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Közlemény

A kömyezeti hatásvizsgátati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(xll. 25,) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314AOOS. Korm. rendelet| 8. § (1) bekezdése alapján a Pest
Megyei Kormányhivatal a következö közleményt teszi közhírré:

A NlF Nemzeti lnfrastruktrjra Fejlesáő Zlt (1134 Budapest, Váci út 45,) megbízásából az Utiber Közrjti
Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csoka u.7-13.) által benyújtott kérelemre az M8 gyorsfogalmi lit
Dunavecse _ Kecskemét közötti szakasz létesítése ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal
országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Föosztály (a továbbiakban: Kormányhlvaía| etótt

PE/KTFO/92 1 12021, számon környezeti hatásvizsgálati e|árás indult,

Eliá,fi*,trs.t,{§.áq_lulss.t! gve.uÉs€. e lóJ!}EtS§ Éo el

Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi ós Természetvédelmi Főosáály
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Levélcím: 1539 Budapest, Pf.: 675,
Telefon; 06-1 -224-9103, Teleíax 06-1 -224-9 1 63,
e-mail: jho@pest,gov. hu

Ügyiratszám : PE/KTFO/9Z1 12021 "
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Az M8 gyorsfogalmi rJt Dunavecse - Kecskemét közötti szakasz létesíésének kömyezeti hatásvizsgálata.

K§§!ng=§,: NlF Nemzeti ]nfrastrukttjra Fejlesztő Zít. (1134 Budapest, Váci tit 45.)

ÜgyintézÉsi hat4ridő; 60 nap,

A kérelem beérkezésének idöpontja:2021, január 25,
Az eljárás megindulásának és az ügyintézési határidö kezdetének napla:2021, január 26.

Az ügyintézési határidöbe nem számltanak bele az általános közigazgatásirendtartásrólszóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Á*r.7 50. § (5) bekezdésében felsorolt időtartamok.

Te"rvüq§tt lót§§fuaónv. tüvékony§q§ r§r{d i§fieqt§té§$ ,, ,i .

A kérelem az M8 gyorsforgalmi út Dunavecse - Kecskemét közötti szakaszra vonatkozik. A tervezett
nyomvonalon 2x2 sáv keresitmetszettel és 20,00 m koronaszélességben, 110 km/h sebességhez tervezett
a gyorsforgalmi út.

A nyomvonál Dunavecse térségében a'már megépü|t M8 gyorsfoigalmi útszakasz hídját 1Pentete-trlO1
követöen indul, Délkeleti irányba haladva a 0+749 km szelvényben a Nagy-éri 1. <satorna, majd az 5+203
km szelvényben a Fűzvolgyi föcsatorna felett halbd át. A nyomvonal egy R=2000.nl suganl balos iwel
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ószak felé fordulva halad tovább északkeleti irányba kisebb vízfolyásokat keresáezve a7+155, a7+822, a
8+148, és a 8+632 km szelvényekben.

A 1a+775 km szelvényben elhalad a V/g csatorna és örrkormányzati rit felett. Miu€n délröl elkerüli
Kincsepusztát, a 12+268 km szelvényben áthalad a Kiskunsági fócsatornán. Szabadszátlás északiterületein
északkeletnek tartva a 13+842 km szelvényben különszinten keresztezi az 5213. jelű utat, a 14+482
szelvényben a ú-31111. csatornát, valamint 15+787 km szelvényben a 150-es számú Budapest -
Kunszenimiklós * Tass - Kelebia vasútvonalat, A 16+734 km szolvényben az M8 ós az 5203. jelű út
különszintű csomópontjának kialakítása tervezett.

A nyomvonal a 18+672 km szelvényben egy rijabb kisebb vízfolyást keresztez, majd a 19+921 km
szelvényben eléri és áthalad a Duna-völgyi föcsatorna felett. A környéken található szikes laposok mind
kisebb érintésével többnyire szántóföldek érintésével halad tovább a nyomvonal a 22+000 km szelvényű
önkormányzái út külónszintű keresztezése mellett a Balázsi - rétek irányába. Kunadacs és Kunbaracs
településeket délröl kerüli el. A két település között található észak-déli kiterjedésü Natura 2000 területet
R=4000 m sugarú balos íwel mintegy 3,5 km hosszban szeli át. A 25+513 - 26+865 szelvények környékén
mintegy 1350 m hosszon élóhely-híd kerülkialakltásra.

