosítást előztesen az
ÉGÁZ-DÉGÁZ ZRT-vel egyeztetni kell.
Az építkezés során adódó, a gázvezetékkel kapcsolatos szükséges műszaki
megoldások, és a szakfelügyeletnek a költségei a beruházót terhelik.
Amennyiben a munkaterületen a tárgyi munkavégzéssel kapcsolatban bekövetkező
gázvezeték hálózatot érintő rongálások elkövetői nem a beruházó által megnevezett
kivitelező, vagy a kivitelező a rongálást nem ismeri el, a helyreállítás költségei szintén
a beruházót terhelik.
Amennyiben az előírt szakfelügyeletet a kivitelezés során nem veszik igénybe, úgy a
műszaki átadáshoz nem áll módunkban hozzájárulni.
Gázvezeték sérülése, vagy gázveszély észlelése esetén az ÉGÁZ-DÉGÁZ ZRT.
diszpécserszolgálatának zöld számán kell a bejelentést megtenni. 80-820-141.

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Szombathelyi Kirendeltsége F712-5863-2/2008.
számú közműkezelői hozzájárulását az alábbi tartalommal adta meg.
A tárgyban 2007. február 22-én kiadott 712-1703-2/2007. iktatási számú
közműnyilatkozatunk érvényességét annak változatlan tartalma mellett az alábbi
kiegészítésekkel 2009. július 31-ig meghosszabbítjuk.








A kivitelezési és nyomvonal-kitűzési munkálatok csak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zrt. szakfelügyeletével végezhetők.
A csatorna nyomvonalát keresztező gázvezetékeket szakfelügyelet mellett kézi
földmunkavégzéssel fel kell tárni a pontos magassági viszonyok megállapítására.
Gázvezetéket érintő gázszünettel járó szükséges munkálatok kizárólag fűtési szezonon
kívül végezhetők.
A szakfelügyeletet kérjük írásban megrendelni. (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
Szombathely, Rákóczi F. u. 23-25.)
Az üzemelő gázvezeték 2-2 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető.
Gázvezeték nagymélységű árokkal történő keresztezésekor a gázvezetéket elmozdulás
ellen rögzíteni kell.
Az elkészült keresztezést eltakarás előtt be kell mutatni.
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Amennyiben az előírt szakfelügyeletet a kivitelezés során nem veszik igénybe, úgy a
műszaki átadáshoz nem áll módunkban hozzájárulni.
Amennyiben az előírt szakfelügyeletet a kivitelezés során nem veszik igénybe, úgy a
műszaki átadáshoz nem áll módunkban hozzájárulni.
Gázvezeték sérülése, vagy gázveszély észlelése esetén az Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zrt. diszpécserszolgálatának zöld számán kell a bejelentést megtenni. 80-820-141
Jelen nyilatkozat 2009. 07. 31-ig érvényes.

A VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. közműkezelői hozzájárulását
15623/2007. számon és 12343/2007. számon megadta.
Az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 254/229/2007. számú közműkezelői
hozzájárulását a következő tartalommal adta meg.
A tárgyi tervet az előzetes egyeztetések alapján engedélyezzük, azt az illetékes területgazda
irattározza.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a tervezett nyomvonal meglévő 20kV-os elektromos kábeleket
illetve 0,4kV-os közvilágítás kábelt érint.
A kábelek környezetében csak kézi munkavégzés lehetséges.
A kábelek megsértése élet- és balesetveszélyt okozhat.
Kérjük a kivitelezőt, hogy a munkákat a legnagyobb óvatossággal végezzék.
Ha erősáramú berendezés a kivitelező hibájából megsérül, kötelesek eredeti állapotába saját
költségükön helyreállíttatni.
Az erősáramú kábelekkel történő keresztezéseket illetve párhuzamos haladást a munkaárok
betemetése előtt az illetékes területgazdának kérjük bemutatni.
A szükséges villamos átalakításokat a tárgyi munkák megkezdése előtt kérjük megrendelni és
kiviteleztetni az E-on Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.-nél minősített villamos
kivitelezőkkel.
Az Önök által elvégzendő munka munkaterület átadására valamint műszaki átadására a
Szombathelyi Területi Régiót kérjük meghívni.
A Magyar Telekom Nyrt. 58360-000-6271/2008. számon közműkezelői hozzájárulását
az alábbiak szerint adta meg.
Megállapítottuk, hogy a tárgyi létesítmény keresztezi és megközelíti a meglévő
földalatti távközlési hálózatunkat.
A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:
 Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt.
tulajdonában lévő kábel(ek) védelméről az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-1/2000,
MSZ 151-3/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ
17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003,
MSZE 17200-9/2005 sz. szabványokban, a 4/1981. (III.11.) KPM-OPM együttes
rendeletben és a 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
 A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú,
eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
 A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka
végezhető.
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Keresztezése esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel
helyét.
 Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre
kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell
feltárni a Magyar Telekom Nyrt. létesítményét.
 A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es
ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
 A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában
lévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Magyar Telekom Nyrt.
létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a
földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel.
 A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.
 Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
 A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő földalatti létesítmény /akna, szekrény/
fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben
munkát csak a Magyar Telekom Nyrt. Soproni MSZK Szombathelyi Területi
mérnökség és a Magyar Telekom Nyrt. Soproni MSZK Gerinchálózat üzemeltetési
csoport végezhet.
 Munkaterület átadásra az Üzemeltetői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell
hívni.
 A munkálatok időtartama alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell az
egyeztetési nyilatkozatokat is a bélyegzéssel ellátott rajzokkal) a munkaterületen kell
tartani.
 A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom
Nyrt.-nek a Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.
 A Magyar Telekom Nyrt. létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási
költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
 A Magyar Telekom Nyrt.-t érintő munkaterület létesítményeire
nyíltárkos
részműszaki átadás átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt. Soproni
MSZK Szombathelyi Területi mérnökség és a Magyar Telekom Nyrt. Soporni MSZK
Gerinchálózat üzemeltetési csoport részvételével, mely eljáráson kell bemutatni a
földalatti létesítményeink sérülés mentességét.
 A nyomvonalkitűzést és szakfelügyeletet a tárgyi létesítmény munkálatainak
megkezdése előtt min. 10 nappal korábban meg kell rendelni az MSZI Soproni MSZK
Szombathelyi Területi mérnökségén (Szombathely, Hefele u. 2. Telefon: 94/519-100
Fax: 94/326-060)
Záradék: a közműkezelői nyilatkozat érvényessége: (Kiadás napjától 1 évig érvényes).


Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új
engedélyezési eljárást kell indítani.
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és
Üzemeltetési Osztály Kommunális és Környezetvédelmi Iroda kezelői hozzájárulását
52522-5/2007. számon a következő feltételek mellett adta meg.
1. Létesítmény megnevezése: zárt csapadékvíz csatorna építés
2. Kérelmező neve: Vasi Cad-Terv Kft. Szombathely, Szent Márton u. 67-69.
Beruházó neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
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Tervező: Vasi Cad-Terv Kft. Szombathely, Szent Márton u. 67-69.
3. Létesítmény helye: 1695/12. 15767. 044/32. 044/8. 2005/1. 2008/4. 2009/1. 2009/10.
097/3. 097/4. és 095/2 (095/3. 095/4) hrsz.
4. A munkák határidejét, a kivitelező nevét, címét, felelős építésvezetőjének nevét
irodánkhoz be kell jelenteni! A munkákat csak a jelen kezelői hozzájárulásban felsorolt
iratok, mellékletek benyújtása után lehet megkezdeni!
A kivitelezés megkezdése előtt Irodánkkal közös helyszíni bejárást kell tartani, melyen
rögzítésre kerülnek a felvonulási útvonalként szolgáló utak, melyekről állapotfelvételt
kell készíteni. A csatorna építés ideje alatt a felvonulási utak folyamatos takarításáról, és
az építési forgalomból adódó károk helyreállításáról a kivitelező folyamatosan köteles
gondoskodni. A kiépített csatorna műszaki átadása előtt, annak feltételeként az utakról
ismét állapot-felvételi jegyzőkönyvet kell készíteni, ez alapján kerül meghatározásra a
helyreállítás módja és mértéke.
5. A 26/2000. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelet értelmében közterületen a november
15. és február 28. közti időszakban bontási munkálatok nem végezhetők!
A munkálatok alatt a közút részben zárható le az alábbi feltételek betartása mellett:
A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről
szóló 3/2001. (I.31.) KÖVIM rendeletnek megfelelően a munkával érintett területről
forgalomtechnikai tervet kell készíteni, melyet Irodánkhoz 2 pld-ban jóváhagyásra be
kell nyújtani. A kivitelezés csak a forgalomtechnikai tervek jóváhagyása után, az abban
foglaltak betartása mellett végezhető.
A közúton, illetve amellett folyó munkavégzéshez szükséges elkorlátozási és
forgalombiztonsági követelményeket szabályozó 3/2001. (I.31.) KöViM rendeletben
előírtakat be kell tartani!
6. A létesítmény megvalósítása a Vasi Cad-Terv Kft. (Szombathely, Szent Márton u. 6769.) által készített 51-06 munkaszámú tervdokumentáció szerint történhet.
Építtető: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közműkezelő: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Útkezelő: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatósága
7. Kezelői hozzájárulásunkat az építéssel érintett önkormányzati területekre adjuk meg.
Építéssel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok: 1695/12. 15767. 2008/4. 2009/1.
2009/10. 097/3. 097/4. és 095/2 (095/3. 095/4.) hrsz.
8. A közterületek bontás utáni helyreállításáról szóló Szombathely MJV. 26/2000.
(IX.28.) sz. r. alapján a költségek tervezésénél az alábbiakat kérjük figyelembe venni:
Járda helyreállítás: a megbontott nyomvonal teljes hosszában a járdát teljes
pályaszerkezettel újra kell építeni a kerti szegéllyel együtt.
- A burkolt felületek végleges helyreállítást követő műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárultáig a terület munkaterületként engedélyes kezelésébe tartozik, annak folyamatos
fenntartásáról engedélyes köteles gondoskodni. A nem megfelelő helyreállításból adódó
károkért, balesetekért a felelősség az engedélyest terheli.
- Amennyiben a vezetéképítéssel érintett szakaszon fakivágás szükséges, ahhoz
Irodánktól fakivágási engedélyt kell kérni.
- Földút helyreállítás: mechanikai talajstabilizáció után kavics behengerezése.
Aszfaltburkolati rétegek minősítése:
- Aszfaltkeverék vizsgálata beépített 100 tonnánként, de minimum 1 vizsgálat az MSZ.
996/1-12. szerint.
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- Rétegek vastagság- és tömörségvizsgálata 100 útfolyóméterenként. Előírt tömörségi
fok min. 96 %. Az új és a meglévő burkolat érintkezési vonalában repedés és hézag,
valamint 3 mm-nél nagyobb szintkülönbség nem lehet.
Alépítmény minősítése:
a./ Az előírt érétkek a visszatöltött talaj tömörségére vonatkozóan:
- Az útpálya szerkezet alatti 50 cm mélységig Trg.=95 %.
- 50 cm-nél mélyebb részen Trg.= 85 %.
- A tömörség vizsgálatát 50 folyóméterenként 1 méteres rétegenként kell elvégezni.
b./ Az MSZ. 2509-3: 1989 szerinti teherbírás előírt értékei:
- Az MSZ. 07-3223:1992 szerint a pályaszerkezet alatti felületen kell mérni.
- Az ME. 07-3706: 1994 szerint a minimális teherbírási modulus értéke E2=50 N/mm2.
- A közút területén a nyitott munkaárkokat dúcolni kell. A dúcolási mód
megválasztásánál figyelembe kell venni a talaj állékonyságát, valamint a munkaterület
mellett elhaladó forgalom által okozott dinamikus terheléseket is.
- A munkaárok folyamatos fenntartásáról a végleges helyreállításig a kivitelező köteles
gondoskodni.
- A károsodott közhasználatú zöldterületek helyreállítását a következőképpen állapítom
meg: a helyreállítást a területileg illetékes parkfenntartótól kell megrendelni!
Tereprendezés, humuszolás, füvesítés.
9. Csapadékvíz-elvezetés: terv szerint, elválasztó rendszerű zárt csapadékcsatorna és a
095/2 hrsz.-ú ingatlanon nyílt árok a Kupor árok befogadóig vezetve.
Elvezetésre kerülő csapadékvíz mennyiség: két éves gyakoriságú, tíz perces időtartamú,
184 l/s/ha intenzitású csapadék alapján.
A csapadékvíz csatornába jelenleg csak az utakról kerül víz.
A zárt csapadékcsatornába megfelelő késleltetéssel, a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő, a biztonságot figyelembe vevő vízhozamú csapadékvíz vezethető, amely nem
okozza a különböző kibocsátási határértékek túllépését, és megfelel az egyéb
környezetvédelmi előírásoknak.
Amennyiben a kibocsátott csapadékvíz minősége olyan, hogy a felszíni vízből kivett víz
használatát vagy a közcsatorna és a befogadó állapotát, működését veszélyezteti, a
csapadékvíz kibocsátást korlátozni kell, vagy meg kell szüntetni. Ennek végrehajtásáról
a közút kezelőjének felszólítására az engedélyes, illetve az érintett ingatlan mindenkori
tulajdonosa köteles gondoskodni kártérítési igény nélkül saját költségén, az előírt
feltételekkel és határidőre.
A kiépítésre kerülő csapadékcsatorna kezelői feladatait Szombathely MJV.
Önkormányzata végzi.
10. Főgyűjtő szakaszainak jellemzői:
Á-1 jelű árok: 095/2 hrsz. befogadó: Kupor árok, folyásirány: DNy-ÉK, árokfenék
esése: 1,4 ‰, fenékszélesség: 1,0 m, rézsűhajlás: 1:15, mederrendezés hossza: 290,1 m.
Á-2 jelű árok: 095/5 hrsz. befogadó: Á-1 jelű árok, 87. sz. főút mindkét oldalán,
folyásirány: Ny, ÉNy-K, DK, árokfenék esése: 1,5 ‰, fenékszélesség: 0,6 m,
rézsűhajlás: 1:15, mederrendezés hossza: 181,2 m, meder aljában meder burkoló
elemek.
CS – 1 jelű csatorna: befogadó Á-2 jelű árok, esése: 1,5 ‰, keresztezések: 8639. j. út
(kiépített), Kőszegi vasútvonal (átvezetés sajtolással),
Átmérő/hossz: Á-2 jelű árok 3. akna között NÁ 120 ROCLA 120,5 m
5. akna és 12. akna között NÁ 120 ROCLA 334,0 m
12. akna és 13. akna között NÁ 120 ROCLA 22,0 m

