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Válaszlevelükben kérjük iktatószámunkra hivatkozni! 
Iktatószám: HBM-1249/4/2020 
Tárgy: M4 autópálya Törökszentmiklós 

(nyugat) - Püspökladány közötti 
III. építési szakasz (152+290-
183+065 km sz.) kapcsolódó 
országos közúti közlekedési 
létesítményeinek kiépítése 

Előadó: Lajtos Tibor

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) - továbbiakban, mint jogosult - részére, a 
tárgyi különszintű csomópont átépítés megvalósításához a közútkezelői hozzájárulást a következő feltételekkel 
adjuk meg: 

1. A(z) különszintű csomópont átépítési munkával kapcsolatos alapadatok: 
Megnevezés: M4 autópálya Törökszentmiklós (nyugat) - Püspökladány közötti III. építési szakasz 
(152+290-183+065 km sz.), mint autópályává fejleszthető autóút vonatkozásában az országos 
közúthálózaton létesülő kapcsolódó közlekedési létesítményeinek kiépítése, a 2.1 pontban előírtak 

szerint. 

2. A kivitelezésre vonatkozó feltételek: 
2.1. Jelen közútkezelői hozzájárulás nem minősül vagyonkezelői hozzájárulásnak, azt a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. Vagyongazdálkodási és Nyilvántartási Osztály (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) 
tulajdonosi hozzájárulás keretében, külön adja meg. A tulajdonosi hozzájárulás megadásával 
kapcsolatos kérelmüket Megyei Igazgatóságunk jelen közútkezelői hozzájárulással együtt továbbítja a 
Vagyongazdálkodási Osztály felé. 
2.1.1. A tulajdonosi hozzájárulás kiadásához csatolni szükséges az érintett ingatlan(ok) vonatkozásában 

- a kiadásra kerülő (jelen) közútkezelői hozzájárulást, 
- az érintett ingatlan(ok) felsorolását, 

az érintettség(ek) mértékének megjelölését, 
- a három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolato(ka)t, valamint 

az ingatlan(ok) használati megállapodást. 
2.2. A kivitelezés során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek: 

2.2.1. Az M4 autópálya Törökszentmiklós (nyugat) - Püspökladány szakasz III. építési szakasza 
(152+290-183+065 km sz. közötti szakasz) kiépítése vonatkozásában a tárgyi létesítmények 
kapcsán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Központi Technológiai és Tervezési Osztálya, valamint a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága általkiadásra kerülő 
közútkezelői hozzájárulások szerinti geometriai és forgalomtechnikai kialakításaihoz illeszkedő 
módon Megyei Igazgatóságunk hozzájárul: 
- a 42. sz. Püspökladány - Biharkeresztes I. rendű főút 6+050-7+107 km szelvények közötti 
szakaszán 7,50 m burkolatszélesség, 12,00 m koronaszélesség, kétoldali 2,50 m padka, melyből 

0,25 m a burkolt padka, illetve a jobb oldalon a távlati kerékpárút helyigényének biztosításával, 
váltakozó egy- és kétoldali esés kialakításával, kétoldali nyílt árkos csapadékvíz kezelő rendszerrel 
történő kiépítésével a főút nyomvonalkorrekciójához és a kapcsolódó közlekedési létesítmények 
kialakításához; 
- a Hamvas komplex pihenő vonatkozásában a 42. sz. főút 6+412 és 6+782 km (korrekció szerinti) 
szelvényeiben 13,0-13,0 m belső sugarú (melyből 1,50 m a járógyűrű szélessége) és 7,0 m 
szélességű körpálya kialakításával, 4,50-4,50 m széles be- és 5,50-5,50 m széles kihajtó 
ágak létesítésével, a behajtó ágon 12,0-12,0 m, a kihajtó ágakon 15,0-15,0 m sugarú 

5.TIG-1966-43.522/2020.07.30.
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lekerekítő ívek alkalmazásával, rázóburkolatok építésével, 6,0 m szélességben átvágott, 
"K"' szegélyes középsziget létesítésével, valamennyi szigetnél és a járógyűrű mindkét 
oldalán „K" szegélyes kialakítással, 3-3 ágú egysávos körforgalmú csomópontok 
építéséhez; 
- 4211. j. Püspökladány - Sárrétudvari összekötő út 3+240-3+927 km szelvények közötti szakaszán 
7,50 m burkolatszélesség, 11,00 m koronaszélesség, kétoldali 2,00 m padka, melyből 0,25 m a 
burkolt padka, kétoldali nyílt árkos csapadékvíz kezelő rendszer kiépítéséhez és a kapcsolódó 
közlekedési létesítmények kialakításához 
- a 4211. j. összekötő út 3+234 km (korrekció szerinti) szelvényében, a jobb oldalon és a 3+770 km 
(korrekció szerinti) szelvényében, mindkét oldalon földút csatlakozások minimum 50 m hosszban, 
6,0 m szélességben, 8,0 méteres koronával és minimum 12 m sugarú lekerekítő ívek 
alkalmazásával, egyöntetű aszfalt burkolattal történő kiépítéséhez; 
- a 42. sz. főút 6+598 km (korrekció szerinti) szelvényében az autópálya feletti keresztező műtárgy 
létesítéséhez; 
- a 4211. j. összekötő út 3+604 km (korrekció szerinti) szelvényében az autópálya feletti keresztező 

műtárgy létesítéséhez; 
- a 42. sz. főút 6+050-7+107 km szelvények közötti szakaszán, a jobb oldalon a hírközlési 
földkábel kiváltásához; 
- a 42. sz. főút 6+050-7+107 km szelvények közötti szakaszán, a bal oldalon a 132 kV-os 
légvezeték kiváltásához; 
- a 42. sz. főút 5+125-6+500 km szelvények közötti szakaszán, a bal oldalon az ivóvíz vezeték 
kiváltásához; 
- a 42. sz. főút 5+125-6+500 km szelvények közötti szakaszán, a bal oldalon a nyomott rendszerű 

szennyvíz vezeték kiváltásához; 
- a 4211. j. összekötő út 3+790 km (korrekció szerinti) szelvényében (a 3+712 km szelvényében 
meglévő vezeték bontásával) Hajdúszoboszló - Mezőtúr DN800 földgázszállító vezeték 
keresztezéséhez; 
- a 4211. j. összekötő út 3+795 km (korrekció szerinti) szelvényében (a 3+718 km szelvényében 
meglévő vezeték bontásával) országhatár - Mezőtúr DN800 földgázszállító vezeték 
keresztezéséhez; 
- a 4211. j. összekötő út 3+790 km (korrekció szerinti) szelvényében (a 3+712 km szelvényében 
meglévő vezeték bontásával) Bucsa - Hajdúszoboszló bányaüzemi hírközlő kábel keresztezéséhez; 
az UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7-13.), mint konzorciumvezető és a 
RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által alkotott „M4TP KONZORCIUM'' 
által 43.522 tervszám (2020. 07. 01. dátum) alatt készített és Megyei Igazgatóságunk által 
zöld színnel javított kiviteli tervdokumentáció szerinti kivitelezéssel, az alábbi feltételek 
maradéktalan betartása mellett: 