A Natura 2000 területet elhagyva, Kerekegyháza irányába haladva a 31+878 km szelvényben tervezett az
5211. jelű út különszintű átvezetése az M8 gyor§forgalmi r]t felett, majd a 32+097 km szelvényben kisebb
vlzfolyást keresztez a nyomvonal, Továbbra is kelet felé, Kerekegyháza északi oldalán erdó és ex lege
területeken halad az út. A 37+884 km szelvényben az 521'l. - 5212. jelü utak - M8 különszíntű
csomópontjának kialakítása tervezett. A nyomvonal Kerekegyházától Méntelek és Lajosmizse között lévö ex
lege területeket elkerülve halad tovább Kecskemét felé. A 46+275 km szelvényben az 5202. jelú utat
aluljáróval, majd a 46+863 km szelvényben a 142_es számú Budapest - Lajosmizse - Kecskemét vasutat
felüljáróvalkülönszinten keresztezi az rjt. A 48+695 km szelvényben keresztezia Méntelekicsatornát, majd
a tervezett nyomvona| a tervezési szakasz végén a 49+816 km szelvénynél csatlakozik a már építési
engedéllyel rendelkezö M5-M8 gyorsforgalmi úticsomópontban meghatározott M8 nyomvonalhoz.
A nyomvonal hossza 50,204 km.

A nyomvonal által érintett telepü!ések: Dunavecse, Apostag, Újsolt, Szabadszállás, Kunadacs,
Kunbaracs, Kerekegyháza, Lajosmizse, Kecskemét

Tervezési paraméterek:

Műszakijellemzök:
Tervezési sebesség: 110 kmlh,
Forgalmi sávok száma: 2x2

- Forgalmi sávok szélessége: 3,50 m
- Elválasztó sáv: 3,00 m

Korona szélesség: 20,00 m ,.:

Padkaszélesség: 1,50 m

Hatásterületek:

Az építés során a szállító járművek és munkagépek kibocsátásaiból, valamint az anyagmozgatás,
tereprendezés miatt várható levegöt terhelö hatás. Ezek a hatások átmeneti jellegűek és a
nyomvonalszakaszon eltolva jelentkeznek; egy adott munkafázis hatása a munkaterület környezetére, illetve
az ehhez kapcso|ódó szál|ítási t]tvonalra koncentrálódik. A szállítási forgalom ö§§zéf0§gő lakott területet kis
részben érint. Az építési fázis hatásterületét a nyomvonal tengelyétöl számított 1.00 méter távotságban
határozza meg a dokumentáció.

Az üzemelés során a belsöégésű motorok kibocsátása (NO1, NO2, PM1o, CO, CH) és a kopásokból eredö
szilárd részecske okoz levegöterhelést.'A modellezés alapján a forgalomból eredó terhelés szakaszonként
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változik a nyomvonalon az útszakasz környezeti adottságai és a forgalom várható nagysága miatt, A
bemutatott adatok alap,ián az üzemszerü működés hatásterülete az NO'. lógsxennyező anyag esetében 25
méterben állapíthatö meg, A transzportmodel|ezés alapján az NO,. komponensre vonatkozó egászségügyí
határérték a teryezett gyorsforgalmi út közvetlen közelében teljesülni fog a teljes útszakaszon.

Zai. és rezg§svéde/em;

Az építési munkálatokhoz a legközelebbi védendö ingatlanok gazdasági területen 50-100 méterre,
lakóterületen több, mint 1 km-re találhatóak az építésl területtöl. Az építési fázis során a legnagyobb
zajvédelmi hatásierület a földmunkákhoz kapcsolódóan jelölhetó ki (275 m). Az építési munkák zajvédelmi
hatásterülete minden esetben az érintett területek övezeti besorolásainak íigyelembevételével került
meghatározásra, amelyen belül számos ingatlan található, azonban a becsült számítások szerint határérték
ttillépés sehol sem várható.

