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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunkat 2006. júliusában megkereste a GEOHIDROTERV 
Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. műszaki ügyvezetője 
(Dr. Endrédy István) azzal, hogy a 4-es metró alagút fúrásából kikerülő talaj, kőzet 
anyag elhelyezésére területet biztosítson a maga számára, egyben azzal a kerület 
tájsebeinek ill. a rehabilitációra szoruló területek feltöltését elvégezve (1.sz. melléklet). 
 
Önkormányzatunk válaszlevelében jelezte, hogy a Csepel-rózsadombi területen 
találtunk feltöltésre alkalmas területet, ahol lehetőség van magas part kialakítására. A 
területen kb. 150-200 000 m3 kőzet helyezhető el. Tájékoztattuk továbbá a céget az 
önkormányzati tulajdonban lévő területek helyrajzi számáról és arról a tényről, hogy 
az érintett területen középnyomású gázvezeték található, illetve megszabtuk a 
feltöltésre kerülő kőzetek minőségi követelményeit. (2.sz. melléklet). 
 
A tegnapi napon (2007. április 10.) a GEOHIDROTERV Kft. hivatalos képviselőivel 
egyeztetést tartottunk a további feladatokról, melynek része volt a jelen bizottsági 
tájékoztató anyag elkészítése is. 
 
A cég képviselője az egyeztetések alapján az alábbiakat rögzítette: 
 
A feltöltendő terület a Duna mentén a Rózsa utcától délre található terület egészen az 
ún. Vízmű lakótelepig. A területen 4-500 ezer m3 fogadására lenne mód, amely az 
Önkormányzat fejlesztési elképzeléseit (pl.: útépítés) szolgálja, a talaj minősége, 
fajtája főleg a Kelenföldről kitermelt, budai oldalon remélt márga. A napi szállítási 
ütem: 1000-2000 m3. A területen elhelyezésre kerülő föld/kőzet útalap készítésére 
kerül felhasználásra, az erre való alkalmasságot vizsgálatokkal kell a 
GEOHIDROTERV Kft.-nek alátámasztania.  
A szállítási útvonal: Kvassay Jenő út – Szabadkikötő út – Corvin u. – Csőgyár u. – 
„volt Csepel Művek 4. kapu” – Központi út (Salak út) – Rév u.(3. sz. melléklet.) 
 
A Csepelre kerülő kőzetanyag lerakásának célja, a területre vonatkozó szabályozási 
tervben előírt árvízvédelmi töltésmagasság kialakítása (4. sz. melléklet), illetve a 
majdan megépülő teherforgalmi elkerülő út útalap kialakítása (5. sz. melléklet: az 
önkormányzati tulajdonú területek bemutatása). 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Testületet, hogy az egyes építményekkel, építési munkákkal és 
építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 
szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. § (1) bekezdésének f) pontja szerint csak 
építési engedély alapján végezhető a telek természetes terepszintjének tartós, végleges 
jellegű megváltoztatása a telekhatárok melletti 3,0 m széles sávon belül, valamint a 
telek egyéb részein 1,0 m-t meghaladóan. Az építési engedély-kérelemhez a 
tervdokumentáción kívül mellékelni kell az ingatlannal rendelkezni jogosult(ak) 
hozzájáruló nyilatkozatát. 
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A mellékletek áttanulmányozása után javasoljuk a Testület részére a tulajdonosi 
nyilatkozat kiadásának támogatását az alábbi feltételek előírásával: 
 

– a kőzetre vonatkozó beépíthetőségi vizsgálattal és talajmechanikai 
szakvéleménnyel kel rendelkezni (6. sz. melléklet), 

– az érintett szakhatóságok által elfogadott előzetes környezetvédelmi 
tanulmánnyal kell rendelkezni a lerakás előtt, mely vizsgálja a: 

 az érintett területen a feltöltés vízbázisvédelemi jogszabályokra 
vonatkozó megfelelőségét, 
 a későbbi hasznosításnak való megfelelőséget ( útépítés, árvízvédelmi 
töltés), 

– a talaj nem tartalmazhat veszélyes hulladékot, szennyezett talajt, szerves 
anyagot, 

– az átvett talajnak szél által megbonthatatlan földtani közegnek kell lennie, 
– a fentieknek való megfelelést laboratóriumi vizsgálattal kell igazolni, 
– a lerakáshoz szükséges jogerős és végrehajtható engedélyeket be kell szerezni, 
– a szállítási útvonal engedélyét meg kell szerezni, (útvonaltervtől eltérni nem 

lehet, hatósági intézkedést von maga után),  
– a lakossági tájékoztatást biztosítani kell, 
– a civil szervezetek ellenőrzési lehetőségét biztosítani kell, 
– független szakértő általi környezetvédelmi művezetést kell alkalmazni, 
– a cégnek gondoskodnia kell a munkaterület éjjel-nappali őrzéséről, 
– a szállítást előre ütemezni kell. 
 

Budapest, 2007. április 10. 
 
