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Közlemény

A kÓrnyezeti hatásvizsgálati és az eglséges környezethasználati engedélyezési eljárásról sző|ő
31412005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:314/2005. Korm. rendelet) 8. $ (1) és (1a)
bekezdései a|apján, valamint ű kÖzigazgatási hatóstigi eljárás és szolgóltatás ítltalónos
szabályairól sző|ő 2004' óvi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. $ (6) és (7) bekezdése
a|apján az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség a következő
közleménl teszikozzé:

Az országos Kömyezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségen a Nemzeti
Infrastruktúra Fejleszto Zrt. (1134 Budapest' Váci út 45., a továbbiakban., NIF Zrt.) 2015.
június 3. napján érkezett kérelme a|apján azM9 gyorsforgalmi út Vasvár - Nagykanizsaközótti
szakasz ügyében OKTF-KP/9265120I5, számon indult, OKTF.KP/227212016. számon azM9-I,
M9-I/A, M9-I/B, M9-II' M9-II/B, M9-IVD nyomvonalvá|tozatokra vonatkozóan folyamatban
lévő kömyezeti hatásvizsgálati eljárás során a NIF Zrt. 2016. február 17. napján érkezett
kérelmével a korábbi kérelmét kiegészítette, és kérte az M9.I1E nyomvonalszakasz vizsgá|atát
is .

Eliáró hatóság megnevezése. székhelye' elérhetősége

országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(1016 Budapest' Mészáros u. 58/a., Levélcím: 1539 Budapest, Pf.: 675. Telefon: 06-1-224-9100,
Telefax : 06 - I -224-9 1 63, e-mail : hatosaei (Aoktvf. eov. hu).
Ü gy szám: OKTF-KP/ 227 2 l 20 I 6.
Előiratszám: OKTF-KP l 9265 l 20I 5 .
|Jgyintéző: Dr. Schimek Szilvia

Az ügy tárgya:

Az M9 gyorsforgalmi út Vasvár - Nagykanizsa közotti szakasz környezeti hatásvizseálati
eljárása.

Kérelmező: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zft' (Il34 Budapest, Váci út 45.)

Üevintézési határidő:

Legfeljebb 42 nap
A kérelem beérkezésének időpont1a:2015. június 3.
A kérelem kiegészítés beérkezésének időpontja: 2016. február l7.
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a Ket. 33. $ (3) bekezdésében felsorolt
időtartamok.

1016 Budapest, Mészáros u.58/a. LevéIcírn: 1539 Bp. Pf. ó75 www. orszagoszoldhatosag. gov. hu
Telefon : 224 -9 1 00 F ax 224 -9 1 63 orszagos@zol dhatosag.hu



Tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése

Jelen eljárás az M9 gyorsforgalmi út Vasvár _ Nagykanizsa kozötti szakaszára vonatkozik. A
Vasvár - Nagykanizsa közötti teljes tervezési szakaszon2x2 forgalmi sávos, leállósáwal, távlati
kiépítés esetén középen vezetett fiz]kai e|vá|asztő sáwal rendelkező 110 km/h tervezési
sebességú M9 gyorsforgalmi út kialakítása tgypzptÍ a csatlakozó területek
megközelíthetőségének biztosításával.

Az eljárás tárgyát képezi - a korábbi M9.I, M9-I/A' M9-I/B, M9-II, M9-II/B, M9-II/D
nyomvona|vá|tozatoka irányuló kérelem kiegészítéseként - azM9-I|E betétváltozatvizsgáIata
is. Az M9 VE. betétváItozat az M9 I. és M9 I/B. nvomvonalak között biztosít átkötést
Z aI aszentiván tórs é géb en.

Az M9-I1E betétváItozat kezdószelvénye (0+000) az M9 I. váItozat 20+622,90 km szelvénytől
indul, a végszelvénye (3+486,69) pedig az M9 IlB. vá|tozat 22+000 km szelvényhez
csatlakozik.
A betétváltozat Za|aszentiván térségében válik el azM9 I. vá|tozattól, majd keresztezi a Sáwiz-
patakot és a Szombathely - Nagykanizsa vasútvonalat. A település északi elkerülése és a7322 j.
út keresztezése után Alibánfa térségében csatlakozik azM9IlB. vá|tozathoz.
A betétváltozatnak része az ipari park bekötését szolgáló 1,8 km hosszú nyomvona|szakasz,
amely azlr49I. vá|tozat vonalvezetésével azonos. Szintbeni kialakítású végcsomópontja a7328
j. összekötő útnál van.

