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KOZLEMENY
krirnyezetvddelrni hat6s6gi elj 6r{s megindlt{s6r6l

A

Fej6r Mogyei Konr:dnyhivatal Szdkesfeh6rv6ri Jdrdsi Hivatala (tov6bbiakban:

Hat6sdg)

Kcirnyezetvddelmi is Termdszetvddelmi F6oszf6lydn a NIF Nemzeti lnfi'astruktrira Fejlesztfi Zrt.
(1134 Budapest, V6ci l6t45.\ megblzdsdb6l azUTIBERKft. (ll15 Budapest, Cs6ka u.7-13.) 6ltal
benyiljtott kdrelem, valamint a csatolt, az U2EMI Konzorcium [konzorcium vezet6: Utiber I(ft.,
konzorcium tag: Unitef 83 Mriszaki Tervezd ds Fejlesztd Zrt, (ll l9 Budapest, Bornemisszat& 12.)]
Altal2019. augusztus 5-6n k6szitett, 43.503 (Utiber Kft,), illetve 30O3 (Unitef Zrt.) tervszfim'l, MI-es
autdpcilya 2x3 sdvra bdvltdse Budapest (M0) - Tatabdnya -Ujvdros csonrhpont kdziitt tdrgyh
dokument6ci6 alapjdn az M1 aut6p6lya2x3 siivra b6vitdse -L aewezdsi szakaszhoz kapcsol6d6 ery€b
utak eldzetes vizsgdlati elj6rdsa tdrgy6ban kiizigazgatdsi hat6s6gi eljdrSs indult a luirnyezeti
hatdsvizsgd.lati ds az egtsdges kdrnyezethaszndlati engeddlyezesi

efdrdsftl

sz6l6 31412005. (XII. 25.)

Korm. rendelet (a tov6bbiakban: R.) 3, $ (1) bekezdds a) pontja szerint.

A k6relmezett tevdkenyseg az R. 3. sz. mell6klet 87,c) pontja a16 tartozik [Kozulak ds kdzJbrgalom el6l
el nent zcirt nmgdnunk, kerilqarutak (amennyiben nem tttttozik az L szdndt melldkletbe) c) az eliizd
pontokba nenr tartozd orszdgos kazfit, helyi koztit, a kazforgalom eMI el nem zdrt magdnilt Cs
kerikpdrit vddett terilleten, Natura 2000 terilleten, barlattg vddd)vezetdn mdretmegkdtds ndlkillJ, azaz
a kcirnyezetvddelmi hat6srlg el6zetes vizsg6latban hozott d0nt€s6t6l ftigg6en kdrnyezeti
hatdsvizsg6latra kritelezett tevdkenysdg.

Jelen elj6r6s az eg/es kdzlekeddsfejlesztdsi projehekkel dsszeftiggd kizigazgatdsi hatdsdgi trgtek
rremzetgazdasdgi szentponlbhl kiemelt jelent4sdgii tiggd nyilvdnftdscirdl ds az eljdrd hatdsdgok
kijelnldsdrdl sz6l6 34512012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. $ (1) bekezddse alapjdn nemzetgazdas6gl

szempontb6l kiemelt jelent6s6gii, tovdbbri az 1. $ (2) bekezd6se alapj6n nemzetgazdasf gl
szempontb6l kiemelt jelentds6gft kdzleked6si infrastruhtrftra beluhdzf,ssal tisszefiiggd iigy.

A R, 3, $ (3) bekezd€se ds o nemzetgazdascigi

szentpontbdl kietnelt jelentrisigii beruhdzdsok
nregval1sttcisdnak gyorsltdsdrdl ds egtszer{isitdsdrdl s2d162006. 6vi LIII. tcirvdny 2.$ (1) bekezddse
6rlelm6ben kdzhirrd teszem 6s hirdetm6nyi riton kozltim az alfbbiakat:

tfreyl;

eldzetes vizsg6lati elj6r6s az ,,Ml-es aut6pSlya 2x3 s6vra bbvitdse Budapest (M0) Ujv6r'os csom6pont kdzdtt" beavatkoz6s rdszekdnt l6tesitend6 foldutakra vonatkoz6an,
NATURA 2000 tertilet 6rintetts6g ok6n.

Az tiey

Tatabdnya

-

A tervezett tev6kenys6g

a

R. 3. sz5mri melldklet6nek 87. c) pontja alapjdn el6zetes vizsg6lathoz kotdtt

tev€kenysdg.
2019. augusztus 7.
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-2Az igyint'zdsi hatdrid6be nem szdmitanak bele az dltaldnos kdzigazgatcisi rendtartrisr.6l
sz6l6 2016.
6vi cL, tcirv6ny (tov6bbiakban: Atr.; 50, g (j) bekezdds6ben toglaltat<.

