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1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

1.1. Megbízó, feladat leírása 

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatalának megbízásából az SKS Terv Mérnökiroda Kft. 
készíti a „Szada-Veresegyház elkerülő út” című Tanulmánytervet.  

Az SKS Terv Mérnökiroda alvállalkozójaként a Pomosus Kft. készíti a 314/2005. (XII.25.) 
számú Kormány rendelet szerinti Előzetes Vizsgálati Dokumentációt. 

Jelen dokumentáció a Veresegyház város új elkerülő útja kiépítésének Előzetes Vizsgálati 
Dokumentációját tartalmazza.  

 

Az engedélykérő alapadatai:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 

2112 Veresegyház, Fő utca 31. 

 

1.2. Előzmények, a tervezett fejlesztés célja 

Veresegyház Önkormányzata évek óta szorgalmazza a várost nyugatról elkerülő út építését.  

Jelenleg Veresegyházon halad keresztül a 2104 jelű összekötő út, ami elsődleges hálózati szerepét 
tekintve Gödöllőt köti össze Váccal. Ugyanakkor jelenlegi forgalmának legnagyobb részét nem 
ez az átmenő forgalmi igény adja. Sokkal inkább érvényesül az agglomerációs települések 
Fővárost megközelítési igénye lehetőleg a autópályán keresztül. Éppen ezért a Veresegyháza 
belterületén napjainkban megfigyelhető igen magas forgalom leginkább a következőkből tevődik 
össze:  

- Veresegyháza lakói - M3-autópálya viszonylat 

- Őrbottyán, Erdőkertes, Vácegres, Galgamácsa átkelő forgalma 

- Vác-Gödöllő viszonylat átkelő forgalma. 

 

A 2104 jelű összekötő út jelenlegi és előrevetített forgalmi adatait a 2.4. fejezet mutatja be. 

A 2104jelű összekötő út belterületi szakaszaira a ”b” hálózati funkció besorolása helyénvaló 
(„kistérségi összeköttetést biztosító külterületi főutak belterületi szakaszai”).  Ennek 
megfelelően a mértékadó forgalomnagyság 1000 Egységjármű/óra alatt „megfelelő”, 1200 E/h-
ig „eltűrhető” szolgáltatási szintű. A mérési és a számított előrebecsült adatokból látható, hogy 
már napjainkban is csaknem 40%-al haladja meg a forgalomnagyság a „eltűrhető” szintet, 
csaknem 70%-al a „megfelelő”-t. 

A távlati forgalmak ehhez képest még súlyosabb állapotot jeleznek elő. Veresegyház 
folyamatosan fejlődő, dinamikus kisváros, éppen ezért vonzó élettér a családosoknak, 
beruházásvonzó gazdasági szereplőknek. Ezeknek következtében a közúti közlekedési felületeik 
talán még a becsültnél is jobban terheltté válnak.  

A tanulmány célja a Veresegyházat nyugati oldalról elkerülő új közlekedési kapcsolat, elkerülő 
létesítéséhez a lehetséges nyomvonal kiválasztása. 
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1.3. Az előzetes vizsgálati dokumentáció kidolgozásának menete, 
módszere 

Az előzetes vizsgálatot a többször módosított „A környezet védelmének általános szabályairól” 
1995. évi LIII. törvény és a szintén többször módosított „környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati eljárásról” szóló 314/2005. (XII.25.) számú Kormány rendelet 3. 
sz. mellékletének 87. pontja alapján készítettük. Az előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció 
feladata a tervezett tevékenység környezeti folyamatainak, konfliktusainak, a tervezett 
változtatások megépítésével esetlegesen keletkező környezetet károsító hatások, azok 
mértékeinek, következményeinek feltárása, továbbá szükség esetén javasatokat tenni a káros 
hatások mérséklésének módjára, a konfliktus-szegény kialakításra.  

Jelen dokumentáció összefüggéseiben vizsgálja a fentebb említett tervezési szakasz komplex 
hatásait környezeti elemenként. A tervezési területen a jelenlegi és a tervezett távlati állapotban 
várható, környezeti viszonyokat értékeljük és hasonlítjuk össze, becsüljük a tervezett út 
környezeti hatásait, illetve feltárjuk a kedvezőtlen hatások mérséklésére alkalmas lehetőségeket. 

 

1.4. A tanulmányterv készítése során számba vett változatok ismertetése és 
elvetésük indokai 

A Veresegyház elkerülő nyomvonalának kijelölésére, építésére a természetvédelmi és az építési 
kötöttségekből adódóan egy relatív szűk 150-200m-es sáv áll rendelkezésre, a változatok mind 
ezen belül kerültek feltárásra. Az egyes változatok nem határolódnak el egymástól a megszokott 
módon, hanem egymással építőelem-szerűen kompatibilisek, csomóponttól csomópontig 
szakaszolva kiválaszthatóak. 

1. táblázat Az egyes szakaszhatárokat meghatározó elemek, szakaszhatároló és szakaszközi 
csomópontok 

Sorszám Szelvényszám Megnevezés Keresztezett elem A csomópont típusa 

1. 0+000 
Mogyoród-Szada úttal alkotott 

kezdő csomópont 
21109 j. ök. út 

szintbeli ’T’ csomópont 
balra kanyarodó sávval 

2. 0+930 MGT gázfogadó állomás   

3. 3+259 tervezett Hajó utca csatlakozása Hajó utca 
szintbeli ’T’ csomópont 
balra kanyarodó sávval 

4. 3+939 
Sződ-Rákos patak Mogyoródi 
mellékágának keresztezése híd 

műtárggyal 
Folyás patak  

5. 4+283 Budapest-Vácrátót-Vác MÁV  71. sz. vonal 
meglévő szintbeli átjáró 

átépítése 

6. 4+522 Patak utca csomópontja Patak utca 
négyágú körforgalmi 

csomópont 

7. 4+909 
tervezett Mogyoródi utca és 

Kisrét utca csatlakozása 
Mogyoródi utca Kisrét 

utca 
négyágú körforgalmi 

csomópont 
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Sorszám Szelvényszám Megnevezés Keresztezett elem A csomópont típusa 

8. 6+285 
Csomád-Veresegyház összekötő 
út, és Kisrét utca csatlakozása 

2102 j. ök. út 

Kisrét utca 

ötágú körforgalmi 
csomópont 

9. 7+969 
Csomád-Örbottyán ök. úttal 

alkotott záró csomópont 
2103 j. ök. út 

szintbeli ’T’ csomópont 
balra kanyarodó sávval 

 

Az épített környezeti kötöttségek révén egyes elemek, csomópontok kiemelt jelentőségűek 
abból a szempontból, hogy minden egyes nyomvonalváltozat esetén az elemen át kell haladni. 
Ezért ezeket szakaszhatároknak tekintve a választott nyomvonal ez egyes szakaszokon 
kiválasztott nyomvonalváltozatok összeállításával épül fel.  

2. táblázat A lehetséges nyomvonalváltozatok szakaszai, és az azokon választható változatok 

Sorszám Szelvényhatárok 
Változat 
jelölése 

A változat leírása 

1. 0+000 – 0+930 1. 
Az MGT földgázfogadó állomás megközelítésére épített, jó 

minőségű útszakasz működik, ez felhasználásra kerül, a szakaszon 
alternatív lehetőséget nem is vizsgáltunk. 

2. 0+930 – 4+522 

1. 
A burkot szakasz végétől a lehető legközelebb vezető nyomvonal 

az MGT földgázszállító vezeték és a Barátság I. kőolajvezeték 
nyomvonalához.  

2/A. 
A burkolt szakaszt követő földút nyomvonalát követve egy 

nagyvonalú nyomvonalvezetés terve, mely a 71. sz. vasútvonalat 
merőlegesen, külön szintben keresztezi. 

2/B. 
A burkolt szakaszt követő földút nyomvonalát követi, de a Folyás 

patak szelvényéig érve nagyjából visszatér a legközelebbi 1. sz. 
nyomvonalhoz. 

2/C. 
A burkolt szakaszt követő földút nyomvonalát követi, a meglévő 
Szada mellé visszatérő földút nyomvonalát a tervezési sebesség 
kötelmeihez képes leghamarabb visszatér az 1. nyomvonalhoz. 

3. 4+522 – 6+285 

1. 

A tervezett Mogyoródi utca és Kisrét utca csatlakozásáig ez az 
egyetlen lehetséges változat, ugyanakkor onnan a GE előtti Kisrét 
utca érintetlenül megmarad, és vele szemben a vízfolyás túloldalán 
egy párhuzamos út építésével alakul ki az elkerülő nyomvonala és 

marad érintetlen a GE forgalmi rendje. 

2/A. 
A tervezett Mogyoródi utca csatlakozásától a Kisrét utca 

felhasználásával, átépítésével biztosítanánk az elkerülő forgalom 
kiszolgálását és a meglévő funkciók megtartását. 

4. 6+285 – 7+969 

1. 
Az Csomád-Őrbottyán összekötő utat Csomádtól távolabb éri el, 

ez a változat inkább a Sződliget irányába történő folytatást 
szolgálja. 

2. 
Az Csomád-Őrbottyán összekötő utat Csomádhoz közelebb éri el, 

ez a változat inkább a Göd irányába történő folytatást szolgálja. 
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• Az 1. szakaszon alternatíva nélkül az 1. változat kerül kiválasztásra. Környezet- és 
természetvédelmi szempontok figyelembe vételére nem volt szükség, érzékeny területek 
(leginkább zaj- és természetvédelmi szempontból) nem találhatók a nyomvonal 
hatásterületén. 

• A 2. szakaszon a 2/C. változat kerül kiválasztásra, mert ez a változat használja fel 
leginkább a jelenleg is közlekedésre kijelölt felületeket, és mivel a lehetséges legközelebb 
vezet mégis a stratégiai energiavezetékekhez, ezért a meglévő elválasztó hatást a 
legkevésbé fokozza, ezzel marad Veresegyház Ny-i oldalán a legtöbb hasznosítható 
terület. A kiválasztás szempont-rendszerének része volt, hogy a tervezett nyomvonal a 
lakott területektől minél távolabb vezessen, csökkentve annak zajterhelését. A 
nyomvonal kiválasztása során az előzetes zajvédelmi számítások minimálisan 110 m-ben 
határozták meg a lakott területek nyomvonaltól való távolságát. A kiválasztott 2/C 
változat ebben a távolságban vezet. 
Természetvédelmi szempontból elvárás volt a kiválasztott nyomvonal szakasz felé, hogy 
a 3+942 – 4+106 km sz. közötti szakaszon az „Ivacsi láprét” néven ismert „ex lege” 
lápterületet ne érintse. A láprét 64 m hosszon közvetlenül határos a kiválasztott 
nyomvonallal. 

• A 3. szakaszon az 1. változat kerül kiválasztásra, mert a GE a 2×2sávosra épített Kisrét 
utcát gyakorlatilag teljes felületen felhasználja kamionparkolás és megközelítés céljára. 
Ezt a felhasználási jelleget annak szolgáltatási szintcsökkenése nélkül nem lehet átépíteni 
úgy, hogy meg tudjon felelni az elkerülő céljára is. A területfoglalás szempontjából 
előnyösebb lett volna, ha a tervezett nyomvonal nem vesz igénybe új, nem közlekedési 
célú felületeket, de környezet – és természetvédelemi konfliktust a kiválasztott 
nyomvonal-szakasz nem hordoz magában. 

• A 4. szakaszon a 2. változat kerül kiválasztásra, mert ez szolgálja jobban a térségi 
önkormányzatok elképzelését. A műszaki tanulmányterv kidolgozása során a nyomvonal 
szakasz közelségében található lakóingatlanok védelme érdekében előzetes 
zajszámításokat végeztünk, melynek során megadtuk azt a minimális távolságot, amely 
mellett nem várható zajvédelmi konfliktus. A kiválasztott nyomvonal többé-kevésbé 
ebben a távolságban vezet. 
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2. A TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY RÉSZLETES LEÍRÁSA 

2.1. A létesítmény alapadatai 

A tervezési osztály, a törzshálózati kategória, a területi elhelyezkedés és a környezeti 
körülmények alapján a tervezett út kategóriája: K.V.B. összekötő út. A nyomvonalra érvényes 
tervezési sebesség: 70 km/h. 

2.1.1. Tervezési paraméterek 

- útkategória: K.V.B. 

- tervezési sebesség: 70 km/h 

- Veresegyház nyugati irányú elkerülése 2×1 forgalmi sávos úttal 

- kiinduló pont a 21109 jelű összekötő út 4+110 km szelvénye, végpont a 2103 jelű 
összekötő út 1+407 km szelvénye 

- szintben keresztezni a 71 sz. Budapest-Vácrátót-Vác vasútvonalat annak 166+50 hm 
szelvényében 

- műtárggyal keresztezi a Folyás-patakot 

- szintbeli csomópont kialakítási lehetőségek vizsgálata az érintett országos közutakkal, és 
önkormányzati kezelésű utcákkal. 

 

2.1.2. A tevékenység volumene 

A nyomvonal változat hossza: 7 969 m 

2.1.3. Vízszintes és magassági vonalvezetés 

Vízszintes nyomvonalvezetés 

A nyomvonal a 21109 j. Mogyoród-Szada összekötő út 4+110 km szelvényétől indul a jelenleg 
is meglévő csomóponttól. A szakasz a meglévő burkolatot követve egyenesen halad 1,624km 
hosszon. Ezt követően marad a nyomvonal a meglévő földút nyomvonalán. Egy 340 m hosszú 
egyenes szakaszt követően egy 70 km/h-s tervezési sebességnek megfelelő R=180 m sugarú 
ellenív-párral tér a nyomvonal az MGT földgázszállító vezeték mellé, annak védőtávolságát 
figyelembe véve.  

Az energiavezetékek nyomvonalát követve folytatódik a nyomvonal.  

A tervezett Hajó utca tervezett csomópontjától a Sződ-Rákos patak Mogyoródi mellékágának 
keresztezéséig Beruházói adatszolgáltatás alapján 5 m magas zajárnyékoló töltés épül. 

A tervezett nyomvonal a 3+942 – 4+106 km sz. közötti szakaszon érinti (közvetlenül a határán 
halad) az „Ivacsi láprét” néven ismert „ex lege” lápterületet, majd egy hosszú egyenes szakaszt 
követően egy bal ívvel fordul a meglévő szintbeli vasúti átjáró felé. A bal ív után egy jobb ívű 
iránytöréssel korrigált 827 m hosszú egyenes szakasz vezet át a Patak utca csomópontján a 
Mogyoródi utca - Kisrét utca csomópontjáig.  

A csomópont geometriai kialakítása miatt a tengely egy bal-, majd egy jobb ívvel tér vissza a 
Kisrét utcával párhuzamos irányba. 

A Csomád-Veresegyház ök. út, illetve a Kisrét utca ötágú körforgalmát egy két bal ívvel éri el. 
A körforgalom után a túlsó irányba egy bal- és jobb ívvel folytatódik.  
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A tervezett nyomvonal a meglévő földút vonalát 303 m hosszon követi, majd egy 60 km/h-nak 
megfelelő jobb ívvel térünk el Csomád irányától. A nyomvonal alacsonyabb sebességű 
geometriájának az az oka, hogy a 6+835 km szelvényben keresztezi a nyomvonal az MGT 
földgázszállító vezetéket, és a nyomvonal a gázvezeték meglévő emelt védelmi szintű szakaszán 
haladjon keresztül, elkerülendő az újabb költséges gázkiváltást. 

Egy 220 m-es egyenes szakaszt követően fordul a nyomvonal a Csomád-Őrbottyán összekötő 
út felé egy bal ívvel. A nyomvonal egy 385 m-es egyenes szakasz után egy bal ívvel éri el a záró 
csomópontot. 

Magassági nyomvonalvezetés 

A tervezett kialakítások magassági vonalvezetését tekintve a terephez és a keresztezésekhez 
igazodó hossz-szelvényt terveztünk. 

A magassági vonalvezetés dombvidéki jellegű. A szakasz kezdetétől 0,36-2,25% változó 
hosszesésű szakaszokkal esik a patak völgyéig. A nyomvonal legmélyebb pontja a vasúti 
keresztezés környékén található. Ettől kezdve a nyomvonal 0,79-2,37% közötti változó 
mértékben emelkedik Csomád határáig, ahonnan a Csomád-Őrbottyán összekötő úti 
csatlakozásig újra csökken a magassága. 

2.1.4. Keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett létesítmény a folyópálya szakaszokon 2×1 forgalmi sávval, 3,25 m sávszélességgel 
épül. A haladó sávok szélén 0,25 m-es biztonsági sáv van, aminek szélessége beleszámít a 
padkába, ami így 2,00 m-es, az épített burkolaton kívüli nemesített padka szélessége 1,75 m, 
oldalesése 5,00 %. Az út koronaszélessége 10,50 m. A burkolat oldalesése kétoldali 2,50 %, 
ívben túlemeléssel maximum 7,00 %.  

 

1. ábra Mintakeresztszelvény 
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2.1.5. Tervezett csomópontok 

3. táblázat Tervezett csomópontok 

Sorszám Szelvényszám Megnevezés Keresztezett közút A csomópont típusa 

1. 0+000 
Mogyoród-Szada úttal alkotott 

kezdő csomópont 
21109 j. ök. út 

szintbeli ’T’ csomópont 
balra kanyarodó sávval 

2. 3+259 tervezett Hajó utca csatlakozása Hajó utca 
szintbeli ’T’ csomópont 
balra kanyarodó sávval 

3. 4+522 Patak utca csomópontja Patak utca 
négyágú körforgalmi 

csomópont 

4. 4+909 
tervezett Mogyoródi utca és 

Kisrét utca csatlakozása 
Mogyoródi utca Kisrét 

utca 
négyágú körforgalmi 

csomópont 

5. 6+285 
Csomád-Veresegyház összekötő 
út, és Kisrét utca csatlakozása 

2102 j. ök. út 

Kisrét utca 

ötágú körforgalmi 
csomópont 

6. 7+969 
Csomád-Őrbottyán ök. úttal 

alkotott záró csomópont 
2103 j. ök. út 

szintbeli ’T’ csomópont 
balra kanyarodó sávval 

 

1. csp.: A 21109. j. összekötő úttal alkotott meglévő szintbeli csomópont átépítését terveztük 
balra kanyarodó sáv létesítésével. A többlet sáv helyigényét a Gödöllő-Szada összekötő út 
kétoldali szélesítésével biztosítjuk. 
Természetesen lehetőség van akár körforgalmú csomópont kialakítására is, ami az elkerülő út 
csatlakoztatását jobban szolgálja, mint a bemutatott alárendelt irányú csatlakozás. Ennek 
lehetőségét a későbbi tervfázisban még vizsgálni szükséges. 
A tervezett megoldásban egy „elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblával szabályoznánk az 
elsőbbségi viszonyt. 
 
2. csp.: A 3+259 km szelvénybe tervezett Hajó utca kiépítésével elsősorban Szada átkelési 
szakaszának helyzete javul. Jelenlegi elképzelés szerint egy sima alárendelt ’T’ csatlakozásként 
oldottuk meg az utca kapcsolatát, de itt is szükségessé válhat a Ny-i oldal bekapcsolása, átjárási 
lehetőség, és ezzel a negyedik ág megépítése. Ebben az esetben már megfontolandó a 
körforgalmi csomópont választása. 
 

3. csp.: A 4+522 km szelvénybe a Patak utca nyomvonalát a jelenlegi helyéről É-i irányba el 
kellett húzni, hogy a körforgalom elkerülő ága ne érintse a szomszédos ingatlanokon 
elhelyezkedő termálkút, ill. a túloldali szennyvíztelep létesítményeit.  
Ezzel a kiinduló geometriai változtatással terveztük a négyágú körforgalmat a meglévő utca 
mellé. Ez a megoldás a kivitelezés ütemezése szempontjából is előnyös, így az új csomópont 
zavartalanul meg tud épülni az utca forgalmának fenntartásával.  
A körforgalmat Rk= 18 m sugárral, 6,0 m sávszélességgel terveztük. 
 
4. csp.: A 4+909 km szelvényben a Mogyoródi utca meghosszabbításával alkotott 
csomópontjába befordítottuk a Kisrét utca túlsó végét, így a GE forgalma a telephelyéről 
mindkét irányba fel tud hajtani az elkerülőre többletút megtétele nélkül.  
A csomópontba egy Rk= 18m sugarú, 6,0 m sávszélességű négyágú körforgalmat terveztünk.  
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5. csp.: A 6+285 km szelvényben a meglévő 2102 jelű Csomád-Veresegyház összekötő út – 
Kisrét utca csomópontját alakítottuk át egy Rk= 18m sugarú, 6,0 m sávszélességű ötágú 
körforgalommá. 
A csomópont középpontját, és az egész csomópontot itt is a meglévő geometria mellett 
helyeztük el, ami az ágak eloszlása, és az építési ütemezés egyszerűsítése miatt szükséges. 
 
6. csp.: A 7+969 km szelvényben a meglévő 2103j. Csomád – Őrbottyán összekötő út 1+407 
km szelvényébe csatlakozunk. Ide a kezdő csomóponthoz hasonló balra kanyarodó sávos ’T’ 
csomópontot terveztünk az elkerülő út elsőbbségi alárendelésével.  
Indokolt ugyanakkor eleve egy négyágú körforgalom építésének megvizsgálása, a folytatólagos 
szakasz könnyebb csatlakoztatásának érdekében. 
 

2.1.6. Keresztezések 

Vasúti keresztezés 

4+283 km sz. a tervezett összekötő út átvezetése történik a 71 sz. Budapest-Vácrátót-Vác 
167+47 hm szelvényben levő szintbeli átjárón, annak átépítésével. 

Jelenleg a 167+47 hm szelvényben levő 5,2 m hosszú vezetősínes, aszfalt burkolatú, biztosítás 
nélküli vasúti átjáró a vasútvonal egyenes pályaszakaszán található, a keresztezés szöge 80°. 

A 71. sz. vasútvonal rekonstrukciója szerepel a MÁV Zrt. fejlesztési terveiben. A tervezett 
korszerűsítésnek, mely a jelenlegi egy vágány mellé a hiányzó második vágány megépítését is 
tartalmazza, a megvalósítási ideje ismeretlen, egyenlőre semmilyen programban sem szerepel. 

A tervezett keresztezéshez viszonylag közel, jelenleg két további szintbeli átjáró is üzemel: a 
167+47 km szelvényben a Medveparkhoz vezető Patak utca, és a 189+35 km szelvényben levő 
2104j ök. út, a veresegyházi Fő út. Éppen ezért, és a vasúti forgalom fokozott visszaduzzasztó 
hatására indokolt megvizsgálni a tervezett elkerülő külön szintű megoldását, még, ha 
gazdaságilag ez jelentős többlettel jár is. 

Földút keresztezések 

A tervezett nyomvonal számos földutat keresztez. A földút keresztezések sorsát felül kell 
vizsgálni az ingatlan megközelítések biztosítása szempontjából. A megmaradó keresztezések 
esetében sárrázó burkolat építése szükséges a földutakról való ráhajtás érdekében. A beruházás 
keretén belül a jelentősebb földutak korrekciós nyomvonalának kiépítése szükséges. 

 

2.1.7. Kerékpárutak 

A tervezett elkerülő úthoz nem kapcsolódik kerékpárút. 
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2.1.8. Közművek 

Jelen (tanulmánytervi) tervfázis során a közműkeresztezésekről alábbi információkkal 
rendelkezünk: 

Vízvezeték: 

 érinti 

 vezeték védelembehelyezési- és kiváltási terv, engedélyeztetés 

 védelembe helyezés és kiváltás 

Szennyvízvezeték: 

 érinti 

 vezeték védelembehelyezési- és kiváltási terv, engedélyeztetés 

 védelembe helyezés és kiváltás 

Vezetékes távközlési hálózat: (telefon, kábel TV, internet, optikai távközlési kábel) 

 érinti 

 vezeték védelembehelyezési- és kiváltási terv, engedélyeztetés 

 védelembe helyezés és kiváltás 

Elektromos légvezetékek: 

 beavatkozással nem érintettek, védőtávolságok tartandók 

Nagynyomású földgáz vezeték: (Magyar-Szlovák MGT földgáz vezeték) 

 érinti: 0+904 km sz., 0+927 km sz., 3+259km sz., 3+827km sz., 6+835km sz. 

 vezeték kiváltási terv, engedélyeztetés kétoldalú megállapodás alapján 

 kiváltás kétoldalú megállapodás alapján 

Kőolaj vezeték vezeték: (MOL Barátság I. kőolaj vezeték) 

 érinti: 3+259 km sz. 

 vezeték kiváltási terv, engedélyeztetés kétoldalú megállapodás alapján 

 kiváltás kétoldalú megállapodás alapján 

 

Alábbiak alapján előzetes vizsgálat kötelesek az egyes közművek: 

A 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének alábbi pontjai rendelkeznek az 
előzetes vizsgálat köteles vezetékekről: 

76. Villamos vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)
 légvezetéknél 20 kV-tól 

77. Földgázelosztó vezeték 40 bar-ra tervezett üzemi nyomástól 

A fenti pontokat a 3. számú melléklet 131. pontja egészít ki, az alábbiak szerint 

131. Az 1. számú melléklet 32., 36-37., 41., 47. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 76-
79., 86-88., 95., 102., 104. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) 
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pont ac) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. 
és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása 

A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja az alábbiak szerint értelmezi a jelentős módosítást: 

ac)21 a 3. számú melléklet 131. pontjában felsorolt tevékenységnek az alábbiakban megadott 
megváltoztatása: 

aca) a tevékenység volumene a megvalósítására vonatkozó korábbi engedélyben meghatározott 
mértéket legalább 25%-kal meghaladja, 

acb) új vasúti pálya létesül, 

acc) új forgalmi sáv létesül, kivéve, ha az csak le- vagy felhajtó- vagy kapaszkodó sáv, 

acd) vezeték nyomvonalának megváltoztatása védett természeti területen, 

ace)22 a nyomvonal olyan megváltoztatása, ami miatt a hatásterület védett természeti területet, 
Natura 2000 területet, barlang védőövezetét, vízbázis védőövezetét vagy régészeti érdekű 
területet fog érinteni, 

acf)23 a nyomvonal olyan megváltoztatása, ami miatt országhatáron átterjedő jelentős 
környezeti hatás feltételezhető; 

A fenti előírások és a jelenleg rendelkezésre álló információink alapján valószínűsítjük, hogy az 
olaj- és gázvezetékek esetében történnek olyan kiváltási munkálatok, melyek előzetes vizsgálat 
kötelesek.  

A vezetékek kiváltási terveinek birtokában és a vezetékjogi eljárások során az EVD 
készítésének kötelezettségét pontosítani kell. 

 

2.2. Az építés és a használatba helyezés megkezdésének várható időpontja 

2018 vége az üzembe helyezés várható időpontja. 

 

2.3. A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület 
használatának jelenlegi és a településrendezési tervben rögzített 
módja 

2.3.1. Terület igénybevétel 

A tervezett nyomvonal által igénybevett területet a szabályozási előírások szerint 20,00 m. A 
ténylegesen igénybevételre kerülő szélesség azonban nagymértékben függ a terepviszonyok és a 
tervezett útpálya magassági vonalvezetésétől. 