A tervezett gyorsforgalmi út esetében a távlati üzemelés állapot kózvetlen hatástarületét 3D-s zajterjedés
modellezéssel számították ki, amelyet isophon görbékkel átnézeti helyszínrajzon a nyomvonal teljes
kiterjedésében ábrázoltak. A közvetlen zajvédelmi hatásterületen belül zajtól védendö épületek találhatók.
A távlati üzemelés melletti állapotban az M8 gyorsforgalmi úttól eredó zajterhelés €yes helyszíneken
határérték feletti (legnagyobb mértéke 2,3 dB) zajterhelést eredményezhet, ezért zajvédelmi létesítmények
(zajárnyékoló falak) építése tervezett. A zajterhelési határérték a dokumentációban bemutatott számltások
a lapján a zajárnyékoló falak létesítésével teljes üln i fog.

A közvetaft hatásterület meghatározásakor a teljes térség forgalmi viszonyait megvizsgálták. A vizsgált
útszakaszokon a beruházás megvalósulása melletti állapot és a beruházás megvalósulása nélküli állapot
különbségéböl került kimutatásra, hogy a beruházásnak milyen hatása lesz a térség tjthálózatára,
A beruházással érintett terület úthálózatának nagy részén változatlan, vagy csökken a zajterhelés, számos
útszakaszon jelentósen (51 és 52 sz, föutak, 5213 j. összekötö tlt), A zajterhelés minimális (<1 dB)
növekedése várható az M8 megépülése esetén az 5105 j., 5203 j., 5215 i., 5212 j, összekötö utak egyes
szakaszain, Nem jelentös (1-2 dB közötti) növekedés várható az521őj, és 5203 j. összekötó utak egyes
szakaszain. Az 5203 j. összekötó út Szabadszállás - M8 gyorsforgalmi út közötti szakaszán növekszik az
elözóektölva|amelyest nagyobb mértékben (2-3 dB) a zajterhelés.

Természetvédeiem:

Természetvédelmi szempontból közvetlen hatásterület a létesitmény által közvetlenül igénybe vett terület, az
útpálya és az útpálya alatti földmü, illetve a bevágási szakaszokon a tereprendezett felszín, valamint a
kapcsolódó műszaki létesítmények által igénybe vett terület.

ÉlOvilagvedelmi szempontból a közvetett hatásbrubt kiterjedése az ritpálya metletti élöhelyek és fajok
ézékenysége szerint eltérö. Az élövilágvédelmi vizsgálat alapján a tárgyi útszakasz mellett az tltpálya
koronavonalától számított átlagosan 250-250 méter széles,,sáv került közvetett hatásterületként
meghatározásra, amely területen a részletes é|őviHgvédelmi vizsgálatok is készültek.

A beruházás érinti az eurőpai közösségi jelentóségű természetvédelmi rendeltetésü területakröl szólö
27512004. (X. 8.) Korm, rendelet, valamint az euópai közösségijelentőségü természetvédelmi rendeltetésű
területekkel érinteft földészletekről szóló 14l2a10. (V. 11.) KvVM rendelet alapján a Felsó-Kiskunsági
turjánvidék elnevezésú, HUKN20003 kódszámú jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegözési
területet (Natura 2000).
A beruházás továbbá két nagy kiterjedésű madárvédelmiterület, északon a Felsó-Kiskunsági szikes puszták
és turjánvidék nevű, HUKN"I0001 kódszámú, délen a Kiskunsági szikes tavak és az őrjegiturjánvidék nevü,
HUKN10002 kódszámri terület között halad el, 

] ,. ]| , .

A beruházás nyomvonala 220 m-re megközelíti a Rskunsági Nemzeü Park védettségének fenntartásáróI
szóló 13412007, (X|l. 27,) KvVM rendelet alapján vádett, a Kiskunsági Nemzeti Park',Peszéradacsi rétek"
elnevezésü országos j elentöség ű védett természeti területét.
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A dokumentáció alapján a beruházág a termószat védelmérót szóló 1996. évi Llll. törvény 23. § (3)
bekezdése alapján országos jelentöségü védett területnek minósülö ex lege védett lápterületeket, vaÉmini
ex lege védett szikes tavakat is érint,

A beruházás nem érint helyijelentóségű védelern alatt álló természeti területet, természeti em|éket, de a
végszelvény elÓtt közvetlenül határo§ a Kecskeméthez tartozó Ménteleki Zombory-birtok helyijelentbsfuű
védett természeti területtel,