2.2.2. Az M4 autópálya Törökszentmiklós (nyugat) - Püspökladány szakasz III. építési szakaszának 
(152+290-183+065 km sz. közötti szakasz) építése kapcsán a 42. sz. főúti, illetve a 4211. j. 
összekötő úti munkákkal forgalomtechnikailag érintett szakaszain — jelen közútkezelői 

hozzájárulásban foglalt feltételek betartása mellett, továbbá Megyei Igazgatóságunkkal előzetesen 

egyeztetett módon — JELEN HOZZÁJÁRULÁS ELŐÍRÁSAI SZERINT SZÜKSÉGES 
HIÁNYOSSÁGOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL MINDEN 
MUNKARÉSZT MAGÁBA FOGLALÓ, KIVITELI TERVEK KÉSZÍTÉSE SZÜKSÉGES, 
melyet jóváhagyásra be kell nyújtani Társaságunkhoz! 

2.2.3. Az M4 autópálya Törökszentmiklós (nyugat) - Püspökladány szakasz I., II. és III. építési 
szakaszokon az autópálya nyomvonalával és műtárgyaival kapcsolatban a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Központi Technológiai és Tervezési Osztályától (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.), illetve 
az I. és II. építési szakaszokon a beavatkozással érintett 4. sz. Budapest - Debrecen - Záhony I. 
rendű főút és a 4206. j. Karcag - Füzesgyarmat összekötő út korrekciójával és kapcsolódó 
közlekedési létesítményeivel kapcsolatban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász - Nagykun -
Szolnok Megyei Igazgatóságától (5000 Szolnok Petőfi Sándor u. 7-11.) külön hozzájárulást kell 
kérni ! 

2.2.4. A tervdokumentáció szerinti útbaigazító táblarendszer tervei nem megfelelőek, azokra jelen 
hozzájárulás 2.4.9. pontjában foglaltak szerint külön tervdokumentáció benyújtása szükséges! 
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2.2.4.1. A 22 kV-os légvezetékes hálózat kiváltási tervei nem megfelelőek, azokra jelen 
hozzájárulás 2.4.12.1. pontjában foglaltak szerint külön tervdokumentáció benyújtása szükséges! 
2.2.4.2. A közvilágítási hálózat építési tervei nem megfelelőek, azokra jelen hozzájárulás 
2.4.12.2. pontjában foglaltak szerint külön tervdokumentáció benyújtása szükséges! 
2.2.4.3. A növénytelepítési terv nem megfelelő, arra jelen hozzájárulás 2.4.14. pontjában foglaltak 
szerint külön engedélyezési szintű terv benyújtása szükséges! 
2.2.4.4. A tervdokumentáció nem tartalmazza a telekalakítási terveket, azokat előzetes 
egyeztetést követően külön be kell nyújtani Megyei Igazgatóságunkhoz! 
2.2.4.5. A tervdokumentáció nem tartalmazza az út- és vízépítési munkák, valamint a 
kapcsolódó közműkiváltások és/vagy védelembe helyezések építés alatti forgalomkorlátozási 
terveit, azokat előzetes egyeztetést követően külön be kell nyújtani Megyei Igazgatóságunkhoz! 
2.2.4.6. A fentiek szerinti munkarészeket az érintett szakaszon, a Megyei Igazgatóságunkkal történő 
előzetes egyeztetés alapján, jóváhagyott geometria és a vonatkozó előírások figyelembe vételével 
külön meg kell terveztetni és a „Munkakezdési hozzájárulás" megkérését megelőzően, legalább 30 
nappal, minimum 4 példányban be kell nyújtani Megyei Igazgatóságunkhoz a közútkezelői 
hozzájárulás kiadása érdekében. 

2.2.4. A közút területét érintő munka csak „Munkakezdési hozzájárulás" birtokában kezdhető meg. A 
jelen közútkezelői hozzájárulás 2.2.4. pontja szerinti munkarészeket is magába foglaló és 
jelen közútkezelői hozzájárulás 2.2.2. pontja szerinti komplett és Megyei Igazgatóságunk által 
jóváhagyott kiviteli tervek hiányában a „Munkakezdési hozzájárulás" nem adható ki. 

2.2.5. A közút igénybevételével kapcsolatos jogok és kötelezettségek vonatkozásában 1988. évi I. törvény 
és annak végrehajtása tárgyában kiadott 30/1988. MT rendelet, valamint a 20/1984. (XII. 21.) KM 
rendeletben foglaltak alapján járultam hozzá. 

2.2.6. A közúton végzendő munkák megkezdése előtt minimum 15 nappal a kivitelezők a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Hajdú - Bihar Megyei Igazgatóságától (4025 Debrecen, Barna u. 15., tel.: +36-52-
819-420, email: info@hajdu.kozut.hu) kötelesek „Munkakezdési hozzájárulás"-t kérni, mely 
kérelemben meg kell adni a munka kezdés-befejezés tervezett határnapját és a kivitelezésért felelős 
építésvezetők nevét, címét és telefonszámát is. 

2.2.7. Ezen hozzájárulás 1 példányát és 1 példány jóváhagyott tervdokumentációt a munka kivitelezése 
érdekében az engedélyes köteles átadni a kivitelezőnek. 

2.2.8. A munkakezdés tényleges időpontját a kivitelező írásban köteles a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság Hajdúszoboszlói Mérnökségének (4200 Hajdúszoboszló, Nyugati 
sor 2. email: ugyelet_hajduszoboszlo@hajdu.kozut.hu) a munkakezdés előtt minimum 1 nappal 
bejelenteni. 