A tervezett nyomvonal teljes hossza: 7, 969 km. 

Az igénybevett terület megközelítően: 15,9 ha 

Az útépítési engedélyezési tervek kidolgozása során készül a terület-igénybevételi terv is, mely 
pontosan tartalmazza a szükséges igénybevett területek nagyságát és tulajdoni viszonyait. 

A tervezett elkerülő út megvalósításánál természetesen számolni kell a földterületek 
megszerzésével is. Az új útpálya nem alakítható ki tisztán önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokon.  
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2.3.2. A nyomvonal által érintett művelési ágak és megoszlásuk 

4. táblázat A nyomvonal által érintett művelési ágak és megoszlásuk 

Művelési ág Terület (ha) 

út 7,43 

szántó 7,8 

szennyvíztározó 0,9 

gyep 0,49 

erdő 0,97 

 

2.3.3. Erdőterületek igénybevétele 

A vizsgált nyomvonal által érintett erdőterületeket a NÉBIH naponta frissülő online 
erdőtérképe alapján határoztuk meg. Az adatbázis alapján a nyomvonal az alábbi erdőterületeket 
érinti. 

5. táblázat Érintett erdőterületek 

Helység Erdőtag Részletjel 
Érintett terület 

(ha) 
Rendeltetés Védettség 

Veresegyház 38 I 0,34 Természetvédelmi 
Védett természeti 

terület 

Veresegyház 44 C 0,14 Műtárgyvédelmi 
Nem védett 

terület 

Veresegyház 44 A1 0,05 Műtárgyvédelmi 
Nem védett 

terület 

Veresegyház 45 A 0,04 Műtárgyvédelmi 
Nem védett 

terület 

Veresegyház 46 A 0,29 Településvédelmi 
Nem védett 

terület 
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2.4. Forgalmi vizsgálat 

A fejlesztés forgalmi vizsgálatát alapadatként kaptuk, melyet a tanulmányterv kidolgozásához 
készítettek. 

A tervezési terület közúthálózati modelljét külön tervben vizsgálták a VISUM és VISSIM 
programok segítségével. A forgalmi munkarész külön dokumentációban, a műszaki 
tanulmányterv részét képezi. 

A terjedelem miatt jelen fejezetben rövid összefoglalást adunk: 

Az érintett elkerülő út megvalósulásának időpontját 2018 évre prognosztizáltuk. A távlati 
forgalom előrebecslését 2031-re vonatkoztatva adtuk meg, figyelembe véve a vonatkozó 
kormányhatározatokban, valamint az NKS-ben (Nemzeti Közlekedési Stratégia) foglalt közúti 
fejlesztések megvalósulását. 

Ennek megfelelően a modellben alkalmazott időtávok: 

A tervezés éve, illetve az attól számított +15 év. 

A vizsgálatok 3 különféle nyomvonalváltozat esetében kerültek elvégzésre. 

1. nyomvonalváltozat: 2102. jelű út és 21109. jelű út között megvalósuló változat. 

2. nyomvonalváltozat: 2103. jelű út és 21109. jelű út között megvalósuló változat. 

3. nyomvonalváltozat: 2103. jelű út és 21109. jelű út között megvalósuló változat az M3 

autópálya bekötésével a Jakab pusztai pihenőnél 

(A szelvényezést a tanulmányterv kidolgozása közben a Tervezők megfordították.) 

Mindhárom nyomvonalváltozat 3 helyen csatlakozik a helyi úthálózathoz az alábbi utcákon 
keresztül, melyek kiépítése a projekt megvalósításával egyidejűleg történik: Mogyoródi út, Patak 
utca, Hajó utca. A csatlakozásoknál körforgalmú csomópontok tervezettek. 

A modellezési eredmények alapján látható, tervezett elkerülő út Veresegyháza belterületén 
áthaladó 2102, 2104 jelű utak, illetve a 21109 jelű út esetében csökkentik jelentősebb mértékkel 
azok forgalmi terhelését. 

A tanulmánytervben az 1. változat által vizsgált nyomvonal került kidolgozásra. 

Megjegyezzük, hogy valamennyi változat esetén a Patak utcán, a Hajó utcán és a Mogyoródi 
utcán a jelenlegi közúti forgalomhoz képest megnövekedett forgalmi terhelés várható. 

Mivel ez az 1. (továbbtervezett) változat esetében különösképpen igaz, az EVD kidolgozása 
során megvizsgáltuk a megnövekedett forgalmi terheléssel érintett 3 utca esetében a 30 km/h-s 
sebességcsökkentés hatását is, mint alternatíva. 

A zaj- és levegővédelmi fejezetek e két forgalmi modell által adott eredményeket felhasználva 
mutatják be a környezeti hatásokat. 
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2.5. Kapcsolódó műveletek: az építés főbb anyagfelhasználása, becsült 
mennyiségek, anyagnyerő helyek, bányák 

Jelen tervezési fázisban nem ismert a leendő Kivitelező, így az organizáció sem, amelynek része 
a szállítási útvonalak részletezése. Az építéshez szükséges földanyagot a leendő Kivitelező az 
ország bármely anyagnyerőhelyéről szállítathatja, olyan jogszabályi kötöttsége nincsen, hogy a 
legközelebbi bányatelekről kell azt elvégeznie. Az anyagnyerőhely, vagy helyek pontos 
megválasztása a kivitelezés előtt fog megtörténni, amikor a kivitelezésre vállalkozó cég fölméri, 
hogy az építéshez szükséges előírt mennyiségű és minőségű földanyagot melyik bányatelek, vagy 
bányatelkek tudják biztosítani. Ezen fölmérés alatt alapvető, de nem egyedüli szempont a bányák 
építési területhez való közelsége. A gyakorlatban sok esetben nem az építési területhez 
legközelebb eső anyagnyerőhelyek vannak kiválasztva, mivel előfordulhat például, hogy az adott 
bányatelek nem tud olyan minőségű földanyagot szolgáltatni, amelyre szüksége van a leendő 
Kivitelezőnek. 

A fentiek ellenére – a jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve – kiválasztottunk néhány, az 
építési területhez közelebb eső olyan anyagnyerőhelyet, amely érvényes működési engedéllyel 
homokot nyer ki, majd megvizsgáltuk, hogy az onnan történő beszállítás milyen hatásokkal 
járhat. 

A szállításnál figyelembe kell venni a környezet adottságait, lehetőség szerint kerülni kell a lakott 
területeket és a természetvédelmi szempontból értékes területeket is. 

Az építéshez használt földet, homokos kavicsot és tört szemcséjű anyagot lehetőleg már 
meglévő bányából kell biztosítani. A szükséges anyagok lelőhelyeit és a beszállítás módját a 
későbbi tervfázisok geotechnikai vizsgálatai, előírásai, valamint a beépítendő burkolatokra és 
anyagokra vonatkozó előírások alapján a Kivitelező dönti el. 

A jelen munkarész értékelésekor az alábbiakat feltétlenül szükséges figyelembe venni. 

- Az anyagnyerőhelyek jelen dokumentációban való kiválasztásának szempontjai között 
szerepelt, hogy 

- rendelkezzenek érvényes működési engedéllyel; 

- az építési területhez a lehető legközelebb essenek; 

- a kitermelt nyersanyagok között szerepeljen a homok. 

- Az anyagnyerőhelyek jelen dokumentációban való kiválasztásainak szempontjai között 
nem szerepelt, hogy 

- rendelkeznek-e kellő mennyiségű kívánt földanyaggal; 

- rendelkeznek-e kellő minőségű kívánt földanyaggal; 

- a kis távolsággal messzebb levő anyagnyerőhelyeken az esetleges árkedvezmények, 
amelyek befolyásolhatják a leendő Kivitelező választását; 

- egyéb olyan kedvezmények, amelyek befolyásolhatják a leendő Kivitelező 
választását. 

- A jelen dokumentációban kiválasztott anyagnyerőhelyek tényleges, Kivitelező általi 
kiválasztása teljesen bizonytalan jelen tervfázisban. 

- A kiválasztott bányatelkektől az építési helyszínekre vezető szállítási útvonalak is 
bizonytalanok, mivel bizonytalanok maguk a bányatelkek is. 
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- A jelen dokumentációban megadott bányatelkek a fentiek értelmében nem tekinthetőek 
részünkről megalapozott javaslatnak, kizárólag a hatályos jogszabályi megfelelés 
érdekében mutatjuk ezeket be. 

- A jelen dokumentációban elvégzett vizsgálat megbízhatósága a fentiek alapján csekély, 
javasoljuk, hogy a leendő Kivitelező készítsen építés alatti környezetvédelmi tervet, 
amelyben térjen ki az általa kiválasztott bányatelkekre, és a szállítási útvonalakra – az építés 
alatti környezetvédelmi tervet elbírálásra nyújtsa be a területileg illetékes Járási Hivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának/Osztályának. 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) internetes oldalán elérhető 
bányászati területek legfrissebb nyilvántartása alapján, a tervezési területhez legközelebb az 
alábbi anyagnyerőhelyek találhatóak, amelyből a tervezett létesítmények megvalósítása (építése) 
alatt várható anyagszállítás. A táblázatban szereplő bányatelkek kizárólag tervezői javaslatok 
(közelségük miatt), hatósági előírásban rögzítésüket nem ajánljuk. 

6. táblázat A tervezési terület környezetében található lehetséges, legközelebb eső anyagnyerő 
helyek felsorolása, az MBFH 2017.02.10-i nyilvántartása alapján 

Bányatelek 
megnevezése 

Művelési 
mód és 
jelleg 

Terület 
[km2] 

Nyers-
anyag 

Bányavállalkozó (jogosított) 
megnevezése és címe 

Beszállítások során 
várhatóan érintett 

közutak 

Szada I. - homok 
külfejtéses 
működő 

bányatelek 
0,0736 homok Kapirgálógép Kft. 

a tervezett elkerülő út 
nyomvonala 

Göd II. - homok 
külfejtéses 
működő 

bányatelek 
0,2312 homok 

DŰNE SZEKTOR 
Bányászati és Kereskedelmi 

Kft. 

földutak, 
Csomád, Liget utca, 

Csomád, Esztergály utca, 
2102 j. összekötő út 
(18+387 – 19+287) 
2103 j. összekötő út 

(0+000 – 0+635) 
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2. ábra A tervezési területhez legközelebb eső lehetséges bányatelkek elhelyezkedése 

A bemutatott bányatelkekről az építési területek a fenti táblázat szerinti közutakról 
megközelíthetőek. A felsorolt közutak érintett útszakaszai közül kiválasztottuk a legnagyobb 
forgalmúakat. A forgalmi adatok a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság által 2016. júniusban kiadott „Az országos közutak 2015. évre vonatkozó 
keresztmetszeti forgalma” c. kiadványa (a továbbiakban: OKA) alapján lettek megállapítva. A 
beszállítások környezeti hatásai közül részletesebb vizsgálatokat a levegőtisztaság-védelmi, 
valamint a zaj- és rezgésvédelmi fejezetekben végeztünk, a felhasznált forgalmi adatokat az 
alábbi táblázatban foglaltuk össze. 
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7. táblázat A feltételezett szállítási útvonalak forgalmi adatai, mint alapterhelés 

Közút 
megnevezése 

Figyelembe 
vett kezdő- 
és végszel-

vény 

I. 
akusztikai 

jármű-
kategória 

nappal 
(6:00-22:00) 

[jármű/ 
napszak]* 

II. 
akusztikai 

jármű-
kategória 

nappal 
(6:00-22:00) 

[jármű/ 
napszak]* 

III. 
akusztikai 

jármű-
kategória 

nappal 
(6:00-22:00) 

[jármű/ 
napszak]* 

3,5 t 
alatti 

járművek 
mértékadó 

óraforgalma 
[jármű/ 
MOF]** 

autó-
buszok 

mértékadó 
óraforgalma 

[jármű/ 
MOF]** 

3,5 t 
feletti 

járművek 
mértékadó 

óraforgalma 
[jármű/ 
MOF]** 

Csomád, Liget 
utca, 

Esztergály 
utca (21108 j. 
bekötő út)*** 

0+000 - 
1+102 

386 28 18 48 2 4 

2102 j. 
összekötő út 

18+391 - 
19+287 

3697 131 48 449 13 7 

2103 j. 
összekötő út 

0+000 - 
0+635 

2505 116 32 307 6 8 

* Az akusztikai járműkategóriákba sorolás a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet, a napszak szerinti felosztás az 
ÚT 2-1.109 Útügyi Műszaki Előírás szerint került elvégzésre. 
** A mértékadó óraforgalom a napi forgalom 11%-ában került meghatározásra. 
*** A felsorolt utcákra vonatkozóan nem állt rendelkezésre forgalmi adat, így az utcák forgalmának a valószínűleg 
nagyobb forgalmú párhuzamos 21108 j. összekötő út forgalmát becsültük. 

 

A fenti táblázat adatai felfele történő kerekítéssel lettek meghatározva, minden lépésben a 
biztonság irányába való eltéréssel. A zajhatásokkal járó munkavégzést, valamint a nagyobb 
volumenű szállítási tevékenységeket az éjszakai megítélési időben (22:00-6:00) nem javasoljuk, 
ezek tiltása fontos védelmi intézkedés. A nappali forgalom hányadát akusztikai 
járműkategóriánként rendre 91,4%, 87,9% és 86,4%-ban, a mértékadó óraforgalom hányadát 
11%-ban határoztuk meg, amelyeket az OKA napi forgalmi adataiból származtatunk. A 
bemutatott feltételezett szállítási útvonalakon várhatóan nem lesznek nagyobb forgalmi 
alapterhelések. A fenti alapterhelésekre nagyobb földmunkák esetében 6 db, míg kisebb 
földmunkák esetében 2 db 3 tengelyes, 8 m3 platóval rendelkező tehergépjármű megfordulásával 
számoltunk óránként (12, illetve 4 elhaladás), mint további terhelés. A vizsgálat során kizárólag 
a nagyobb volumenű beszállításokra végeztünk számításokat. 

A fentieknek megfelelően a szállítási tevékenységgel a III. akusztikai járműkategória értéke napi 
10 óra munkaórával számolva +120 elhaladással növekszik, míg a 3,5 tonna feletti járművek 
mértékadó óraforgalma +12 elhaladással. 

A tervezett létesítmények megvalósításához, építéséhez a bemutatott bányatelkek, mint 
anyagnyerőhelyek alkalmasak lehetnek. A dokumentációban a későbbi fejezetekben 
megvizsgáltuk, hogy amennyiben ezekből a bányatelkekről kerül beszállításra az építési területre 
a szükséges földanyag, úgy annak milyen környezeti hatásai lesznek várhatóan. 
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2.6. Az építés és üzemeltetés főbb munkafolyamatai, felhasznált főbb 
veszélyes anyagok 

Az építés főbb munkafolyamatai 

Az út és műtárgyai megvalósításához szükséges terület megszerzése után a régészeti feltárás és 
a lőszer-mentesítés munkálatait kell elvégezni. 

A terület-előkészítés után az irtási- és a földmunkák végrehajtása következik, majd a keresztező 
vagy az úttal párhuzamos közművezetékek kiváltása, építése. A földmunkákkal párhuzamosan 
készítik az útkeresztezések korrekciós munkáit és az érintett terület víztelenítését. Az útépítés 
által érintett közművek kezelőitől, a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 5.§ alapján közmű-
egyeztetési hozzájárulást kell beszerezni. 

Az előzőekben jelzett munkákat követi az útpályaszerkezet és a műtárgyak építése, továbbá a 
szükséges környezetvédelmi létesítményeinek megvalósítása. 

Az útépítés tartalmazza a KRESZ táblák, az útbaigazító táblák telepítését, hóvédelemhez 
szükséges létesítményeket. 

A levegőtisztaság-védelmi, valamint a zaj- és rezgésvédelmi fejezetek a terhelőbb 
munkafolyamatokra vonatkozóan részletes számításokkal mutatja be a várható terheléseket. 

 

Az üzemeltetés főbb munkafolyamatai  

A közutak fenntartásának és üzemeltetésének általános szabályait az Országos Közutak Kezelési 
Szabályzata tartalmazza.  

Az utak üzemeltetése során általában az alábbi munkafolyamatok adódnak: 

- Téli síkosság mentesítés – az utak téli síkosság mentesítésének technológiáját a téli 
üzemeltetési tervben kell rögzíteni. 

- Kaszálás, árokkarbantartás – füves területeket a korona élen kívül legalább évente 
kétszer kell kaszálni, a korona élen belül pedig legalább évente négyszer. Az árok 
karbantartása részben a benövő növényzet és a hordalék eltávolítását, részben szemét, 
uszadék összegyűjtését jelenti. 

- Burkolatfestés, korlátok, forgalomtechnikai berendezések karbantartása – elsősorban 
festést és tisztítást jelent, de jelentős a balesetek folyamán megsérült korlátok és táblák 
javítása. Téli üzemmód után a berendezések mosása. 

- Műtárgyak karbantartása – ellenőrzés, javítás, korróziógátlás. 

- Hulladékok gyűjtése – pl. az út mellett elszórt kommunális, és egyéb (időnként 
veszélyes) hulladékok összegyűjtése. A veszélyes hulladékok a közútkezelő telephelyén 
kialakított üzemi gyűjtőhelyen gyűjthetők. 

- Korlátok karbantartása – festés, javítás, hiányzó elemek pótlása. 

- Növényzet gondozása – fák gondozása, sövényvágás. 

- Zajvédő falak (amennyiben építésre kerül), kerítések karbantartása 
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Az építés és üzemeltetés során felhasznált főbb veszélyes anyagok 

A földmunka építéséhez felhasznált földanyag szállítása során por képződik. A keletkezett por 
levegőszennyezését a megfelelő víztartalom biztosításával, vagy letakarással kell 
megakadályozni. Az útburkolat építéséhez, fenntartásához felhasznált aszfalt, bitumen, csak a 
műszaki és egészségügyi előírásoknak megfelelő technológiával, eszközökkel építhető be.  

Építés során a festési munkákhoz az illóanyag-tartalmú festékek minősülnek veszélyes anyagnak. 
A festékeket zárt szekrényben kell tárolni. Építés alatt a munkagépeket, illetve szállító 
járműveket kiépített üzemanyag-kutakról, esetleg mobil üzemanyag-kutakról tankolják meg. 
Üzemeltetés során felhasznált veszélyes anyagok: illóanyagot tartalmazó festékek, olajok, 
munkagépek üzemanyaga. 

 

2.7. Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia 
bevezetése esetében külföldi referencia 

Olyan technológiáról, amit az országos közutak építése során alkalmaznának, és 
Magyarországon újnak számít, nincs tudomásunk. 

 

2.8. Az adatok bizonytalansága 

Az alapadatok esetében a bizonytalanság elsősorban a forgalmi előrebecslésben, a távlati 
emissziós adatokban és az építés alatti környezetvédelemmel kapcsolatban van.  

Forgalmi előrebecslés – a forgalom nagyságára vonatkozó előrebecslés általánosságban + 20 % 
bizonytalanságot tartalmazhat. Eltérés még a jelenlegi állapot egyes hálózati elemein is 
előfordulhat a rendelkezésre álló hivatalos forgalomszámlálási adatok és a hálózaton modellezett 
terhelési értékek között. A távlatra vonatkozó, 15-20 évre előrebecsült forgalom esetén ekkora 
bizonytalanság elfogadható, melyet a vizsgált időtávlatra becsülhető kiindulási adatok 
(gépjármű-ellátottság, tervezett hálózati elemek tényleges megvalósulása stb.) bizonytalanságai, 
a társadalmi-gazdasági viszonyok nem pontosan prognosztizálható változásai indokolnak. 

A gépjárművek légszennyező-anyag kibocsátásának prognosztizálásnál a járművekre vonatkozó 
nemzetközi szabályozást és a járművek kicserélődésének – gazdasági fejlődéstől függő - trendjét 
veszik figyelembe.  

Építéshez kapcsolódó adatok – A jelenlegi tervfázisban a kivitelező és az azzal kapcsolatos 
adatok még nem ismertek. Így nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik majd a 
vállalkozó, milyen ütemezés szerint kívánja megvalósítani a tervezett utat, valamint arról sincs 
információnk, hogy az egyes építésvezetőségeket, keverőtelepeket, munkagépek tárolására 
szolgáló telepeket hol kívánja majd megvalósítani. Ugyancsak nem tudjuk pontosan az 
anyagnyerő-helyeket és a humusz elhelyezésére szolgáló területeket sem. Ezek kijelölése és 
engedélyeztetése a vállalkozó feladata. 

Zajszámítás alapjául szolgáló adatbázis bizonytalansági tényezői az előrebecslés alapjául szolgáló 
társadalmi és gazdasági folyamatok modellezésének bizonytalanságából adódik. A folyamatok 
volumenének meghatározásán túl a gazdaság szereplőinek (vállalkozások) méreteitől (kis és 
nagyvállalkozás), aktivitásától és tevékenységétől függő tényezőkről van szó. Ez utóbbi adatok 
szolgálnak alapul a járműtípus megoszlására vonatkozó adatbázis létrehozásának. 
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Elsősorban a tehergépkocsi forgalom típusmegoszlásának előrebecslésében jelentkezik. A 
tervezett szakasz építésének és forgalomba helyezésének várható időpontja a beruházás 
fedezetére fordítható forrás (megvalósíthatósági költség) függvénye. Az építési idő és a 
forgalomba helyezés időpontjának bizonytalansága tehát fennállhat. 

 

2.9. A telepítési hely lehatárolása 

Veresegyház elkerülő út tervezett szakasza Pest Megyében, Veresegyház, Csomád, Őrbottyán és 
Szada közigazgatási területét érintve helyezkedik el. 

 

2.10. A fejlesztés illeszkedése a terület- vagy településfejlesztési, illetve 
rendezési tervekben megfogalmazott célokkal 

A Pest Megyei Területrendezési Terv a fejlesztés nyomvonalát nem tartalmazza. 

Az érintett települések rendezési tervei tartalmazzák a Veresegyház elkerülő nyomvonalát, 
azonban egyik sem pontosan abban a nyomvonalvezetésben, mint ahogy a jelenlegi tanulmány 
kidolgozta. 

A megvalósuló nyomvonalat a rendezési tervekbe visszavezetni szükséges. 

 

2.11. A Víz Keretirányelv (2000/60/EC Európai Parlament és Európai 
Tanács irányelv) céljainak való megfelelés 

Víz keretirányelv (VKI) célkitűzése 

Az Európai Unió új vízpolitikájának, a „Víz Keretirányelvnek” (2000/60/EK irányelve - VKI) 
kidolgozása 2000. december 22-én lépett hatályba az EU tagországaiban. Célja, hogy 2015-re a 
felszíni és felszín alatti víztestek „jó állapotba” kerüljenek. A keretirányelv szerint a „jó állapot” 
nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, 
illetve a megfelelő vízmennyiséget is. 

A VKI általános, fő célkitűzései a következők: 

- A vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása, 

- A fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú 
védelmével, 

- A vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével, 

- A felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük 
megakadályozása. 

A Víz Keretirányelvnek való megfelelés a hazai gyakorlatban 

A nemzetközi, valamint a hazai előírások kielégítése és a hatékony társadalmi véleményezés 
érdekében a tervezés hazánkban több szinten valósult meg: 

- országos szinten az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (továbbiakban OVGT) 

- részvízgyűjtő - Duna-közvetlen, Tisza, Dráva, Balaton - szinten (4 részvízgyűjtő terv), 
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- tervezési alegységek szintjén (összesen 42 alegységi terv) 

- víztestek szintjén 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben javasolt műszaki megoldások, melyek utak kapcsán 
értelmezhetők: 

Szűrőmezők kialakítása 

– Célja a vízfolyások vízminőségének védelme a szennyezőanyag egy részének kiülepítésével, az 
érzékeny víztér felett, tározó felett, tározóból történő kivezetés alatt, belvizek befogadóba 
történő bevezetése előtt, települések, utak, vasutak csapadékvíz bevezetése előtt. 

Utak, vasutak vízelvezető-rendszereinek korszerű kialakítása 

– Célja az utakról, vasutak melletti területekről származó szennyezések csökkentése a megfelelő 
csapadékvíz elvezető rendszer kialakításával. Új utak, vasutak esetében kötelező. A befogadóba 
történő bevezetés előtt szűrőmezőkre lehet szükség. 

A keretirányelvnek való megfelelés a Veresegyház elkerülő út beruházásával összefüggésben 

A jelen beruházással az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésben az alegység szintjén a 
tervezéssel érintett nyomvonal a Közép-Duna vízgyűjtő alegység területét érinti.  

A Maros tervezési alegység a célokat, intézkedéseket tartalmazó mellékleteiben a tervezési 
területen egy vízfolyás víztestet nevesít, a Sződ-Rákos patakot. A patakot a vizsgált nyomvonal 
nem érinti, ugyanakkor két időszakos mellékágát igen, melyeknek a Sződ-Rákos patak a 
befogadója. 

A vizsgált nyomvonal által keresztezett vízfolyások: 

- Sződ-Rákos-patak Mogyoródi ág (időszakos vízfolyás) 

- Névtelen 1370 vízfolyás (időszakos vízfolyás) 

 

A közúti közlekedés fejlesztésével közvetlenül megvalósítható célkitűzést, intézkedést a 
melléklet nem tartalmaz fenti vízfolyás víztesttel kapcsolatban. 

 



 

 

8. táblázat  Célok, intézkedések - Vízfolyás víztestek 
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Minősítések Védett területek és állapotuk 

Víztestekre 
vonatkozó 

célkitűzések 
ökológia, kémia 

Intézkedések Ökológiai 
állapot  

Kémiai 
állapot 

Ivóvízbázis 
védőterülete 

Tápanyag- és nitrát-
érzékeny vízfolyás  
(fizikai-kémiai + 

fitobentosz osztályozás 
szerint) 

Természeti értékei 
miatt védett terület 

AOC868 
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patak 

KD
V 

1-9 
erősen 

módosított 
mérsékelt jó   védett 

a jó állapot 
elérhető, illetve 

fenntartható 

6.5; 7.3.1; 21.4; 
23.1; 30.2; 33.2 
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A VKI egyik fontos célkitűzése a közlekedési utak felületéről a csapadékvízzel lemosódó TPH, 
PAH és nehézfémek (Pb, Zn, Cd, Ni, Cr) megfelelő összegyűjtésének, és kezelésének a 
biztosítása. 

Az utak víztelenítési és víztisztítási megoldásai a VKI célkitűzéseinek figyelembevételével, annak 
megfelelően kerülnek kialakításra, az alább megfogalmazott tervezési irányelvek figyelembe 
vételével, melyet az alábbi általános megoldások is alátámasztanak: 

- A csapadékvizek elvezetése, tisztítását szolgáló létesítmények és műtárgyak elhelyezése, 

kialakítása a legszigorúbb határértékek figyelembevételével történik.  

- Vízbázisok védőidomait és védőterületeit a tervezési terület nem érinti. 