Tájvédelem:

KÖzvetlen hatástarület: A létesítrnény által közvetlanül igénybevételre kerülö, az építési munkálatokkal
közvetlenül érintett terület, ami az útpálya burkott felülete, a földmű, a kapcsolódó tereprendezés, továbbá a
vízelvezetó árkok teÜlete. Tájvódelmi szempontból közvetlen hatásterületként a kisajátftási terület került
meghatározásra,

Közveteft hatásterúlet: a zöldfelületi rendszer és okológiai hálózat elemeinek átvágása miatt, a természeti
rendszerekre gyakorolt hatások területe, tájszerkezetre és tájhasználatra gyakoróft hatások területe. Az
tjtpálya burkolt felületének kialakítása, valamint a foldÚűvek eltérö, 

-extrérn 
élöhelyi adottságt]

növényborÍtása miatt csökken a biológiailag aktív felület, amelynek aránya, valamint megoszlása --a
!e9lévö, igénybevételre kerüló zöldfelüle€k szerint - az egyes nyomvonalszakaszokon etiero merteru.
Tájszerkezeti és tájhasználati szempontból azon területrészek tartoznak a hatásterületbe, amelyeknél a
teülethasználati lehetöségek módosítása, korlátozása, zavarása következik be,

Tájképi hatásterület az a tájrészlet, ahonnan a létesítmény látható, illetve ahol az út megépltése tájképi
változást okoz.

tl$W§rhsai p_lláÉqi

A 314/2005. Korm. rendelet 12-15. §-ok szerinti eljárás nincs folyamatban,

ií e!,ektronikus ttto llókletet ElórEe! rraIrq;
http://www. kormanyh ivatal. hu/h u/pesUrornyeiótveaet mihirOetrrnnyet<

(A kÓrnyezetvédelmi hirdetmények manüpont a Kormányhivatat hontapján a hasznos tinkek közöft érhetö
el.)

Táiékoztatás. 6gzrevételek. kérdésgk:

Az ügyféljogosult gz Arr s. $ {1) bekeedése alapján az e§árás'során bármikor nyilatkozatot, észrevételt
tenni, valamint az Akr, 33-34. §-aiban ioglaltak szerint iratbetekintésijogával élni.

Az érintett települések jegyzöi biztosí§ák a betekintés lehetöségét a kérelem és mellékletei elektronikus
Példányába, A betekintés módjáró| az érintett települési önkormányzat jegyzöjénél lehet részletes
felvilágosítást kapni.

A3l4Aa05. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pon$a alapján érintett nyilvánosság aza természetes
személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezó szervezét, amelyre } tárgyi eljárásban
hozott döntés kihat, vagy kihatha| vagy amely a tárgyi eljárásban hozott döntéq én egyenk-ént brdekelt,
ideértve a környezet védelméne? általános szabályairólszóló ,t995. évi Llll. törvény (a toúabbiaruan: Kw.j
98, § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmiszervezetet is.

nz Árr, 10- §-a ala.oján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek)
jogát vagy jogos érdekét az tJgy közvetlenü| érinti.
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A Kvt. 98. § (1) bekezdése alapján a kórnyezetvédelmiérdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak
és érdekképviseletnek nem minösülö, a hatásterületen működó egyesületeket a környezetvédelmi
közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfétjogállása illeti meg.

Mindezek alapján az eljárás során ügyfélijogállás megállapítására az erre irányuló kérelem alapján van
lehetöség, A kérelemben meg kell jelölni, és igazolni kell, hogy a kérelmezö mely jogát vagy jogos
érdekét érinti közvetlenül az ügy, Az érintett környezetvédelmi szervezetek alapszabályukkal és a
blrósági bejegyzésröí szóló véglegessé vált határozattal igazolhatják ügyfélijogosultságukat,

Az elíáró hatósáq d§ntrisi lehotősóoei:

A környezetvédelmi hatóság a Kvt. 71. § (1) bekezdése alapján az ügyben rendelkezésre álló ösgzes
adat alapján dönt, és határozattal kiadja a tevékenység megkezdésóhez szükséges környezetvédelmi
engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja,

Budapest, 2021. február 16,

Dr. Tanrai Richárd korm§nymogbiu*it
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