
Hirdetmeny 

A Pest Megyei Kormanyhivatal a kovetkezo hirdetmenyt teszi kozhirrer 

A NIF Nemzeti lnfrastruktura Fejleszto Zrt. (1 134 Budapest, Vaci ut 45.) megbizasabol az Utiber Kft. (1 11 5 
Budapest, Csoka utca 7-13.) altal benyujtott kerelemre, az M2 gyorsforgalmi Qt Vac - orszaghatar kozotti 
szakasz vonatkozasaban PElKTFl444-10l2018. szamon kiadott kornyezetvedelmi engedely modositasa 
targyaban a Pest Megyei Kormanyhivatal Orszagos Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es 
Hulladekgazdalkodasi Foosztaly (a tovabbiakban: Kormanyhivatal) elott PE/KTF0/3735/2022. szamon 
kozigazgatasi hatosagi eljaras indult. 

Pest Megyei Kormanyhivatal Orszagos Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es 
Hulladekgazdalkodasi Foosztaly 
1016 Budapest, Meszaros U. 58/a. 
Levelcim: 1539 Budapest, Pf.: 675. 
Telefon: 06-1 -224-91 03, Telefax: 06-1 -224-9163, 
e-mail: jho@pest.gov.hu 

Az ugy targya: 

Az M2 gyorsforgalmi ut Vac - orszaghatar kozotti szakasz vonatkozasaban PElKTFl444-1012018. 
szamon kiadott kornyezetvedelmi engedely (a tovabbiakban: Engedely) modosiMsa 

Kerelmezo: NIF Nemzeti lnfrastruktura Fejleszto Zrt. (1 134 Budapest, Vaci ut 45.) 

Uavlnt4z4si hataridb: 60 nap. 

A kerelem beerkezesenek idopontja: 2022. julius 7. 
Az eljaras megindulasanak es az ugyintezesi hatarido kezdetenek napja: 2022. julius 8. 

Az ugyintezesi hataridobe nem szamitanak bele az dlfaldnos kozigazgatdsi rendfadasrdl szolo 2016. evi CL. 
torveny (a tovabbiakban: ~ k r . )  50. 5 (5) bekezdeseben felsorolt idotartamok. 

Az M2 gyorsforgalmi ut Vac - orszaghatar kozotti szakaszra kiadott Engedely a Vac es Retsag (47+000 - 
65+041,4 km sz.) kozotti nyomvonal szakaszra es az azt kozvetlenul koveto Retsag es orszaghatar 
(0+000 - 23+363 km sz.) kozotti nyomvonal szakaszra vonatkozik. 

Jelen eljaras targya a Vac es Retsag (47+000 - 65+041,4 km sz.) kozotti nyomvonal szakasz 
modositasa. 
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Az Engedelytol valo tervezett elteresek az alabbiak: 

- a Retsag elkerulo (55+500 - 65+494,80 km sz. kozott) szakaszon a nyomvonal vonalvezetese 
megvaltozott, igy a csomopontok, mutargyak, stb szelvenyezese is megvaltozott 

- a keresztmetszeti kialakitas valtozott (a koronaszelesseg 24,60 m helyett 20 m) 
- az erintett szakaszon a csomopontok kialakitasa megvaltozott 
- a volgyhidak hossza es darabszama megvaltozott, 
- a becsult forgalmi adatok frissitesre kerultek, 
- a nyomvonal altal erintett helyrajzi szamok is pontosodtak 

A nyomvonal altal erintett telepulesek: Vac, Szendehely, Berkenye, Notincs, Nograd, Retsag, Bank, 
Borsosbereny, Tereske, Pusztaberki, Horpacs, Nagyoroszi, Patak, Dregelypalank, Hont 

A modositas altal erintett telepulesek: Berkenye, Notincs, Tolmacs, Nograd, Retsag es Bank 

Hatasteruletek: 

A hatasteruletek meghatarozasakor a levegtj v6delm6rtjl szolo 30612010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. 
14. pont a) b) c) pontjait hasznalta a kornyezeti hatasvizsgalat. 