11

13. akna és 16. akna között
NÁ 120 ROCLA 137,4 m.
11. A létesítmény munkaterület átadási, műszaki átadás-átvételi, illetve üzembe
helyezési eljárásra Irodánkat meg kell hívni!
12. Amennyiben a közterületen az építkezés következtében bármilyen károsodás
történne, annak helyreállítása a beruházó feladata.
13. A kivitelezést csak szakképesítéssel rendelkező cég végezheti.
14. Általános előírások:
- A munkát úgy kell végezni, hogy a közúton, illetve a járdán közlekedőket
indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
- A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem
szabad.
- A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan
biztosítani kell.
- A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek
folyamatosan gondoskodni kell.
- A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó
károkért – amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható - a létesítmény
tulajdonosát anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
- A kivitelezés ideje alatt az útpadkán és útburkolaton építési anyag, kitermelt föld még
ideiglenesen sem tárolható.
- Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek,
közmű-tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.
15. A közműbemérési helyszínrajzot a PGT Kft.-nek (Szombathely, Gyöngyösparti stny.
2.) a munka befejezése után 15 napon belül meg kell küldeni.
Felhívjuk a figyelmét, hogy bemérést csak arra jogosult szerv, illetve személy végezhet
el.
16. A munkakezdés bejelentéséhez csatolni kell a zöldterület helyreállításáról, valamint
a geodéziai bemérésről szóló előzetes megrendelőt!
17. A forgalmi rend változás jogát fenntartjuk.
A hozzájárulásban meghatározott feltételek meg nem tartása esetén az visszavonható, a
forgalombiztonsága védelmére szükséges intézkedések a kivitelező terhére megtehetők,
illetve a munkák elvégeztethetők.
18. Kiadott kezelői hozzájárulásom csak az 52522-4/2007. ikt. sz. tulajdonosi
hozzájárulással együtt érvényes! Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a
létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles
létesítménynél egy éven túli (2008. március 30.) munkakezdés esetén a feltételek
ismételt megállapítását kell kérni.
19. A hozzájárulás visszavonható a közút/közterület kezelőjének felszólítására:
• ha az érintett ingatlanok átépítésre kerülnek,
• jogszabályváltozás esetén,
• ha az útellenőri bejárások alkalmával a vonatkozó rendeletek rendszeres
megszegésével jár a közterület igénybevétele,
• ellenőrzések során az igénybevétel a közúti közlekedés biztonságát
kedvezőtlenül befolyásolja,
• ha a jelen kezelői hozzájárulásban előírt feltételeket engedélyes nem teljesíti.
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Szombathely Megyei Jogú Város Aljegyzője tulajdonosi hozzájárulását 525224/2007. számon az alábbi feltételekkel adta meg:
-