A betétváltozat hossza: 3.49 km

Az M9-I/E betétváltozat által érintett települések:

Z a| aszentiván, A1 ib ánfa.

Tervezési osztály, környezeti körülmény és tervezési sebesség:
- tervezési osztály: K.II.
- kömyezeti körülmény: B
- tervezési sebessés: 1 10 km/h

Keresztmetszeti kialakítás :
- forgalmi sáv szélessége: 3,50 m
- padka szélessége: 1,00 m
- leállósáv szélessége: 2,50 m
- belső biztonsági sáv szélessége: 1,00 m
- középső e|vá|asztő sáv szélessége: 3,60 m
- koronaszélesség: 24,60 m

A tervezett csomópontok:
- 0+600 km sz. - M9-I. nyomvonallal kialakított különszintű csomópont.

A tervezett jelentősebb műtárgyak:
- 1+300 km sz. térsége: völgyhíd aSárvíz, Szombathely - Nagykanizsavasútvonal felett
- 1+860 km sz. térsége: aluljáró a73222j. út alatt.

A nyomvonalszakaszon mémökségi telep' illetve pihenohely nem kerül kialakításra.



Hatásterületek:

Zai- és rezgésvédelem:

A konetlen zajvédelmi hatásterület határa a nyomvona|tőI szétmitott 192-355 m. A legközelebbi
védendő ingatlanok a nyomvonaltól 2|2 méterte, a 1+680 km szelvény (Za|aszentiván)
térségében jobo. o1daÍÓ-n eIht'lyezke<ló méglévő falusias lakóterületen találhatóak' A lakóterület
tervezett fejlesáési területének széle a nyomvona|hoz közelebb, mintegy I32 méterre
helyezkedik el. A tervezett és a meglévő falusias lakóterület határa egyaránt az éjjeli zajterhelési
haár érték telj esül ésének határán kívül helyezkedik el.

Az éjje|i zajterhelésihatárérték teljesülésének határán belül (a nyomvonaltól számított 38-72 m)
védendő létesítmény nem található.

A könetett hatósterületet a ]4. sz. foút, illetve a 1328 j. út mellett található védendő területek
jelentik. A beruházás megvalósulása során távlati (2029. év) állapotban kisebb zajterhelés
mutatkozik a gyorsforgalmi út kiépítése nélktili és a jelen állapothoz képest is. Zajvédelmi
szempontból tehát a beruhézás megvalósulásakor várható zajterhelés értékei a
követelményszintet jelentő jelen állapot zajszint értékei alatt maradnak.
Az építés során alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsátásából eredő zajterhelés a
számítások a|apján a legközelebbi védendő épületek esetében sehol sem haladja meg a
vonatkozó határértékeket (az építési zajterhelési határérték a nyomvonaltól számított i09
méterre teljesül). A potenciális anyagnyerő-helyekről történő szállításból eredő zajkibocsátás
egyedül a 7328 j. út mentén érint védendő létesítményt. Az eredó zajterhelés-növekmény
azonban a jelenlegi zqterheléshez képest csak elhanyagolható (0,9 dB) növekményt
eredményez, ezért szállítási hatásterület ebben az esetben nem határozhatő meg.
Zajvédelmi intézkedésekre sem a közvetlen' sem a közvetett hatásterület vonatkozásában nincs
szükség.

L ev e g őtis ztas dg-v é de lem :

Közvetett hatástenilet a meglévő űtháIőzat melletti azon terület, ahol az űj út építése, a
forga1omátrendeződés következtében légszennyezettség vá|tozás (csökkenés, vagy növekedés)
várhatő, továbbá a szá||itási útvonalak, depóniák, üzemi területek, megközelítő utak, valamint
anyagnyerő-helyek. A közvetett hatásterületen a gyorsforgalmi út kiépítésével összefiiggésben
ki mutatható 1 evegőminő s ég-válto zás nem v árhatő .
A kömyezeti hatástanulmányban szereplő számítások a|apján aZ M9 gyorsforgalmi út
megközelítő szakaszain 16 méter távolságon belül lecsökken a káros anyagok koncentráclőja az
egyórás légszennyezettségi határérték aIá.