Az epitesi fazis hatisterulete 1044 meterben allapithato meg szallo por (PMlo) komponenst figyelembe 
veve a legterhelobb munkafazis soran (utepites - foldmunka). Legkozelebbi lakott terulet -500 meter 
tavolsagban talalhato a nyomvonaltol; a becsult szamitasok alapjan ebben a pontban az egeszsegugyi 
hatarerteket meghalado terheles nem varhato. A tervezett muszaki intezkedesekkel (locsolas, fedes, 
organizacio stb.) a levegoterheles jelentos mertekben csokkentheto. A 2. sz. fouton megjeleno epiteshez 
kapcsolodo szallitasi forgalom (kb. 80-150 tehergepjarmulnap) a fout emissziojat jelentos mertekben 
nem noveli meg. 
A tavlati terheles kozvetlen hatasanak vizsgalata a legforgalmasabb szakaszon (M2 gyorsforgalmi ut 
Notincs - Retsag kozott) tortent, az NO, mint mertekado komponens hatasterulete 4,5 meterben 
allapithato meg; a vonatkozo hatarertek pedig mar az utpalya teruleten belul teljesul. A kozvetett 
hatasterulet vizsgalatanal megallapitasra kerult, hogy a beruhazas kovetkezteben ket szakaszon varhato 
forgalmi novekmeny: a 21 15 j. ut kb. 200 meteres szakszan a tervezett M2 - 2 sz. fout kozott, ahol lakott 
terulet nincs a kozelben; illetve a 2116. j. uton Romhany es Bank kozott, ahol a novekmeny varhatoan 
csekely merteku lesz, igy nem befolyasolja erdemben a kibocsatasi ertekeket. 
A korabbi hatastanulmanyban bemutatott allapothoz kepest a nyomvonal Notincs es Bank 
kornyezeteben minimalisan messzebb kerul a telepulesektol. Retsag - Pusztaszanto telepulesresznel a 
jelenleg tervezett nyomvonal a telepules beepitesre szant teruletetol kb. 370 meterre halad el (a korabbi 
nyomvonal az epuletekhez kozelebb haladt el), igy a lakott teruletek kornyezeteben a korabbiakban 
tervezett allapothoz kepest kedvezobb hatas varhato. 

Zaj- es rezgesvedelem: 

Az epitesi tevekenyseg zajvedelmi hatasterulete foldmunka (nagyobb volumenu: utepites) eseten 
lakoteruletek iranyaba: 242 m, uduloterulet iranyaba: 410 m; foldmunka (kisebb volumenu: kozmuvek 
kivaltasa) eseten lakoteruletek iranyaba: 192 m, udu1oteru1et iranyaba: 327 m; kozmuvek fektetese, 
oszlopok allitasa eseten lakoteruletek iranyaba: 237 m, uduloterulet iranyaba: 402 m; aszfaltozas eseten 
lakoteruletek iranyaba: 261 m, uduloterulet iranyaba: 441 m;. A legkozelebbi lakoterulet 500 meterre 
(Pusztaszanto), a legkozelebbi uduloterulet 550 meterre (Bank) talalhato az epitesi terulettol, az epitesi 
munkak zajvedelmi hatasteruleten belul nem talalhato zajtol vedendo epulet. 
A kozvetlen zajvedelmi hatasteruletet az IMMl zajterkepezo szoftverbol exportalt isophon gorbebol 
allitottak elo. A zajvedelmi hatasterulet az atnezeti helyszinrajzon kerult abrazolasra. Az atnezeti 
helyszinrajz alapjan a zajvedelmi hatasteruleten belul zajtol vedendo epuletek talalhatok, a vonatkozo 
zajterhelesi hatarertekek a dokumentacio szamitasai alapjan nagy biztonsaggal teljesulnek. 