2.2.9. A hozzájárulás alapján elvégzett munka műszaki átadás-átvételi eljárására a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság Forgalomtechnikai és Kezelői Osztályát és a 
Hajdúszoboszlói Mérnökséget a kivitelező írásban köteles meghívni. Ennek elmulasztása miatt 
keletkező kárért a felelősség a kivitelezőt terheli. 

2.2. A munkaterület / igénybevett terület helyreállítására, tisztítására vonatkozó feltételek: 
2.2.1. A közút burkolatának és a földművek megbontása, illetve ezek szakszerűtlen helyreállítása miatti 

hibák garanciális és szavatossági megszüntetése (az ezekre vonatkozó helyszíni szemlék 
megállapításai, vagy külön felszólításunk alapján) a kivitelező kötelezettsége. 

2.3. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek: 
2.3.1. A tervdokumentáció nem tartalmazza a tárgyi út- és vízépítési munkáknak és kapcsolódó 

közlekedési létesítményeinek, valamint közműkiváltások, illetve védelembe helyezések, 
növénytelepítések építés alatti forgalomkorlátozási terveit. A tárgyi beavatkozás kapcsán 
megváltozó burkolat felületek és geometriai kialakítás miatt az építés alatti forgalomkorlátozásra 
— a Megyei Igazgatóságunkkal történt előzetes egyeztetés alapján — munkarészenként külön—
külön szakági terveket kell készíteni. 

2.4. Egyéb feltételek: 
2.4.1. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy a téli útüzemeltetési időszakban - november 

10. és március 15. között - az országos közutat érintő kivitelezési munkát végezni tilos! 
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2.4.2. Jelen közútkezelői hozzájárulás 2.2.1. pontjában hivatkozott közútkezelői hozzájárulásban és 
építési engedélyben előírtak szerint a kiviteli tervdokumentációban szereplő műszaki 
tartalmat az alábbiak szerint szükséges kivitelezni: 

2.4.3. Útépítés 
2.4.3.1. A tervezett nyomvonal korrekciók, csomópontok, illetve útcsatlakozások burkolatait (mind 
az országos, mind a helyi kezelésű utak esetében) szintben és szélességben a meglévő és/vagy 
tervezett burkolatokhoz csatlakozva kell megépíteni a csapadékvíz elvezethetőségének biztosítása 
mellett. 
2.4.3.2. A tervezett forgalmi sávok szélessége 3,50 m, a forgalmi sávok melletti biztonsági sávok 
szélessége 0,25-0,25 m. 
2.4.3.3. A padka szélessége főút esetében 2,50 m (melyből 0,25 m burkolt padka), az összekötő út 
esetében 2,0 m (melyből 0,25 m burkolt padka). 
2.4.3.4. A tárgyi építéssel érintett országos közúti szakaszokon a padkát az út kategóriájának 
megfelelő teherbírással, mészkő zúzalékos nemes padkaként kell kialakítani, egységesen 5,0-5,0 
%-os oldaleséssel. 
2.4.3.5. A 42. sz. főúton tervezett körforgalmú csomópontok esetében azok ki- és behajtó ágai 
mellett rázóburkolatot kell létesíteni. A rázóburkolatok méretét a hosszirányban túlméretes 
járművek e-UT 03.03.22:2005. Tervezési Útmutató szerinti „üldöző görbék" alapján, a 
biztonságos járhatóságát figyelembe véve kell meghatározni. A rázóburkolat 
burkolatszinthez mért magassága maximum 3-5 cm lehet és azt oly módon kell kialakítani, 
hogy az a közút víztelenítését, továbbá az országos közút későbbi üzemeltetését és 
fenntartását ne akadályozza. 
2.4.3.6. A tervezett „K" szegélyek magassága 6 cm legyen. 
2.4.3.7. A tervezett és a meglévő burkolatszélesség között az átmenetet minimum 1:10 hajlású 
burkolatszél-átmenettel kell kialakítani. 
2.4.3.8. A 42. sz. főúton tervezett körforgalmú csomópontok középszigetei az átvágások és az 
előzetesen megküldött járhatósági vizsgálatok alapján a 11,5 t egységtengely terhelésre alkalmas 
burkolattal épüljenek ki. 

2.4.4. Pályaszerkezet 
2.4.4.1. A 42. sz. főút 6+050-7+107 tervezési km szelvények közötti szakaszán és a 4211. j. 
összekötő út 3+240-3+926 tervezési km szelvények közötti szakaszán tervezett nyomvonal 
korrekciót az e-UT 06.03.13:2005. Útügyi Műszaki Előírás figyelembevételével — a kivitelezés 
idején aktuális forgalomnagyságnak megfelelő, de — a főút esetében minimum „E", az 
összekötő út esetében minimum „C" forgalmi terhelési osztályra méretezett és az e-UT 
06.03.21:2018. Útügyi Műszaki Előírásban meghatározott burkolatszerkezettel kell elvégezni. 
2.4.4.2. A 4211. j. összekötő út esetében minimum 20 cm vastagságú CKt-4 hidraulikus útalap 
alkalmazása szükséges. 
2.4.4.3. Az aszfaltozással érintett szakaszon valamennyi burkolatban esetlegesen meglévő és 
burkolatban megmaradó aknát, fedlapot, illetve egyéb szerelvényt — az esetleges közműkiváltások 

figyelembe vételével — szintbe kell emelni. 
2.4.4.4. A burkolat megbontásával érintett útszakaszról a martaszfaltot és/vagy a pályaszerkezet 
egyéb anyagát — a Megyei Igazgatóságunkkal a helyszínen egyeztetettek alapján meghatározott 
mennyiségben — fuvarlevéllel igazolt módon be kell szállítani a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága Hajdúszoboszlói Mérnökségének telephelyére. A fentiek 
teljesülése a tárgyi közlekedési létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának 
alapfeltétele. 
2.4.4.5. A tervezett nyomvonal korrekciók kapcsán a felhagyásra kerülő burkolatokat vissza kell 
bontani a terep rendezésével. 