A befogadóba való közvetlen vízbevezetés szennyezettségének határértékeit a 28/2004.(XII. 
25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete határozza meg. A tervezési területen a 3. időszakos 
vízfolyás befogadó kategóriájú vízfolyások találhatók, ahol a szerves oldószer extrakt 
megengedett mennyisége 5 mg/l.  

Az 4.3. fejezetben számított értékek szerint a becsült olajszennyezés nem lépi túl a megengedett 
határértéket. Kijelenthetjük, hogy a becslések szerint a befogadókba jutó olajszennyeződés a 
határérték alatt van, ezért nem szükséges külön tisztító műtárgy. 

A következő folyamatábra lépésenként mutatja be a VKI 4.7. cikk alkalmazásának feltételeit. 
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3. ábra VKI 4.7. cikk alkalmazásának folyamatábrája 

A fentebb bemutatott adatok és vizsgálatok alapján a projekt nem jár olyan beavatkozással, 
amelyek a közvetetten érintett felszíni víztestek fizikai tulajdonságainak módosulását, vagy a 
víztest szintjének változását eredményezik, amelyek összességében a felszíni víztest jó ökológiai 
vagy kémiai állapotának el nem éréséhez, vagy a víztest állapotromlásának nem 
megakadályozásához vezethet. 
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2.12. Illeszkedés éghajlatvédelmi programokhoz 

A 2014. május 16-án hatályba lépett 2014/52/EU irányelv az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosítása előírja, 
hogy „helyénvaló felmérni a projekteknek az éghajlatra gyakorolt hatását (például az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását), és az éghajlatváltozásnak való kitettségüket.” Mivel a 
vizsgált út élettartama meghaladja a 15 évet, az éghajlatváltozás által potenciálisan befolyásolt 
projektnek tekinthetjük, ezért szükséges klímaváltozással szembeni sérülékenységének 
megállapítása, az egyes jövőbeli kockázatok azonosítása.  

Az egyes projektek klímakockázati vizsgálatához a Miniszterelnökség megbízásából a 
Klímapolitika Kft. elkészítette az „Útmutató Projektek Klímakockázatának Értékeléséhez és 
Csökkentéséhez” című útmutatót, amelyet jelen dokumentum elkészítéséhez alapul vettünk. 
Emellett felhasználtuk az Európai Bizottság által kiadott ’Non paper Guidelines for Project 
Managers: Making vulnerable investments climate resilient’ című útmutatót, amelynek moduljait 
követve mutatjuk be az éghajlatváltozás hatását a projektre, a releváns kockázatokat, és ezek 
fényében javaslatokat teszünk azok csökkentésére. A tanulmány elkészítéséhez figyelembe 
vettük továbbá a szintén az Európai Bizottság által kiadott ’Guidance on Integrating Climate 
Change and Biodiversity into Environmental Impact Assessment’ című dokumentumot, és 
egyéb tanulmányokat, útmutatókat, valamint az ország területére vonatkozó regionális 
klímamodelleket. 

 

2.12.1. A klímaváltozás hatása a projektre 

2.12.1.1. Érzékenység vizsgálat 

Az érzékenység vizsgálata (sensitivity analysis; SA) során az éghajlatváltozás 
hatásait/éghajlatvédelmi kockázatait határoztuk meg a projektre, és szolgáltatásaira 
vonatkozóan. A projekt érzékenységének meghatározása az lenti táblázat alapján történt. Az 
alkalmazott színkódok segítségével kerül bemutatásra, hogy mennyire érzékeny a projekt, a 
nyújtott szolgáltatás, illetve a projekt környezete az egyes éghajlatváltozáshoz köthető hatásokra. 
A projekt környezete esetében azt vettük figyelembe, hogy az út megvalósulása befolyásolja-e a 
környezetében található meglévő eszközök és infrastruktúrák sérülékenységét és adaptációs 
képességét. Az érzékenység szintjeinek meghatározásakor a fent hivatkozott útmutatók 
nyomvonalas létesítményekre vonatkozó javaslatait vettük alapul. Azokat a klimatikus hatásokat, 
melyekkel szemben a projekt érzékeny pirossal, a kevésbé súlyos hatásokat sárgával, azokat, 
melyekkel szemben a projekt nem érzékeny, pedig zölddel jelöltük. Az egyes kategóriák 
megállapításához a korábban említett útmutatók javaslatait vettük figyelembe. 
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9. táblázat Érzékenységi mátrix 

Várható hatás 

Éghajlati jellemzők várható 
hatása 

Fizikai infrastruktúra Szolgáltatás 
Közlekedési 

létesítmények hatása a 
környezetre 

Átlagos felszíni hőmérséklet lassú 
növekedése 

   

Nyári napok számának növekedése 
(napi max. > 25 °C) 

   

Hőhullámok gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

   

Csapadék intenzitásának 
növekedése 

   

Hideg szélsőségek 
csökkenése/csökkenés a fagyos 

napok számában 
   

Aszályos időszakok hosszának 
növekedése 

   

Megnövekedett UV sugárzás, 
csökkent felhőképződés 

   

Viharos időjárási események 
számának és intenzitásának 

növekedése 
   

Belvíz    

Árvíz    

Tömegmozgás    

Erdőtűz    

 

Az érzékenység mátrixból összegzésképpen megállapítható, hogy az elsődleges érzékenységi 

szempontok közül a vizsgált projekt (és általában a hasonló jellegű infrastrukturális beruházások) 

egységesen a következő évszázadra prognosztizált átlagos hőmérsékleti emelkedésre, a kialakuló 

hőmérsékleti szélsőségekre (főként emelkedésre), a csapadékintenzitás változásra, viharokra, a 

talajmozgásokra, az árvízi terültek megváltozására, valamint az esetlegesen fellépő erdőtüzekre 

érzékeny. Egyes klímaváltozáshoz köthető hatásokra, mint például a hideg szélsőségek 

csökkenésére sem a fizikai infrastruktúra, sem a nyújtott szolgáltatások nem érzékenyek, itt 

pozitív hatásokkal számolhatunk, mint például a csökkenő téli útkárok. 

A hőmérséklet emelkedésével, különösen nyári időszakban, szélsőségesen magas hőmérséklet 
esetén a hőhullámok kialakulásával az útburkolatok deformálódhatnak, nyomvályúsodásuk 
felgyorsul, az élettartamuk megrövidül. Ez közvetve a nyújtott szolgáltatásra is negatív hatással 
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van, mivel a károsodott infrastruktúra baleseti kockázatot jelenthet. Emellett számolni kell az 
extrém hőmérsékleti értékek fellépése során jelentkező orvosmeteorológiai hatásokkal a 
közlekedőkre is. 

A csapadék intenzitásának növekedésével az utak szerkezete károsodik, szélsőséges esetben 
az útalap kimosódását, a pálya süllyedését, beszakadását is eredményezheti. A hirtelen lezúduló, 
nagy mennyiségű csapadék miatt villámárvizek alakulhatnak ki, amelyek a közlekedést 
akadályoztathatják, egyes mélyebben fekvő szakaszok víz alá kerülhetnek. 

A viharos időjárási események gyakoriságának, és intenzitásának növekedése főként a 
kiegészítő infrastruktúrára lehet hatással, annak károsodását eredményezheti. Közvetett 
hatásként a közlekedés akadályoztatása is jelentkezik, az útpályára boruló oszlopok, lámpák, fák 
miatt. A közlekedés akadályoztatása mellett baleseti kockázatot is jelentenek ezek az események. 

Általánosságban kijelenthető, hogy az utak kifejezetten érzékenyek az árvizek és belvizek 
hatásaival szemben. Az alacsonyabban fekvő területeken, ártereken, vízfolyások mentén víz alá 

kerülhetnek a felszíni közlekedési infrastruktúra elemei. Az út‐ és járdahálózat egy része tartós 
vízborítás alá kerülhet, a magasabb területekről lezúduló vizek pedig elmoshatják az utakat és 
egyéb műtárgyakat, vagy a pályaszerkezetet. Az elöntések miatt a közlekedés akadályozottá 
válhat. Emellett teherbírás-csökkenés miatt a forgalom korlátozására is szükség lehet. 

A klímaváltozáshoz kötődő, esetlegesen fokozódó talajmozgások az utak szerkezetére 
károsodását vonja maga után, illetve az ezzel járó forgalomkorlátozásokat, mivel az út nem tudja 
a funkcióját ellátni. Az erdőtüzek is kockázatot jelentenek a fizikai infrastruktúrára nézve, 
ebben az esetben az út felszíne károsodhat, ami közlekedésbiztonsági kockázatot rejt. 

 

2.12.1.2. Kitettség szintjének meghatározása 

A kitettség értékelésekor (Evaluation of exposure, EE) annak felmérése és osztályozása történik, 
hogy az érzékenységi vizsgálatban beazonosított, érzékenynek minősített létesítmények, 
használók, és a létesítmény környezete mennyire van, illetve lesz kitéve a káros éghajlati 
tényezőknek, a tényezők változásából eredő hatásoknak a vizsgált projekt földrajzi 
elhelyezkedése szempontjából. 

A kitettséget a jelenlegi és a jövőbeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgálni. A jelenlegi 
adatokat az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján mutatjuk be. A jövőben várható, a 
klímaváltozáshoz köthető hatások prognosztizálására számos regionális klímamodell készült. 
Jelen fejezetben a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) honlapján 
nyilvánosan elérhető adatokat vettük figyelembe, amelyek két modell, az Aladin Climate, és a 
Reg-CM regionális klímamodell előrejelzéseiből származnak. A klímamodell-projekciók során 
az ún. SRES A1B forgatókönyvet vették figyelembe, amely az antropogén szennyező-anyag és 
üvegházgáz kibocsátásra egy, a 21. század közepéig növekvő, majd az évszázad végéig csökkenő 
pályával, s az évszázad végére 700 ppm-et meghaladó szén-dioxid koncentrációval számol. A 
klímamodellek adatai az 1961–1990, a 2021–2050 és a 2071–2100 időszakokat fedik le. Az 
ALADIN-Climate esetében a pesszimista RCP8.5, a RegCM esetében pedig az optimista 
RCP4.5 szcenárióval készült a modellszimuláció (2100-ra 8,5 illetve 4,5 W/m2 sugárzási 
kényszert feltételezve), adataik az 1971–2000, a 2021–2050 és a 2069–2098 időszakokat fedik le. 
Az adatbázisban a jelenlegi referencia időszak az 1961-1990 időszak, a változásokat az ebben az 
időszakban mért adatokhoz kell viszonyítani. A modellek eredményei több esetben jelentős 
eltérést mutatnak. Mivel a jövőre vonatkozóan csak becslésekre hagyatkozhatunk, a kitettség 
értékelésénél az eredmények inkább feltételezések.  
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A modellezés során a vizsgált két időtáv közül egy közúti beruházás élettartama szempontjából 
talán relevánsabb lehet a közelebbi (2021-2050) időintervallum. A beruházás egyes 
alkotóelemeinek hasznos élettartamának zöme nem haladja meg az 50 évet, és egyes elemek 
esetében lényegesen gyakoribb felújítási ciklust alkalmaznak (pl. kopóréteg). Ettől függetlenül 
információval szolgálnak a jövőre vonatkozó további tendenciák tekintetében a 2071-2100-as 
időtávra vonatkozó meteorológiai adatok is, ezért ezeket is ismertetjük. 

A következőkben részletesen ismertetjük a tervezési terület kitettségét azokkal a 
klímaváltozáshoz köthető hatásokkal szemben, melyekre a projekt érzékeny. 

Átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése 

Magyarország túlnyomó részén az évi középhőmérséklet 10 és 11 °C között alakul. A levegő 
hőmérsékletének nagytérségű eloszlását befolyásoló legfontosabb tényezők a földrajzi 
elhelyezkedés, a tengerszint feletti magasság, valamint a tengertávolság. A tervezési területen az 
évi átlagos középhőmérséklet a NATéR adatbázisban szereplő referencia időszakban (1961-
1990) 10 - 11 °C volt.  

 

4. ábra Az évi átlagos középhőmérséklet Magyarországon az 1970-2000 közötti időszak alapján 
(forrás: OMSZ) 

Az OMSZ adatai alapján a régióban az országos átlagnak megfelelően nőtt a hőmérséklet. A 
tervezési területen az évi átlagos középhőmérséklet változása +1,3 – 1,4 °C volt (1980-2009 
között). Ez az érték 2050-ig az Aladin-Climate klímamodell előrejelzése alapján várhatóan 1,5-
2 °C-al fog növekedni. Ez az érték egyébként az egész ország területére jellemző, a nyugati 
határszél kivételével. A kisebb sugárzási kényszert feltételező RegCM klímamodell alacsonyabb, 
1 – 1,5 °C növekedést prognosztizál a tervezési területen, és az ország területének túlnyomó 
részén. Ugyanezek a klímamodellek a 2071-2100-as időtávra 3-3,5 °C-os emelkedést jósolnak a 
tervezési területre, illetve az ország területének túlnyomó részére, úgyhogy általánosságban 
elmondható, hogy a tervezési terület az ország egészéhez viszonyítva nincs különösen kitéve az 
éves átlagos hőmérséklet emelkedésének.  
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Ennél az adatnál érdekesebb, hogy az egyes klímamodellek milyen hőmérséklet emelkedést 
prognosztizálnak a nyári időszakra, ugyanis mint azt az érzékenység vizsgálata fejezetben 
szerepel, a tartós, szélsőségesen meleg időjárás miatt a fizikai infrastruktúra károsodhat. Az 
érintett térség nyári átlaghőmérséklete 20 – 21 °C volt. A jövőre vonatkozó prognózisokban 
eltérés mutatkozik: a 2021 és 2050 közötti időszakban az ALADIN-Climate 2 - 2,5, míg a 
RegCM kisebb, 0,5 – 1 °C emelkedést irányoz elő. A 2071-2100 közötti időszakra már a 
jelenlegihez képest jelentős, akár 4,5 °C növekedést prognosztizálnak a modellek. Az egyes 
modellek nyári középhőmérséklet változására vonatkozó előrejelzését az alábbi táblázat mutatja 
be. 

10. táblázat A nyári középhőmérséklet várható növekedése a két klímamodell adatai alapján 
(forrás: NATéR) 

Időszak ALADIN-Climate RegCM 

2021-2050 2,0-2,5 °C növekedés 0,5-1,0 °C növekedés 

2071-2100 4,0-4,5 °C növekedés 3,0-3,5 °C növekedés 

 

Az vizsgált út által érintett terület az ország egyéb részeihez viszonyítva hosszú távon kevésbé 
tekinthető kitettnek a nyári középhőmérséklet emelkedésével szemben. Az ALADIN-Climate 
modell alapján prognosztizált 4 – 4,5 °C hőmérséklet emelkedés nagyjából megfelel az IPCC 
(Intergovernal Panel on Climate Change) 5. jelentésében ismertetett, 4,2 °C-ra becsült globális 
hőmérsékletemelkedésnek is. 

 

Hőmérsékleti szélsőségek alakulása 

Az éghajlatváltozás jelei nemcsak a hőmérsékleti értékekben, a szélsőértékek intenzitásában, 
gyakoriságában megmutatkozó tendenciákban is megmutatkoznak. A fagyos napok (napi 
minimumhőmérséklet <0°C) számának csökkenése és a hőség napok (napi 
maximumhőmérséklet ≥30°C) számának emelkedése is a melegedő tendenciára utal. A 
nyolcvanas évektől érzékelhetővé vált az extrém meleg időjárási helyzetek gyakoribbá válása. A 
bekövetkezett változásokat jellemző trend értékek arra engednek következtetni, hogy a 
klímaváltozás egyértelműen a meleg szélsőségek számának növekedésével és a hidegek 
csökkenésével jár az egész múlt századot is felölelő időszakban. 

Mint azt az érzékenység vizsgálat megállapította, a projekt és használói a meleg hőmérsékleti 
szélsőségekkel szemben érzékeny. A referencia időszakra (1961-1990) vonatkozóan áll 
rendelkezésre hosszú távú adatsor a forró napok (Tmax=35 °C) számát tekintve. Ebben az 
időszakban a rendelkezésre álló adatok alapján az átlagosan kevesebb, mint 1 nap alakult ki éves 
szinten 35°C-t meghaladó hőmérséklet. Ez az érték egyébként a CarpatClim online adatbázisa 
alapján jelenleg éves szinten 0-5 nap körül alakul. A jövőbeli változásra vonatkozóan a NATéR 
adatbázisán keresztül elérhető modellek jelentősen eltérő eredményeket hoznak. A RegCM 
modell mindkét időtávra vonatkozóan 0-5 nap növekedést prognosztizál az ország egész 
területére, ami annak ismeretében, hogy ez a referencia időszakhoz viszonyítva már be is 
következett, a jelenlegi viszonyokat vizionálja 2100-ig a forró napok számát tekintve Ezzel 
ellentétben az ALADIN-Climate modell jelentős, folyamatos növekedést jósol a 21. század 
során. Az eredményeket a következő táblázat foglalja össze. Tekintettel a jelentős különbségre 
az egyes klímamodellek adatai között, valamint az ország egyéb területeihez viszonyítva, a 
tervezési terület kitettségét közepesnek minősítjük a hőhullámok gyakoriságának tekintetében.  
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11. táblázat A forró napok számának növekedése az egyes klímamodellek alapján (forrás: NATéR) 

Időszak ALADIN-Climate RegCM 

2021 – 2050 5-10 nap 0-5 nap 

2071 - 2100 25-30 nap 0-5 nap 

 

 

5. ábra Forró napok számának változása 2021 - 2050 között az ALADIN-Climate alapján 

Csapadék intenzitásának növekedése 

A csapadék mennyiségének éghajlatváltozáshoz köthető változását nehéz kimutatni. Míg az évi 
középhőmérséklet egyértelműen növekedést mutat, a csapadék mennyiségi változása hosszabb 
időtávot figyelembe véve sem mutatható ki egyértelműen. A következő, az OMSZ által közzétett 
trendtérképpel szemléltetjük, hogy miként változott az éves csapadékmennyiség az ország 
különböző területein. Ez alapján megállapítható, hogy az elmúlt évtizedekben (1960 és 2009 
közötti időtávban a Dunántúlon, különösen nagyjából Zala megye területén csökkent az 
általános éves csapadékösszeg, míg az ország keleti részén, a Nyírségben nőtt. 
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6. ábra Átlagos éves csapadékösszeg százalékos változása 1960 és 2009 között (mm) 

Az éves csapadékváltozásokkal szemben az évszakos adatok számottevőbb különbségekre 
mutatnak rá.  A tavaszi időszakban következett be a legnagyobb csapadékcsökkenés, míg nyáron 
enyhe növekedés figyelhető meg. Az őszre vonatkozó adatok alapján jelentős változás figyelhető 
meg, inkább csökkenő irányba, ugyanakkor nem állapítható meg egyértelmű tendencia. A telekre 
kismértékű csapadékcsökkenés jellemző.  

A vizsgált elkerülő út szempontjából fontosabb kérdés, hogy miként fog változni a csapadék 
intenzitása a jövőben. Az átlagos értékeket meghaladó csapadékkal, vagy tartós szárazsággal járó 
események, periódusok előfordulási gyakoriságát vizsgálva megállapítható, hogy fokozatosan 
egyre kevesebb volt a csapadékos nap hazánkba. Ugyanakkor a 30 mm-t meghaladó csapadékú 
napok száma kis mértékben nőtt, s a száraz időszakok hossza pedig jelentősen nőtt a 20. század 
eleje óta. A napi intenzitás nyáron szintén jelentősen megnövekedett. Az átlagos napi 
csapadékok növekedése azt jelenti, hogy a csapadék egyre inkább rövid ideig tartó, intenzív 
záporok, zivatarok formájában hullik. Sokévi átlagban a terület évi 550 mm csapadékot kap, de 
ez az összeg igen szélsőséges értékekből tevődik össze. A havi eloszlást tekintve június a 
legcsapadékosabb, január a legszárazabb. 

A 30 mm-t meghaladó csapadékos napok száma a referencia időszakban 0-0.5 nap volt. Ehhez 
viszonyítva nem várható számottevő változás a csapadék intenzitásában a két regionális 
klímamodell adatai alapján, így megállapíthatjuk, hogy a tervezési terület a szélsőséges 
csapadékok gyakoriságának növekedésével szemben nem kitett. 

12. táblázat A 30 mm-t meghaladó csapadékos napok számának változása (NATéR) 

Időszak ALADIN-Climate RegCM 

2021 - 2050 0 – 0,5 0 – 0.5 

2071 - 2100 0,5 – 1 0.5 – 1 
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Viharos időjárási események gyakoriságának növekedése 

A tervezési terület az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján nem tekinthető kitettnek 
a szélsőségesen nagy szélsebességekkel szemben. A lenti ábra alapján látható, hogy a nyomvonal 
térségében országos átlaghoz viszonyítva közepesen tekinthető kitett területnek. 

 

 
7. ábra A 100 éves visszatérési periódusnak megfelelő maximális szélsebesség 1981-2000 közötti időszak 

alapján 

Az Hiba! A hivatkozási forrás nem található. ismerteti, hogy átlagosan évente milyen 
gyakorisággal fordult elő 90 km/h-t meghaladó maximális szélsebesség. Az az érték a 
Katasztrófavédelem honlapján olvashatóak alapján már viharnak tekinthető. A lenti ábra alapján 
ez éves szinten kevesebb, mint 1 nap fordul elő a vizsgált területen, így kijelenthető, hogy 
viharoknak az nincs kitéve.  
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8. ábra A 90 km/h-t meghaladó napi szélsebesség maximumok éves átlagos gyakorisága az 1981-2010 
időszak alapján 

Árvizek kialakulása 

A vizsgált nyomvonal két időszakos vízfolyást keresztez, a Sződ-Rákos-patak Mogyoródi ágát, 
valamint egy névtelen vízfolyást, melynek befogadója Szintén a Sződ-Rákos-patak. A 
vízfolyások alacsony vízjárásúak, az árvizek, villámárvizek nem jellemzőek a területen. 
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9. ábra Árvízzel veszélyeztetett területek és védvonalak 

 

10. ábra Villámárvizek kialakulásával szemben kitett területek 

A Víz keretirányelv hazai megvalósítására készült Konzultációs anyagában található belvízzel 
szembeni kitettség térkép illusztrálja a terület veszélyeztetettségét.  Ez alapján megállapítható, 
hogy a terület nem kitett belvíz veszély szempontjából. 
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11. ábra Belvízzel veszélyeztetett területek 

Talajmozgások 

Hazánk a szeizmikusan aktív mediterrán térség és a gyakorlatilag földrengésmentes Kelet-
Európai-térség között helyezkedik el. Szeizmicitása összességében közepesnek tekinthető. A 
vizsgált útszakasz által érintett térségében a nem jegyeztek fel földrengést (456-2015 között), és 
a tágabb térségben is csak 1-2, 2 magnitúdójú talajmozgást regisztráltak. Magyarország 
földrengés-veszélyeztetettségi térképe alapján a terület nem tekinthető kitettnek a 
földrengésekkel szemben. 

 

12. ábra Magyarország földrengés-veszélyeztettségi térképe 
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Erdőtüzek 

Az, hogy ez mennyire jelent kockázatot a vizsgált projekt tekintetében, a Firelife Erdőtűz-
megelőzési Projekt keretében létrehozott honlap segítségével állapítottuk meg. A hazai 
erdőtüzek döntő hányada az emberi gondatlanság, hanyagság, esetleg gyújtogatás eredménye, a 
természetes úton kialakuló erdőtüzek aránya 1%. Nagy része a mezőgazdasági tevékenységgel 
függ össze. A kialakulása főként a hóolvadás utáni, valamint a nyári csapadékmentes 
időszakokban a legvalószínűbb. Az erdotuz.hu-n elérhető információk alapján a tavaszi tüzek 
legnagyobb arányban az Észak-Magyarországi régióban keletkeznek, míg a nyári szezonban 
előforduló erdőtüzek főként az Alföldön pusztítanak.  

A nyomvonal térdségében elszórtan fordulnak elő erdőterületek. Arra, hogy egy erdőterület 
mennyire tekinthető tűzveszélyesnek, a NÉBIH naponta frissülő online Erdészeti térképe nyújt 
segítséget. A tervezett nyomvonal közvetlen közelében kis mértékben tűzveszélyesnek 
minősített erdőterületek találhatóak. Ez alapján, valamint figyelembe véve azt a tényezőt is, hogy 
az erdőtüzek kialakulása 99%-ban emberi tevékenységhez köthető, a tervezési terület nem 
tekinthető tűzveszélyesnek.  

A klímaváltozáshoz kötődő hatások révén az erdőtüzek gyakorisága valószínűleg nőni fog, 
ugyanakkor mivel kialakulásuk 99%-ban emberhez köthető, előrejelzésükre nincs lehetőség. 

Összegzés 

A Hiba! A hivatkozási forrás nem található. foglalja össze az elkerülő út nyomvonala által 
érintett terület kitettségét az klímaváltozás egyes hatásaival szemben. 

13. táblázat A vizsgált terület kitettsége 

Érzékenységi szempont Vizsgált terület kitettsége 

Átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése Közepes 

Hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése 

Közepes 

Csapadék intenzitásának növekedése Alacsony 

Viharok erejének és gyakoriságának növekedése Alacsony 

Belvíz Alacsony 

Árvíz Alacsony 

Tömegmozgás Alacsony 

Erdőtűz Alacsony 

 

2.12.1.3. Sérülékenység vizsgálat 

Egy rendszer akkor sérülékeny, ha a klímaváltozás hatásai nagy eséllyel okoznak benne jelentős 
károkat – vagy azért, mert nagy a rendszer érzékenysége, és/vagy a kitettsége, és/vagy nincs 
megfelelően felkészülve a hatások kivédésére, kezelésére. Vagyis a sérülékenység egyaránt függ 
a rendszer klímaváltozással szembeni kitettségétől és érzékenységétől. 
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A sérülékenység meghatározása (vulnerability analysis, VA) a korábban említett tanulmány alapján 
a rendszer érzékenységének, valamint a terület kitettségének értékeiből egy mátrixot képzünk, 
mellyel meghatározható a vizsgált rendszer sérülékenysége az egyes klimatikus hatásokkal 
szemben. 

14. táblázat Sérülékenységi mátrix 
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s Csapadék intenzitásának 

növekedése, talajmozgás, 
viharok, árvíz, belvíz, erdőtűz 

Átlagos hőmérséklet 
növekedése, hőhullámok,  

 

 

Az érzékenységi – sérülékenységi- kitettségi vizsgálat eredménye, hogy a projekt keretében 
megépülő, illetve üzemeltetés előtt álló létesítményeket a következő klímaváltozással 
összefüggésbe hozható jelenségek befolyásolhatják:  

- átlagos hőmérséklet növekedése 

- szélsőséges hőmérséklet értékek 
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2.12.1.4. Kockázatok 

Miután beazonosításra került a projekt sérülékenysége, a következő lépésben annak a felmérése 
szükséges, hogy az egyes jövőbeli, a klímaváltozáshoz köthető események bekövetkezése milyen 
kockázattal jár a vizsgált projektre nézve, milyen károkat okozhat.  