A Polgármesteri Hivatal Kommunális és Környezetvédelmi Irodájának 525225/2007. ikt. számú kezelői hozzájárulásban előírt feltételeket be kell tartani.
Igénybevett Önkormányzati tulajdonú telekrészlet: 1695/12. 15767. 2008/4.
2009/1. 2009/10. 097/3. 097/4. és 095/2 (095/3. 095/4.)
A létesítmény megvalósítása a Vasi Cad-Terv Kft. (Szombathely, Szent Márton
u. 67-69.) által készített 51-06 munkaszámú tervdokumentáció szerint történhet.
Építtető: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közműkezelő: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Útkezelő: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatósága

Hozzájárulásom építési munkák megkezdésére nem jogosít, azt csak a szükséges
hatósági engedélyek birtokában lehet elkezdeni.
A polgármester a kiadmányozás jogát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 35. § (2) bekezdés d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott
3/2006. (XI.02.) sz. utasításában ruházta át.
A Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatósága kezelői hozzájárulását 4362/2007. számon az alábbiakban adta meg:
1. Létesítmény megnevezése: Szombathely, Stromfeld lakóteleptől É-ra eső terület
csapadékcsatorna főgyűjtőjének kiépítése
2. Engedélyes neve: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
/illetőleg kivitelező, egyetemleges felelősséggel/
3. Kérelmező neve: címe: Vasi CAD-TERV Kft.
9700 Szombathely, Szent Márton u. 67-69.
4. Létesítmény helye: Szombathely
Közút száma, neve: 87. sz. főúton 27+436 – 28+334 km szelvények között
5. A közúttal kapcsolatos munka megkezdhető: 2007-03-15
6. A munkák befejezési határideje:
2009-03-15
Kivitelező neve: adatok ismeretében be kell jelenteni.
További feltételek:
1. November 15. – március 15. között (ill. március 15-e után az időjárás
függvényében) a közúton munka nem végezhető.
2. A létesítmény az alábbi jóváhagyott Vasi CAD-TERV Kft. által tervezett 51-06
számú és D2 tervjelű terve, valamint jelen kezelői hozzájárulás előírásai
figyelembevételével építhető meg.
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Egyéb feltételek:
a. Az A2 jelű ároknál a 0+000 – 0+180 szelvények között a közút mellé
szalagkorlátot kell elhelyezni.
b. A szalagkorlát kihelyezéséhez a Magyar Közút Kht. Szombathelyi
Üzemmérnökségétől (Szombathely, Tátika utca) szakfelügyeletet kell
kérni.
c. Ezen szakasz építési munkálataihoz forgalomkorlátozási tervet kell
készíteni, melyet legkésőbb a munkaterület átadásig a Magyar Közút
Kht. Vas Megyei Területi Igazgatóságával jóvá kell hagyatni, valamint az
igénybe vett területet a forgalomkorlátozás tervezésével egyidejűleg meg
kell határozni.
d. A munka elkészülte után megvalósulási tervdokumentációt kell
benyújtani a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatóságához.
3. Közútkeresztezés: ---4. A közút területén lévő geodéziai jelek, közművek, létesítmények és műtárgyak
állagának megóvásáról az engedélyes köteles gondoskodni.
5. A munkaterület ideje alatt harmadik személynek okozott kár megtérítéséről
engedélyes köteles gondoskodni.
6. Ha a kivitelező az engedélyezett építési időt túllépi, ill. hozzájárulástól eltérő
munkát végez, hatósági eljárás alapján, pénzbírsággal sújtható.
7. Ha a közút vagy tartozékainak fenntartása, ideiglenes vagy végleges átalakítása,
korszerűsítése miatt a közművezeték átalakítása, áthelyezése, esetleg felújítása
válik szükségessé, ennek végrehajtásáról az engedélyes köteles gondoskodni
saját költségén, az útkezelő által előírt feltételekkel és határidőre.
8. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó utólagos károkért,
burkolatsüllyedésért, vagy egyéb meghibásodásért a PTK 308. Törvény alapján
engedélyes a felelős.
9. A létesítmény építésével kapcsolatban munkaterület-átadást kell tartani.
10. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munkavégzéshez szükséges egyéb engedélyek
és hozzájárulások beszerzése alól.
III.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely,
Kossuth L. u. 1-3.) javára és az alábbi szombathelyi ingatlanok terhére, a zárt
csapadékcsatorna nyomvonalára
vízvezetési szolgalmat
állapítok meg.
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Szombathely
Hrsz.