A kozvetett zajvedelmi hatasterulet meghatarozasakor a teljes terseg forgalmi viszonyai megvizsgalasra 
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kerultek. Minden utszakaszon kiszamitasra kerultek a tavlati, beruhazas megvalosulasa melletti, illetve a 
tavlati, beruhazas megvalosulasa nelkuli allapotok zajterhelesei (7,5 meteres tavolsagban az 
egyenerteku A-hangnyomasszintek ejjel). A dokumentacio vizsgalatai alapjan megallapithato, hogy az 
M2 gyorsforgalmi ut tewezett szakaszanak modositas szerinti megepulese eseten szinte minden vizsgalt 
utszakasz mellett valtozatlan, vagy csokken a zajterheles. A 2 sz. fout menten nagymertekben, tobb mint 
10 dB-lel csokken a zajterheles. Novekmeny a 2115 j. ut rovid (M2 gyorsforgalmi ut - 2 sz. fout kozott) 
szakaszan varhato, azonban zajtol vedendo letesitmeny ezen szakasz kozeleben nincs. Tovabbi 
kismerteku (0,5 dB) novekmeny varhato a 2116 j. Liton Romhany-Bank kozotti szakszan. 
A dokumentacio vizsgalatai alapjan a lakoteruletek menten a t e~eze t t  modositas hatasara kedvezobb 
lesz a zajterheles, vedelmi intezkedes nem szukseges. 

Termeszetvedelem: 

Kozvetlen hatdsteriilet: A Ietesitmeny altal kozvetlenul igenybevetelre kerulo, az epitesi munkalatokkal 
kozvetlenul erintett terulet, ami az utpalya burkolt felulete, a foldmu, a kapcsolodo tereprendezes, tovabba a 
vizelvezeto arkok terulete. ~lovilagvedelmi szempontbol kozvetlen hatasteruletkent a kisajatitasi terulet 
kerult meghatarozasra. 

Kozvetetf hatAsterulet: Az elovilagra gyakorolt zavaro hatasok a kulonbozo elohelyek es fajok erzekenysege 
szerint eltero. A gerinctelen fajok, valamint hullok 6s keteltuek tekinteteben a nyomvonal melletti 100-1 00 m 
szeles sav kerult reszletesen vizsgalatra, a szomszedos elohelyek (novenytarsulasok) es gerinces fajok 
eseteben a zavarasbol adodo hatasok a leendo ut ket oldalan mintegy 150-150 m szeles savban 
jelentkezhetnek. A nyomvonal modositott szakasza nem erint orszagos jelentosegu vedett termeszeti 
teruletet es ,,ex lege" vedett termeszeti teruletet. A helyi jelentosegu vedett termeszeti teruletek kozul a 
Notinicsi-viztarozo Termeszetvedelmi Terulet az 57+875 - 58+110 km szelvenyek tersegeben a nyomvonal 
kozeleben, attol kb. 100 m-re talalhato. Natura 2000 jovahagyott kiemelt jelentosegu termeszetmegorzesi 
terulet nem erintett a nyomvonal modosu1o szakaszaval, a legkozelebbi Natura 2000 terulet a szakasz deli 
vegpontjatol tobb mint 1 km tavolsagra talalhato (HUD120008 Borzsony). Natura 2000 kulonleges 
mada~edelmi teruletek meg nagyobb tavolsagban talalhatok, a legkozelebbi a HUD110002 Borzsony es 
Visegradi-hegyseg, a modosulo nyomvonalszakasz deli szakaszatol mintegy 5 km-re van. 

Tajvedelem: 

Kozvetlen hatdsterulet: A letesitmeny altal kozvetlenul igenybevetelre kerulo, az epitesi munkalatokkal 
kozvetlenul erintett terulet, ami az utpalya burkolt felulete, a foldmu, a kapcsolodo tereprendezes, tovabba a 
vizelvezeto arkok terulete. Tajvedelmi szempontbol kozvetlen hatasteruletkent a kisajatitasi terulet kerult 
meghatarozasra. 

Kozvetett hatasteriilet: a zoldfeluleti rendszer es okologiai halozat elemeinek atvagasa miatt, a termeszeti 
rendszerekre gyakorolt hatasok terulete, tajszerkezetre es tajhasznalatra gyakorolt hatasok terulete. Az 
utpalya burkolt feluletenek kialakitasa, valamint a foldmuvek eltero, extrem elohelyi adottsagu 
novenyboritasa miatt csokken a biologiailag aktiv felulet, amelynek aranya, valamint megoszlasa - a 
meglevo, igenybevetelre kerulo zoldfeluletek szerint - az egyes nyomvonalszakaszokon eltero merteku. 
Tajszerkezeti es tajhasznalati szempontbol azon teruletreszek tartoznak a hatasteruletbe, amelyeknel a 
terulethasznalati lehetosegek modositasa, korlatozasa, zavarasa kovetkezik be. 