Az egyes kockázatokat, valamint azok bekövetkezésének valószínűségét és súlyosságát a 
következő táblázat foglalja össze. 

15. táblázat A klímaváltozás kockázatai, bekövetkezési valószínűségei és súlyossága a tervezett 
fejlesztésre nézve 

Kockázat 
típusa 

A 
bekövetkezés 
valószínűsége 

Nagysága Hatása Adaptációs intézkedés 

Eszközökben keletkezett kár (műszaki, üzemeltetési)  

A magas 
hőmérsékleti 
értékek miatti 

aszfaltkárokodás 

2 2 
Rövidebb élettartam, gyakoribb 

karbantartási igény 

A magas hőmérsékleti 
értékeknek jobban ellenálló 

burkolat alkalmazása 

Biztonság és egészség  

Hőhullámok 2 2 
Az utat használókra nagyobb 
terhelés, közlekedésbiztonsági 

kockázat 

Az utazás megszakítása, extrém 
hőmérséklet esetén a 

katasztrófavédelem ivóvizet 
biztosít a közlekedőknek 

Kockázat nagyságának értékelése: 
1: jelentéktelen; 2: kicsi; 3: közepes; 4: nagy; 5: katasztrofális; 

A bekövetkezés valószínűsége: 
1: ritka; 2: nem valószínű; 3: közepes valószínűség; 4: valószínű; 5: majdnem bizonyos 

 

2.12.2. A projekt hatása a klímaváltozásra 

Az üvegházhatású gázok kibocsátása tekintetében a közlekedés jelentős részesedéssel bír 
(~20%). Ezen belül a közúti közlekedés tekinthető a legjelentősebb kibocsátónak az egyes 
közlekedési ágakon belül. Az úthálózat bővülése révén a kibocsátások helyei átrendeződnek, 
emellett a zöldfelületek mérete csökken. Pozitív hatásként érdemes megemlíteni, hogy a 
településeket elkerülő út tehermentesíti a környező településeket az átmenő forgalomtól 
(különösen a teherforgalomtól), ami a környező települések belterületein kialakuló hősziget 
hatást enyhíti, javítva a klimatikus viszonyokat. 

16. táblázat A tervezett fejlesztés közvetett klímaváltozási kockázati tényezői 

Kockázati tényező Hatáscsökkentő intézkedés 

Területfoglalás: erdő, 
mezőgazdasági, stb. területek 

csökkenése 

Útkorona által igénybe vett 
terület  

Növénytelepítés az út mellett 

Üvegházhatású gázok 
kibocsátása  

Forgalom által kibocsátott 
emisszió 

Európai kibocsátási normák jogszabályi 
keretrendszere 
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2.13. A továbbvezetés lehetősége 

A tervezetett összekötő út amellett, hogy a helyi agglomeráció Budapest irányú igen erős 
forgalmára adna egy strukturálisan új, korábban nem létező kapcsolatot, a nyomvonal része lehet 
egy M2-M3 összekötésnek, ami hálózati szempontból jelentős tehermentesítés és elérési idő 
rövidítést eredményezhet.  

A NIF Zrt. korábbi elképzelései szerint az M2 csatlakozás Sződliget magasságában lenne 
lehetséges, ugyanakkor a helyi önkormányzatok – ahogy Veresegyház Önkormányzata is - egy 
Göd magasságú kapcsolatot tart reálisnak és szükségesnek. Hálózati szempontból egy Göd-
Csomád összekötés hiánypótló lenne.  
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3. HATÓTÉNYEZŐK, HATÁSOK, HATÁSFOLYAMATOK, 
HATÁSVISELŐK, HATÁSTERÜLETEK ÁLTALÁNOS 
BEMUTATÁSA 

Az alábbiakban áttekintést adunk a hatásfolyamatokról, hatásokról, a hatásviselők állapotának 
változásáról, valamint a hatásterületek lehatárolásának általános elveiről, az egyes szakági 
fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagyságával, jelentőségével, a hatásterületek 
konkrét határaival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapján megadhatók. 

A tevékenység szakaszai szerint vizsgálva az alábbiakra bonthatók a beruházás hatásai. 

Építési, kivitelezési munkák hatása 

Ideiglenes. Meghatározott ideig tartó tevékenység, melynek hatásai a munkaterületen belül 
(kisajátításra kerülő terület), annak közvetlen környezetében, illetve a szállítások által a terület 
úthálózatán és a környező településeken jelentkezhetnek. 

A létesítmény hatása 

Elsősorban a területfoglalásban és az elválasztó hatásban jelentkezik. A hatások a létesítmény 
létrejöttével a forgalomtól függetlenül fennállnak. 

A létesítmény üzemelésének hatása 

A forgalom által létrejövő hatások, melyek elsősorban a gépjárművek zaj- és légszennyező anyag 
kibocsátásával függnek össze. 

A létesítmény üzemeltetésének hatása 

A fenntartási és karbantartási folyamatok által létrejövő hatások. 

Felhagyás 

Közutak esetén nem jellemző a tevékenységre. Ezért a továbbiakban nem kívánunk vele 
foglalkozni. 

 

3.1. A hatásterület kijelölése 

A hatásterület az a terület, ahol a hatások a jogszabályokban rögzített mértékben érzékelhetők. 
A hatásterület lehatárolásánál a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 7. sz. mellékletében 
foglaltakat vesszük figyelembe. 

 

3.1.1. Közvetlen hatásterület 

Közvetlen hatásterület a 314/2005. (XII. 25) Kormányrendelet 7. melléklete szerint "az egyes 
hatótényezőkhöz hozzárendelhető területek, amelyek lehetnek: 

- a földbe, vízbe, levegőbe való egyes anyag-, vagy energia-kibocsátások terjedési területei 
az érintett környezeti elemben,  

- a föld, víz, élővilág, épített környezet közvetlen igénybevételének területei." 
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Minden egyes környezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruházás hatásaival, ezért a 
hatásterületet környezeti elemenként szükséges megadni. Ezen belül is meg lehet különböztetni 
nagymértékű terhelés - mi itt határérték feletti terhelésként értelmezzük - és kismértékű terhelés 
hatásterületét. 

 

3.1.1.1. Földtani közeg és talaj védelme 

A tervezett elkerülő út meglévő utak nyomvonalát felhasználva, kereskedelmi-, szolgáltató-, 
gazdaság területeket, mezőgazdasági területeket, vízfolyás felületét, védelmi erdő területét 
felhasználva halad. 

A közvetlen hatásterületen a talaj vonatkozásában a nyomvonal teljes építési területét értjük, 
beleértve a csapadékvíz levezető árkokat és az anyagnyerő-helyeket. Ezen a területen belül érheti 
közvetlen hatás a talajt az építés stádiumában, és ezen a területen belül érheti közvetlen 
szennyezés havária esetén az üzemelés időszakában.  

A környezetszennyező hatáson kívül meg kell említeni az útpálya és a kapcsolódó járulékos 
létesítmények által okozott termőföld kivonását (ha sor kerül ilyenre) és felszín-roncsolást, 
valamint az építési munkálatokkal kapcsolatos terület igénybevételt (anyagnyerő helyek, 
deponáló helyek területe). 

Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a létesítés, és az üzemeltetés időszaka alatt ne lépjen 
fel a környező mezőgazdasági területek további művelhetőségét, az eredményes gazdálkodást 
akadályozó tényező. A kivitelezés során a kialakítandó pályatest mellett rendszeresen nagy 
tömegű munkagépek elhaladásával, ennek következtében kedvezőtlen mértékű 
talajtömörödéssel kell számolni. A munkák befejezését követően, a munkaterület átadását 
megelőzően el kell végezni az érintett mezőgazdasági területek rekultivációját, a talaj 
fellazításával, korábbi állapotának helyreállításával. 

 

3.1.1.2. Felszín alatti vizek védelme 

A felszín alatti vizek tekintetében közvetlen hatásterület nem jelölhető ki. A burkolt útpálya, a 
vízelvezető árkok, az esetleges szikkasztók és anyagnyerő helyek területein a földtani adottságtól 
függő vízellátási viszonyok (beszivárgás) változnak meg, amelyek közvetett hatásként a talajvíz 
pótlásában eredményeznek módosulást. Ez a hatás azonban a vonalas létesítmény esetében 
minimális, nem, vagy alig érzékelhető. 

A felszín alatti vizek vizsgálatával elsősorban a szennyeződésre érzékeny területeken kell 
foglalkozni. Jelen tervezési szakaszunk vízbázis-védelmi védőterületet nem érint. 

 

3.1.1.3. Felszíni vizek védelme 

A felszíni vizek esetében a közvetlen hatásterületet a közúti forgalom emissziói és a havária 
helyzetek határozzák meg. Ezen a területen a lefolyó csapadékvizekkel bemosódó felszíni 
szennyezések hatásai érvényesülhetnek. A felszíni vizeket érintő hatásterület a nyomvonal és a 
járulékos létesítmények mentén kialakított csapadékelvezető árokig, valamint a befogadó 
vízfolyások 100 m-es szakaszáig terjedhet. 
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3.1.1.4. Levegőtisztaság-védelem 

A levegőszennyezettség hatásterületét a járműforgalom nagyságából, összetételéből adódó 
károsanyag-kibocsátás és a terjedési törvényszerűségek alapján – amit számos tényező befolyásol 
(a szél sebessége, iránya, a légkör stabilitása, diffúzió, a terület beépítettsége) – lehet becsülni. 

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjában értelmezi a helyhez kötött pontforrás 
hatásterületét (vonalforrásra vonatkozóan nincs értelmezve, csak pont, illetve diffúzforrásra), 
amely alapján a jelen vizsgálat során jellemző meteorológiai paraméterek mellett a fejlesztés 
közvetlen hatásterületének azt a forrás körül lehatárolható azon legnagyobb területet vettük, 
ahol jellemző üzemállapot mellett a kibocsátott légszennyező anyagok terjedése következtében 
a számított várható talajközeli levegőterheltség-változás a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti 
vonatkozó határértékek, vagy tervezési irányértékek 10%-ánál nagyobbak. 

A pontos értékek a vonatkozó fejezetben kerülnek bemutatásra. 

 

3.1.1.5. Élővilág-védelem 

Az építés közvetlen hatásterülete a fejlesztésre tervezett nyomvonal és annak közvetlen 
környéke (a kisajátításra kerülő sáv). E sávban reális élőhelyek megszűnésének, egyes 
növénytársulások eltűnésének, növény- és állatfajok egyedeinek elpusztulásának veszélye. A sáv 
szélessége az útpálya koronaszélességét és a szervizút, vízelvezető árok és vadvédelmi kerítés 
helyét figyelembe véve maximálisan 25 m-esnek tekinthető. 

 

3.1.1.6. Tájvédelem 

Tájesztétikai értelemben mindazon terület hatásterület, ahonnan a nyomvonal látható.  

Tájhasználati szempontból a hatásterületbe tartozik a nyomvonal, mint nagyrészt művelésből, 
vagy más hasznosításból kivont terület. 

 

3.1.1.7. Zaj- és rezgésvédelem 

A zaj- és rezgésterhelés hatásainak feltárásánál a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendeletben foglaltak 
figyelembe vételével készítettük el a tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének 
lehatárolását. A közvetlen hatásterület a fentebb hivatkozott rendeletek alapján került 
meghatározásra, miszerint a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti 
zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés 10 dB-lel 
kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint 
a határérték. A vonatkozó határértékeket az érintett települések rendezési tervei, valamint a 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete alapján határoztuk meg. 

Közvetlen hatásterület a fejlesztés mellett a mértékadó éjszakai határérték és a háttérterhelés 
alapján meghatározott területsáv. 

A vonatkozó jogszabályok alapján a betartani szükséges határérték az éjjeli mértékadó megítélési 
időszakban (22:00-6:00) 50 dB. Az eddigieknek megfelelően a fejlesztés zajvédelmi 
hatásterületének határa az a vonal, ahol teljesül a távlati (2032) tárgyi közlekedéstől származó 
40 dB zajterhelés. 



Szada-Veresegyház nyugati elkerülő út Pomosus Kft. 
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció  
Műszaki leírás 2017. június 

- 58 - 

Az építési, kivitelezési munkák egyes fázisai járhatnak nagyobb zaj- és rezgésterhelő hatásokkal, 
amelyeket az elvégzett vizsgálat során figyelembe vettünk. Zajterjedési számításokkal becsültük 
is ezek mértékét. Rezgésre vonatkozóan nem végeztünk számításokat az építési időszakra, annak 
nehéz megítélése, becslése végett, valamint mivel rezgések esetében a talaj, mint közvetítő közeg 
sajátságai miatt (a talaj rosszabb közvetítő közeg, mint a levegő, azonos energia szinteket 
feltételezve hamarabb kioltódnak a talajban terjedő rezgések, mint a levegőben terjedő 
hanghullámok). 

A környezeti rezgésforrás hatásterülete az a terület, ahol a forrástól származó környezeti rezgés 
rezgésterhelés-növekedést okoz. 

 

3.1.2. Közvetett hatásterület 

A fent említett rendelet szerint "A közvetett hatások területei a közvetlen hatások területein 
bekövetkező környezeti állapotváltozások miatt tovább terjedő hatásfolyamatok terjedési 
területe, amelyeket valamely hatásfolyamat érint." 

Talajok és vizek közvetett szennyezése pl. haváriából eredő talajvíz, ill. felszíni vízszennyezésből 
származhat, hatásterülete nehezen becsülhető. 

Levegőszennyezés és zajterhelés esetén közvetett hatásterületként értelmezhető a meglévő úthálózat 
melletti azon védendő terület, ahol a tervezett út építése, forgalom átrendeződés következtében 
levegőszennyezettség, zajterhelés változás (csökkenés, vagy növekedés) várható. 

Élővilág szempontjából az építés közvetett hatásterülete a közvetlen hatásterületen túl 250-300 
m széles sáv (élőhelytérkép a tengelytől mért 200-200 m széles sávban készült). Itt a 
szennyeződések és zavarás kismértékű hatásával kell számolni, közvetlen területi igénybevételre 
nem. Egyes állatfajok (főként ragadozó madarak, vadállomány) esetében a tengelytől számított 
250-300 m szélességű sávokon túl is jelentkezhet zavaró hatás (azaz itt a közvetett hatásterület 
szélesebb). Ez azonban élőlény-csoportonként változó. 

Tájesztétikai értelemben mindazon terület hatásterület, ahonnan a nyomvonal látható.  

Tájhasználati szempontból a hatásterületbe tartozik a nyomvonal, mint nagyrészt művelésből, 
vagy más hasznosításból kivont terület, továbbá azok a térségek, ahol a használatok valamilyen 
módosítására kerül majd sor.  

A továbbiakban környezeti elemenként mutatjuk be a tervezési terület jelenlegi helyzetét, 
ismertetjük az építés és a működés hatásait. 

Az előzetesen becsült hatásterület állapotát környezeti elemek és rendszerek bontásban mutatjuk 
be. Az alapállapot rögzítése a beruházás okozta változások mértékének becsléséhez, a változások 
minősítéséhez szolgáltat viszonyítási alapot. Az állapotleírás nem törekszik minden terület 
minden környezeti eleme és rendszere állapotának regisztrálására, csak az adott területen 
ténylegesen érintetteket veszi tekintetbe. 

 

3.2. A létesítmény megvalósítása nélkül várható környezeti 
állapotváltozások 

A létesítmény megvalósítása nélkül várható hatásokat az ebből a szempontból releváns 
környezeti elem vizsgálatánál külön ismertetjük. 
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4. KÖRNYEZETI ELEMEK ÉS VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK 
VIZSGÁLATA 

4.1. Földtani közeg és talaj védelme 

4.1.1. Hivatkozott jogszabályok, előírások és irodalmak 

Vonatkozó jogszabályok 

- 1995.évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól   

- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről; 

- 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról; 

- 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és felszín alatti víz 
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 
méréséről; 

Magyar Földtani és Geofizikai intézet online térképtára (map.mfgi.hu) 

 

4.1.2. Vizsgálati módszer 

A fejezet kidolgozásához felhasználtuk a Kartográfiai Vállalat által 1981-ben készített 
agrotopográfiai térképeket, és az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet által 2010-ben kiadott 
„Magyarország kistájainak katasztere” című kiadványt. Felhasználtuk továbbá a Vízgyűjtő 
Gazdálkodási Terv érintett alegységeire vonatkozó kiadványokat és mellékleteket. A talaj 
jelenlegi állapotának jellemzésére – agrotopográfiai térkép alapján - megadjuk a nyomvonal által 
érintett talajtípust, a fizikai talajféleséget, a talaj vízgazdálkodási jellemzőjét, kémhatását, a talaj 
értékszámot vizsgáljuk. 

 

4.1.3. Jelenlegi állapot vizsgálata 

4.1.3.1. A tervezési terület domborzati, földtani jellemzői 

A tervezési terület Magyarország kistájainak katasztere alapján az alábbi földrajzi egységekbe 
sorolható. 

17. táblázat A tervezési terület földrajzi tájegységekbe sorolása 

Nagytáj Középtáj Kistáj 

Észak-Magyarországi középhegység Cserhátvidék Gödöllői dombság 

 

A Gödöllői-dombság 139 és 344 m közötti tszf-i magasságú, É-on közepes (300 m-es 
tetőszintű), D-en alacsony (200 m átlagmagasságú), enyhén DK felé lejtő önálló dombvidék. Az 
átlagos relatív relief 60 m/km2, a a tervezési terület környezetében 100-120 m/km2 közötti 
értékű. A kistájat a Pécel-Isaszeg vonaltól északra ÉNy-i csapású, sakktáblaszerűen 
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összetöredezett és különböző mértéken kiemelkedett dombsági, ÉNy-i peremén kipreparált 
felszínek jellemzik. A középső és a DK-i rész átlag (2,5/km2) feletti vízfolyás sűrűségű. 

A kistáj Ny-ÉNy-i peremét miocén homokkőből és kavicsból álló képződmények építik el. Ettől 
D-DK-re fokozatosan növekvő vastagságban felső-pannóniai homokos-agyagos, ill. az Ős-
Dunához és az É-ról érkező folyókhoz kapcsolódó folyóvízi üledékek települtek. A Pécel-
Isaszeg vonaltól É-ra a felszínt borító löszből, a peremeken futóhomokból, lejtőanyagból 
előbukkannak felső-pannóniai édesvízi mészkő és márgás felszínek. Ennek az egységnek a 
központi része emelkedett a legintenzívebben a pleisztocénban. A jellemző szerkezeti irány az 
ÉNy-DK-i. 

 

13. ábra A térség felszíni földtana (MFGI térképkivágat) 

A MGFI térképszerverén elérhető földtani térkép alapján a vizsgált terület geológiai adottságait 
a fenti ábra szemlélteti. A vizsgált területen az alábbi kőzetösszetételű képződmények 
jellemzőek: 

- 8Q – Folyóvizi-eolikus homok 

- MPI – Folyóvízi-tavi-mocsári homok, agyag lignit 

- OIM – Nyílttengeri – csökkent sós vízi – tavi agyag, agyagmárga, aleurit, homokkő, 
konglomerátum 
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4.1.3.2. A tervezési terület talajtípusai 

A Kartográfiai Vállalat által 1981-ben készített agrotopográfiai térkép alapján a nyomvonal 
egyféle talajtípust érint a teljes szakaszon, Ramann-féle barna erdőtalajt. A különböző talajok 
természetes termékenységét kifejező talajértékszám (a talaj termékenysége a legtermékenyebb 
talaj termékenységének %-ában) a területen 30-40%, tehát az átlagosnál gyengébb 
termékenységű talajokról beszélhetünk.  

A barnaföldek (Ramann-féle barna erdőtalajok) közé azokat a talajokat soroljuk, amelyekben a 
humuszosodás, valamint a kilúgzás folyamatához csak az erőteljes agyagosodás és a gyenge 
savanyodás járul. Ennek következményeként a kilúgzási és a felhalmozódási szint agyagtartalma 
között nincs lényeges különbség, ugyanakkor mindkét szint több agyagot tartalmaz, mint a 
talajképző kőzet. Elterjedési területük általában a barna erdőtalajok és a csernozjomterületek 
szomszédsága. 

A 90/2008. (VII. 18.) a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló FVM rendelet 
1. § (1) d) pontja alapján a további tervfázisokban szükséges talajvédelmi terv, illetve ennek 
alapján humuszmentési terv készítése.  

A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy jó termőképességű talajok a tervezett nyomvonal 
vonatkozásában nem érintettek.  

 

4.1.3.3. A tervezett beruházással érintett mezőgazdasági talajok 

A létesítmény legjelentősebb hatása a területfoglalás. Az alábbi táblázat tartalmazza a kialakításra 
vonatkozó igénybevett területek nagyságának becslését és területhasználati módjainak 
százalékos kimutatását. 

18. táblázat A tervezett nyomvonallal érintett területhasználati módok megoszlása 

Művelési ág Terület (ha) 

út 7,43 

szántó 7,8 

szennyvíztározó 0,9 

gyep 0,49 

erdő 0,97 

 
Az építés során a becsült kisajátítási területnél esetenként nagyobb területfoglalásra is sor 
kerülhet az organizáció függvényében, melynek során az ideiglenes művelés alóli kivonásról is 
gondoskodni kell. 

 

4.1.3.4. Meliorált területek 

A tervezéssel érintett szakaszon meliorált és öntözött területek érintéséről nincs tudomásunk. 
Az útépítési engedélyezési terv kidolgozása során a vízépítés részét kell képezze ennek 
felülvizsgálata. 
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4.1.4. Távlati, üzemelés melletti állapot vizsgálata 

A területfoglalás hatása a mezőgazdasági termelést biztosító talajokra 

A területfoglalás kedvezőtlen hatása különösen ott jelentkezik, ahol az út területfoglalása jó, 
magas talajérték-számú talajok kiesését eredményezheti a mezőgazdasági termelésből. 

A 4.1.3.1. fejezetben foglalkoztunk a tervezési terület talajtípusaival és azok jellemzőivel. 
Megállapítható, hogy a tervezett nyomvonal vonatkozásában a talajok termőképessége az 
átlagosnál gyengébb. Az érintett talajok szempontjából a nyomvonal megvalósítható. 

A 90/2008. (VII. 18.) a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló FVM rendelet 
1. § (1) d) pontja alapján szükséges talajvédelmi terv, illetve ennek alapján humuszmentési terv 
készítése. Az elkerülő út számára igénybevett területekre a későbbi tervfázisok során művelés 
alóli kivonási tervet kell készíteni.  

Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. 
Törekedni kell arra, hogy lehetőleg a gyengébb minőségű területek kerüljenek felhasználásra, a 
legkisebb területen és minél rövidebb ideig tartson ez az állapot. Azt is szem előtt kell tartani, 
hogy a terület majdani tényleges felhasználása legyen összhangban a felmerülő igényekkel. 
Termőföldet más célra igénybe venni - a kivitelezést megkezdeni - csak hatósági engedély 
birtokában szabad. 

 

A talaj szerkezetére gyakorolt hatás a korábbi tapasztalatok alapján 

A talaj szerkezetére gyakorolt hatás elsősorban magas töltések építése esetén jöhet létre. A 
terhelés (nyomás) eredményeként, mely az altalajt éri, a talaj szerkezetében változás történik. A 
töltés nyomóereje azonban csak az alatta lévő talajtestre van hatással, tehát a környező 
területeken nem érzékelhető. Nem építhetők be földmunkába fagyott talajok, erózióra érzékeny 
diszperzív talajok, valamint erősen térfogatváltozó agyagok. Az előbbiek során nem említett 
anyagok beépíthetőségét (salakok, pernye, stb.) csakis laboratóriumi és/vagy terepi alkalmassági 
minősítő vizsgálatok eredményei alapján lehet megadni. A tervezési területen található talajok 
beépíthetőségéről csak talajfeltárások után, a talajok talajfizikai paramétereinek ismeretében 
lehet érdemben állást foglalni. 

 

Közlekedés emissziói 

A várható negatív hatások elsősorban a közúti közlekedés emissziói, a levegőből kiülepedő 
poron megkötött szennyezőanyagok, és az út mentén olajosan szennyeződő porszemcsék 
következtében léphetnek fel. Ilyenek a kopásanyagok, kenőanyagok, benzin-, dízelcseppek, téli 
sózásból származó lé, ülepedő por. 

Normál működés esetén ezek az anyagok a csapadékkal kerülnek le az útpályáról, és az út 
melletti árok fogja fel. 

A várható szennyezők CH származékok és nehézfémek, melyek mennyiségét az árok 
növényzete képes megkötni, valamint a CH származékok kismértékben a talajba szivárognak. A 
csapadékkal az árokba mosódó szennyezések talajszemcsékhez kötődve vékony iszapréteg 
formájában lerakódnak. 
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Monitorozás szükségessége 

Tekintettel arra, hogy a tervezett létesítmény várhatóan negatív hatást nem gyakorol a környezeti 
elemre, így monitoring rendszer kiépítése, rendszeres vizsgálatok ütemezése nem indokolt. 

Szükségesnek tartjuk azonban a munkagépek és az üzemanyag tárolók ideiglenes 
tároló/telep helyén ellenőrizni azt, hogy a tárolásra, üzemanyagtöltésre kijelölt terület 
milyen mértékben szennyeződik el. A kijelölt terület rekultivációja előtt egy alkalommal, több 
kijelölt ponton a következő paraméterek megvizsgálása szükséges minimálisan a földtani 
közegből, illetve a talajvízből: 

TPH-GC, ólom, réz, cink, kadmium 

Javasoljuk, hogy az organizációs terv ismeretében, a Kivitelező készítsen építés alatti 
környezetvédelmi tervet, melyben a helyszínek konkrét megjelölésével és a helyszínek 
funkciójának megadásával a monitorozás tervét elkészíti. Amennyiben az eredmények 
szennyezést igazolnak, a területet a szennyeződéstől mentesíteni kell. 

 

4.1.5. Építési, kivitelezési munkák hatásának vizsgálata 

Az építés hatása a talajra elsősorban a munkagépek mozgásával, az üzemanyag feltöltéssel, 
építőanyagok kitermelésével, a szállítással, valamint a veszélyes anyagok tárolásával és a hulladék 
elhelyezéssel függ össze. 

Az építési fázis hatásaival érdemben nem tudunk foglalkozni, mert organizációs terv hiányában 
csak általános szempontok javasolhatók. Mégis, mint fő követelményt fontos előírni az építéskor 
keletkező hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes tárolóinak, valamint a földmunkagépek 
üzemanyag-tárolóinak kijelölését és kialakítását a szennyeződésre nem érzékeny fedőréteg és 
talajvíz környezetben, nemcsak a fedőréteg adottságok, de az általános talajvíz áramlási irányok 
figyelembe vételével kell megtenni. 

Az ideiglenes, veszélyes hulladéktárolók szivárgásmentes kialakításúak legyenek, különösen a 
szennyeződésre érzékeny területeken. 

Figyelembe kell venni a talajvédelmi utasításokat, gondosan ügyelve, hogy a szállítási útvonalak 
minél kevesebb mezőgazdasági művelés alatt álló területet vegyenek igénybe.  