Közvetlen hatástenilet az autőpálya nyomvonala mentén' az emissziók által érintett tenileten
található. A tervezett gyorsforgalmi út közvetlen környezetében megjelenik a közlekedési
emisszió' ami a kömyezetre kismértékben terhelő hatású.
A közvetlen hatásterület lakóterületet 50 méteren belül nem közelít meg.
A számítások alapján általánosságban megállapítható, hogy a közlekedésbó| származő át|agos
napi forgalomra számított levegőminoségi értékek egyik komponensnél Sem érik el aZ
e gészs é güg yi határ értékeket.



Táivédelemi és természetvédelemi hutdsteriilet:

Közvetlen hatásterület: a létesítmény által közvetlenül igénybevételre kerülő terület. Közvetett
hatásterület: a zöldfelületi rendszer és ökológiai háIőzat elemeinek átvágása miatt, a természeti
rendszerekre gyakorolt hatások területe, tÍqszerkezetre és tájhaszná|atra gyakorolt hatások
területe. Tájképi hatásterület az a tájrészlet, ahonnan a létesítmény |áthatő, illetve ahol az lú
me gépítése tájképi v á|tozást okoz.

A környezetvédelmi vizsgá|at keretében az é|őhe|yek részletes felmérése és dokumentá|ása azít
tengelyétől számitott 150-150 méteres területsávban történt, a zavarásra érzókeny fajok
élőhelyei esetében az é|óheLy jellemzői szerint meghatározott terület kenilt vízsgélatra. A
tervezési szakasz országos jelentőségri védett természeti teriiletet nem érint, közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek (Natura 2000) érintettsége a HUBF20052
Sfuvíz-patak mente nevű természetmegórzési tenilet, amelynek éIőv1lágára gyakorolt hatások
v izs gá|atátra kül ön hatásb e c s l é si dokument áci ó ké szült.

A hatástanulmány készítése során tájvédelmi szempontból vizsgálták a természetfloldrajzi
adottságokat, tájtörténeti, tájhaszná|ati, tájszerkezeti vonatkozásokat, a zöldfelületi rendszer
szerkezetét és elemeit, a különböző szintű területi tervekkel való összefiiggéseket, a tervezett
létesítmény tájképi illeszkedését és a tájbaillesztés lehetőségeit.

Folvamatban van-e a 314/2005. Korm. rendelet 12-15. s.ok szerinti eliárás:

Nincs folyamatban.

Táiékoztatás. észrevételek megtétele. kérdések feltétele

Az ügyfél jogosult a Ket. 51. $-ban szabá|yozottak szerint az e|járás során szóban vagy írásban
ny1|atkozatot tenni' valamint a Ket. 68. $-a a|apján iratbetekintési jogával élni. A kérelem
kiegészítés és a mellékletek nyomtatott pé|dényába a Főfelügyelőség hivatalos helyiségében,
előzetes időpont-egyeztetést követően, illetve az éintett települések önkormányzatainál lehet
betekintetni. A betekintés módjáról a Főfelügyelőségen, illetve az érintett települési
önkormányz atok je gyzójénél l ehet rés zl etes felvil ágo sítást kapni.

Az elektronikus űtonkózzétett kérelem és mellékletek e|érési helye:
http: I I orszagoszoldhatosag. gov.hu/mukodes/hirdetotabla I 201 6-2 I

A Főfelügyelőség a 31412005. Korm. rendelet 9' $-ában szabá|yozottak szerint az e|járás során
közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: Za\aszentiváni Közös onkormányzati Hivatal emeleti tanácsterem
(8921 Zalaszentiván' Hunyad t u. 2 l a')

A közmeghallgatás időpontja: 20|6. május 10. 11.00 óra

A 31412005. Korm. rendelet 9, $ (8) bekezdése értelmében aZ észrevételeket ̂
közmeghallgatás időpontjáig a Fofelügyelőséghez vagy a közmeghallgatás helye szerint
i 11 etékes települ ési önkormány zat j e gy zőjéhez l ehet b enyúj tani.



A FőfelüeYelősée döntési lehetőséeei:

A Főfelügyelőség a környezet védelmének óltalános szabályairól szó|ő 1995. évi LIII. törvény
71. $ (1) bekezdése aIapján az igyben rendelkezésre álló összes adat alapján dönt, és
határozatta| kiadja a tevékenység gyakorlésához szükséges környezefuédelmi engedélyt, vagy a
kérelmet elutasítja.

Budapest, 2016. március 30.

Búsi Lajos
foigazgatő megbí zásábó l

Dr. Szentmiklóssy Zoltan s.k.
foosztá|yvezető
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