Tulajdonos

044/7 Kiss Józsefné Bókó Borbála
9776 Püspökmolnári,
Kossuth u. 214.
Tóth József
9700 Szombathely, Szent Imre
herceg u. 136.
Sütő Istvánné Varga Anna
9700 Szombathely,
Krúdy Gy. u. 16.
Feitli Géza
9700 Szombathely,
Badacsony u. 5.
Szabó József
9700 Szombathely,
Somlay A. u. 4.
Imre Istvánné Poór Ágota
9700 Szombathely, Arad u. 26.
Németh Csaba
9700 Szombathely,
Vízöntő u. 1.
Máthé Ferenc
9700 Szombathely,
Vereckei u. 17.
Végh Gyula
9700 Szombathely,
Kuncz Adolf u. 10.
Sümeghi Lajos
9700 Szombathely,
Váci M. u. 22.
Kusztor Lászlóné Tuboly
Zsuzsanna
9700 Szombathely,
Nefelejcs u. 8.
Szalai József
9700 Szombathely, Vitéz u. 7.
Varecza László
9700 Szombathely,
Mikes K. u. 23.
Subosits Károly
Zweierstrasse 56. 8004 Zurich,
Sweiz
Lengyel Gézáné Márton
Julianna
9700 Szombathely,
Szent Márton út 16.
Bános Anna
9798 Sé, Ady E. u. 4.
Czupi György

Össz.ter.
ha m2

10 9759

Szolgalommal
érintett terület m2

199

Tulajdoni hányad

6/396
6/396
6/396
6/396
6/396
6/396
6/396
6/396
6/396
6/396
6/396

6/396
6/396
6/396
6/396
6/396
6/396
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9700 Szombathely,
Gábor Á. u. 44.
Béldiné Wéber Katalin
Krisztina
9700 Szombathely, Szegfű u. 8.
Bauer János
9700 Szombathely,
Vörösmarty u. 6/B.
Ari Csabáné Kovács Mária
9700 Szombathely,
Semmelweis Ignác u. 12.
Huszár Imréné Kiss Erzsébet
9700 Szombathely,
Szent István király u. 79/a.
Horváth László
9700 Szombathely, Igló u. 5.
Szekeres Zoltánné Horváth Edit
8360 Keszthely, Pethő u. 5.
Sőth Ervin
9700 Szombathely,
Szily J. u. 34.
Dr. Gyöngyössy Tiborné
Herczeg Erzsébet
9700 Szombathely,
Széll K. u. 46.
Szvétecz Istvánné Biczó Ida
9700 Szombathely,
Petőfi u. 41.
Fritz Károly
9700 Szombathely,
Thököly u. 8.
Rainer Alajosné Roznár Éva
9700 Szombathely,
Paragvári u. 33.
Dr. Horváth Sándor
9700 Szombathely,
Jászai M. u. 27.
Kálmán János
9700 Szombathely,
Bólyai J. u. 76.
Geosits Tiborné Németh Márta
9700 Szombathely,
Jékely Zoltán u. 8.
Sarlay László Ferenc
80807 München Németország
Ingolstadterstrs. 31.
Dr. Deák György József
9700 Szombathely,
Bakó J. u. 2.
Hargita Géza
9700 Szombathely, Mártírok
tere 5/C.

6/396
6/396
6/396
6/396
6/396
6/396
6/396
6/396

6/396
6/396
6/396
6/396
6/396
6/396
6/396
6/396
6/396
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Sarlay Bernadett Mária
9700 Szombathely,
Kodály Z. u. 7.
Dr. Stangl Jánosné Bleier Anna
9700 Szombathely,
Németh L. u. 14.
Szekeres Zoltánné Horváth Edit
8360 Keszthely, Pethő u. 5.
Nagy Imréné Udvardy Anna
9700 Szombathely,
Nagy L. u. 12.
Huszár Sándor
9700 Szombathely,
Váci M. u. 60.
Huszár Sándorné Kovács Mária
9700 Szombathely,
Váci M. u. 60.
Lakatos József
8252 Balatonszepezd,
Dózsa Gy. u. 79.
Tuiderné Pulay Andrea Katalin
9700 Szombathely,
Szabó Miklós u. 26.
Horváth Zoltánné Tóth Valéria
9700 Szombathely, Ady tér 42.
Tóth József
9700 Szombathely,
Szent Imre herceg u. 136.
Bodrogi Róbert
1000 Budapest, Üllői u. 159.
Dr. Gyimesiné Kovássy
Zsuzsanna
9700 Szombathely,
Szöllösi sétány 8/B.
Király Kornélia
9700 Szombathely,
Zalai Tóth János u. 13.
Király Krisztina
9700 Szombathely,
Zalai Tóth János u. 13.
Subosits Károly
Zweierstrasse 56.
8004 Zurich, Sweiz
Dr. Kaczmarski János
9700 Szombathely,
Bertalanffy Miklós u. 55.
Dr. Kálmán Bernadett
9700 Szombathely,
Bólyai J. u. 76.
Dr. Kálmán András
9700 Szombathely,
Bólyai J. u. 76.

6/396
6/396
6/396
6/396
6/396
6/396
24/396
6/396
6/396
6/396
6/396
6/396

6/396
6/396
6/396
6/396
3/396
3/396
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Király Kornélia
9700 Szombathely,
Zalai Tóth János u. 13.
Király Krisztina
9700 Szombathely,
Zalai Tóth János u. 13.
Dr. Pankó Albert
9700 Szombathely,
Bakó József u. 22.
Bauer Viktor
9721 Gencsapáti,
Hunyadi u. 162.
Bauer Balázs
9721 Gencsapáti,
Hunyadi u. 162.
Pünkösdy Botondné
Stekovics Emília
9700 Szombathely,
Apáczai Csere J. sétány 10.
Varasdy Gabriella
9700 Szombathely,
Váci M. u. 65.
Varasdy Imréné
9700 Szombathely,
11-es huszár út 2.
Singer Krisztián
9700 Szombathely, Jókai u. 8.
Mednyánszky Dániel
9700 Szombathely,
Vörösmarty u. 22.
Némethné Papp Zsuzsanna
9700 Szombathely,
Bartók Béla körút 22.
Papp Attila
9700 Szombathely,
Szűrcsapó u. 22.
Korándi Zsuzsa
9700 Szombathely,
Batsányi u. 34.
Imre István
9700 Szombathely,
Thököly u. 33.
Molnár Gyuláné Imre Márta
9700 Szombathely,
Bárdosi Németh J. u. 5.
Imre László
9700 Szombathely, Arad u. 26.
Tóth Miklós
9700 Szombathely,
Thököly u. 43.
Király Krisztina
9700 Szombathely,