Új nyomvonalak esetében a területek művelés alóli kivonását a beépítés ütemének megfelelően, 
szakaszosan kell végrehajtani. 

A talaj tömörödés mértékét a munkaterület kiterjedésének csökkentésével lehet minimalizálni, 
mely alatt a szükséges mértékűnél szélesebb letaposást kell kerülni, valamint a munkagépek 
minél rövidebb idejű terhelő hatását kell elérni a munkaszervezéssel.  

A talaj tömörödésének mértéke függ a gépek tömegétől és a talaj nedvességtartalmától is. Egy 
8-12 t terhelést okozó jármű általában a talaj 30-40 cm rétegét tömöríti jelentősen, ugyanez az 
érték 10-20 t terhelés esetén 40-50 cm. A tömörödés akár évekre csökkentheti a talaj 
termőképességét, a talajszerkezet sérülése lerontja a vízgazdálkodási képességet, ezért szükséges 
az építkezés befejezése után a talaj helyreállítása. Ezt középmély lazítással el lehet érni. A talaj 
minősége változatlan marad, feltételezve, hogy szennyező hatás a munkálatok idején nem éri. A 
kiporzás által esetlegesen okozott talajminőség-romlást a lazítás során talajba kevert szerves 
trágyával, zöldtrágyával lehet helyrehozni.  
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A munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehető legkisebb mértékű legyen. 
A munkálatok befejezése után az esetleg mégis fellépő szennyeződésektől a területet mentesíteni 
kell. 

 

4.1.6. Közvetlen és közvetett hatásterület bemutatása 

A közvetlen hatásterület megegyezik a kisajátításra kerülő területtel, ahol a közvetlen építési 
tevékenység folyik. 

Ugyancsak közvetlen hatásterület a gépek tárolására, veszélyes anyagok és hulladékok 
elhelyezésére szolgáló terület, ami adott esetben az építési területen kívül is kaphat helyet. 

A szállítási útvonalak szintén a közvetlen hatásterület részei. Közvetett hatásterület a szállítási 
útvonalak környezete, ahol a talaj, vagy talajvíz szennyeződhet, illetve az építési terület 
környezete. 

 

4.1.7. Karbantartási (üzemeltetési) munkálatok hatásának vizsgálata 

A közutak menti szegélyek gyomtalanítására herbicideket használnak. A gyomtalanítás csak 
nagyon kis sávot érint. Mivel a nyomvonal egy részén jelenleg mezőgazdasági művelés folyik 
növényvédő szer használattal, ezért ez nem jelent többletterhelést a talajra. 

A síkosság-mentesítésre kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott anyagok, vagy 
anyagkeverékek használhatók. 

 

4.1.8. Havária események 

A talaj és a felszín alatti vízkészletek megóvása érdekében az üzemeltető (személyéről jelenleg 
nincs információnk) kidolgozott utasításokkal rendelkezik az esetleges havária eseményekre 
vonatkozóan. A vonatkozó utasítás, előírás tartalmazza a baleset esetén értesítendő hatóságokat, 
azok elérhetőségeit és azt, hogy az intézkedés kinek a feladata. A tervezett vízépítési 
létesítmények folyamatos, szükséges időközönkénti karbantartásáról gondoskodni kell. 

 

4.1.9. Későbbi tervfázisokban elvégzendő feladatok 

Az engedélyezési terv kidolgozása során pontosítani kell a meliorált és öntözött területek 
esetleges érintettségével kapcsolatos adatszolgáltatást. El kell készíteni a talajvédelmi tervet, 
mely alapján a humuszmentési tervet szükséges kidolgozni. 

Az engedélyezési tervhez készített geotechnikai szakvélemény megállapításait át kell 
tanulmányozni, azokból le kell vonni a megfelelő következtetéseket a terület szennyezésre való 
érzékenysége szempontjából. Amennyiben szükséges, ezek alapján védelmi intézkedések 
javasolandók az építés, esetleg az üzemelés idejére. 

A tervezett út építése előtt organizációs tervet kell készítsen Vállalkozó, melyben megadja a 
szállítási útvonalakat, a célkitermelő helyeket, a depóniák helyeit, a veszélyes anyagok és 
hulladékok tervezett tároló helyeit. Az építés alatti környezetvédelmi tervben az építési fázis 
környezeti elemekre gyakorolt hatását kell bemutatni. Az organizációs tervet és az építés alatti 
környezetvédelmi tervet az illetékes környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtani jóváhagyás 
céljából. 
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4.2. Felszín alatti vizek védelme 

4.2.1. Hivatkozott jogszabályok, előírások és irodalmak 

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről; 

- 220/2004. (VII. 24.) Kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének 
szabályairól 

- 6/2009. (IV. 14.) KvVM - EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és felszín alatti 
vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 
méréséről 

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről; 

- 28/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól; 

- a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a 
felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 
besorolásáról. 

Magyar Földtani és Geofizikai intézet online térképtára (map.mfgi.hu) 

 

4.2.2. Vizsgálati módszer 

A terület hidrogeológiai adottságaira vonatkozó adatok és megállapítások alapján vizsgáljuk a 
távlati állapotban bekövetkező változásokat, azok mértékét és a szükséges védelmi 
megoldásokat.  

A tervezés során adatszolgáltatást kértünk a területileg illetékes Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóságtól, a tervezési területen található sérülékeny vízbázisok, víztermelő és monitoring 
kutak elhelyezkedésének feltérképezéséhez. 

Felhasználtuk továbbá a Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv érintett alegységeire vonatkozó 
kiadványokat és mellékleteket, valamint az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet által 2010-
ben kiadott „Magyarország kistájainak katasztere” című kiadványt 

 

4.2.3. Jelenlegi állapot vizsgálata 

A tervezési terület az Országos Vízgazdálkodási Terv szerint a Közép-Duna vízgyűjtő alegység 
területére esik. 

4.2.3.1. Felszín alatti vizek 

Hidrogeológiai adottságok 

A Gödöllői-dombság kistájon a talajvíz csak a völgyekben, és a kistáj peremén összefüggő, ahol 
kb. 5-6 m mélyen helyezkedik el. A dombságok mélyen fekvő talajvize már a rétegvízhez 
számítható. A talajvíz mennyisége fajlagosan csekély. Egységesen kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonátos jellegű, mérsékelten kemény és szulfátban szegény. Itt még a nitrát sem 
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koncentrálódott. A rétegvizeket feltáró artézi kutak átlagos mélysége 100 m körüli, vízhozamuk 
mérsékelt. Vizük közepesen kemény és vasas.  

Magyarország talajvíz térképe alapján a vizsgált szakasz elején 20 m-nél is mélyebben van a terep 
alatt a víz, majd 0-2 m a talajvíz átlagos mélysége. A vizsgált nyomvonal 2103 sz. útba való 
kikötése környékén a talajvízszint a terep alatt 2-5 m-en helyezkedik el. 

 

14. ábra Talajvíz elhelyezkedése - kivágat (forrás: https://map.mfgi.hu/) 

 

4.2.3.2. Vízbázisok és kutak 

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása szerint a tervezési terület 
ivóvízbázis védőövezetét nem érinti. 

A kapott adatszolgáltatás alapján a tervezett nyomvonal érinti a feltehetően Veresegyház 
Önkormányzat tulajdonában álló kutat (EOV  Y 666373.0000 X 255250.0000 ) a 4+450 km sz. 
környékén.  

A nyomvonalhoz legközelebb eső kutak a GE Hungary Zrt tulajdonában állnak a tervezett 
nyomvonal bal oldalán: 

5+050 km sz. (EOV Y665890.0000; X255595.0000) 

5+450 km sz. (EOV Y665607.3800; X255828.2700) 

5+600 km sz. (EOV Y 665489.1700; X 255929.6400) 

A kutak érintettségét az engedélyezési terv készítése során ellenőrizni szükséges. 

Amennyiben valóban érintetté válik egy- vagy több kút, annak eltömedékeléséről az építés során 
gondoskodni kell. 

A tervezési területen található kutakat az átnézeti helyszínrajzon ábrázoltuk. 
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4.2.4. Távlati, üzemelés melletti állapot vizsgálata 

Szennyező anyag közvetett bevezetése a felszín alatti vizekbe 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása 
érdekében, többek között a következőket rendeli el: 

A szennyező anyag földtani közegbe történő közvetlen bevezetése és a felszín alatti vízbe 
történő közvetett bevezetése engedélyköteles tevékenység. Az engedélyköteles tevékenység 
folytatójának az engedély megszerzése céljából elővizsgálatot kell végezni, amelynek alapján a 
hatóság dönt az engedély kiadása felől.  

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során 
szennyező anyag elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható, és nem eredményezhet 
kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a felszín alatti víz, a földtani közeg (B) szennyezettségi 
határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció, továbbá az (E) egyedi 
szennyezettségi határérték jellemez. 

Bevezetést, elhelyezést csak vízjogi engedéllyel lehet folytatni. 

 

Szennyeződésre érzékeny területek vizsgálata 

A felszín alatti vizek védelméről szóló és többször módosított 219/2004. (VII. 21.) 
Kormányrendelet értelmében a vizsgált helyszín szennyeződés-érzékenységi besorolását a 
rendelet 2. sz. melléklete szerint végeztük el. 

A vizsgált terület a melléklet besorolási metódusa szerint a „Felszín alatti vizek állapota 
szempontjából érzékeny terület” besorolás alapján a terület „érzékeny terület” alkategóriába 
tartozik.  

A Környezetvédelmi Minisztérium által megjelentetett hatályos „fokozottan érzékeny”, 
„érzékeny” és „kevésbé érzékeny” szennyeződés érzékenységi főkategóriák szerinti 
településsoros lista szerint a vizsgált nyomvonal által érintett települések érzékeny kategóriába 
tartoznak. 

19. táblázat Érintett települések területének érzékenysége a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet 
alapján. 

Település Érzékenység 

Szada Érzékeny 

Veresegyház Érzékeny 

Csomád Érzékeny 

Őrbottyán Érzékeny 
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Az útpálya területfoglalásának hatása az érintett terület talajvízjárására 

A természetes állapotú talajvízháztartás meghatározó tényezői: a tényleges (talajvizet elérő) Btv 
beszivárgás, az Etv a talajvízből történő párolgás, az Rh oldalirányú hozzáfolyás, az Re 
oldalirányú elfolyás, az F függőleges feláramlás, az L függőleges irányú leáramlás és a ΔV negatív, 
vagy pozitív tározódás. A meghatározott területre, pontosabban talajvíztartó-réteg térfogatra és 
meghatározott időre (esetünkben 1 átlagos év) felírható talajvíz-háztartási egyenlet: 

Btv + Rh = Etv + Re + L ± ΔV 

Ez az egyenlet olyan tagok között is létesíthet kapcsolatot, amelyek nem azonos időben, vagy 
időszakban keletkeznek, hiszen a tényleges beszivárgás súllyal télen, míg a párolgás nyáron 
következik be, így az egyes tagoknak általában mm/év a dimenziójuk. 

Az út létesítése, a burkolt felületek kialakítása csak látszólag csökkenti a beszivárgás értékét, 
hiszen a nyári csapadékot összegyűjtés beszivárogtatva a nyári csapadék egy része is növelheti a 
talajvízkészletet. (A nyáron beszivárgott csapadék ugyanis az evapotranspiráció hatására, 
általában nem jut el a talajvízhez, csak nagy mennyiség, vagy koncentrált beszivárgás esetében, 
így annak utánpótlódását csak a téli csapadékból beszivárgó hányad jelenti, amikor a talajvízből 
nincs párolgás). A nyári talajvíz-párolgás viszont az úttal lefedett területen megszűnik, így a nyári 
többlet-beszivárgás kisebb mértékű, megítélésünk szerint cm nagyságrendű emelkedést 
eredményezhetne az útpálya alatt és a szűkebb környezetben. 

A téli időszakban viszont se beszivárgás, se párolgás nincs, tehát talajvízszint süllyedésre 
számíthatnánk. Az útpálya alatti és melletti területeken azonban megindul egy oldalirányú 
szivárgás, azaz a vízszintek kiegyenlítődése. 

A felületek alatt tehát lokálisan talajvízszint süllyedési tendencia alakulhat ki, a kiegyenlítődés 
folyamata azonban önszabályozó, hiszen a nagyobb süllyedés növeli a visszatöltődés hozamát. 

 

Monitorozás szükségessége 

Tekintettel arra, hogy a tervezett létesítmény várhatóan negatív hatást nem gyakorol a környezeti 
elemre, így monitoring rendszer kiépítése, rendszeres vizsgálatok ütemezése nem indokolt. 

Szükségesnek tartjuk azonban a munkagépek és az üzemanyag tárolók ideiglenes 
tároló/telep helyén ellenőrizni azt, hogy a tárolásra, üzemanyagtöltésre kijelölt terület 
milyen mértékben szennyeződik el. A kijelölt terület rekultivációja előtt egy alkalommal, több 
kijelölt ponton a következő paraméterek megvizsgálása szükséges minimálisan a földtani 
közegből, illetve a talajvízből: 

TPH-GC, ólom, réz, cink, kadmium 

Javasoljuk, hogy az organizációs terv ismeretében, a Kivitelező készítsen építés alatti 
környezetvédelmi tervet, melyben a helyszínek konkrét megjelölésével és a helyszínek 
funkciójának megadásával a monitorozás tervét elkészíti. Amennyiben az eredmények 
szennyezést igazolnak, a területet a szennyeződéstől mentesíteni kell. 
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4.2.5. Építési, kivitelezési munkák hatásának vizsgálata 

Az építés hatása a felszín alatti vízre elsősorban a munkagépek mozgásával, az üzemanyag 
feltöltéssel, a szállítással, valamint a veszélyes anyagok tárolásával és a hulladék elhelyezéssel 
függ össze. 

Ezzel összefüggésben a közvetlen hatásterület megegyezik a kisajátításra kerülő területtel, ahol 
a közvetlen építési tevékenység folyik. Ugyancsak közvetlen hatásterület a gépek tárolására, 
veszélyes anyagok és hulladékok elhelyezésére szolgáló terület, ami adott esetben az építési 
területen kívül is kaphat helyet.  

Közvetett hatásterület a szállítási útvonalak környezete, ahol a talaj, vagy talajvíz szennyeződhet, 
illetve az építési terület környezete.  

Az eszközök tárolásához és kisebb adminisztratív munkák elvégzéséhez a munkaterületen 
szakaszonként általában konténereket telepítenek. A vízellátás a helyi adottságoknak 
megfelelően fúrt kúttal, vagy odaszállított víztartállyal történik. A WC kihelyezett mobil 
eszközökkel történik. 

A dolgozók szinte minden esetben bérelt szállásokon laknak, zuhanyzásra, mosdásra ott nyílik 
lehetőség. Étkeztetésük egyénileg történik. A munkaterületen csak száraz étkezésre nyílik 
lehetőség. 

A munkagépek tárolása a vonali telephelyeken történik, azonban javítás központi 
javítóműhelyben, ill. szakszervizben van. Olajcserét a nehézgépeknél, ill. földmunkagépeknél 
szakműhelyben végzik. 

Az üzemanyag biztosítása saját tulajdonú, vagy bérelt tartálykocsik segítségével történik. 

A tartálykocsik a benzinkutaknál megszokott töltőpisztollyal vannak felszerelve és így a töltés 
során az olajszennyezés veszélye minimális. 

Környezeti hatásként jelentkezik: 

- az építés alatti felvonulási területek kommunális szennyvíz és csapadékvíz elhelyezése, 

- veszélyes anyagok, kommunális hulladékok elhelyezése, tárolása, 

- építési utak, csőátereszek kialakítása vízfolyás keresztezéseknél, 

- építés alatti erózióvédelem, 

- haváriák elleni védelem. 

A megfelelő munkafegyelem mellett a felszín alatti víz terhelése elkerülhető a beavatkozással 
érintett területeken (munkaterület, felvonulási terület, szállítási útvonalak). 

Amennyiben a szilárd és folyékony kommunális, valamint a kisebb mennyiségben esetlegesen 
keletkező szénhidrogénekkel szennyezett veszélyes hulladékokkal megfelelő gondossággal 
járnak el, biztonsággal elkerülhető a felszín alatti vizek elszennyezése. 

A munkálatok ideje alatt a felszín alatti víz szennyeződése a havária események kivételével nem 
valószínűsíthető.  
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4.2.6. Közvetlen és közvetett hatásterület bemutatása 

Az út létesítése és üzemelése során a termőtalaj és a felszín alatti víz állapotára gyakorolt hatások 
közül a kisajátított területen elhelyezendő úttöltésnek és az elvezető árkok bevágás létesítésének 
van kis mértékben a környezetre gyakorolt hatása.  

A közút hatásterülete jellemzően a kisajátított területen belül jelentkezik.  

A környezetet érintő hatások elsősorban az út üzemeléséből, a járművek légszennyező és 
esetlegesen olaj elcsöpögésből származhatnak. 

 

4.2.7. Karbantartási (üzemeltetési) munkálatok hatásának vizsgálata 

A közutak menti szegélyek gyomtalanítására herbicideket használnak. A gyomtalanítás csak 
nagyon kis sávot érint. Mivel a nyomvonal egy részén jelenleg mezőgazdasági művelés folyik 
növényvédő szer használattal, ezért ez nem jelent többletterhelést a talajra. 

Közutakon síkosságmentesítésre kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
anyagok, vagy anyagkeverékek használhatók. 

 

4.2.8. Havária események 

Haváriás szennyezésnek minősül a gépek borulása, illetve kenőanyagok, üzemanyagok 
környezetbe jutása. Ezen szennyezések előfordulásának valószínűsége a munkagépek helyes 
alkalmazása és rendszeres karbantartása mellett minimálisra csökkenthető. Az esetleges havária 
eseményekre (olaj, vagy üzemanyag szivárgás, gépborulás stb.) való felkészülés a kárelhárítás 
általános eszközállományának (szivárgásmentes konténer, lapát, burkolt területek esetében 
adszorbens anyag) készenlétben tartásával megoldható. Egy esetleges szennyeződés 
bekövetkeztét követően a szennyezett terület gyors lehatárolásával és a szennyezett talaj 
kitermelésével a talajvíz-szennyezés kialakulásának veszélye biztonsággal elhárítható. 

A talaj és a felszín alatti vízkészletek megóvása érdekében az üzemeltető (jelenleg nem ismert) 
kidolgozott utasításokkal rendelkezik az esetleges havária eseményekre vonatkozóan. A 
vonatkozó utasítás, előírás tartalmazza a baleset esetén értesítendő hatóságokat, azok 
elérhetőségeit és azt, hogy az intézkedés kinek a feladata. A tervezett vízépítési létesítmények 
folyamatos, szükséges időközönkénti karbantartásáról gondoskodni kell. 

 

4.2.9. Későbbi tervfázisokban elvégzendő feladatok 

Az engedélyezési tervhez készített geotechnikai szakvélemény megállapításait át kell 
tanulmányozni, azokból le kell vonni a megfelelő következtetéseket a terület szennyezésre való 
érzékenysége szempontjából. Amennyiben szükséges, ezek alapján védelmi intézkedések 
javasolandók az építés, esetleg az üzemelés idejére. 

Az útépítési engedélyezési tervek kidolgozása során a vízépítési tervek alapján engedélyt kell 
kérni az illetékes vízügyi hatóságtól a tervezett létesítményre. 

A kutak érintettségét az engedélyezési terv készítése során ellenőrizni szükséges, érintettség 
esetén a tulajdonossal egyeztetni kell. 
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A tervezett út építése előtt organizációs tervet kell készítsen Vállalkozó, melyben megadja a 
szállítási útvonalakat, a célkitermelő helyeket, a depóniák helyeit, a veszélyes anyagok és 
hulladékok tervezett tároló helyeit. Az építés alatti környezetvédelmi tervben az építési fázis 
környezeti elemekre gyakorolt hatását kell bemutatni. Az organizációs tervet és az építés alatti 
környezetvédelmi tervet az illetékes környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtani jóváhagyás 
céljából. 
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4.3. Felszíni vizek védelme 

4.3.1. Hivatkozott jogszabályok, előírások és irodalmak 

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról. 

- 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól. 

- 220/2004. (X. 26.) Korm. rendelet „a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól”, 
módosítva a 312/2005. (XII. 25.) Korm. rendelettel 

Magyar Földtani és Geofizikai intézet online térképtára (map.mfgi.hu) 

 

4.3.2. Vizsgálati módszer 

A terület hidrogeológiai és hidromorfológiai adottságaira vonatkozó adatok és megállapítások 
alapján, a terület vízrajzi adatai és térképei, illetve a tanulmányterv vízépítési koncepciója alapján 
vizsgáljuk a távlati állapotban bekövetkező változásokat, azok mértékét és a szükséges védelmi 
megoldásokat.  

Felhasználtuk a Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv érintett alegységeire vonatkozó kiadványokat és 
mellékleteket, valamint az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet által 2010-ben kiadott 
„Magyarország kistájainak katasztere” című kiadványt. 

 

4.3.3. Jelenlegi állapot vizsgálata 

4.3.3.1. A terület vízfolyásainak, vízrendszerének adatai és jellemzői 

A Gödöllői-dombság a Duna bal partján lévő vízfolyások (Gombás -, Sződ – Rákos -, 
Mogyoródi -, Szilas-, Rákos-patak), a Galga jobb oldali (Némedi- és Egres-patak), valant a Felső-
Tápió forrásvidéke vígyűjtőjére terjed ki. Meglehetősen száraz terület. 

A vízfolyásoknak mind a vízjárása, mind a vízfolyása nagy szélsőségek között ingadozik. A 
gyorsan lefutó árvizek alkalmával időnként a völgytalpak víz alá kerülnek. Így ott helyenként 
mérsékelt feltöltődés jellemző. 

A kistáj vízhiányát számos kis tározóval, mesterséges állóvízzel igyekeznek pótolni; összesen 15 
kis tó található itt.  

A vizsgált nyomvonal által keresztezett vízfolyások: 

- Sződ-Rákos-patak Mogyoródi ág (Folyás patak) (időszakos vízfolyás) 

- Névtelen 1370 vízfolyás (időszakos vízfolyás) 

A Mogyoródi-ág a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 
önkormányzati tulajdonban van. A vízfolyás kezelője a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi 
és Vízgazdálkodási társulat. 
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15. ábra Névtelen vízfolyás a Kisrét utca környezetében 

 

4.3.3.2. Felszíni vizek minősége a tervezési területen 

A tervezési terület felszíni vízminőségi szempontból a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. 
melléklete szerint a „4. Általános védettségű területek befogadói” kategóriába tartozik, ahol a 
felszíni vízbe való közvetlen bevezetésre vonatkozó határértékek az alábbiak: 

pH          6,5-9 

összes lebegőanyag            50 mg/l 

szerves oldószer extrakt 5 mg/l 

KOIk              75 mg/l 

 

4.3.4. Távlati, üzemelés melletti állapot vizsgálata 

4.3.4.1. A létesítmény hatásai 

A létesítménynek a vízháztartási mérleg elemei közül az evapotranspirációra és a felszíni vizek 
beszivárgására lesz hatása. A burkolt felületeknek köszönhetően megnő a területi párolgás, 
viszont ugyanitt csökken a felszíni beszivárgás, így a mérleg is egyensúlyban marad. A 
létesítményeknek a vízháztartásra érzékelhető hatása nem lesz. 

A lemosódó csapadékvizek befogadóba való vezetése utáni szakaszon a burkolt felületről 
koncentráltan érkező vízmennyiség a vízfolyások/csatornák többletterhelését okozza a talajba 
történő beszivárgás hiányában. 
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A mederállapot változások elsősorban a korrekciókkal függnek össze, de jelen nyomvonal 
kialakítása során nem vált szükségessé a keresztezett vízfolyás korrekciója. 

 

4.3.4.2. Tervezett vízépítési rendszer 

Vízfolyás keresztezés 

3+939 km szelvény: Sződ-Rákos patak Mogyoródi mellékágának (Folyás patak) keresztezése 
vasbeton híd, vagy Tubosider műtárggyal. 

 

Vízelvezetési koncepció 

A víztelenítés érdekében oldalárkokat terveztek. Az oldalárkok fenékszélessége 0,40 m, a 
rézsűfelületeket füvesíteni, a nagy hosszesésű szakaszokon burkolni kell. 

Az útépítési engedélyezési tervek kidolgozása során a vízelvezetés is részletesen megtervezésre 
kerül. 

 

4.3.4.3. Útpályáról lefolyó csapadékvíz szennyezettségének becslése forgalom alapján 

A befogadóba való közvetlen vízbevezetés szennyezettségének határértékeit a 28/2004.(XII.25.) 
KvVM rendelet 2. számú melléklete határozza meg. A tervezési területen a 3. időszakos vízfolyás 
befogadó kategóriájú vízfolyások találhatók, ahol a szerves oldószer extrakt megengedett 
mennyisége 5 mg/l.  

2007-ben lezárultak a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. (korábbi Nemzeti Autópálya Zrt.) 
megbízásából folytatott vizsgálatok az útról lefolyó csapadékvíz szennyezettségére vonatkozóan, 
amelynek a mérései elsősorban a TPH (szénhidrogén) szennyeződést vizsgálták, mint a 
leginkább kritikus szennyeződést. A méréseket a 2/A út 33+210 – 33+500 km szelvényei 
között, az M0 és az M7 autóút mentén a végezték. A vizsgálatok szerint az értékek alatta 
maradnak az élővízbe bevezethető TPH határértéknek. Az egyéb vizsgált szennyeződések is a 
megengedett határ alatt voltak. A kísérletek eredményei szerint a rézsűn való lefolyás is jelentős 
tisztítást jelent. A lefolyó víz szennyeződés-tartalmát befolyásolja az árok anyaga, ugyanis a 
burkolt árokban nem alakulhatnak ki azok a biológiai lebomlási, felszívódási folyamatok, 
amelyek jelentős tisztítást eredményeznének. A BME a mérések alapján elkészítette a 
„Vízminőségvédelmi célú tározók térfogatának meghatározása autópályák csapadékvíz elvezető 
rendszerében” című tanulmányt. A munka a vizsgálati eredmények tanulmányozásán 
túlmenően, számítási eljárást dolgozott ki a várható olajszennyezés mértékére a közút 
forgalmának függvényében. 

Az alkalmazott összefüggés a tanulmány alapján az átlagkoncentráció burkolt árok esetén: 

CE =(4.33 * J – 0.0507 * H), (mgTPH/l), 

ahol 

 J- a csapadék idején fél pályán közlekedő egységjárművek száma ezer egységjárműben 
kifejezve, (1000 egységjármű/óra), és 

 H – a lehullott csapadék magassága, (mm). 

A tanulmány szerint a kapott érték 60 %-kal csökkentendő füvesített árok esetén. 
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A mértékadó csapadékmagasságot 10 mm-re vettük fel a tanulmány ajánlása alapján. Az 
eredményül kapott koncentráció értéket kellett a megengedett határértékekkel összevetni és a 
beavatkozás módját meghatározni. 