2.4.5. Vízépítés 
2.4.5.1. A burkolatok ki-, illetve átépítése során az esésviszonyokat oly módon kell kialakítani, 
hogy az összegyűlő csapadékvíz — annak biztonságos elvezetése mellett — semmilyen körülmények 
között ne álljon meg se az országos, se a helyi közutak burkolatain, továbbá ne folyjon a 
szomszédos ingatlanokra. 
2.4.5.2. A csapadékvíz kezelő rendszert oly módon kell kialakítani, hogy bezárt vizek ne 
maradjanak, továbbá az országos közúthálózat csapadékvíz kezelő rendszere — lehetőség szerint —
az autópálya csapadékvíz kezelő rendszerétől független legyen. 
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2.4.5.3. A szikkasztó árkok szakaszai között maximum 1,5 méter széles „földdugó" létesíthető. 

2.4.5.4. A műtárgyak töltésein a csapadékvíz elvezetése érdekében aszfaltszegély létesítése 
szükséges, melyeket a surrantókban be kell fordítani. Az aszfalt szegélyeket a kiviteli terveken 
valamennyi érintett keresztszelvényen és mintakeresztszelvényen ábrázolni szükséges. 
2.4.5.5. A surrantók bekötési pontjainál, valamint a kiegyenlítő átereszek helyeinél a földmedrű 

árkokat 5,0-5,0 méter hosszban burkolni kell. 
2.4.5.6. A surrantók földmedrű árkokba történő bekötési helyeinél az árkokban energiatörő 

fogazatokat kell létesíteni. 
2.4.5.7. Az új-, illetve a korrekciós nyomvonalak alatt tervezett átereszeket főúti kategória esetében 
minimum O 1,0 m, összekötő úti kategória esetében a 12,0 m vagy attól hosszabb átereszeknél 
minimum O 0,80 m, a 12,0 méternél rövidebb átereszeknél minimum 0 0,60 m nyílású átereszeket 
kell beépíteni. 

2.4.6. Műtárgy 

2.4.6.1. A B.1782 és B. 1796 sz. hidak esetében a B3 só védelmi bevonatot a hídszegély 
szoknyarészének belső oldalán a vízorr fölé is el kell készíteni, melyet a kiviteli tervek 
részletrajzain továbbra is fel kell tüntetni. 
2.4.6.2. A B.1796 sz. híd esetében a szélső vasbeton gerendák fölötti ék alakú pályalemez réteget a 
pályalemezzel egy ütemben szükséges betonozni a kivitelezés során. 
2.4.6.3. A B.1796 sz. híd esetében a kiviteli terveken a műszaki leírás 11. oldalán a tényleges 
állapotnak megfelelően javítani szükséges „a szigetelésre egy réteg aszfalt kerül" szövegrészt 

2.4.7. A végleges forgalmi rend érdekében: 
2.4.7.1. A Megyei Igazgatóságunk által zöld színnel javított 43.522 tervszámú tervdokumentáció 
43.522.III.C2.04.03.E és 43.522.III.C2.04.04.E rajzszámú helyszínrajzain jelölt közúti 
jelzőtáblákat, burkolati jeleket és egyéb forgalomszabályozó eszközöket — a Hajdúszoboszlói 
Mérnökség képviselőjének jelenlétében a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjára — hiánytalanul 
ki kell helyezni, be kell vonni, illetve fel kell festeni. 
2.4.7.2. Jelen közútkezelői hozzájárulás szerint kihelyezendő közúti jelzőtáblák tételes felsorolását 
— az 1. sz. melléklet szerinti formában, eredeti aláírással ellátva — a kivitelező a műszaki átadás-
átvételi eljárás során köteles átadni Megyei Igazgatóságunk Forgalomtechnikai és Kezelői 

Osztályának. 
2.4.7.3. A tervezett forgalomtechnikai kialakítás során — az útbaigazító jelzésrendszer és a 
közúti jelzőtáblák kihelyezése, a burkolati jelek felfestése, forgalomszámláló hurkok kihelyezése, 
illetve egyéb forgalomtechnikai eszközök kihelyezése vagy bevonása vonatkozásában — Megyei 
Igazgatóságunk Forgalomtechnikai és Kezelői Osztályának szakfelügyeletét az aktuális 
feladatok előtt, egy előzetesen egyeztetett időpontra vonatkozóan, írásban külön meg kell 
rendelni! 
2.4.7.4. A 42. sz. főút tárgyi beavatkozással érintett szakaszán a tervezési szakasz végeinél 
merev fizikai akadályok elhelyezésével le kell zárni a távlati kerékpárút helyigényét biztosító 
területet! 

2.4.8. Közúti jelzőtáblák 

2.4.8.1. A közúti jelzőtáblák megtervezését, alkalmazását és elhelyezését a 83/2004. (VI. 4.) GKM 
rendelet, illetve az e-UT 04.02.11:2012. Útügyi Műszaki Előírás vonatkozó részeiben foglaltak 
szerint kell elvégezni. 
2.4.8.2. A jelzőtáblák oldalirányú és magassági elhelyezését a 3/2001. (I. 31.) KöVíM rendelet 
vonatkozó részeiben foglaltak szerint kell elvégezni. 
2.4.8.3. A kihelyezésre kerülő közúti jelzőtáblák alakja, mérete, jelzésképei, színösszeállítása és 
fényvisszavetési képessége feleljen meg a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásokban és a 4/2001. (I. 
12.) KöVíM rendeletben foglaltaknak. 
2.4.8.4. A kiviteli tervek készítését megelőzően a végleges forgalomtechnikai kialakítás 
táblázását — jelen közútkezelői hozzájárulásban foglaltak figyelembe vételével — előzetesen 

egyeztetni szükséges Megyei Igazgatóságunk Forgalomtechnikai és Kezelői Osztályával! 
2.4.8.5. Egy oszlopon maximum 3 db közúti jelzőtábla — a hozzájuk tartozó kiegészítő táblákkal 
együttesen — helyezhető ki. A táblák láthatósága érdekében az azonos oldalon kihelyezett közúti 
jelzőtáblák között minimum 30 m távolság biztosítása szükséges. 
2.4.8.6. A meglévő jelzőtáblák a végleges forgalmi rend kialakításában nem használhatók fel! 
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2.4.8.7. A közúti jelzőtáblák R fényvisszavetési együtthatója — a 4/2001. (1. 31.) KöVíM rendelet 
és a e-UT 04.02.11:2012. Útügyi Műszaki Előírás vonatkozó rései szerinti — Ref 1., Ref 2., illetve 
Ref 3. legyen. 
2.4.8.8. A 42. sz. főúton tervezett körforgalmú csomópontokban a körszigetek átvágását a 
burkolatba rögzített, bontható és kézi erővel mozgatható fizikai akadállyal szükséges 
lezárni. 
2.4.8.9. A 42. sz. főút és a 4211. j. összekötő út esetében a veszélyes útkanyarulatokra és az 
útcsatlakozásokra vonatkozó veszélyt jelző táblákat egységesen 150-150 méterre szükséges 
kihelyezni a veszély helyétől (ív kezdete/vége, illetve csatlakozásoktól mérve). 
2.4.8.10. A 42. sz. főút és a 4211. j. összekötő út esetében az előzési tilalom tényleges hosszának 
bevezetése helyszíni kijelölés alapján pontosítandó jelen hozzájárulás 2.4.7.3. pontjában foglaltak 
figyelembe vételével. 