3/396
3/396
6/396
3/396
3/396
6/396

3/396
3/396
6/396
6/396
3/396
3/396
6/396
2/396
2/396
2/396
6/396
3/396

18

Zalai Tóth János u. 13.
Király Kornélia
9700 Szombathely,
Zalai Tóth János u. 13.
2005/ Savaria-Agrár Kft.
1
9721 Gencsapáti, Posta u. 2.
092/ Boda Norbert
25 9700 Szombathely,
Stromfeld Aurél u. 45.
092/ Boda Norbert
26 9700 Szombathely,
Stromfeld Aurél u. 45.
092/ Novák Márta
27 9700 Szombathely,
Bocskai István körút 14.
Novák József
9700 Szombathely,
Bocskai István körút 14.
Csavajdáné Novák Éva
1042 Budapest, József A. u. 16.
092/ Mesits Sándor
28 9700 Szombathely, Dob u. 5.
Mesitsné Fenyvesi Edit
9700 Szombathely, Dob u. 5.
092/ Mesits Sándor
31 9700 Szombathely, Dob u. 5.
Mesitsné Fenyvesi Edit
9700 Szombathely, Dob u. 5.

3/396

3087

58

1/1

2518

45

1/1

1079

31

1/1

1079

36

1/3
1/3
1/3

2512

113

½
½

2590

131

½
½

A szolgalmi jog gyakorlása során az engedélyes
jogosult: a szolgalommal terhelt ingatlanokat a vezeték kiépítéséhez a szükséges és a terv
szerinti mértékben igénybe venni,
köteles: a szolgalmi jogot a terhelt ingatlanok legnagyobb kíméletével gyakorolni, az
esetlegesen okozott károkat megtéríteni.
A vízvezetési szolgalmi joggal érintett ingatlanok tulajdonosa (kezelője, használója) tűrni
tartozik a szolgalmi jog rendeltetésszerű gyakorlását. A kiépítendő vezeték védelme
érdekében a vezeték tengelyvonalától számított 2-2 m távolságban védősávot állapítok meg.
A védősávon belül mélygyökerű fák ültetése, építmény építése, szennyezőanyag elhelyezése
tilos!
Egyúttal
megkeresem
a Szombathelyi Körzeti Földhivatalt, hogy ezen határozatom jogerőre emelkedése után a
megküldésre kerülő szolgalmi terv alapján a vízvezetési szolgalmi jogot és a védőtávolságra
vonatkozó tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba jegyezze be. A jogerős határozat egy
példányának megküldésével erről tájékoztassa hatóságomat.
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A szolgalmi terv esetleges hiányosságaiért az engedélyes a felelős, ezért azok pótlása végett
közvetlenül az engedélyest kell megkeresni.
IV.
1. Ezen vízjogi létesítési engedély 2010. augusztus 15-ig érvényes. A kivitelezési
munkák megkezdését az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a
kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X.31.) Kormányrendelet 23.,
24. §-ában meghatározott esetekben és módon Felügyelőségemre be kell jelenteni.
2. Az engedélyezett vízilétesítményeket az I., II. és III. fejezetben valamint az
engedélyezési tervdokumentációban meghatározottak szerint kell kivitelezni.
A
vízjogi létesítési engedély az egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól
nem mentesít.
3. Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden változást az engedélyező
hatóságnak be kell jelenteni és még a kivitelezés megkezdése előtt előzetesen vízjogi
létesítési engedélyt kell kérni.
4. A csapadékvíz elvezető hálózatba a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004 (XII.25.) KvVM
rendelet 2. sz. melléklet 4. pontja előírásainak megfelelő csapadékvíz vezethető.
5. A kivitelezés során be kell tartani az érvényben levő környezetvédelmi jogszabályokat.
6. A munka befejezését az érintett hatóságoknak be kell jelenteni, azokat a műszaki
átadás-átvételi eljárásra időben meg kell hívni, esetleges távolmaradásuk esetén az
eljárásról készített jegyzőkönyvet részükre meg kell küldeni.
7. A műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvébe az eredeti tervtől történt eltéréseket
fel kell tüntetni, azokat az engedélyezési tervdokumentáción át kell vezetni. Az
üzembe helyezést követő 60 napon belül az átjavított – a vízjogi engedélyezési
eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.l3. ) KHVM
rendeletben 6. § és 2. számú mellékletében meghatározottak szerint összeállított tervdokumentációt az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani a vízjogi üzemeltetési
engedélymódosítási eljárás lefolytatása érdekében.
V.
A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. melléklet 20. főszám 1.3.
alszáma alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 150000,- Ft-ban állapítom meg, melyet
az engedélyes befizetett.
VI.
Határozatom ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de
az első fokon eljárt hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) két példányban benyújtandó
igazgatási szolgáltatási díjköteles fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási
szolgáltatási díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz 75000,- Ft.
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Indokolás
A Vasi CAD-TERV Kft. (9700 Szombathely, Szent Márton u. 67-69.) – Szombathely Megyei
Jogú Város Önkormányzatának megbízásából - 2007. május 2-án érkezett beadványában a
Szombathely, Stromfeld lakóteleptől É-ra eső terület csapadékcsatorna főgyűjtőjének vízjogi
létesítési engedélyezését kérte az általa készített 51-06. számú tervdokumentáció alapján.
Az engedélyezési eljárásba az építésügyi, a helyi természetvédelmi, a kulturális
örökségvédelmi, az erdészeti és a növény- és talajvédelmi hatóságot vontam be
szakhatóságként. A szakhatósági állásfoglalások előírásait határozatom II. fejezetében
rögzítettem.
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály Építési Iroda
76517-1/2007. számú építésügyi szakhatósági állásfoglalását a következőkkel indokolta:
„A Szombathely, Stromfeld lakóteleptől É-ra eső terület – Vasi CAD-TERV Kft. által 51-06
munkaszámon készített terv – Csapadékcsatorna főgyűjtő terve építésügyi szempontból
megfelel a Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata /HÉSZ/, valamint