A tervezett elkerülő út legnagyobb forgalmú szakasza a 0+000 és 3+259 km szelvények között 
van. Itt az egységjármű/napból számolt mértékadó keresztmetszeti óraforgalom 599 
egységjármű, a mértékadó irányonkénti óraforgalom 300 egységjármű, a távlati, 2032. évre 
becsülve. 

CE =(4.33 * 0,3 – 0.0507 * 10) = 1,25 mgTPH/l, amely burkolt árok esetére vonatkozik. Mivel 
burkolt árok nagy valószínűséggel csak helyenként, kisebb szakaszokon lesz, a talpárkokat 
földmedrűeknek kell tekintenünk. A várható szennyezés földárok esetén 0,75 mgTPH/l adódik. 

A számított értékek szerint a becsült olajszennyezés biztosan nem lépi túl a megengedett 
határértéket.  

Kijelenthetjük, hogy a becslések szerint a befogadókba jutó olajszennyeződés a határérték alatt 
van, ezért nem szükséges külön tisztító műtárgy. 

Monitorozás szükségessége 

A tervezett út megépülte után a csapadékvíz elvezetéssel és vízminőség-védelemmel kapcsolatos 
jogszabályban foglaltakat, illetve hatósági előírásokat tekinthetjük irányadónak, a felszíni vizek 
külön monitorozására álláspontunk szerint nem lesz szükség. 

 

4.3.5. Építési, kivitelezési munkák hatásának vizsgálata 

Az építés elsősorban a vízfolyások/csatornák vízminőségére hathat. A hidak, átereszek és a 
pályaszerkezet építésénél ügyelni kell arra, hogy a vízfolyásokat szennyezés ne érje.  

Az építés során figyelni kell arra, hogy a keresztezett Folyás patakban a vízmozgás lehetőleg ne 
legyen korlátozva, a víz átfolyása biztosítva legyen. Amennyiben az építés alatt a mederben 
munka folyik, úgy az építés befejeztével a medret helyre kell állítani. 

A Védett Természeti Területek Törzskönyve adatai alapján a tervezett nyomvonal nem érinti, 
de közvetlenül határos a „Veresegyházi Folyás-patak” védett természeti területtel. A Folyás-
patak környezetében keresztezi az Országos Ökológiai Hálózat (ökológiai folyosó) övezeti 
besorolásba tartozó területegységeivel. 
 
Vízminőségre hatást rendkívüli időjárás helyzetek, illetve az esetleges kivitelezés-kori balesetek 
gyakorolhatnak (pl. munkagépből hidraulika olaj elfolyik és a vízelvezető árokba kerül).  

Építés alatt a keresztező vízfolyás vízminőségének megőrzésére figyelemmel kell lenni, a 
vízfolyás haváriás szennyeződésének elkerülése érdekében a Folyás patak közelében 
semmilyen típusú tároló hely vagy depónia nem létesíthető. 
 

Kiemeljük, hogy a kivitelezés (megvalósítás) ideje az üzemelés, üzemeltetés tervezett idejéhez 
képest (forgalomba-helyezést követően) elhanyagolhatóan rövid idő. 

A kivitelezési munkák szervezése, irányítása és lebonyolítása építésszervezéshez kapcsolódó 
logisztikai feladatok megoldását is megköveteli, e célból építésvezetőségi telephely(ek) 
(munkagép- és anyagtárolóhelyek is egyben) létesülnek.  
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Az esetleges kedvezőtlen hatások csökkenése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a 
következőkre: 

- Ár- vagy belvíz ne önthesse el az anyag- és munkagéptárolás helyét. 

- A megvalósítás időszakában a munkagépek tárolása, javítása csak kármentővel ellátott 
burkolt felületen történjen, vízfolyások közelében ilyet telepíteni tilos. 

- A munkagépekhez kapcsolódó üzemanyag-tároló kialakítása legyen szakszerű 
(szénhidrogénnek ellenálló padozat, kármentő, csapadéktól védett hely). 

- Az építési, illetve gépkarbantartási munkák során keletkező veszélyes hulladékok 
gyűjtése fajtánként elkülönítve, csapadéktól védett, fedett helyen történjen, vízzáró 
padozaton (üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely).  

- A humán kommunális igények korrekt kielégítését meg kell oldani, többek között a 
képződő szociális szennyvizek zárt gyűjtését, és az arra feljogosított folyékony 
hulladékkezelőnek való átadását biztosítani kell, a munkaterület végén WC-t kell 
elhelyezni. 

- Építésvezetőségi telephelyen káresemény bekövetkezésének valószínűsége miatt 
felitatásra alkalmas anyag (pl. homok, perlit) tárolását javasoljuk. 

 

4.3.6. Közvetlen és közvetett hatásterület bemutatása 

A felszíni vizeket érintő hatások és hatótényezők az út vízelvezetését képező árkok, talpárkok 
befogadó vízfolyásba történő bevezetésénél alakulnak ki. 

 

4.3.7. Karbantartási (üzemeltetési) munkálatok hatásának vizsgálata 

Az országos közutak menti szegélyek gyomtalanítására herbicideket használnak. A 
gyomtalanítás csak nagyon kis sávot érint. Mivel a nyomvonal egy részén jelenleg mezőgazdasági 
művelés folyik növényvédő szer használattal, ezért ez nem jelent többletterhelést a felszíni 
vizekre. 

Közutakon síkosságmentesítésre kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
anyagok, vagy anyagkeverékek használhatók. 

 

4.3.8. Havária események hatásai 

Az üzemelés során biztosítani kell, hogy a havária esetek ne okozzák a felszíni vizek esetleges 
szennyezését.  

A tervezett út kezelőjének minden esetben olyan havária tervvel kell rendelkeznie, amelynek 
segítségével egy esetleges baleset esetén megakadályozható a szennyezőanyagok befogadóba 
jutása. 
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4.3.9. Későbbi tervfázisokban elvégzendő feladatok 

Az útépítési engedélyezési terv részletesebben kidolgozott műszaki tartalmának megfelelően 
felül kell vizsgálni a felszíni vízre ható tényezők körét. (műtárgy mérete, korrekció 
szükségessége, stb.) 

Amennyiben a forgalmi vizsgálat aktualizálásra kerül, úgy át kell számolni a csapadékvízzel 
lemosódó szennyezőanyagok várható koncentrációját. 

Az útépítési engedélyezési tervek kidolgozása során a vízépítési tervek alapján vízjogi 
engedélyt kell kérni az illetékes vízügyi hatóságtól. 

A tervezett út építése előtt organizációs tervet kell készítsen Vállalkozó, melyben megadja a 
szállítási útvonalakat, a célkitermelő helyeket, a depóniák helyeit (vízfolyások mellé tilos), a 
veszélyes anyagok és hulladékok tervezett tároló helyeit.  

Az építés alatti környezetvédelmi tervben az építési fázis környezeti elemekre gyakorolt 
hatását kell bemutatni. Az organizációs tervet és az építés alatti környezetvédelmi tervet az 
illetékes környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtani jóváhagyás céljából. Az építés alatti 
környezetvédelmi tervnek tartalmaznia kell az építés fázisának a felszíni vízre ható, esetlegesen 
kedvezőtlen hatásait és azok elkerülésének, mérséklésének lehetőségeit. 
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4.4. Levegőtisztaság-védelem 

Jelen tervezett fejlesztés levegőtisztaság-védelmi vonatkozásait megvizsgáltuk a beruházás 
környezetében, a közvetlen és közvetett hatásterületen egyaránt, 

- a jelenlegi, 

- az építés idején várható ideiglenes, 

- a megvalósulás melletti távlati, 

- és az elbontás, felhagyás 

állapotok idején egyaránt. 

Vizsgáltuk a várható hatásokat és hatásviselőket, a szükséges védelmi intézkedéseket, külön 
kitérve az esetleges monitoring vizsgálatokra, valamint a haváriás esetek kockázataira. Kiemeltük 
a későbbi tervfázisok alkalmával elvégzendő feladatokat. A következő fejezetek részletesen 
bemutatják ezen vizsgálatok módszertanát és eredményeit. 

 

4.4.1. Hivatkozott jogszabályok és előírások 

Magyarországon a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 306/2010. Korm. rendelet) határozza meg levegőtisztaság-védelem 
legfontosabb szempontjait, betartandó előírásait. 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 
kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet tartalmazza a légszennyező 
anyagok listáját, és az azokhoz meghatározott légszennyezettségi határértékeket. 
A légszennyező anyagok veszélyességük alapján négy veszélyességi fokozatba vannak sorolva az 
I. különösen veszélyes fokozattól a IV. mérsékelten veszélyes fokozatig. A releváns órás, 24 órás 
és éves légszennyezettségi határértékek a következő táblázatban kerülnek bemutatásra. 

20. táblázat A főbb légszennyező anyagok egészségügyi határértékei 

Légszennyező anyag 
Veszélyességi 

fokozat 
Órás határérték 

[μg/m3] 
24 órás határérték 

[μg/m3] 
Éves határérték 

[μg/m3] 

Kén-dioxid (SO2) III. 250 125 50 

Nitrogén-dioxid (NO2) II. 100 85 40 

Szén-monoxid (CO) II. 10000 5000 3000 

Szálló por (PM10) III. - 50 40 

Ólom (Pb) I. - - 0,3 

Ózon (O3) I. 120 120 120 
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További jogszabályi előírás a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet, amely 10 légszennyezettségi agglomerációba sorolja az ország 
területét, a zónacsoportok megjelölésével az egyes kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok 
szerint. A 10 agglomeráción kívül kijelöl 13 várost, amelyek a környéküktől eltérő besorolást 
kaptak. 

A tervezéskor felhasznált főbb jogszabályok és szabványok: 

- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről; 

- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák 
kijelöléséről; 

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről; 

- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező 
források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 
szabályokról; 

- 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és 
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről; 

- MSZ 21460 szabványsorozat a levegőtisztaság-védelmi fogalommeghatározásokról; 

- MSZ 21457 szabványsorozat a légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai 
jellemzőiről; 

- MSZ 21459 szabványsorozat a légszennyező anyagok transzmissziójának 
meghatározásáról. 

 

4.4.2. Meteorológiai viszonyok és a vizsgálati helyszín bemutatása 

A tervezett fejlesztéssel érintett területek releváns meteorológiai paramétereit (levegőtisztaság- 
és zajvédelem számításokhoz szükséges paraméterek) DÖVÉNYI ZOLTÁN (szerk.) Magyarország 
Kistájainak katasztere c. kötete (MTA Földrajztudományi Kutatóintézet – Budapest, 2010.) 
alapján, az érintett kistáj(ak) éghajlati leírása szerint vettük figyelembe. A következőkben 
bemutatjuk az érintett kistáj(ak)at meteorológiai szempontból. 

 

Észak-magyarországi-középhegység (nagytáj) 

Cserhát-vidék (középtáj) 

Gödöllői-dombság (kistáj) 

A kistáj érintett része mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz. A napsütéses órák évi száma 
kevéssel 1950 óra alatt van. Az évi középhőmérséklet 9,5-9,7 ºC. Az évi csapadékösszeg 
540-580 mm között van. A terület ariditási indexe 1,17-1,20 körüli. Az uralkodó szélirány 
(egyben a legerősebb is) az ÉNy-i. Az átlagos szélsebesség 3 m/s körül van. 
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16. ábra A tervezett nyomvonal és az uralkodó szélirány bemutatása 

A bemutatott ábrán jól látszik a fejlesztés megítélésének szempontjából kedvező szélviszony, 
miszerint a tervezett elkerülő út terhelését az uralkodó szél nem szállítja az érintett települések 
sűrűn lakott területeire. 

A tervezett elkerülő út mentén a zaj- és rezgésvédelmi munkarészben bemutatásra kerülő 
vizsgálati helyszíneken kívül a levegőtisztaság-védelmi fejezet készítésekor további ingatlanokat 
is vizsgáltunk, mivel levegőterhelés szempontból nincs különbség az ingatlantípusok között 
védettség tekintetében. Így például az olyan gazdasági besorolású ingatlanok, amelyek 
zajvédelem szempontjából nem védendőek, a levegőtisztaság-védelemi vizsgálat során lehetnek 
védendőek. A levegőterheltség, és a védelmi intézkedések körének meghatározásakor két 
területtípust különböztettünk meg, a magasabb levegőterheltségre 

- érzékeny, 

- kevésbé érzékeny területeket. 

Az érzékeny területek közé soroltuk azokat az ingatlanokat, ahol az emberi tartózkodás nagyobb 
mértékű (pl. üdülő- és lakóingatlanok, illetve olyan gazdasági, ipari és kereskedelmi ingatlanok, 
ahol munkavégzés céljából emberek tartózkodnak nap, mint nap). A nem érzékeny területek 
közé soroltuk például a művelt, illetve műveletlen szántókat, legelőket és gyümölcsösöket. 
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4.4.3. Jelenlegi állapot vizsgálata 

Magyarországon a különböző fejlesztések környezetének jelenlegi levegőminőségének 
meghatározására általában három lehetőség van: 

- a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerinti zónabesorolás vizsgálata, 

- az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (a továbbiakban: OLM) adatainak 
vizsgálata, 

- saját levegőminőségi mérések végzése. 

A fejlesztési terület környezetében nem található OLM mérőállomás. Saját levegőminőségi 
mérések végzését pedig nem tartottuk indokoltnak a fejlesztés sajátságait figyelembe véve. 
A későbbi vizsgálatokhoz szükséges alapterheltségi adatokat a zónabesorolás alapján határoztuk 
meg. Az így előállított értékek várhatóan magasabbak, mint az egyébként jellemzőek, ezzel kissé 
a biztonság irányába térve el a valóságtól. 

 

4.4.3.1. Jelenlegi állapot, háttérszennyezettség bemutatása a zónabesorolás alapján 

A 306/2010. Korm. rendelet alapján az ország területét és településeit a légszennyezettség 
mértéke alapján a környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság javaslatának 
figyelembevételével zónákba kell sorolni. A zónák kijelölésére a légszennyezettségi 
agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletben (a továbbiakban: 
4/2002. KvVM rendelet) került sor. A rendelet az egyes zónákban 11 szennyező anyagot értékel, 
ezekre A, B, C, D, E, F csoportokba valamint a talaj közeli ózon esetében O-I és O-II 
csoportokba tipizálja a zónát. 

B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt, a 4/2011. (I. 14.) 
VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetén 
a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a 
területen e légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szint meghaladja a határértéket, 
illetve a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában 
szereplő anyagok esetén a célértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 

C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 

D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték, a 
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő 
anyagok esetében a célérték között van. 

E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 
meg. 

O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 

O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú 
célként kitűzött koncentráció értéket. 
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A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet területi felosztása alapján a fejlesztési terület egészét nézve egy 
zónát érint a beruházás: 

- Az ország többi területe. 

Ezek alapján az alábbi besorolások és jellemző koncentrációk adódnak a vizsgálati területen. 

21. táblázat A fejlesztési terület megközelítő légszennyezettségi állapota a „Az ország többi 
területe” zónacsoport szerinti besorolás alapján 

Légszennyező 
anyag 

SO2 NO2 CO PM10 benzol 
Talaj-
közeli 

O3 

PM10 felületén megkötődött 

As Cd Ni Pb BaP 

Levegőminőségi 
besorolás 

F F F E F O-I F F F F D 

Jellemző konc. 
[µg/m3] 

<50 <50 <2500 25-35 <4 >120 
< 

0,0024 
<0,002 <0,01 <0,15 

0,00012- 
0,0006 

2 4 3 2 2 3 1 1 1 1 1 

1 éves átlagkoncentráció 
2 24 órás átlagkoncentráció 
3 napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma 
4 1 órás koncentráció 

 

A besorolás szerint ezek alapján a szálló por (PM10) felületén megkötődő benz(a)pirén éves 
átlagkoncentrációja a vonatkozó felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi egészségügyi 
határérték között van. A szálló por (PM10) 24 órás átlagkoncentrációja a vonatkozó felső és az 
alsó vizsgálati küszöbérték között van. A kén-dioxid és benzol 24 órás átlagkoncentrációja, és a 
nitrogén-dioxid órás koncentrációja, valamint a szén-monoxid napi 8 órás mozgó 
átlagkoncentrációk maximumának értéke, továbbá a szálló por (PM10) felületén megkötődő 
arzén, kadmium, nikkel és ólom éves átlagkoncentrációja a vonatkozó alsó vizsgálati 
küszöbértéket nem haladja meg. A talajközeli ózon napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk 
maximuma meghaladja a célértéket. 

 

Összefoglalva, a fejlesztés teljes területét nézve, a jelenlegi levegőterheltség 
– a zónabesorolás alapján, országos viszonylatban – kedvezőnek tekinthető. A 
levegőterheltségek számításainál a fenti értékek kerültek figyelembe vételre, mint 
alapterheltség. 
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4.4.4. Építési, kivitelezési munkák, és a felhagyás hatásainak vizsgálata 

Az építőanyagok közúti szállításából, a munkagépek üzemeléséből származó 
levegőemisszió-terhelés – elsősorban nitrogénoxidok, korom és szálló por – térben és időben 
koncentrált lehet, ezért az építkezések közvetlen környezetében problémát okozhat. A gépjármű 
közlekedésből, a szállított anyagok rakodásából, az építési technológiából, a földkitermelésből 
és a tereprendezésből porkeltésre lehet számítani. 

A jelenlegi tervezési fázisban a leendő Kivitelező még nem ismert, továbbá organizációs terv 
sem áll rendelkezésre. Ennek megfelelően az építési, felvonulási területeken, valamint a szállítási 
útvonalakon nem számítható ki pontosan a fejlesztés építési fázisának légszennyező hatása. 
A következőkben közelítő és általános számítások, megállapítások, valamint javaslatok kerülnek 
bemutatásra. 

A tárgyi fejlesztés építésével járó levegőterheltség vizsgálatát két területre, alfejezetre bontottuk. 
Vizsgáltuk az építkezés területén fellépő légszennyezéseket és azok terjedését, valamint a 
szállítási tevékenységgel összefüggő levegőterhelést. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a felhagyás hatásai között egyedül a létesítmények 
elbontása olyan mértékű, hogy számszerűsítésre érdemes. A bontási munkálatok levegőterhelő 
hatása közel megegyezik a terhelőbb, földmunkákkal járó építési munkafázisok hatásaival, 
így külön bontási munkafázist nem mutatunk be. 

 

4.4.4.1. Az építési területen fellépő légszennyező anyagok és azok terjedése 

Alkalmazott számítási módszer 

A számítások során átlagos eseteket vizsgáltuk az MSZ 21457, MSZ 21459 és az 
MSZ 21460 szabványsorozatok felhasználásával, figyelembe véve a 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet általános követelményeit. Az alkalmazott módszer alapján vizsgáltuk a 
szén-monoxid, szénhidrogének, nitrogén-dioxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, összes szálló por 
és az ülepedő por terjedését egyaránt. 

A szálló port a hivatkozott szabványoknak megfelelően gáznemű légszennyező anyagnak 
tekintettük, mivel a terjedési tulajdonságai hasonlóak a gázokéhoz. A lebegő (szálló) por alatt a 
10 mikrométer, vagy annál kisebb átlagos részecskeátmérőjű szilárd részecskéket értjük, míg az 
ülepedő por alatt a 10 mikrométernél nagyobb részecskeátmérőjű szilárd részecskéket. 

Keletkezési hely szerint vizsgáltuk a munkagépek károsanyag kibocsátását, valamint a 
földmunkák során a különböző munkaműveletek alatt a megmozgatott földtömegből eredő 
kiporzást, mint ülepedő és lebegő (szálló) por forrásokat. A munkagépek és a földmunka szálló 
por kibocsátásából számolt immissziós értékek adják a munkaterületen várható összes szálló por 
immissziós értékeket. A munkaterületen mozgatott földtömegek kiporzását a fejezet vonatkozó 
részeiben mutatjuk be. Az ülepedő por keletkezését és terjedését csak a földmunkával terhelt 
munkafolyamatokban vizsgáltuk, mivel egyéb munkafolyamatok során az ülepedő por 
keletkezése és terjedése elhanyagolható. 

A modellezés a kibocsátásokat, mint területi forrás kezeli, amely alapján a jelen vizsgálatban egy 
10*10 méteres elvi munkaterületen összeadódnak az egy időben, egy munkafolyamat alatt 
munkát végző gépek kibocsátásai. 
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Az MSZ 21459-1: 1981 és az MSZ 21459-2: 1981 szabványok által az alábbi képleteket 
használtuk a számítások során. 

 𝑐𝐺𝑡 =
𝐸𝐺

𝜋𝜎𝑦𝐺𝑝,𝑡𝜎𝑧𝐺𝑝,𝑡𝑢𝑚
𝑒𝑥𝑝 [−

1

2
(
𝐻𝐺𝑚𝑔,𝑓𝑚

𝜎𝑧𝐺𝑝,𝑡
)
2

] 𝑒𝑥𝑝 (−
0,693𝑥

𝑢𝑚𝑇1/2
𝑆𝑍𝑝,𝑡) 𝑒𝑥𝑝 (−

0,693𝑥

𝑢𝑚𝑇1/2
Á𝑝,𝑡

) + 𝑐ℎ (1) 

ahol  számított koncentráció, a füstfáklya tengelye alatt, a talajszintre (z=0), 
csapadékmentes időszakban, adott gázállapotú légszennyező anyag 
esetében, rövid átlagolási időtartamra (1 óra), adott távolságban, területi 
forrás esetén, háttérterheléssel együtt [mg/m3] 

  

a folytonosan működő pontforrás rövid átlagolási időtartamra (1 óra) 
vonatkozó gázállapotú szennyezőanyag-emissziója [mg/s] 

  

folytonos pontforrás estén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes 
turbulens szóródási együtthatója gázállapotú szennyezők esetén [m] 

  

folytonos pontforrás estén a füstfáklya szélre merőleges függőleges 
turbulens szóródási együtthatója gázállapotú szennyezők esetén [m] 

  

területi forrás estén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens 
szóródási együtthatója gázállapotú szennyezők esetén [m] 

  

területi forrás estén a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens 
szóródási együtthatója gázállapotú szennyezők esetén [m] 

  

a folytonos pontforrás füstfáklyájára jellemző szélsebesség rövid időtartam 
alatti középértéke [m/s] 

  

a gázállapotú szennyezők kibocsátásának effektív magassága a munkagépek 
esetében [m] 

  

a gázállapotú szennyezők kibocsátásának effektív magassága a földmunkák 
esetében [m] 

  

a kibocsátó forrástól való széliránymenti távolság [m] 
  

a kén-dioxid száraz ülepedésének mértékét jellemző felezési idő pontforrás 
esetén [s]* 

  

a kén-dioxid kémiai átalakulásának mértékét jellemző felezési idő 
pontforrás esetén [s]* 

  

a kén-dioxid száraz ülepedésének mértékét jellemző felezési idő területi 
forrás esetén [s]* 

  

a kén-dioxid kémiai átalakulásának mértékét jellemző felezési idő területi 
forrás esetén [s]* 

  

adott légszennyező anyag háttérkoncentrációja [mg/m3] 

* Egyéb gázállapotú szennyezőanyagok esetében a felezési időket tartalmazó exponenciális tényezők értékeit 
1,0-nak kell venni. 

  

𝐸𝐺 

𝜎𝑦𝐺𝑝 

𝜎𝑧𝐺𝑝 

𝑇1/2
𝑆𝑍𝑝

 

𝑥 

𝑢𝑚 

𝑇1/2
Á𝑝

 

𝑐𝐺𝑡 

𝐻𝐺𝑓𝑚 

𝜎𝑦𝐺𝑡 

𝜎𝑧𝐺𝑡 

𝑇1/2
𝑆𝑍𝑡 

𝑐ℎ 

𝐻𝐺𝑚𝑔 

𝑇1/2
Á𝑡  
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 𝜎𝑦𝐺𝑡 = (𝜎𝑦𝐺0
2 + 𝜎𝑦𝐺𝑝

2 )
1

2 (2) 

ahol 
 

a vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható, amely a területi forrás 
szélességének 4,3-del osztott értéke [m] 

  

folytonos pontforrás estén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes 
turbulens szóródási együtthatója [m] 

 𝜎𝑧𝐺𝑡 = (𝜎𝑧𝐺0
2 + 𝜎𝑧𝐺𝑝

2 )
1

2 (3) 

ahol 
 

a függőleges irányú kezdeti szóródási együttható, amely a területi forrás 
magasságának 2,15-dal osztott értéke [m] 

  

folytonos pontforrás estén a füstfáklya szélre merőleges függőleges 
turbulens szóródási együtthatója [m] 

 𝜎𝑦𝐺𝑝 = 0,08 (6𝑝−0,3 + 1 − ln
𝐻𝐺𝑚𝑔,𝑓𝑚

𝑧0
) 𝑥0,367(2,5−𝑝) (4) 

ahol 
 

stabilitási index [-] 

  

érdességi paraméter [m] 

 𝜎𝑧𝐺𝑝 = 0,38𝑝1,3 (8,7 − ln
𝐻𝐺𝑚𝑔,𝑓𝑚

𝑧0
) 𝑥1,55exp(−2,35𝑝) (5) 

 𝑐𝑅𝑡 =
𝐸𝑅(1+𝑔)

2𝜋𝜎𝑦𝑅𝑝,𝑡𝜎𝑧𝑅𝑝,𝑡𝑢𝑚
𝑒𝑥𝑝 [−

1

2
(
𝐻𝑅𝑓𝑚−

𝑣𝑔𝑥

𝑢𝑚

𝜎𝑧𝑅𝑝,𝑡
)

2

] (6) 

ahol  számított koncentráció, a füstfáklya tengelye alatt a talajszintre (z=0), 
csapadékmentes időszakban, ülepedő szilárd részecskék esetében, rövid 
átlagolási időtartamra (1 óra), adott távolságban, területi forrás esetén 
[mg/m3] 

  

a folytonosan működő pontforrás rövid átlagolási időtartamra (1 óra) 
vonatkozó ülepedő szilárd részecske szennyezőanyag-emissziója [mg/s] 

  

a szilárd részecskék talajra való ülepedését figyelembe vevő tükrözési 
tényező [-]* 

  

folytonos pontforrás estén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes 
turbulens szóródási együtthatója ülepedő szilárd részecskék esetén [m]** 

  

folytonos pontforrás estén a füstfáklya szélre merőleges függőleges 
turbulens szóródási együtthatója ülepedő szilárd részecskék esetén [m]** 

  

területi forrás estén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens 
szóródási együtthatója ülepedő szilárd részecskék esetén [m]** 

𝜎𝑦𝐺0 

𝜎𝑦𝐺𝑝 

𝜎𝑧𝐺0 

𝜎𝑧𝐺𝑝 

𝑝 

𝑧0 

𝐸𝑅 

𝜎𝑦𝑅𝑝 

𝜎𝑧𝑅𝑝 

𝑐𝑅𝑡 

𝜎𝑦𝑅𝑡 

𝑔 
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területi forrás estén a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens 
szóródási együtthatója ülepedő szilárd részecskék esetén [m]** 

  

a szilárd ülepedő részecskék kibocsátásának effektív magassága a 
földmunkák esetében [m] 

  

a szilárd részecske esési (ülepedési) sebessége [m/s]* 

* A hivatkozott szabvány alapján 𝑔 tükrözési tényező meghatározásához ismerni kell 𝑣𝑔 esési (ülepedési) 

sebességet, amelyhez ismerni kell az ülepedő szilárd részecskék átlagos részecskeátmérőjét (𝑑𝑅), meghatározásuk a 
hivatkozott szabvány szerint, a vonatkozó diagramok segítségével történik. 