2.4.9. Útbaigazító jelzőtáblák 

2.4.9.1. A forgalomtechnikai helyszínrajzokon feltüntetett útbaigazító táblarendszer táblái 
(felirati tartalmukban, színösszeállításukban) nem megfelelőek. Az útbaigazító 
táblarendszer részeként a rávezető táblarendszer felülvizsgálatát is szükséges elvégezni, 
melynek nem csak a környező csomópontokra, hanem az M35-M4 autópálya szakaszok 
kapcsán kihelyezett kerülő rávezető táblarendszer tábláira is ki kell terjedjen! 
2.4.9.2. Az útbaigazító táblarendszer tábláit a Magyar Közút Központi FKO által 
meghatározott útirányok figyelembe vételével, mind a Központi, mind a megyei FKO-val 
előzetesen leegyeztetett módon már az engedélyezési tervfázisban meg kell tervezni és 
azt a táblák gyártási terveit és méretezett tartószerkezeti terveit is tartalmazó külön 
tervcsomagban engedélyeztetni szükséges (a bontandó, átfóliázandó, illetve új táblák 
vonatkozásában egyaránt)! 
2.4.9.3. A tárgyi beavatkozási munkák és kapcsolódó közlekedési létesítményeik kapcsán az 
útbaigazító táblák — tervezett forgalmi rend láthatóságának figyelembe vétele mellett történő — ki-, 
illetve áthelyezéséhez Megyei Igazgatóságunk Forgalomtechnikai és Kezelői Osztályának 
szakfelügyeletét külön írásban meg kell kérni. Az útbaigazító táblák ki-, illetve áthelyezése csak 
és kizárólag Társaságunk helyszíni helykijelölése alapján végezhető! 

2.4.10. Útburkolati jelek 
2.4.10.1. Az útburkolati jelek felfestésénél a 11/2001. (III. 13.) KöVíM rendelet, az e-UT 
04.03.11:2007., valamint az e-UT 04.03.21:2007. Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat be kell 
tartani. 
2.4.10.2. A kiviteli tervek készítését megelőzően a végleges forgalomtechnikai kialakítás 
burkolati jel felfestését — jelen közútkezelői hozzájárulásban foglaltak figyelembe vételével —
előzetesen egyeztetni szükséges Megyei Igazgatóságunk Forgalomtechnikai és Kezelői 
Osztályával! 
2.4.10.3. A záró-, és terelővonal, valamint a terelővonal sűrítés szélessége 12 cm, az úttest szélét 
jelző vonal (optika) szélessége 15 cm legyen. 
2.4.10.4. A terelővonal kiosztása 4/8, a terelővonal sűrítés kiosztása 4/2, a szaggatott úttest szélét 
jelző vonal (szaggatott optika) kiosztása 3/3 legyen. 
2.4.10.5. A záróvonalak végeinél 60-60 m hosszban terelővonal sűrítést, továbbá főút esetében 5-5 
db és összekötő út esetében 3-3 db terelő nyilat kell felfesteni az e-UT 04.03.11:2007. Útügyi 
Műszaki Előírás 20.16. pontjában foglaltak szerinti kiosztással. 
2.4.10.6. A 42. sz. főúton a 2 sz. körforgalom Báránd felé eső ágán tervezett burkolati jeleket 
a szakaszon meglévő osztályozós csomópont burkolati jeleihez illeszkedve szükséges 
felfesteni, ennek érdekében az érintett ágon a záróvonalak között 3-3 db terelő nyilat 
szükséges felfesteni. 
2.4.10.7. A teljes beavatkozási szakaszon az úttest szélét jelző vonalat (optikát) fel kell festeni. Az 
optikát a csomópontokban be kell fordítani a mellékágakba a lekerekítő ívek végéig, a kiépülő 
csatlakozásoknál át kell vezetni, a szaggatott úttest szélét jelző vonal (szaggatott optika) kiosztása 
3/3 legyen. 
2.4.10.8. A 42. sz. főút és a 4211. j. összekötő út esetében az előzési tilalomhoz tartozó burkolati 
jeleket jelen hozzájárulás 2.4.8.10. pontjában foglaltak figyelembe vételével szükséges felfesteni. 
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2.4.11. 

2.4.10.6. A 4211. j. összekötő úthoz csatlakozó F31., F31/A és F32. földutak kiépülő 

csatlakozásaiban az U-024 jelű „Megállás helyét jelző vonal"-lal, illetve az U-056 jelű 

„Elsőbbségadás kötelező" burkolati jellel együtt, minimum 10,0 m hosszban záróvonalat, az utak 
további 5,50 m burkolatszélességet meghaladó szakaszán pedig 4/8 kiosztású terelő vonalat kell 
felfesteni az e-UT 04.03.11:2007. Útügyi Műszaki Előírás 7., 8. illetve 19. pontjaiban foglaltaknak 
megfelelően. 