Szabályozási Tervének /SZT/ jóváhagyásáról szóló 30/2006. (IX.7.) számú Kgy. rendeletnek.
Szakhatósági állásfoglalásom az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési
tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997.
(XII.29.) KTM rendelet 2. § (3) bekezdésén alapul, melyet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz
adtam ki, ellene jogorvoslattal élni csak az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott
I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet.
A szakhatósági állásfoglalás meghozatalára hatáskörrel az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 52. § alapján a jegyző rendelkezik. A jegyző a
kiadmányozás jogát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (2)
bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 7/2006. (X.31.) sz. utasításában
ruházta át, mely a jegyző hatáskörét nem érinti.”
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Üzemeltetési
Osztály Kommunális és Környezetvédelmi Iroda 53.678-3/2007. számú helyi
természetvédelmi szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint indokolta.
„A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség helyi
természetvédelmi szakhatósági állásfoglalást kért a Szombathely, Stromfeld lakóteleptől É-ra
eső terület csapadékcsatorna főgyűjtőjének vízjogi létesítési engedélyezéséhez.
A dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy helyi természetvédelmi
szempontból a környezetvédelem helyi szabályozásáról szóló 25/1997. (IX.25.) sz. rendelet
IV. fejezete és II/1 sz. melléklete szerint a terület nem érint helyi jelentőségű
természetvédelmi területet, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
A szakhatósági állásfoglalás meghozatalára hatáskörrel a környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006.
(XII.23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése értelmében a jegyző rendelkezik. A jegyző a
kiadmányozás jogát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (2) bek.
b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 7/2006. (X.31.) sz. jegyzői utasításban
ruházta át, mely a jegyző hatáskörét nem érinti.”
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A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 410/2375/1/2007. számú örökségvédelmi szakhatósági
hozzájárulásának indokolása az alábbi:
„A tervezési terület nyilvántartott régészeti lelőhelyen található. „A kulturális örökség
védelméről” szóló 2001. évi LXIV. törvény 19. § (2) szerint a régészeti örökség elemei a
régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A 22. § (1-2) alapján,
fejlesztésekkel és beruházásokkal veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell
tárni (a továbbiakban: megelőző feltárás). A régészeti érintettség mértékétől függően a
hatóság régészeti megfigyelést írhat elő.
A tervezett földmunkákkal érintett régészeti objektumok védelmét – jelenlegi adataink szerint
– elsődlegesen, a régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) megfelelően biztosítja. A Tv. 7. § 21.
szerint a Régészeti megfigyelés a földmunkával járó fejlesztések, beruházások régész által a
helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérését és annak dokumentálását jelenti. Ez
azonban nem terjed(-het) ki régészeti jelenség nagytömegű feltárására. Amennyiben ezek
kerülnek elő, úgy a szakfelügyelet ellátása nem szolgálja kielégítően a lelőhely védelmét, így a
további régészeti tevékenységet a főszabályként alkalmazandó megelőző feltárásra vonatkozó
szabályok szerint kell folytatni! A megelőző feltárásra vonatkozóan írásbeli szerződést kell
kötni (22. § (3)), és az csak jogerős feltárási engedély birtokában végezhető (20. § (1)).
A szakfelügyelet (megfigyelés) és az előkerülő régészeti emlékek megelőző régészeti
feltárásának költségeit a beruházó köteles viselni, mivel a Tv. 19. § (3) szerint a régészeti
feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált. A Tv.
23. § (2) kimondja, hogy a felmerülő vitás kérdésekben a Hivatal álláspontja az irányadó.
Mindezek alapján, mivel a munkát nyilvántartott régészeti lelőhelyen végzik és régészeti
emlékek előkerülése várható, állásfoglalásomat a fenti kikötésekkel adta meg.
Felhívom a figyelmet, hogy a 2001. évi LXIV. tv. 24. §-ban foglaltak szerint amennyiben az
építkezés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő a felfedező (a munka felelős vezetője)
köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és a területileg
illetékes múzeumhoz bejelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a 191/2001.
(XI.18.) Korm. r. alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után!”
A Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság 27.3/35881/2007. számú szakhatósági állásfoglalását a 2004. évi CXL. törvény 44. §., valamint az
erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 66. § alapján adta meg.
A Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
27.2/3414/1/2008. számú szakhatósági hozzájárulásának indokolása az alábbi:
„Az engedélyező hatóság benyújtotta Igazgatóságunkhoz a tárgyi beruházás
tervfelülvizsgálatot és módosítást tartalmazó kiviteli tervét. A csapadékvíz-elvezetés vízjogi
létesítéséhez 2007. június 26-án adtunk szakhatósági hozzájárulást, melyben nyílt árkos
vízelvezető rendszer kialakításához járultunk hozzá. A benyújtott tervfelülvizsgálat és
módosítás szerint az árok helyett zárt csapadékcsatorna létesítésével kívánják megoldani a
vízelvezetést, ezért szakhatósági hozzájárulásunkat ennek megfelelően módosítottuk. A
rendelkezésünkre álló és az újonnan benyújtott dokumentációkból megállapítottam, hogy a