Fejdr Megyei Korm6nyhivatal Sz6kesfeh6rv6ri Jdr6si Hivatal Krirnyezefv6delmi
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F6osndly (tovdbbiakban; Kornyezetvddelmi Hat6s6g)
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L
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n), vagy

szemdlyesen,

az els6 oldal lap alj6n
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Az iigy riivid ismertet€se:

Ml aut6p6lya bdvitdsdnek cdlja gyors, biztonsdgos, magas szolgdltatdsi
fz
biztosltdsa

sz{nvonalu kapcsolat
Magrarorsz6gon, 6s ezen beliil a f6vdros, valamint inyugat-Ounr4ntrili r€gi6 sz6m6ra.
A tervezett pAthuzamos 6s keresztez6 f<ildutak az aut6p6lya 2x3 sdvra b6vft6se miatt 6rintetlen,
€s
megkcizelithetetlen ftjldteriiletek megkdzelitds6re szolg6lnak,

A

tervezett utak 6ltaldban pdrhuzamosan futnak

krizeldben

-vary hikin

az aatlpillya nyomvonaliival

szintben keresztezik azt.

-

a v6d6

keritds

A vizsg6lt nyomvonalak hossza:
F4100j,fiildirt: 435 m
F447oj.tiildft: 333 m
F4600j.fitldrit: 620 m
F4832j.fttld{rt: 1575 m
F4960j.ftldrit:493 m
F5042j.fttldrit:498 m
A tevdkenvsds ismertetdsel

A

ftildutak az

Ml

aut6p6lya Budapest (M0) 6s Tatabrinya-Ujv6ros csom6pont kijzorti 2x3
s6vra

brivitdsdliez kapcsol6d6an keriihek kialakitdsra,
2021 -2028.

kiizdtti d6szakban
i

megva l6s ita n d6 ber.u h6z6s.

Az dpftkezds kezdete vdrhat6an 2021, els6 negyeddve, a befejezdse 2025. szeptember.
Az M I aut6pdlya b6vftdse ndlkiil a fbldutak 6ndlt6 megval6sitdsdnak nincs l6tjogosults6ga.
:

A

tervezdsi teriilet az F4100, F4470 6s F4600

j.

ftildutak esetdben Obarok. A fdldutak az NII
j, ftildrit keresz tezi is azaut6p6ly6t.

aut6pdly6val p6rhuzarnosan l6tesiilnek, illetve azF4' 70

AzF4832 is F4960 j.ftildutak Bicske ktizigazgatisi hat6r6n beliil helyezkednek
el, mlg azF504Z

j,fttldft Bicske, Tarjdn 6s Tatabdnya teriiletdn

helyezkednek el.

-3Mivel a ftildutakat alkalornszerii haszndlat jellemzi, lgy a zajterhelds sem hat6rozhat6 meg,
hatr{steriilet sem jeltilhetri ki kizdr6lag a ftildutak tekintet6ben. A tilrgyi foldutak az Ml aut6pdtya
kapcsol6d6 ldtesitmdnyeikdnt kdzel helyezkednek el az aut6p6ly6hoz,

Az

Ml aut6pdlya kdzvetlen

hatdsteriiletdnek kiterjeddse a tfirgyi frildutak tdrsdgdben mintegy 2300-

3000 mkriztitti.

A k6relem 6s mell€kletei el6zetes egyeztetds alapj6n a Kornyezetvddelmi Hat6sAgon, a Mi4nyi Kriztis
Onkormdnyzati Hivatal Jegyz6jdndl (Obarok tcirendeltseg), Bicske V6ros JegyzdjZn6l, Tarj6n Kozsdg
Jegyz6jdnil, valamint Tatabdnya MJV Jegyz6j6n6l tekinthet6 meg, illetve a Kdrnyezetvedelmi
Hat6s6gn6l drhetd el elektronikus formdban.

A

Kcirnyezetvflelmi [Iat6sdg intdzkedett a k6relemnek
kdzz1tttellr(il.

6s

mell6kleteinek

a

honlapjSn

(http r//kornyezetvedelem.finkh.hu) tiirtdn6

Fefhlvom az drintett nyilvdnoss$g figyelmdt, hogy a telepitds hely6vel kapcsolatos ktzilr| okokla, a
k<irnyezeti hat6svizsgdlat sziiksdgessdgdre, illetve a krimyezeti hat6stanulm6rry tartalmSra
vonatkoz6an a kiirnyezetvddelmi hat6sdg kiizlem6ny6nek megielen6s6t kiivet6 21 napon beliil
kiizvetleniil a Ktirnyezetvddelmi Hat6sighoz 6szrevdtelt lehet tenni.

Az eljflrb Komyezetv€delmi

Hat6s6g megnevezlsdt 6s el6rheti5s€gdt

a Hirdetm€ny l,

oldala

tartalmazza.