2.4.10.7. A csatlakozó utaknál a burkolati jelek felfestését a kiviteli terveken jelölni szükséges. 
2.4.10.8. A festés során minimum 3 év garanciájú, tartós útburkolati jelek alkalmazása szükséges. 
Egyéb forgalomtechnikai jelzések 
2.4.11.1. Az e-UT 03.01.11:2008. Útügyi Műszaki Előírás 1.13.2. és 1.13.3. pontjaiban, valamint az 
e-UT 04.04.12:2010. Útügyi Műszaki Előírás 4.1. és a 4.2. pontjaiban foglaltak figyelembe 
vételével a 3,0 m vagy annál nagyobb töltésmagasságú útszakaszokon, illetve a 0-3,0 m 
töltésmagasságú és 1:1,5 rézsűhajlású útszakaszokon acél szalagkorlátot kell kihelyezni. 
2.4.11.2. A 42. sz. főút tárgyi beavatkozással érintett szakaszán — az e-UT 03.01.11:2008 Útügyi 
Műszaki Előírás 1.13.3. pontjában előírtak szerint — létesülő közvilágítás miatt annak teljes 
hosszában acél szalagkorlátot kell létesíteni. 
2.4.11.3. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Úthálózat-védelmi Osztály 2020. július 21-én email-ben 
tett előírásait be kell tartani és ezen előírások alapján a túlméretes járművek körforgalmú 
csomópontokban történő járhatóságát figyelembe véve a szükséges helyeken kivehető (hüvelyben 
elhelyezett tartóoszlopú) korlátelemeket kell alkalmazni. 
2.4.11.4. A szalagkorlát hasznos magasságát a közvilágítási oszlopokkal érintett teljes közúti 
szakasz minimum 1,0-1,0 méterrel megnövelt hosszában biztosítani kell. A szalagkorlát le- és 
felfuttatása ezektől a pontoktól indulhat. 
2.4.11..5. A létesülő szalagkorlátok kapcsán az e-UT 04.04.12:2010. Útügyi Műszaki Előírás 

7.1.12. és a 7.1.13. pontjaiban foglaltak figyelembevételével — folyópálya szakaszokon —
amennyiben az acél szalagkorlátotok közötti távolság kisebb, mint 100 m, úgy a szalagkorlátokat 
össze kell kötni. 
2.4.11.6. A mindenkori menetirány szerinti jobb oldalon, a szalagkorlát kezdeténél 20 m 
felfuttatási-, illetve a szalagkorlát végénél 12 m lefuttatási hosszakat kell alkalmazni. 
2.4.11.7. A szalagkorlát le- és felfuttatásait acél, vagy beton végelemben, a földbe levezetett 
módon, illetve a közbenső csatlakozásoknál a csatlakozásba befordított és lezáró végelemmel 
(„pontyfarok") ellátott módon kell kialakítani. 
2.4.11.8. A körforgalmú csomópont körpályája melletti, illetve a padkafelület bővítésekkel érintett 
töltés szakaszok kivételével a szalagkorlátok elhelyezésénél az úttest szélét jelző vonal belső széle, 
illetve a szalagkorlát ütköző síkja között főutak esetében 2,0 m, összekötő utak esetében 1,50 m, 
körforgalmú csomópont körpályája melletti esetben minimum 0,75 m űrszelvényi távolságot kell 
biztosítani. 
2.4.11.9. A padkafelület bővítésekkel érintett töltés szakaszok esetében a szalagkorlátokat a 
koronaéltől a burkolat irányába mért 0,50 m távolságra kell elhelyezni. 
2.4.11.10. A szalagkorlátokon 50 méterenként irányhelyesen, piros - fehér korlátprizmákat kell 
kihelyezni. 
2.4.11.11. A tárgyi beavatkozási munkák kapcsán az acél szalagkorlát építéssel nem érintett 
szakaszokon — mindkét oldalon — az e-UT 03.01.11:2008. Útügyi Műszaki Előírás 1.13.2. pontja 
szerint 50 méterenként optikai vezető oszlopok kihelyezése szükséges. 
2.4.11.12. Az optikai vezető oszlopokon — irányhelyesen — piros, illetve fehér színű Ref 3. típusú 
fényvisszaverő csíkokat kell elhelyezni. 
2.4.11.3. Az optikai vezető oszlopokon 200 méterenként a hektométer szelvényt és a szelvényezés 
irányára utaló nyilat zöld alapon fehér felirattal, Ref 2. típusú fóliás kivitelben jelölni szükséges. 
2.4.11.14. Az üzemi lejárók bejáratainál kivehető (hüvelyben elhelyezett tartóoszlopú) korlátelemek 
alkalmazása szükséges. 
2.4.11.15. A surrantó elemekhez befordított aszfalt szegélyeket, a mindenkori menetirányból 
észlelhető módon — a téli üzemeltetési valamint az éves fenntartási tevékenység miatt — a teljes 
szakaszon jól láthatóan jelölni kell. 
2.4.11.16. A 42. sz. főúton tervezett forgalomszámláló hurkok helyeit a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Központi FKO előírásai szerinti helyszínekre szükséges kihelyezni jelen hozzájárulás 2.4.7.3. 
pontjában foglaltak figyelembe vételével. 
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2.4.11.17. A tervezett műtárgyakon ÚTMET állomások telepítése szükséges, amellyel kapcsolatban 
előzetesen egyeztetni szükséges Megyei Igazgatóságunk Forgalomtechnikai és Kezelői 
Osztályával. 
2.4.11.18. A tárgyi beavatkozási munkákkal forgalomtechnikailag érintett országos közúti 
szakaszokon esetlegesen meglévő tájékoztató-, hirdető-, illetve egyéb reklámfelületeket a 
beavatkozás kapcsán el kell távolítani. 
2.4.11.19. A tárgyi útépítési munkákkal érintett országos közúti szakaszokon a 42. sz. főút 
tengelyétől mért 100 m, illetve a 4211. j. összekötő út tengelyétől mért 50 m távolságon belül 
történő tájékoztató tábla, továbbá reklámtábla, -pilon, -oszlop, -totem, illetve egyéb hirdetőfelület 

elhelyezését Megyei Igazgatóságunknál külön eljárás keretében kell kezdeményezni. 
2.4.12. Közművek 

2.4.12.1. A 42. sz. főút felett keresztező 22 kV-os légvezetékes hálózat esetében a 480. és 
480/1., valamint a 475. és 475/1. sz. oszlopok között a vezeték legnagyobb belógása esetén 
is a burkolat tervezett szintje felett minimum 6,0 m űrszelvényi magasság biztosítása 
szükséges, melyet a keresztszelvényen ábrázolni szükséges! 
2.4.12.2. A körforgalmú csomópontok 42. sz. főúti ágain az elválasztó szigetek csomóponttól 
távolabbi végei közötti szakaszon, valamint a két körforgalom közötti főúti szakaszon az 
útkategóriára előírt megvilágítási szint biztosítása szükséges. Az elválasztó szigetek csomóponttól 
távolabbi végeitől indulhat az átmeneti világítás hossza. A létesítendő közvilágítási hálózat teljes 
kiépítési hosszában szalagkorlátot kell létesíteni jelen hozzájárulás 2.4.11. pontjában előírtak 

Figyelembe vételével. 
2.4.13. Magasépítés: 

Társaságunk számára jelenleg nem ismertek a tervezett nyomvonal kapcsán a mérnökségi 
szakaszhatárok. Azonban feltételezhető, hogy a tervezéssel érintett szakasz a Kisújszállási 
Mérnökséghez tartozik majd, így az épületekkel kapcsolatban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság véleményét szükséges figyelembe venni. 