 
 
 
         Orosz Ferenc 
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Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
javasolja tulajdonosi hozzájárulás kiadását a 4-es metró alagútfúrásából kitermelt 
kőzet (márga) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási területén 
lévő az előterjesztés 5. számú mellékletében meghatározott területre, az ingatlanok 
terepszintjének tartós, végleges jellegű megváltoztatására az alábbi feltételekkel:  

– a kőzetre vonatkozó beépíthetőségi vizsgálattal és talajmechanikai 
szakvéleménnyel kell rendelkezni (6. sz. melléklet), 

– az érintett szakhatóságok által elfogadott előzetes környezetvédelmi 
tanulmánnyal kell rendelkezni a lerakás előtt, mely vizsgálja a: 

 az érintett területen a feltöltés vízbázisvédelemi jogszabályokra 
vonatkozó megfelelőségét, 
 a későbbi hasznosításnak való megfelelőséget ( útépítés, árvízvédelmi 
töltés), 

– a talaj nem tartalmazhat veszélyes hulladékot, szennyezett talajt, szerves 
anyagot, 

– az átvett talajnak szél által megbonthatatlan földtani közegnek kell lennie, 
– a fentieknek való megfelelést laboratóriumi vizsgálattal kell igazolni, 
– a lerakáshoz szükséges jogerős és végrehajtható engedélyeket be kell szerezni, 
– a szállítási útvonal engedélyét meg kell szerezni, (útvonaltervtől eltérni nem 

lehet, hatósági intézkedést von maga után),  
– a lakossági tájékoztatást biztosítani kell, 
– a civil szervezetek ellenőrzési lehetőségét biztosítani kell, 
– független szakértő általi környezetvédelmi művezetést kell alkalmazni, 
– a cégnek gondoskodnia kell a munkaterület éjjel-nappali őrzéséről, 
– a szállítást előre ütemezni kell. 

 
 
Határidő:  elfogadásra:   azonnal 
  végrehajtásra:  2007. év, az engedélyek megszerzése után, illetve 
     azok kiadásának előfeltételeként 
 
Felelős:    Tóth Mihály  
     polgármester 

 
Végrehajtásért felelős:  Szlávik Zoltán 

fejlesztési főtanácsadó 
 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges. 
 
Jegyzői észrevétel: 
A tárgyi terület az önkormányzat tulajdonában áll, ezért a hatósági engedély kiadására 
a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivataltól eljáró hatóság kijelölését 
kell kérni. 
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FELJEGYZÉS 
 

 
Tárgyalás időpontja:   2007. április 10.  
Tárgyalás helye:   Budapest XXI. ker. Önkormányzata 

(Csepel Önkormányzata) 
Résztvevők:    Orosz Ferenc alpolgármester 
 Önkormányzat 
     Cserteg Imre   Önkormányzat 
     Pusztai Gábor   Önkormányzat 
     Sajgó Zsolt   GEOHIDROTERV Kft. 
     Illés Márta   GEOHIDROTERV Kft. 
 
Tárgy: A 4-es Metró alagútfúrásából kikerülő kőzetanyag 

elhelyezése, hasznosítása 
 
Az Önkormányzat részéről összefoglalásra kerültek az alapadatok. 
 
A GEOHIDROTERV Kft. képviselői átadták a tárgyalásokról készített összesítőt, az 
Önkormányzat által javasoltak szerint kidolgozott szállítási útvonaltervet, a 
kőzetanyag pontos leírását. 
 
A Városépítési Iroda tájékoztatta a GEOHIDROTERV Kft. képviselőit: 

- az 1 m fölötti tartós feltöltés építési engedély köteles tevékenység, ebben az 
esetben a terepszint tartós és végleges megváltoztatásáról van szó, 

- a megvalósítás előtt szükséges: 
o a „Tulajdonosi hozzájárulás” az Önkormányzat részéről, 
o építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, 

- a tervdokumentáció vízügyi és talajmechanikai részből kell álljon, 
- a tervdokumentáció ki kell terjedjen: 

o a feltöltés mennyiségére, 
o a feltöltés minőségére, 
o a Duna védműjére, 
o szállítási útvonalakra, 
o az árvizek lecsapolásának megoldására 

- szakhatóságok az építési eljárásban: 
o KDV KöFe, KDV Vizig, Polgárvédelem, 

- a feltöltés /gát/ magasságát a rendezési terv megadja. 
 
Az Önkormányzat elvárja a környezetvédelmi művezetést, a hulladékmentes 
deponálást. 
 
Az Önkormányzat a kiscelli agyag egy részét helyben kívánja felhasználni, mint 
deponálást, hidrogeológiai védművet, míg az e fölötti mennyiségű deponált anyag a 
kisajátított telkek területére, útalapba kerülne. 
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Az Önkormányzat kéri a GEOHIDROTERV Kft.-t, hogy  
- az előzetes szakhatósági tárgyalásokról jegyzőkönyvet készítsen, azt küldje 

meg részükre, 
- a lakosság részére tájékoztatót készítsen. 

 
A további együttműködés ütemterve: 

- 2007. 04. 11.-én 15:00 órakor Bizottsági Ülés 
- Bizottsági Ülés után tervezői egyeztetés az építési engedély-kérelemmel 

kapcsolatosan, 
- Tulajdonosi hozzájárulás kiadása, 
- 2007. 04. 17.-én Testületi Ülés, 
- Tervdokumentáció elkészítése, beadása engedélyezésre, 
- Ideiglenes deponálás indítása, 
- Engedély jogerőssé válása, 
- végleges deponálás (planírozás) elkezdése. 
 

A végleges deponálás esetében, amennyiben országos, gyorsforgalmi út, (autópálya, 
autóút), illetve I. rendű főút épül, úgy annak környezeti hatásvizsgálati 
engedélyeztetési dokumentációja (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról) kell 
tartalmazza a töltésre vonatkozó alapadatokat. 
 

Készítette: 
 
 

Illés Márta 
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