** A tényezők meghatározása megegyezik a gáznemű szennyezőknél alkalmazottakkal, csak 𝐻𝐺 helyett 𝐻𝑅 
behelyettesítésével szükséges számolni. 

 𝐷𝑡 = 𝑣𝑔𝑐𝑅𝑡 + 𝑐ℎ (7) 

ahol  számított ülepedő szilárd részecskék mennyisége, a füstfáklya tengelye alatt 
a talajszintre (z=0), csapadékmentes időszakban, rövid (1 óra) átlagolási 
időtartamra, megadott távolságban, területi forrás esetén, háttérterheléssel 
együtt [mg/m2/s]* 

* A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet vonatkozó tervezési irányértékéhez való összehasonlítás érdekében a számított 
mennyiség [mg/m2/s] dimenziójának [g/m2/30 nap] dimenzióba történő átváltásakor ismerni szükséges a 

30 naptári nap alatt várható munkaórák számát (𝑚ó). Az így kapható eredmény a ténylegesen várható érték fölé 
fog becsülni, mivel ezzel a számítás a munkaórák ideje alatt azonosnak tekinti az időjárási tényezőket. 

 

Védőtávolság és hatásterület meghatározásának módszere 

A számítási módszerrel a folyamatos területi forrásból a különböző légszennyezőanyagok 
1 órás átlagolási időtartamra vonatkozó koncentrációit kapjuk meg. Védőtávolságon azt a 
területet értjük, amelyen már teljesül az adott légszennyező anyag 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 
szerinti légszennyezettségi egészségügyi határértéke, vagy tervezési irányértéke. Hatásterületen 
pedig azt a területet értjük, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja alapján, amelyen 
már teljesül az adott légszennyező anyag vonatkozó légszennyezettségi egészségügyi határérték 
10%-a. Amely szennyezők esetében nincs határérték, azoknál a tervezési irányértékhez 
viszonyítottunk. 

 

Alkalmazott meteorológiai paraméterek és egyéb adatok 

jellemző szélsebesség rövid időtartam alatti középértéke [m/s] 𝑢𝑚 3,0 

a gázállapotú szennyezők kibocsátásának effektív magassága a munkagépek 
esetében [m] 

𝐻𝐺𝑚𝑔 2,0 

a gázállapotú szennyezők kibocsátásának effektív magassága a földmunkák 
esetében [m] 

𝐻𝐺𝑓𝑚 5,0 

a szilárd ülepedő részecskék kibocsátásának effektív magassága a földmunkák 
esetében [m] 

𝐻𝑅𝑓𝑚 5,0 

a kén-dioxid száraz ülepedésének mértékét jellemző felezési idő pontforrás 
esetén [s] 

𝑇1/2
𝑆𝑍𝑝

 18000 

𝐻𝑅𝑓𝑚 

𝜎𝑧𝑅𝑡 

𝑣𝑔 

𝐷𝑡 
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a kén-dioxid kémiai átalakulásának mértékét jellemző felezési idő pontforrás 
esetén [s] 

𝑇1/2
Á𝑝

 43200 

a kén-dioxid száraz ülepedésének mértékét jellemző felezési idő területi forrás 
esetén [s] 

𝑇1/2
𝑆𝑍𝑡 43200 

a kén-dioxid kémiai átalakulásának mértékét jellemző felezési idő területi 
forrás esetén [s] 

𝑇1/2
Á𝑡  61200 

stabilitási index (S=6 normális) [-] 𝑝 0,282 

érdességi paraméter (sík, növényzettel borított terület) [m] 𝑧0 0,10 

területi forrás szélessége [m] - 10,0 

területi forrás magassága [m] - 10,0 

az ülepedő szilárd részecske átlagos átmérője (becslés, a biztonság 
javára alacsonyabb érték) [µm] 

𝑑𝑅 250,0 

a szilárd részecske esési (ülepedési) sebessége [m/s] 𝑣𝑔 1,50 

a szilárd részecskék talajra való ülepedését figyelembe vevő tükrözési 
tényező [-] 

𝑔 0,00 

az ülepedő por keltésével járó munkaórák összege 30 naptári nap alatt 
(20 munkanap alatt, napi 8 munkaórát feltételezve) [-] 

𝑚ó 160 

 

Alkalmazott háttérkoncentrációk 

A jelenlegi levegőminőséget tárgyaló munkarészben bemutatott zóna besorolás által adódó 
értékek legkedvezőtlenebb eseteit vettük a különböző légszennyezők háttérkoncentrációinak. 
A zónabesorolás nem tartalmaz jellemző értékeket a szénhidrogénekhez, a 
nitrogén-oxidokhoz és az ülepedő porhoz, így ezek háttérszennyezettségi értékeit szakértői 
becsléssel adtuk meg. A háttérkoncentrációk minden számításnál figyelembe vételre kerültek, 
kivéve az építési levegőterhelés hatásterületének meghatározásakor. A számítások során 
alkalmazott értékeket a következő táblázatban mutatjuk be. 

22. táblázat Alkalmazott háttérkoncentrációk a munkaterületek levegőterheltségének számításánál 

Szén-monoxid 
[µg/m3] 

Szénhidrogének 
[µg/m3] 

Nitrogén-dioxid 
[µg/m3] 

Nitrogén-oxidok 
[µg/m3] 

Kén-dioxid 
[µg/m3] 

Szálló por 
(PM10) 

[µg/m3] 

Ülepedő por 
[g/m2/30nap] 

2500,0 125,0* 50,0 78,0** 50,0 35,0 6,0*** 

* Nem tartalmazza a zónabesorolás, így az érték csak szakértői becslés (a vonatkozó tervezői irányértékek 50%-a). 
** Nem tartalmazza a zónabesorolás, így az érték csak szakértői becslés (egy jellemző arányt alkalmazva, a NO2 
értékét 1,55-tel szorozva állítottuk elő). 
*** Nem tartalmazza a zónabesorolás, így az érték csak szakértői becslés (1990 és 2003 közötti időszakra vonatkozó 
magyarországi átlagérték kevésbé szennyezett területeken). 
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Alkalmazott munkagépek, üzemanyag felhasználások és fajlagos kibocsátások 

Az alábbi felsorolás az építés során várható munkagépeket foglalja össze munkafolyamatonként 
1 mértékadó órában. A pontos géppark ismeretének hiányában az alábbiak csak általános 
érvényűek. 

Földmunka (nagyobb volumenű: útföldmű kialakítása) 

1 db gumikerekes markoló, kotró 

1 db gumikerekes homlokrakodó 

1 db gumikerekes dózer 

1 db henger (12 tonna) 

6 db tehergépjármű (3 tengelyes, 8 m3-es platóval) 

Földmunka (kisebb volumenű: közművek kiváltása) 

1 db gumikerekes markoló, kotró 

1 db henger (12 tonna) 

2 db tehergépjármű (3 tengelyes, 8 m3-es platóval) 

Aszfaltozás 

1 db finisher 

1 db henger (12 tonna) 

1 db seprűs locsolókocsi 

2 db tehergépjármű (3 tengelyes, 8 m3-es platóval) 

Közművek fektetése 

2 db darus, pótkocsis tehergépjármű (3+2 tengelyes) 

Az alábbi táblázat emissziós értékei 1 munkagép 1 üzemóra alatti kibocsátásaként értendő. 
A gépenkénti üzemanyag felhasználás meghatározása szakértői becsléssel történt. A gázolaj 
sűrűségét 0,00085 t/l-nek vettük. 

23. táblázat Az építkezések során várhatóan felvonuló főbb munkagépek és fogyasztásuk, valamint 
károsanyag kibocsátásuk 

Munkagép 
megnevezése 

Légszennyező anyag 
megnevezése 

Fajlagos kibocsátás 
[kg/t] 

Tüzelőanyag 
fogyasztás 

[l/h] 

Kibocsátott légszennyező 
anyag [mg/s] 

1 db 
gumikerekes 

markoló, 
kotró 

szén-monoxid 63,00 12 178,50 

szénhidrogének 2,00 12 5,67 

nitrogén-dioxid 4,50 12 12,75 

nitrogén-oxidok 9,00 12 25,50 

kén-dioxid 7,40 12 20,97 

szálló por (PM10) 12,00 12 34,00 
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Munkagép 
megnevezése 

Légszennyező anyag 
megnevezése 

Fajlagos kibocsátás 
[kg/t] 

Tüzelőanyag 
fogyasztás 

[l/h] 

Kibocsátott légszennyező 
anyag [mg/s] 

1 db 
gumikerekes 

homlokrakodó 

szén-monoxid 63,00 12 178,50 

szénhidrogének 2,00 12 5,67 

nitrogén-dioxid 4,50 12 12,75 

nitrogén-oxidok 9,00 12 25,50 

kén-dioxid 7,40 12 20,97 

szálló por (PM10) 12,00 12 34,00 

1 db 
gumikerekes 

dózer 

szén-monoxid 63,00 18 267,75 

szénhidrogének 2,00 18 8,50 

nitrogén-dioxid 4,50 18 19,13 

nitrogén-oxidok 9,00 18 38,25 

kén-dioxid 7,40 18 31,45 

szálló por (PM10) 12,00 18 51,00 

1 db 
henger 

(12 tonna) 

szén-monoxid 63,00 12 178,50 

szénhidrogének 2,00 12 5,67 

nitrogén-dioxid 4,50 12 12,75 

nitrogén-oxidok 9,00 12 25,50 

kén-dioxid 7,40 12 20,97 

szálló por (PM10) 12,00 12 34,00 

1 db 
tehergépjármű 

(3 tengelyes 
8 m3 plató) 

szén-monoxid 63,00 8 119,00 

szénhidrogének 2,00 8 3,78 

nitrogén-dioxid 4,50 8 8,50 

nitrogén-oxidok 9,00 8 17,00 

kén-dioxid 7,40 8 13,98 

szálló por (PM10) 12,00 8 22,67 
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Munkagép 
megnevezése 

Légszennyező anyag 
megnevezése 

Fajlagos kibocsátás 
[kg/t] 

Tüzelőanyag 
fogyasztás 

[l/h] 

Kibocsátott légszennyező 
anyag [mg/s] 

1 db 
darus, 

pótkocsis 
tehergépjármű 
(3+2 tengelyes) 

szén-monoxid 63,00 10 148,75 

szénhidrogének 2,00 10 4,72 

nitrogén-dioxid 4,50 10 10,63 

nitrogén-oxidok 9,00 10 21,25 

kén-dioxid 7,40 10 17,47 

szálló por (PM10) 12,00 10 28,33 

1 db 
finisher 

szén-monoxid 63,00 15 223,13 

szénhidrogének 2,00 15 7,08 

nitrogén-dioxid 4,50 15 15,94 

nitrogén-oxidok 9,00 15 31,88 

kén-dioxid 7,40 15 26,21 

szálló por (PM10) 12,00 15 42,50 

1 db 
seprűs 

locsolókocsi 

szén-monoxid 63,00 8 119,00 

szénhidrogének 2,00 8 3,78 

nitrogén-dioxid 4,50 8 8,50 

nitrogén-oxidok 9,00 8 17,00 

kén-dioxid 7,40 8 13,98 

szálló por (PM10) 12,00 8 22,67 
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Alkalmazott értékek a földmunkával járó kiporzás becslésére 

Földanyagok mozgatásából és terítéséből eredő kiporzás számottevően csak a földmunka 
munkafázisban várható, amelynek az emisszióival számolni szükséges. 

A nagyobb volumenű földmunkák munkafázisai során a felvonuló munkagépek 1 óra alatt várhatóan 
48,0 m3 föld mozgatását fogják elvégezni (6 db 8 m3-es platóval rendelkező tehergépjármű 
megfordulása 1 óra alatt). A föld térfogattömegének 1,45 t/m3 értéket, míg a földmunkák 
fajlagos porkibocsátásának (kiporzási veszteség) 20 g/t értéket vettünk, ami egy magasabb, 
biztonsági érték. Továbbá, a számításba beépítettünk egy 2-szeres konstans szorzót is, amely a 
földanyag mozgatásából, rakodásából eredő szorzó. Ezek eredményeként a földmunka 
munkafázissal járó szálló por emissziója 386,67 mg/s, amelynek a terjedése során adódó 
immissziós koncentrációját hozzáadjuk a munkagépek üzemanyag égetéséből és károsanyag 
kibocsátásából eredő szálló por emissziójából számolt immissziós koncentrációhoz, ezzel 
megkapva a munkavégzés összes szálló por immissziós értékeit. 

A nagyobb volumenű földmunkák ülepedő por emisszióját a fentivel egyenlőnek vettük, így annak 
értéke is 386,67 mg/s. 

A kisebb volumenű földmunkák munkafázisai során a felvonuló munkagépek 1 óra alatt várhatóan 
16,0 m3 föld mozgatását fogják elvégezni (2 db 8 m3-es platóval rendelkező tehergépjármű 
megfordulása 1 óra alatt). A föld térfogattömegének 1,45 t/m3 értéket, míg a földmunkák 
fajlagos porkibocsátásának (kiporzási veszteség) 20 g/t értéket vettünk, ami egy magasabb, 
biztonsági érték. Továbbá, a számításba beépítettünk egy 2-szeres konstans szorzót is, amely a 
földanyag mozgatásából, rakodásából eredő szorzó. Ezek eredményeként a földmunka 
munkafázissal járó szálló por emissziója 128,89 mg/s, amelynek a terjedése során adódó 
immissziós koncentrációját hozzáadjuk a munkagépek üzemanyag égetéséből és károsanyag 
kibocsátásából eredő szálló por emissziójából számolt immissziós koncentrációhoz, ezzel 
megkapva a munkavégzés összes szálló por immissziós értékeit. 

A kisebb volumenű földmunkák ülepedő por emisszióját a fentivel egyenlőnek vettük, így annak 
értéke is 128,89 mg/s. 

 

Adatok hiánya, bizonytalanságok 

A levegőtisztaság-védelmi számítások pontossága az alábbi bizonytalansági tényezőkkel van 
szoros összefüggésben. 

- munkagépek típusa, száma, 

- munkagépek fajlagos emissziója, 

- munkagépek tüzelőanyag fogyasztása, 

- földmunkák kiporzásának paraméterei, 

- alkalmazott háttérkoncentrációk pontossága, 

- meteorológiai körülmények, 

- érvényes levegőterhelés-számítási szabványok, 

- az immissziós értékek, védőtávolságok és hatásterületek meghatározásakor minden 
esetben szabad terjedést feltételeztünk, amely a valóságban nem áll fenn – szabad terjedés 
esetén magasabb, néhány esetben túlzottan is biztonsági értékeket kapunk. 
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A felsorolt hiányokat, bizonytalanságokat úgy kezeltük a számítások során, hogy inkább a 
biztonság irányába tévedjünk. Ennek megfelelően a tényleges immissziós terhelések, 
védőtávolságok, hatásterületek várhatóan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgálat során 
bemutatottak. 

Az építési, kivitelezési tevékenység ideje alatt, a munkaterületen és környezetében várható 
légszennyező anyagok immissziós értékei, valamint a várható védőtávolságok (határértékek 
teljesülésének távolsága) és hatásterületek a jelen tervfázisban a fentiek alapján kiszámításra 
kerültek, azonban ezek csak közelítő számítások. A leendő Kivitelező feladata lesz a pontos 
géppark, organizációs terv ismeretében elvégezni a pontos számításokat. 

 

Számítási eredmények és rövid értékelésük 

Fontos kiemelni, hogy a következőkben bemutatásra kerülő értékek csak közelítő jellegűek, 
mivel az alapadatok (fajlagos kibocsátás, üzemanyag felhasználás, munkagépek típusa, 
száma, stb.) a jelen tervezési fázisban pontosan még nem ismertek. Az eredményeket 
munkafolyamatonkénti bontásban tesszük közzé, mivel a különböző munkafolyamatok 
különböző gépek felvonulását igénylik, így a kibocsátásaik is különbözőek, valamint a 
valósághoz közelebbi eredményeket adhat a modellezés, ha az várható életszerű folyamatokat 
képez le. Az eredmények az eddigiekben bemutatott munkagépek, azok munkafolyamatokba 
történő besorolása, valamint üzemanyag fogyasztásuk, kibocsátásaik alapján kerültek 
meghatározásra, figyelembe véve a földmunka munkafázisokban a vonatkozó földanyagok 
kiporzását is. Minden vizsgált légszennyező esetén, mértékadó vizsgálati pontok kijelölése nélkül 
bemutatásra kerülnek az 1, 5, 10, 25, 50, 100 és 200 métereken adódó immissziós értékek, 
valamint a védőtávolságok és hatásterületek egyaránt. A háttérszennyezettséget minden 
számításnál figyelembe vettük, kivéve a hatásterületnél. A részletes számítási eredmények a 
Levegőtisztaság-védelem c. mellékletben kerülnek bemutatásra, az alábbi táblázatban csak a 
fontosabb eredményeket mutatjuk be. 

24. táblázat Várható levegőterhelések a munkaterületek mentén, munkafolyamatonkénti bontásban 

Munkafolyamat megnevezése 
Mértékadó 

légszennyező anyag 
Védőtávolság 

[m] 
Hatásterület 

[m] 

földmunka (nagyobb volumenű) összes szálló por 117,0 450,4 

földmunka (kisebb volumenű) összes szálló por 56,7 234,4 

aszfaltozás 

védőtávolságnál: 
nitrogén-dioxid; 
hatásterületnél: 

összes szálló por 

42,7 151,8 

közművek fektetése 

védőtávolságnál: 
nitrogén-dioxid; 
hatásterületnél: 

összes szálló por 

16,0 71,4 
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A fenti táblázatban, és a Levegőtisztaság-védelem c. melléklet vonatkozó részeiben szereplő 
tájékoztató jellegű adatok, eredmények alapján látható, hogy a földmunka munkafázisokban a 
szálló és ülepedő porok, míg a többi munkafázis során a nitrogén-dioxid, nitrogén oxidok és az 
összes szálló por rendelkeznek a legnagyobb értékekkel (védőtávolság, hatásterület, immissziós 
koncentrációk). Védőtávolságon azt a távolságot értjük, amelyen már teljesül az adott 
légszennyezőanyag vonatkozó légszennyezettségi egészségügyi határértéke, vagy tervezési 
irányértéke. Hatásterületen pedig azt a távolságot értjük, amelyen már teljesül az adott 
légszennyezőanyag vonatkozó légszennyezettségi egészségügyi határértékének 10%-a (amely 
szennyezők esetében nincs határérték, azoknál a tervezési irányértékekhez viszonyítottunk). 

Összehasonlítva az összes munkafolyamat védőtávolságait, és hatásterületeit, az építési területen 
várható levegőtisztaság-védelmi védőtávolságnak, valamint hatásterületnek a legnagyobb 
értékkel rendelkező folyamatok értékeit adtuk meg. 

Ezek alapján az építési területen a várható levegőtisztaság-védelmi védőtávolság 117,0 méter, 
míg a várható hatásterület 450,4 méter. 

Az eredmények alapján a magasabb levegőterhelésnek kitett lakóingatlanok száma magas lehet. 
A későbbi tervfázisok folyamán, az organizációs terv ismeretében a leendő Kivitelező feladatai 
közé tartozik, hogy elvégezze a pontos terjedési számításokat, ezzel pontos hatásterület 
lehatárolást is adva. Az építési, kivitelezési időszak alatt, a munkaterületeken – a kapott 
eredmények tükrében – szükségesnek tartjuk védelmi intézkedések betartását, amelyeket 
Az építési munkálatok alatt várható levegőterhelés összefoglalása, szükséges védelmi 
intézkedések és javaslatok bemutatása c. fejezetben részletezünk. 

Kiemeljük, hogy a vizsgálatot átlagos meteorológiai paraméterekre végeztük el, ezért az 
építkezés időtartama alatt a számított értékeknél rövidebb időszakokban magasabb mérhető 
értékek is előfordulhatnak (például teljes szélcsend és légköri inverzió esetén, amikor a 
szennyező anyagok hígulása csak nagyon lassan és kis mértékben megy végbe). 

 

4.4.4.2. Az építéshez kapcsolódó szállítási tevékenység levegőterhelése 

Jelen tervezési fázisban nem ismert a leendő Kivitelező, valamint az organizációs terv, így a 
szállítási útvonalak sem. Az építés alatti környezetvédelmi tervben – amit a leendő Kivitelező 
készít el – a pontos szállítási útvonalakat meg kell határozni. A szállítási útvonalak 
megtervezésénél a lakott területek lehetőség szerinti kerülését, vagy minél kisebb érintését, 
valamint az egészségügyi határértékek betarthatóságát figyelembe kell venni. Az építés alatti 
környezetvédelmi tervet a területileg illetékes Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztályával/Osztályával jóvá kell hagyatni. 

Az építőanyagok közúti szállításából, a munkagépek üzemeléséből származó levegő emisszió 
terhelés – elsősorban nitrogénoxidok, korom és szálló por – térben és időben változó, de az 
építkezés területén túl várhatóan nem okoz jelentős levegőszennyezést. 
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Alkalmazott számítási módszer 

A számítások során az fejlesztéshez szükséges építési tevékenységhez kapcsolódó szállítási 
forgalom levegőterhelését vizsgáltuk, meglévő forgalmi adatokkal, az MSZ 21457, 
MSZ 21459 és az MSZ 21460 szabványsorozatok felhasználásával, figyelembe véve a 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet általános követelményeit. Az alkalmazott módszer alapján vizsgáltuk 
a szén-monoxid, szénhidrogének, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, összes szálló por és a 
szén-dioxid terjedését egyaránt. 

A számítások során mértékadó óraforgalmakat alkalmaztunk, amelyeket a napi forgalmak 
11%-ának vettünk. A vizsgálat során meghatároztuk a szállítási tevékenység nélküli, az út 
jelenlegi terhelését is, hogy kifejezhető legyen a szállítási tevékenység hatása. 

Az ülepedő por terjedésével a jelenlegi alfejezet nem foglalkozik, tapasztalataink szerint 
max. néhány tíz méteres távolságon belül kiülepedik. Egészségügyi szempontból sokkal 
veszélyesebb a szálló por nem megfelelő koncentrációja. A szálló port a hivatkozott 
szabványoknak megfelelően gáznemű légszennyező anyagnak tekintettük, mivel a terjedési 
tulajdonságai hasonlóak a gázokéhoz. A lebegő (szálló) por alatt a 10 mikrométer, vagy annál 
kisebb szemcseátmérőjű szilárd szemcséket értjük (PM10). 

Az MSZ 21459-1: 1981 és az MSZ 21459-2: 1981 szabványok által az alábbi képleteket 
használtuk a számítások során: 

 𝑐𝑖 = √
2

𝜋
∙

1000∙𝐸𝑖

sin𝛼∙𝑢∙𝜎𝑧𝑣
 (8) 

ahol 𝑐𝑖 szennyezőanyag koncentráció folytonos vonalforrás esetén, rövid átlagolási 
időtartamra (1 óra), az út tengelyétől szélirányba számított távolság 
függvényében, felszín közeli receptor pontban, ha eltekintünk a száraz és a 
nedves ülepedéstől és a kémiai átalakulástól [µg/m3] 

 𝐸𝑖 a folytonos vonalforrás emissziója [mg/sm] 

 𝛼 a jellemző szélirány és a vizsgált útszakasz által bezárt szög [°] 

 𝑢 a folytonos vonalforrásra jellemző szélsebesség rövid időtartam alatti 
középértéke [m/s] 

 𝜎𝑧𝑣 folytonos vonalforrás esetén a függőleges turbulens szóródási 
együttható [m] 

 𝜎𝑧𝑣 = √(𝜎𝑧0
2 + 𝜎𝑧2) (9) 

ahol 𝜎𝑧0 a függőleges irányú kezdeti szóródási együttható [m] 

 𝜎𝑧 a függőleges irányú szóródási együttható [m] 

 𝜎𝑧 = 0,38 ∙ 𝑝1,3 ∙ (8,7 − ln (
𝐻

𝑧0
)) ∙ 𝑥1,55∙exp(−2,35∙𝑝) (10) 

ahol 𝑝 stabilitási index [-] 

 𝐻 a kibocsátás effektív magassága [m] 

 𝑧0 az érdességi paraméter [m] 

 𝑥 az út tengelyétől mért távolság [m] 
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Védőtávolság és hatásterület meghatározásának módszere 

A számítási módszerrel a folyamatos vonalforrásból a különböző légszennyezőanyagok 
1 órás átlagolási időtartamra vonatkozó koncentrációit kapjuk meg. Védőtávolságon azt a 
területet értjük, amelyen már teljesül az adott légszennyező anyag 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 
szerinti légszennyezettségi egészségügyi határértéke, vagy tervezési irányértéke. Hatásterületen 
pedig azt a területet értjük, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja alapján, amelyen 
már teljesül az adott légszennyező anyag vonatkozó légszennyezettségi egészségügyi határérték 
10%-a. Amely szennyezők esetében nincs határérték, azoknál a tervezési irányértékhez 
viszonyítottunk. 

 

Alkalmazott meteorológiai paraméterek és egyéb adatok 

a jellemző szélirány és az út által bezárt szög [°]* 𝛼 70,0 

jellemző szélsebesség rövid időtartam alatti középértéke [m/s] 𝑢𝑚 3,0 

a függőleges irányú kezdeti szóródási együttható [m] 𝜎𝑧0 1,5 

stabilitási index (S=6 normális) [-] 𝑝 0,282 

a kibocsátás effektív magassága [m] 𝐻 0,3 

érdességi paraméter (sík, növényzettel borított terület) [m] 𝑧0 0,1 

* A jellemző szélirány és az út által bezárt szög értéke (70°) nem felel meg a valóságnak, az értéket úgy választottuk 
meg, hogy az alkalmazott számítási módszerrel a legnagyobb koncentrációs értékeket kapjuk eredményként, ezzel 
a biztonság javára tévedve. 

 

Alkalmazott háttérkoncentrációk 

A jelenlegi levegőminőséget tárgyaló munkarészben bemutatott zóna besorolás által adódó 
értékek legkedvezőtlenebb eseteit vettük a különböző légszennyezők háttérkoncentrációinak. 
A zónabesorolás nem tartalmaz jellemző értékeket a szénhidrogénekhez, a nitrogén-oxidokhoz 
és a szén-dioxidhoz, így ezek háttérszennyezettségi értékeit szakértői becsléssel adtuk meg. A 
háttérkoncentrációk minden számításnál figyelembe vételre kerültek, kivéve az építési 
levegőterhelés hatásterületének meghatározásakor. A számítások során alkalmazott értékeket a 
következő táblázatban mutatjuk be. 