tervezett beruházás az érintett és a környező mezőgazdasági területek minőségében kárt nem
okoz.
A szakhatósági hozzájárulást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V.22.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § b) pontja által
biztosított jogkörömben eljárva adtam meg.
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A fellebbezési jog feltételeire vonatkozó tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 45. § (2) bekezdésén alapul.”
A beadvány és mellékletei nem elégítették ki a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet előírásait, ezért 31291/2/2007. és 3129-1/12/2007. számú ügyiratommal hiánypótlást rendeltem el. A hiánypótlás
teljesítési határidejének lejártát megelőzően Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 52522-25/2007. számú beadványában
– hivatkozva a kisajátítási eljárások elhúzódására - az eljárás felfüggesztését kérte.
A kérelemnek 3129-1/14/2007. számú végzésemmel helyt adtam és a vízjogi létesítési
engedélyezési eljárást a kisajátítási eljárás jogerős lezárásáig felfüggesztettem.
A hiánypótlás teljes körű teljesítése a 2008. július 28-án érkezett beadvánnyal történt meg.
A beruházással érintett közművek kezelőinek előírásait határozatom II. fejezetében
rögzítettem.
Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok feletti rendelkezési jog igazolása tulajdoni lap
másolatokkal, a 095/2 hrsz-ú ingatlan feletti rendelkezési jog igazolása tulajdonosi
hozzájáruló nyilatkozattal megtörtént.
Az eljárás során megállapítottam, hogy a tervezett vízilétesítményeknek az adott helyen és
módon történő kiépítése köz-, illetve magánérdek sérelmével nem jár és a vízgazdálkodás
általános rendjébe beilleszkedik. Ezért a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény - a
továbbiakban: Törvény - 28. § (1) és 29. § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet – a továbbiakban:
Kormányrendelet - 3. § alapján a vízjogi létesítési engedély kiadásáról határoztam.
Mivel az engedélyezett közcélú vízilétesítmény vízvezetési szolgalmi jog alapításával
létesíthető, a Törvény 20. § (1) bekezdése alapján és a Kormányrendelet 6. §-a alapján
határozatom III. fejezetében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának javára - a
felsorolt ingatlanok terhére - vízvezetési szolgalmat állapítottam meg.
A földhivatali eljárást az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 26. § (8)
bekezdése alapján megkereséssel kezdeményeztem. A bejegyeztetést az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.)
FVM rendelet 13. §-a teszi lehetővé.
Tekintettel arra, hogy az eljárás megindításáról az ügyfeleket hirdetményi úton értesítettem,
határozatom közlése is hirdetményi úton történik a a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. §
(3) bekezdése alapján.
A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja.
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A jogorvoslati eljárás díját a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. § (4)
bekezdése határozza meg.
A Felügyelőség hatásköre és illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm.
rendelet 17. § (2) bekezdésén, valamint 1. sz. melléklet IV. fejezetének 2. pontján alapul.
Határozatom adatainak a Vas megyei vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyeztetése
érdekében külön intézkedtem.
A határozatot kapja
jogerő előtt:
1. Szombathely MJV. Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
2. Szombathely MJV. Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály Építési Iroda
9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3.
3. Szombathely MJV. Polgármesteri Hivatala Kommunális és Környezetvédelmi Iroda
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
4. Szombathely Megyei Jogú Város Aljegyzője 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
5. ÁNTSZ Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi Kistérségi Intézete 9700 Szombathely,
Sugár út 9.
6. Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.
7. Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága 9700
Szombathely, Batthyány tér 2.
8. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 9700 Szombathely, Kőszegi u. 3.
9. Vasi CAD-TERV Kft. 9700 Szombathely, Szent Márton u. 67-69.
10. VASIVÍZ ZRt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.
11. VASIVÍZ ZRt. Csatornamű Üzemmérnökség 9700 Szombathely, Újvilág u.
12. Égáz-Dégáz Zrt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23-25.
13. E.ON Zrt. 9700 Szombathely, Puskás T. u. 5.
14. Magyar Telekom Nyrt. 9401 Sopron, Pf. 9.
15. Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatósága 9700 Szombathely, Március
15. tér 2.
16. MÁV Zrt. PMLI 9700 Szombathely, Széll K. u. 2.
17. Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat 9700 Szombathely, Vasút u. 7.
18. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9700 Szombathely,
Vörösmarty u. 2.
jogerő után:
19. Körzeti Földhivatal Szombathely, Széll K. u. 33.
Szombathely, 2008. július 30.
Sümeginé Szanyi Violetta sk.
mb.osztályvezető
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Vizikönyvvezető!
Felkérem a Vizikönyvvezetőt, hogy határozatom adatait jegyezze be a Vas megyei
vizikönyvbe a Kozár-Borzó/Kupor árok/270. vizikönyvi számra. Jogerős
határozatom, a tervdokumentáció és a szolgalmi terv 1 példányát helyezze el a Vas
megyei
számú vizikönyvi csomagba. A fennmaradó
tervdokumentációkat az engedélyesnek küldje vissza. Jogerő után a szolgalmi
tervet és 2 pld. határozatot a Szombathelyi Körzeti Földhivatalnak küldje meg.
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