Tajkepi hatasterulet az a tajreszlet, ahonnan a Ietesitmeny Iathato, illetve ahol az ut megepitese tajkepi 
valtozast okoz. 

A korabban tervezett es a modositott nyomvonal-valtozatok kozott erdemi kulonbseg nem teheto sem a 
terulet igenybevetel, sem a tajjelleg valtozas es a tajkepben bekovetkezo valtozasok szempontjabol. 

A kornyezeti hatasvizsgalati es az egyseges kornyezethasznalati engedelyezesi eljarasrol szolo 31412005. 
(XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 314/2005. Korm. rendelet) 12-15. S-ok szerinti eljaras nincs 
folyamatban. 
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Az elektronikus liton kozzetett kerelem 6s mellekletek el6r6sl helve: 
http://www. kormanyhivatal. hu/hu/pestlkornyezetvedeImi-hirdetmenyek 

(A kornyezetv~delmi hirdefmenyek menuponf a Kormanyhivafal honlapjan a hasznos linkek kozott erheftj 
el.) 

Az ugyfel jogosult az ~ k r .  5. (1) bekezdese alapjan az eljaras soran barmikor nyilatkozatot, eszrevetelt 
tenni, valamint az ~ k r .  33-34. S-aiban foglaltak szerint iratbetekintesi jogaval elni. 

Az erintett telepulesek jegyzoi biztositjak a betekintes lehetoseget a kerelem es mellekletei elektronikus 
peldanyaba. A betekintes modjarol az erintett telepulesi onkormanyzat jegyzojenel lehet reszletes 
felvilagositast kapni. 

A 31412005. Korm. rendelet 2. (1) bekezdes a) pontja alapjan erintett nyilvanossag az a termeszetes 
szemely, jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo szervezet, amelyre a targyi eljarasban 
hozott dontes kihat, vagy kihathat, vagy amely a targyi eljarasban hozott dontesben egyebkent erdekelt, 
ideertve a kornyezef vedelmenek alfalanos szabalyair61 szolo 1995. evi LIII. torveny (a tovabbiakban: Kvt.) 
98. (1) bekezdeseben foglalt kornyezetvedelmi szervezetet is. 

Az Akr. 10. §-a alapjan ugyfel az a termeszetes vagy jogi szemely, egyeb szervezet, akinek (amelynek) 
jogat vagy jogos erdeket az ugy kozvetlenul erinti. 

A kornyezet vedelmerol szolo 1995. evi LIII. torveny (a tovabbiakban: Kvt )  98. ?j (1) bekezdese alapjan 
a kornyezetvedelmi erdekek kepviseletere letrehozott politikai partnak 8s erdekkepviseletnek nem 
minosulo, a hatasteruleten mukodo egyesuleteket a kornyezetvedelmi kozigazgatasi hatosagi 
eljarasokban a mukodesi teruletukon az ugyfel jogallasa illeti meg. 

Mindezek alapjan az eljaras soran ugyfeli jogallas megallapitasara az erre iranyulo kerelem alapjan van 
lehetoseg. A kerelemben meg kell jelolni, es igazolni kell, hogy a kerelmezo mely jogat vagy jogos 
erdeket erinti kozvetlenul az ugy. Az erintett kornyezetvedelmi szervezetek alapszabalyukkal es a 
birosagi bejegyzesrol szolo veglegesse valt hatarozattal igazolhatjak ugyfeli jogosultsagukat. 

Az eljarasra vonatkozo eszrevetelt a jelen hirdetmeny kozzeteteletol szamitott 30 napon belul lehet 
benyljjtani a Pest Megyei Kormanyhivatal Orszagos Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es 
Hulladekgazdalkodasi Foosztalyahoz. 

A kornyezetvedelmi hatosag a Kvt. 71. (1) bekezdese alapjan az ugyben rendel@*se a110 osszes 
adat alapjan dont. es hatarozattal kiadja a tevekenyseg megkezdesehez s z Q k ~ S ~ W p ~ z e t v B d e l m i  h> 

engedelyt, vagy a kerelmet elutasitja. 

Budapest, 2022. augusztus 4. 

dr. ~zentmikh- 
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