Az Akr. 10. $ (1) bekezd6se szerint, iigyfdl az a termlszetes vagy jogi szemdly, egy6b szervezet,
akinek (amelynek) jogAt vagy jogos 6rdek6t az iiey kdzyeilenii! 6rinti, akire (amelyre) n6zve a hat6s6gi
nyilv6ntartds adatot tartahn az, vagy akit (amelyet) hat6sSgi ellendrzds al6 vontak"

A

6vi LIIL trirveny 98. g (l) bekezddse
kcirnyezetv€delmi drdekek kdpviselet6re l€trehozott politikai p6rtnak 6s

kdrrryezet vddelntenek dltttlcitto.r szabdlyair6l s2616 1995.

kirnondja, hogy

a

6rdekkdpviseletnek nem min6siil(i, a lratdsteriileten rmikiid6 egyesiileteket (a tovfbbiakban: szeruezet)
a kiirnyezetvddelmi dllamigazgatdsi eljr{rdsokban a rniikiiddsi teniletiikdn az Ugyfdl jog6llisa illeti
meg.

Felhlvom a figyelmet, hogy a civil szervezet iigyf6li jogdll6sdt a szervezet alapszabdly6nak 6s a
nyilv6ntartdsba vdtel616l sz6l6 bir6sdgi v6gzds6nek a Kdrnyezetv6delmi Hat6s6glroz td,rtin6
benyrij tds6val igazolhatja,

A Ktimyezetvddelmi Hat6s6g azigyf|l szimfra iigyfdlfogaddsi id6ben biztosida - az Akr. 5. $ (1)
bekezd6sdben 6s 33. $ (l) bekezdds6ben fbglaltak alapjdn fenndll6 - nyilatkozattdteli, valamint
iratbetekintdsi j oga i gyakorl6sdnak lehet6sdgdt.

Az eljdrrist lezhr6 dcint6s nyilviinoss6grahozatalilra

a R, 5. g (6) bekezd6se az ir6nyad6.

hozhatia:

a)

meg6llapitja

az

eldzetes vizsgdlat eredmdny6nek ds az 5. szdmfr mell6klet
a tewezett tevdkenysdg megval6sitdsdb6l szdrmazhatnak-e

figvelembev6tel6vel, hogy
j

b)

elentds ktilnyezeti hatdsok;

jelentds kiinryezeti hatds feltdtelezdse esetdn meg6llapitja a 6. sz6mi melldklet frgyelembe
vdtel6vel a kcimyezeti hat6stanulm6ny tartalmi krivetelm6nyeit, 6s ha a tev6kenysdg a 2,

is

c)
d)

a 8.

szdnrf melldklet hatdlya al6
tartozik,
sz|mf melldklet szerint az egys6ges
kornyezetha szndl ati engeddly ir6nti k6relem tarta lmi kdv etelmdnyeit ;
ha ttem felt6telezhetbjelent6s krirnyezeti hatiis, ds a tev6kenysdga2. szhmt mell6klet hatAlya

alii is tartozik, a B. szAmf rnelldklet szerint az egysdges kci,rnyezethaszndlati engeddly irdnti
kdrelern tartalmi kdvetelmCnyeit;
lra nem feltdtelezhet6 jelent6s krinryezeti hatds, 6s a tevdkenysd g a 2. szilnt mell6klet hatdlya
al6 sem tartozik, t6j6koztat6st ad an6l, hogy a tevdkenysdg mely egy6b engeddlyek
b i rtok6ban kezdhet6 meg;

-4e)
0

ha az eli5zetes vizsgdlati dokumentdci6 vdltozatokat taftalmazott, megjekili azon vdltozatot
vagy vLltozatokat, amelyekkel kapcsolatosan a ldtesitdst megfelelti kiiriilmdnyek kdzittt

Iehetsdgesnek tartja;
amennyiben az eliJlzetes vizsgdlat sordn

a tevikenys6g krirnyezetvddelmi

ktzflrf ok mer.iilt fel.

ennek
ado
ha a

enged6lyez6s6t

l6bbi pontban foglaltak kiv6tel6vel - megdllapitja, hogy
szerinti megval6sit{sdra engeddly nem adhat6,
a telepiil6srendezesi eszkrizrjlkel nincs cisszhangban,

az

azonban az dsszhang legk6sobb a teryezett tevdkenysdghez sztiksdges l6tesit6si, epitesi

engeddly irrinti kdrelern benyirjtrisdig megteremthet6, ezt a lehet6sdget rogziii, 6s
el6irja, hogy a kizt{t6 okot a l6tesitdsi, dpltdsi enged6ly kiaddsdra jogosult hat6srig
drintdsdig meg kell sziintetni.

g) ha valamely Natura 2000 tefiletre jelent6s kcirnyezeti

hatds viirhat6,

a

kdmyezeti

hat6stanulmdny tartahni kdvetelmdnyeit az eur6pai k6zriss6gi jelent6s6gii term6szetvddelmi
teriiletekr6l sz6l6 jogszabdlyban a hatrisbecsldsi dokument6ci6 tartalmdt meghat6roz6
eldlrdsok figyelembe vdteldvel irja el6.

A kiizlemdnv ktizz6t6tel6nek iddnontia: 2019. augoszirs og
A k<izlemdny kifiiggeszt6s6nek id6tartama: 2l nap.

Sz6kesfehdrvfu , 2019. augusztus

.

C?,
Dancs Norbert
j6r'6si hivatalvezetl

k<irnyezetv6delmi