2.4.14. Növénytelepítés 
2.4.14.1. A 4211. j. összekötő út nyomvonal korrekciójánál a növekvő szelvényezés irányába eső 

elválási pontban továbbra is szükséges fatelepítés az összekötő út régi nyomvonaláról (F3 1/A j. 
földútról) az új nyomvonal irányába bevilágító fény felfogása érdekében. 
2.4.14.2. Az országos közúthoz csatlakozó utak szabad látómezőiben nem ültethető fa, illetve csere. 
egyéb növényzet. 
2.4.14.3. Az országos közutak töltésein továbbra sem szükséges cserjefoltok ültetése csak füvesítés. 
2.4.14.4. Az országos közutak töltéseinek talpárka mellett csak olyan fafajok választása, illetve 
olyan ültetést távolság alkalmazása szükséges — figyelembe véve az egyes fák várható végleges 
méreteit is — hogy azok az árok és a rézsűfelület üzemeltetését, fenntartását ne akadályozzák. 
2.4.14.5. Csak és kizárólag olyan növényfajok telepíthetőek, melyek nagy ellenálló képességűek 

(só, szennyezettség szempontjából), nagy tűrőképességűek, csekély víz- és páraigényűek, 

gyorsan növő és záródó fajták, fenntartási igényük nem jelentős, telepítésük gazdaságos, 
konténeresen telepíthetők, őszi telepítésűek. 

2.4.14.6. A beültetésre kerülő területen a talaj felső 50 cm-es rétege építési törmeléktől mentes, 
humuszos legyen, alatta az eredeti, szennyezéstől és törmeléktől mentes talaj megtartható. Feltöltés 
esetén szintén szennyezéstől és törmeléktől mentes talaj alkalmazható. 
2.4.14.7. A tárgyi beavatkozás kapcsán — a kiültetésre kerülő fákat az engedélyes 3 évig 
köteles saját költségén ápolni, gondozni, illetve szükség szerint pótolni. Amennyiben 
területi korlátozottság vagy egyéb okok miatt a fapótlás nem valósítható meg, úgy a 
kiültetésre nem kerülő fák árát, továbbá a fentiek szerinti ápolási, gondozási, illetve 
szükség szerint történő pótlási költségeit az engedélyes köteles — Megyei Igazgatóságunk 
előírása alapján — a Magyar Közút Nonprofit Zrt. bankszámlájára átutalni, fatelepítés 
megváltása jogcímen. A kiültetésre kerülő fák 3 évig történő ápolására, gondozására, 
illetve szükség szerinti pótlására vonatkozó írásbeli nyilatkozatot az engedélyes a műszaki 

átadás-átvételi eljárás során köteles átadni Megyei Igazgatóságunk Forgalomtechnikai és 
Kezelői Osztálya részére. A műszaki átadás-átvételi eljárás során 

a kiültetett növényzet 
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elfogadásának — és a későbbiekben az fentiek szerinti átvételének — feltétele a telepítés 
minimum 90%-os eredésének megléte. 

2.4.15. Területrendezés: 
Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 
93/2012. (V. 10.) Kormány rendelet szerint rendelet szerint: 
2.4.15.1. A Megyei Igazgatóságunk által egyeztetett és jóváhagyott lehatárolási terv szerinti —
a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően Megyei Igazgatóságunk kezelésébe 
kerülő létesítmények (útszakaszok, csomópont) által igénybevett — idegen területeket az 
engedélyes köteles adásvétel, vagy kisajátítási eljárás keretében saját költségén megszerezni 
és az országos közút részévé váló ingatlanrészeket a Magyar Állam részére térítésmentesen 
átadni. 
2.4.15.2. A telekalakítási terv (változási vázrajz és terület-kimutatás) készítése során az 
engedélyes (vagy a megbízott főldmérő vállalkozó) az új közúti határ kialakítása érdekében 
köteles a Magyar Állam érdekeit képviselő Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú - Bihar 
Megyei Igazgatóságát meghívni helyszíni bejárásra. 
2.4.15.3. Az engedélyezett létesítmények megvalósulása után az engedélyes az 1997. CXLI. 
számú „Az ingatlan nyilvántartásáról szóló" törvény 27. és 28. §-aiban foglaltak figyelembe 
vételével köteles az elkészült létesítmény miatt, a földhivatali ingatlan-nyilvántartási térkép és 
a megváltozott tulajdonviszonyok földhivatali bejegyzése érdekében a szükséges változásokról 
a Földhivatal által záradékolt változási munkarészeket (változási vázrajz és terület kimutatás) 
elkészíteni és átvezetés végett a területileg illetékes Körzeti Földhivatalhoz benyújtani a 
létesítmény műszaki átadását követő 6 hónapon belül. 

2.4.16. Az építés során bevont, áthelyezett vagy újonnan kihelyezett jelzőtáblákról, burkolati jelekről, 

valamint egyéb forgalomtechnikai eszközökről felvett — és a fent hivatkozott, továbbá jelen 
közútkezelői hozzájárulás mellékletét képező formátum szerinti — jegyzőkönyveket műszaki 

átadás-átvételi eljárás során át kell adni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei 
Igazgatósága Hajdúszoboszlói Mérnökségének. 
2.4.16.1. Az építés során bevont jelzőtáblákat, szalagkorlátokat, illetve egyéb forgalomtechnikai 
eszközöket és tartozékaikat be kell szállítani a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei 
Igazgatósága Hajdúszoboszlói Mérnökségének telephelyére. 
2.4.16.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás során az elkészült burkolatok, közúti jelzőtáblák, 

burkolati jelek, illetve egyéb forgalomtechnikai eszközök minősítési tanúsítványait és tételes 
felsorolását át kell adni Megyei Igazgatóságunk Forgalomtechnikai és Kezelői Osztályának. 

2.4.17. A tárgyi beavatkozással érintett országos közúti szakaszokkal kapcsolatos felvonulási és szállítási 
útvonalra a Társaságunkkal történt előzetes egyeztetésen alapuló organizációs tervet kell készíteni 
és arra — a „Munkakezdési hozzájárulás" megkértét megelőzően minimum 60 nappal — Megyei 
Igazgatóságunk közútkezelői hozzájárulását külön meg kell kérni, minimum 3 példány 
tervdokumentáció benyújtásával. 
2.4.17.1. A tárgyi beavatkozással érintett országos közúti szakaszokon a „Munkakezdési 
hozzájárulás" kiadását megelőzően, egy előzetesen egyeztetett időpontra vonatkozóan Megyei 
Igazgatóságunk részvételével, videóval is rögzített állapotfelvételt kell végezni, melynek 1 
példányát át kell adni Megyei Igazgatóságunknak. 
2.4.17.2. A felvonulási és szállítási útvonalakon esetlegesen megrongálódott közúti burkolatokat, 
közúttartozékokat és közúti jelzéseket a beruházás költségére helyre kell állítani. 

2.4.18. A tárgyi autópálya, országos közutak és kapcsolódó közlekedési létesítményeik kiépítésével érintett 
helyi közutak melletti munkavégzéssel kapcsolatban külön hozzájárulást kell kérni Püspökladány 
Város Polgármesteri Hivatalától (4150 Püspökladány, Bocskai U. 2.). 

2.4.19. A tárgyi beavatkozás kapcsán bezárt, illetve megközelíthetetlen ingatlan nem maradhat. 
2.4.19.1. A tervezett műtárgyak töltéskúpjainak megközelíthetőségét biztosítani kell. 

2.4.20. A munkavégzés során a közút űrszelvényét végig szabadon kell hagyni. Ezen területen semmilyen a 
munkavégzéssel kapcsolatos anyag, eszköz, továbbá a kitermelésből származó föld, bontott anyag, 
illetve egyéb törmelék nem helyezhető el, még ideiglenes jelleggel sem. Az építési munkák 
befejeztével a közútterületet — beleértve az útpadkát és az árok területét is — tisztán, rendezett 
állapotban kell átadni. 

2.4.21. A közút melletti munkavégzés, illetve közút földművének megbontása esetén süllyedés vagy 
egyéb burkolathibák kijavítására 3 év garanciát írunk elő. 
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2.4.22. Az útburkolati hibák helyreállítási költsége az engedélyest terheli. 
2.4.23. A tárgyi építési munkák műszaki átadás-átvétel időpontjára az érintett közterületet — a 

hozzájárulásunkban megadott feltételek figyelembe vételével — eredeti állapotába 
(területrendezés, közúti jelzések és úttartozékok) helyre kell állítani. 

2.4.24. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a jóváhagyottak szerinti forgalomtechnikai beavatkozással 
érintett szakasz megvalósult állapotát — a tárgyi beavatkozási munkák geometriai- és 
forgalomtechnikai kialakítására vonatkozóan az országos rendszerbe bekötött, digitális 
mérőállomással felmért helyszínrajzo(ka)t Megyei Igazgatóságunk Forgalomtechnikai és Kezelői 
Osztálya részére át kell adni nyomtatott és digitális, ..dwg' állományú formátumban egyaránt. 

2.4.25. A tárgyi beavatkozással érintett szakaszok és kapcsolódó közlekedési létesítmények — Megyei 
Igazgatóságunk által jóváhagyott tervdokumentáció szerinti — maradéktalan, szilárd 
burkolattal történő kiépítése, illetve a fenti előírások maradéktalan — jelen hozzájárulásban 
leírtak szerinti — teljesítése a tárgyi autópálya építési munkák, illetve a kapcsolódó 
közlekedési létesítmények forgalomba helyezési engedélye kiadásának előfeltétele. 

3. Vegyes rendelkezések: 
3.1. A közútkezelői hozzájárulás a kiadás napjától számított 2 évig, ezen időn belül megszerzett jogerős építési 

engedély rendelkezésre állása esetén az építési engedély lejártáig érvényes. Amennyiben az építési 
engedély lejártáig a kivitelezést nem kezdik meg, vagy az építési engedély meghosszabbítására, 
módosítására kerül sor, akkor közútkezelői hozzájárulásunkat ismételten meg kell kérni. 

3.2. Amennyiben jelen hozzájárulásban foglaltakkal a kérelmező nem ért egyet, úgy a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályához 
(4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.) fordulhat felülvizsgálati kérelemmel. 

3.3. Hozzájárulásunk egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít. 
3.4. Ezen hozzájárulást és a zöld színnel javított terv 1 példányát (a kivitelezésért felelős építésvezető nevének 

és címének feltüntetésével) a munkahelyen kell tartani. 
3.5. A hozzájárulás és a zöld színnel javított terv 1-1 példányát a Hajdúszoboszlói Mérnökségnek ellenőrzési 

megbízással megküldöm. 

Debrecen, 2020. július 21. 

oták Zoltáno~4 
megyei igazgató 

1. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
Melléklet(ek): 1 pld. + 1 sz. melléklet 

2. UTIBER Közúti Beruházó Kft. 
Melléklet(ek): 1 pld. + 1 sz. melléklet 

-F A f cl. - r ' 

Magyar Közút Nor colit Zrt. 
Ha lú..! ihar Megyei Iga iga tús4g 

4015 Debrecen, Barna a. 15. 
0905 

assonyí olt 
megyei osztá yvezető 

Kapják: 
3. MK NZrt. HBMI Hajdúszoboszlói Mérnöksége 

Melléklet(ek): 1 pld. 
4. Irattár 

Melléklet(ek): 1 pld. + 1 pld. terv 



 

 

 

4. számú melléklet 

 

 

 

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Infrastruktúra Fejlesztési Igazgatóság Pályalétesítmény Fejlesztési 

Osztály 20092-1/2020/MAV számú, 2020. július 13-án kelt vasútüzemeltetői hozzájárulása 







 

 

 

5. számú melléklet 

 

 

 

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Infrastruktúra Fejlesztési Igazgatóság Pályalétesítmény Fejlesztési 

Osztály 20101-1/2020/MAV számú, 2020. július 13-án kelt vasútüzemeltetői hozzájárulása 







 

 

 

6. számú melléklet 

 

 

 

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Infrastruktúra Fejlesztési Igazgatóság Pályalétesítmény Fejlesztési 

Osztály 22984/2020/MAV számú, 2020. július 31-én kelt vasútüzemeltetői hozzájárulása 

 