25. táblázat Alkalmazott háttérkoncentrációk a szállítási utak levegőterheltségének számításánál 

Szén-monoxid 
[µg/m3] 

Szénhidrogének 
[µg/m3] 

Nitrogén-oxidok 
[µg/m3] 

Kén-dioxid 
[µg/m3] 

Szálló por 
(PM10) [µg/m3] 

Szén-dioxid 
[µg/m3] 

2500,0 125,0* 78,0** 50,0 35,0 756000,0*** 

* Nem tartalmazza a zónabesorolás, így az érték csak szakértői becslés (a vonatkozó tervezői irányértékek 50%-a). 
** Nem tartalmazza a zónabesorolás, így az érték csak szakértői becslés (egy jellemző arányt alkalmazva, a NO2 
értékét 1,55-tel szorozva állítottuk elő). 
*** A fellelhető irodalmak alapján a szén-dioxid hátterének a napjainkra jellemző légköri CO2 koncentrációnál kissé 
nagyobb, 420 ppm értéket vettünk, amely 25 °C-on, 1 atmoszféra nyomáson, 44,01 mólsúllyal számolva 
756.000,0 µg/m3. 
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Alkalmazott fajlagos kibocsátási értékek 

A közúti légszennyező vonalforrások különböző légszennyezők emisszióinak 
meghatározásakor, a fajlagos kibocsátási értékeket „A hazai közúti, vasúti, légi és vízi közlekedés 
országos, regionális és lokális emisszió-kataszterének meghatározása a 2004-es évre 
vonatkozóan” című Közlekedéstudományi Intézet Kht. által készített 2006-os beszámoló 
jelentésében foglaltaknak megfelelően alkalmaztuk. A szakértői anyagban kizárólag a 2004-es 
évre érvényes adatok állnak rendelkezésre, de ezzel a számítás a biztonság irányába tér el, mivel 
a járművek fajlagos károsanyag kibocsátási értékei a technika fejlődésével folyamatosan 
csökkennek, így a jelenlegi (2017) állapotban várhatóan kedvezőbbek, mint amikkel a vizsgálat 
során számoltunk. A belterületi szakaszokon szintén alacsonyabb fajlagos kibocsátási értékek 
várhatóak, mivel belterületen 90/70/70 km/óra helyett 50/50/50 km/óra sebességekkel 
közlekednek a járművek. Kül- és belterület között jelen vizsgálat nem tett különbséget, amely 
nem tekinthető hibának, mivel belterületen bár kisebbek a fajlagos kibocsátási értékek, de 
nehezebben is szellőznek át azok az utak a beépítettség miatt. 

26. táblázat Alkalmazott fajlagos kibocsátási értékek a szállítási útvonalak levegőterheltségének 
számításánál 

Járműtípus és 
haladási sebesség 

CO 
[g/km] 

CH 
[g/km] 

NOX 
[g/km] 

SO2 
[g/km] 

PM10 
[g/km] 

CO2 
[g/km] 

3,5 t alatti 
90 km/óra 

5,350 1,440 2,210 0,008 0,118 187,400 

Autóbuszok 
70 km/óra 

6,556 0,257 6,250 0,118 1,610 902,700 

3,5 t feletti 
70 km/óra 

6,950 0,490 6,880 0,956 1,530 697,700 

 

Alkalmazott forgalmi adatok 

Az építési, kivitelezési munkák alatti várható szállítási tevékenység levegőterhelésének 
számításakor a tervezési területen, annak kapcsolódó úthálózatán 4 olyan közút terhelését 
számítottuk ki, amelyeken várhatóan történni fog nagyobb volumenű szállítási forgalom. Ezen 
utaknak a forgalmai közül rendre a legnagyobbakat vettük figyelembe, amely az építési terület 
és a feltételezett anyagnyerőhelyek között fennállt. A pontos forgalmi adatokat Kapcsolódó 
műveletek: az építés főbb anyagfelhasználása, becsült mennyiségek, anyagnyerő 
helyek, bányák c. fejezetben bemutattuk. 

Az építési, kivitelezési munkálatokkal összefüggő szállítási tevékenység plusz terhelése 
várhatóan a földmunkák idején lesz a legnagyobb. A számításokkor óránkénti 
+12 tehergépjármű (3 tengelyes, 8 m3 plató) elhaladással kalkuláltunk, amely szakértői becslés. 
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Adatok hiánya, bizonytalanságok 

A levegőtisztaság-védelmi számítások pontossága az alábbi bizonytalansági tényezőkkel van 
szoros összefüggésben. 

- forgalmi adatok pontossága, 

- szállítási útvonalak, 

- szállítási módok (közúti, vasúti), 

- előírt sebesség betartása, ill. betartatása, 

- közúti forgalom és szállító járművek fajlagos emissziója, 

- meteorológiai körülmények, 

- alkalmazott háttérkoncentrációk pontossága, 

- érvényes levegőterhelés-számítási szabványok, 

- az immissziós értékek, védőtávolságok és hatásterületek meghatározásakor minden 
esetben szabad terjedést feltételeztünk, amely a valóságban nem áll fenn – szabad 
terjedés esetén magasabb, néhány esetben túlzottan is biztonsági értékeket kapunk. 

A felsorolt hiányokat, bizonytalanságokat úgy kezeltük a számítások során, hogy inkább a 
biztonság irányába tévedjünk. Ennek megfelelően a tényleges immissziós terhelések, 
védőtávolságok, hatásterületek várhatóan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgálat során 
bemutatottak. 

A numerikus számítások során az olyan útszakaszokat, amelyeken belül volt kül- és belterületi 
érintettség egyaránt, nem bontottuk fel két különböző szakaszra. Minden útszakasznál a 
terhelőbb eredményeket adó esettel (magasabb sebességek melletti 0,1 érdesség) adtuk meg az 
eredményeket. 

Az építési tevékenységgel összefüggő szállítási forgalom alatt várható légszennyező anyagok 
immissziós értékei, valamint a várható védőtávolságok (határértékek teljesülésének távolsága) és 
hatásterületek a jelen tervfázisban a fentiek alapján kiszámításra kerültek, azonban ezek csak 
közelítő számítások. A leendő Kivitelező feladata lesz a pontos géppark, organizációs terv 
ismeretében elvégezni a pontos számításokat. 

 

Számítási eredmények és rövid értékelésük 

Fontos kiemelni, hogy a következőkben bemutatásra kerülő értékek csak közelítő jellegűek, 
mivel az alapadatok a jelen tervezési fázisban pontosan még nem ismertek. 

Minden vizsgált légszennyező esetén, mértékadó vizsgálati pontok kijelölése nélkül bemutatásra 
kerülnek az 1, 5, 10, 25, 50, 100 és 200 métereken adódó immissziós értékek, védőtávolságok és 
hatásterületek egyaránt. A háttérszennyezettséget minden számításnál figyelembe vettük, kivéve 
a hatásterületnél. 

A szén-dioxid a magyar jogszabályi előírások által nem rendelkezik sem légszennyezettségi 
egészségügyi határértékkel, sem tervezési irányértékkel. Így a CO2 esetében védőtávolság, és 
hatásterület nem jelölhető ki. 

Az alábbi eredmények között az építés előtti állapot tekinthető a terület jelenlegi 
levegőterhelésének az út környezetében, ahol még érvényesül annak hatása. Az építés közbeni 
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állapot a bemutatott építési-szállítási volumennel együttes levegőterhelést mutatja be. A kettő 
állapotot összehasonlítva kifejezhető a szállítási tevékenység levegőterhelő hatása. 

A részletes számítási eredmények a Levegőtisztaság-védelem c. mellékletben kerülnek 
bemutatásra, az alábbi táblázatban csak a fontosabb eredményeket mutatjuk be. 

27. táblázat Építési, kivitelezési munkálatokkal összefüggő szállítási tevékenységek 
levegőterheléseinek számítási eredményei 

Érintett közút 
megnevezése 

Nagytömegű 
szállítással 

érintett kezdő- és 
végszelvények 

Mértékadó 
légszennyező 

anyag 

Védőtávolság 
[m] 

Hatásterület 
[m] 

Építés 
előtt 

Építés 
alatt 

Építés 
előtt 

Építés 
alatt 

Csomád, Liget utca, Esztergály 
utca (21108 j. bekötő út)* 

0+000 - 1+102 NOX 0,0 0,0 0,0 0,0 

2102 j. összekötő út 18+391 - 19+287 NOX 0,0 0,0 12,5 13,8 

2103 j. összekötő út 0+000 - 0+635 NOX 0,0 0,0 7,4 8,6 

* A felsorolt utcákra vonatkozóan nem állt rendelkezésre forgalmi adat, így az utcák forgalmának a párhuzamos 
21108 j. összekötő út forgalmát becsültük. 

 
A fenti táblázatban, valamint a Levegőtisztaság-védelem c. melléklet vonatkozó részeiben 
szereplő tájékoztató jellegű adatok, eredmények alapján látható, hogy a becsült szállítási 
tevékenység levegőterheltségi konfliktussal várhatóan nem fog járni. A legnagyobb értékekkel a 
nitrogén-oxidok (NOX) rendelkeznek (védőtávolság, hatásterület, immissziós koncentrációk), 
így ezt mértékadó légszennyezőanyagként kezeljük a továbbiakban. Védőtávolságon azt a 
távolságot értjük, amelyen már teljesül az adott légszennyezőanyag vonatkozó 
légszennyezettségi egészségügyi határértéke, vagy tervezési irányértéke. Hatásterületen pedig azt 
a távolságot értjük, amelyen már teljesül az adott légszennyezőanyag vonatkozó 
légszennyezettségi egészségügyi határértékének 10%-a (amely szennyezők esetében nincs 
határérték, azoknál a tervezési irányértékekhez viszonyítottunk). 

Ezek alapján az építési, kivitelezési munkavégzéssel összefüggő szállítási tevékenység 
védőtávolsága, a mértékadó légszennyező anyag (NOX) tekintetében 0,0 méter; hatásterülete 
13,8 méter. 

Az eredményekből az is látszódik, hogy a szállítási tevékenység hatására 0,0-1,2-1,3 méterrel 
növekszik meg a hatásterület, úttól függően, amely növekmény elhanyagolhatónak tekinthető. 
Védőtávolságnak pedig minden komponens figyelembe vétele mellett, egy tizedes jegyre 
kerekítve, minden esetben 0,0 méter adódott. A fentiekből következően megállapítható, hogy a 
szállítási tevékenység csak nagyon kis hatással van az érintett környezet levegőterheltségi 
szintjére. Azonban általános tapasztalat, hogy az építkezések ideje alatt az emberek nagyon 
kellemetlenül élik meg a beszállítások okozta többletterheléseket, így a szállítási utak mentén is 
szükségesnek ítéljük néhány védelmi intézkedés betartását, amelyeket Az építési munkálatok 
alatt várható levegőterhelés összefoglalása, szükséges védelmi intézkedések és 
javaslatok bemutatása c. fejezetben részletezünk. 

Kiemeljük, hogy a vizsgálatot átlagos meteorológiai paraméterekre végeztük el, ezért az 
építkezés időtartama alatt a számított értékeknél rövidebb időszakokban magasabb mérhető 
értékek is előfordulhatnak (például teljes szélcsend és légköri inverzió esetén, amikor a 
szennyező anyagok hígulása csak nagyon lassan és kis mértékben megy végbe). 



Szada-Veresegyház nyugati elkerülő út Pomosus Kft. 
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció  
Műszaki leírás 2017. június 

- 99 - 

4.4.4.3. Az építési munkálatok alatt várható levegőterhelés összefoglalása, szükséges védelmi intézkedések 
és javaslatok bemutatása 

Az előzetes számításaink szerint az építési, kivitelezési tevékenység levegőszennyezése a 
munkaterületeken és környezetükben várhatóan terhelő lesz, továbbá magas lehet az érintett 
lakóingatlanok száma is. A szállítási tevékenység vizsgálata alapján nagyobb terhelésekre nem 
számítunk, de általános tapasztalat, hogy az építkezések ideje alatt az emberek nagyon 
kellemetlenül élik meg a beszállítások okozta többletterheléseket. A fentiek értelmében az 
alábbiak pontos betartását, és betartatását indokoltnak tartjuk. 

- a kivitelezés ideje alatt tilos az olyan mértékű levegő- és bűzterhelés okozása, amely 
tartósan határértéktúllépéseket eredményez az építési terület és a szállítási útvonalak 
szűk, tengelytől mért 50 méteres környezetében; 

- legalább EURO2, EPA Tier II, EU Stage II besorolású, vagy ezekkel egyenértékű, vagy 
jobb besorolású motorokkal rendelkező munkagépek és szállítójárművek alkalmazása, az 
ezeknél régebbi típusú motorokkal rendelkező munkagépek és szállítójárművek 
várhatóan magasabb károsanyag kibocsájtásúak, így alkalmazásuk nem megengedhető; 

- amely munkagépek alkalmasak közúti közlekedésre is, úgy kizárólag érvényes forgalmi 
engedéllyel rendelkező munkagépek alkalmazása, amely gépek nem alkalmasak közúti 
közlekedésre, úgy rendelkezzenek a megfelelő vonatkozó engedélyekkel, 
tanúsítványokkal, amelyek bizonyítják, hogy a károsanyag kibocsátásuk a megengedett 
szintet nem lépi túl; 

- a munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell; 

- a kivitelezési munkálatok során – beleértve az anyagok, hulladékok tárolását is – a 
porterhelést a minimálisra kell csökkenteni; 

- a földművet megfelelő időközönként – a technológiai utasításban rögzítettek szerint – 
locsolni szükséges, amennyiben a földmű már megfelelően konszolidálódott, és nem 
szükséges a technológiai utasítás szerinti locsolás, ugyanakkor csak hetekkel, hónapokkal 
később van ütemezve a CKT réteg beépítése, úgy a kiporzás elleni védelem érdekében 
további locsolás szükséges, amennyiben 

- 5 napnál régebb óta nem volt csapadékesemény, 

- szeles idő várható; 

- nagyobb mennyiségű deponált földanyagot fedni, vagy locsolni szükséges, amennyiben 

- 100 méteres távolságban található a közelében lakóterület, tanya, vagy művelt 
mezőgazdasági terület, 

- 5 napnál régebb óta nem volt csapadékesemény, 

- szeles idő várható; 

- amennyiben valamely szakaszon meszes talajstabilizáció szükséges, úgy az csak 
szélcsendes időjárás esetében végezhető el; 

- a földművek rézsűfelületeit lehetőség szerint minél korábban szükséges humuszréteggel 
fedni, a kiporzás elleni védelem érdekében; 

- amennyiben lehetséges, úgy a vasúti szállítások választása a közúti helyett; 

- az anyagszállító tehergépjárművek platóit minden esetben fedni szükséges; 
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- a beszállítások idején, száraz időben (5 napja csapadékmentes időjárás), a burkolatlan 
szállítási utakon naponta locsolni szükséges, ahol az úttengelytől számítva 25 méteren 
belül található lakóépület; 

Az organizációs terv és a kivitelezői géppark ismeretében javasoljuk továbbá, hogy 

- a leendő Kivitelező készítsen építés alatti környezetvédelmi tervet, amelynek legyen 
része egy minden munkafázisra kiterjedő levegőtisztaság-védelmi szakvélemény is. 

A levegőtisztaság-védelmi szakvéleményben a leendő Kivitelező a lehető legpontosabban 
határozza meg az építés munkafázisai során a munkaterületek és környezetük, valamint a 
végleges szállítási útvonalak mentén kialakuló levegőterheléseket. Az építés alatti 
környezetvédelmi tervet a területileg illetékes Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztályának/Osztályának kell benyújtani jóváhagyásra. 

Továbbá, mivel kritikus esetekben adódhatnak magasabb levegőterhelések lakóingatlanok előtt, 
így javasoljuk, hogy az építés alatti környezetvédelmi tervben legyen megvizsgálva 

- levegőminőségi monitoring mérések végzésének lehetősége is (legterhelőbb 
munkafolyamatok alatt, építés alatti folyamatos mérések a munkaterületekhez, szállítási 
útvonalakhoz legközelebb eső ingatlanok előtt). 

Amennyiben a monitoring mérések alkalmával határérték túllépések észlelhetők, úgy megfelelő 
munkaszervezési, vagy technológiai védelmi intézkedéssel szükséges beavatkozni, amelyekért a 
leendő Kivitelező felel. A monitoring vizsgálat kritériumait az építés alatti környezetvédelmi 
tervben szükséges véglegesíteni, amennyiben az ott elvégzett vizsgálatok is indokoltnak tartják 
a monitoring méréseket. 

A fenti védelmi intézkedések a javasolt építés alatti környezetvédelmi terv leendő vizsgálatai 
alapján felülvizsgálandóak. A pontos és végleges védelmi intézkedéseket az építés alatti 
környezetvédelmi tervben szükséges megadni. A fent leírt javaslatokat a jelenleg rendelkezésre 
álló adatok alapján adtuk meg. 

Az építkezések munkaterületein, és környezetükben a légszennyezés ideiglenes, és egy-egy 
területen, szakaszon viszonylag rövid ideig terhelő. Így még ha határérték közeli, vagy azt 
meghaladó terhelés is adódik egy-egy ingatlan területén, az könnyebben elviselhető. A felsorolt 
védelmi intézkedések mellett, amelyek betartásáért a Kivitelező fog felelni, várhatóan tartós és 
magasabb határérték túllépésekre nem kell számítani. 

Építés alatti monitoring javaslatok 

- Veresegyház, Rét utca legközelebbi lakóháza előtt, a 3+500 km sz. környezetében; 

- Veresegyház, Daru utca legközelebbi lakóháza előtt, a 4+400 km sz. környezetében; 

- Csomád elkerülőhöz legközelebbi lakóháza előtt, (Csomád Táncsics út) a 7+000 km sz. 
környezetében. 

Amennyiben az építés alatti környezetvédelmi terv alapján a szállítási útvonalak mentén 
láthatóan megnövekedne a légszennyező anyag terhelés bármely lakott terület környezetében, 
abban az esetben javasoljuk a szállítási forgalom időszakára monitoring pont kijelölését is.  

A javasolt építés alatti mérési pontokat a kivitelező organizációs tervének ismeretében felül kell 
vizsgálni. 

Javasoljuk, hogy lakossági panasz esetén kerüljön sor a panasz dokumentált szabványos méréssel 
való haladéktalan kivizsgálására.  
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4.4.5. Távlati, üzemelés és üzemeltetés melletti állapot vizsgálata 

4.4.5.1. Távlati, üzemelés melletti állapot levegőterhelése 

Alkalmazott számítási módszer 

A vizsgálat során a legnagyobb forgalommal rendelkező útszakaszt vizsgáltuk meg, hogy a rajt 
közlekedő járművek milyen levegőterhelést okoznak a környezetükben. Amennyiben 
konfliktusmentes a legterhelőbb, mértékadónak választott forgalmi szakasz, úgy az elkerülő út 
többi szakaszán is biztosan konfliktusmentes lesz a levegőterhelés. A mértékadó forgalmi 
szakasz kiválasztásánál figyelembe vettük a közvetett hatásterülettel érintett útszakaszokat is. 

A számítási módszer az előző bekezdésben írtakat kivéve mindenben teljesen megegyezik a 
4.4.4.2. Az építéshez kapcsolódó szállítási tevékenység levegőterhelése c. fejezetben 
bemutatottokkal. 

 

Védőtávolság és hatásterület meghatározásának módszere 

Teljesen megegyezik a 4.4.4.2. Az építéshez kapcsolódó szállítási tevékenység 
levegőterhelése c. fejezetben bemutatottokkal. 

 

Alkalmazott meteorológiai paraméterek és egyéb adatok 

Teljesen megegyezik a 4.4.4.2. Az építéshez kapcsolódó szállítási tevékenység 
levegőterhelése c. fejezetben bemutatottokkal. 

 

Alkalmazott háttérkoncentrációk 

Teljesen megegyezik a 4.4.4.2. Az építéshez kapcsolódó szállítási tevékenység 
levegőterhelése c. fejezetben bemutatottokkal. 

 

Alkalmazott fajlagos kibocsátási értékek 

Teljesen megegyezik a 4.4.4.2. Az építéshez kapcsolódó szállítási tevékenység 
levegőterhelése c. fejezetben bemutatottokkal, ezzel a biztonság javára tévedve, mivel a 
távlatban (2032) alacsonyabbak lesznek a gépjárművek fajlagos kibocsátási értékei. 

 

Alkalmazott forgalmi adatok 

Megvizsgálva az elkerülő út forgalmi szakaszait, valamint a közvetett hatásterületen lévő utak 
forgalmait, a legnagyobb értékek – a forgalmi előrebecslés alapján – az elkerülő út 
kezdőszelvénye és az első csomópontja (Krajcár utcai) között adódnak. Az itt várható forgalmak 
az alábbiak – levegőtisztaság-védelmi szempontú bontásban. 

- 3,5 t alatti járművek: 10.002 jármű/nap, 

- 3,5 t feletti járművek: 746 jármű/nap. 

  



Szada-Veresegyház nyugati elkerülő út Pomosus Kft. 
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció  
Műszaki leírás 2017. június 

- 102 - 

Adatok hiánya, bizonytalanságok 

A levegőtisztaság-védelmi számítások pontossága az alábbi bizonytalansági tényezőkkel van 
szoros összefüggésben. 

- forgalmi adatok pontossága, 

- előírt sebesség betartása, ill. betartatása, 

- közúti forgalom és szállító járművek fajlagos emissziója, 

- meteorológiai körülmények, 

- alkalmazott háttérkoncentrációk pontossága, 

- érvényes levegőterhelés-számítási szabványok, 

- az immissziós értékek, védőtávolságok és hatásterületek meghatározásakor minden 
esetben szabad terjedést feltételeztünk, amely a valóságban nem áll fenn – szabad 
terjedés esetén magasabb, néhány esetben túlzottan is biztonsági értékeket kapunk. 

A felsorolt hiányokat, bizonytalanságokat úgy kezeltük a számítások során, hogy inkább a 
biztonság irányába tévedjünk. Ennek megfelelően a tényleges immissziós terhelések, 
védőtávolságok, hatásterületek várhatóan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgálat során 
bemutatottak. 

 

Számítási eredmények és rövid értékelésük 

Minden vizsgált légszennyező esetén, mértékadó vizsgálati pontok kijelölése nélkül bemutatásra 
kerülnek az 1, 5, 10, 25, 50, 100 és 200 métereken adódó immissziós értékek, védőtávolságok és 
hatásterületek egyaránt. A háttérszennyezettséget minden számításnál figyelembe vettük, kivéve 
a hatásterületnél. 

A szén-dioxid a magyar jogszabályi előírások által nem rendelkezik sem légszennyezettségi 
egészségügyi határértékkel, sem tervezési irányértékkel. Így a CO2 esetében védőtávolság, és 
hatásterület nem jelölhető ki. 

28. táblázat Veresegyház elkerülő út mértékadónak választott forgalmi szakaszának levegőterhelése 
a távlati (2032) üzemelés alatti időszakban 

Vizsgált 
útszakasz: 

Veresegyház elkerülő út 
(Kezdő csp. – Hajó utca csp.) 

Vizsgált időpont: 2032 

Vonalforrásként értelmezve 

306/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, MSZ 21457, MSZ 21459, MSZ 21460 
szabványsorozatok alapján. 

Határértékek (órás) és tervezési irányértékek (órás) [µg/m3] 

Szén-monoxid Szénhidrogének* Nitrogén-oxidok Kén-dioxid Összes szálló por Szén-dioxid 

10 000 250 200 250 200 - 

Eredmények 

Szén-monoxid Szénhidrogének Nitrogén-oxidok Kén-dioxid Összes szálló por Szén-dioxid 

Határértékek és tervezési irányértékek teljesülésének távolsága [m] 

0,00 0,00 3,40 0,00 0,00 - 
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Hatásterület (ahol teljesül az adott határérték vagy tervezési irányérték 10%-a) kiterjedése 
(háttérterhelés nélkül) [m] 

0,00 15,30 44,70 0,00 0,00 - 

* Nem az aromás, hanem az olefin szénhidrogénekre (kivéve 1,3 butadién, etilén) vonatkozó érték! A paraffin szénhidrogénekre (kivéve 
metán) a megadott érték kétszerese is megengedett. 

Különböző távolságokban várható légszennyező koncentrációk [µg/m3] 

1 méteren 

2873,93 219,08 251,54 55,05 49,80 771260,88 

5 méteren 

2713,06 178,60 176,88 52,88 43,43 764695,61 

10 méteren 

2635,24 159,02 140,76 51,83 40,35 761519,30 

25 méteren 

2567,92 142,09 109,52 50,92 37,69 758772,17 

50 méteren 

2539,40 134,91 96,29 50,53 36,56 757608,12 

100 méteren 

2522,72 130,72 88,54 50,31 35,90 756927,15 

200 méteren 

2513,07 128,29 84,07 50,18 35,52 756533,44 

 

A fenti táblázat eredményei alapján látható, hogy a távlati (2032) üzemelési időszak 
levegőterheltségi konfliktussal várhatóan nem fog járni. A legnagyobb értékekkel a 
nitrogén-oxidok (NOX) rendelkeznek (hatásterület, immissziós koncentrációk), így ezt 
mértékadó légszennyezőanyagként kezeljük a továbbiakban. Védőtávolságon azt a távolságot 
értjük, amelyen már teljesül az adott légszennyezőanyag vonatkozó légszennyezettségi 
egészségügyi határértéke, vagy tervezési irányértéke. Hatásterületen pedig azt a távolságot értjük, 
amelyen már teljesül az adott légszennyezőanyag vonatkozó légszennyezettségi egészségügyi 
határértékének 10%-a (amely szennyezők esetében nincs határérték, azoknál a tervezési 
irányértékekhez viszonyítottunk). 

Ezek alapján a távlati (2032) üzemelési időszak védőtávolsága, a mértékadó légszennyező anyag 
(NOX) tekintetében 3,4 méter; hatásterülete 44,7 méter. Kritikus, kedvezőtlen időjárási 
viszonyok között (stabilitási index: 0,464 /erős inverzió/, szélsebesség: 1,0 m/s) a védőtávolság 
27,8 méternek adódott, így kijelenthető, hogy kritikus, kedvezőtlen időjárási viszonyok között 
sem várható levegőtisztaság-védelmi konfliktus. 

 

4.4.5.2. Az üzemeltetés és karbantartási munkálatok levegőterhelése 

Az üzemeltetési és karbantartási munkálatok levegőterhelő hatásának becslése nehéz, 
ugyanakkor az is bizonyos, hogy az üzemelési állapot terhelése alatti. Ennek megfelelően nem 
számítunk nagyobb levegőterhelésekre. Terhelőbb hatások egyedül havária események 
bekövetkezésekor adódhatnak. Ezek hatásaival külön fejezetben foglalkozunk.  
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4.4.5.3. Szükséges védelmi intézkedések és javaslatok bemutatása 

Az üzemelési és üzemeltetései állapotokban nem tartjuk indokoltnak levegőtisztaság-védelmi 
intézkedések előírását, javaslatát a közvetlen és közvetett hatásterületeken egyaránt. 

 

4.4.6. Közvetlen és közvetett hatásterület bemutatása 

Az elvégzett vizsgálatokkal a folyamatos vonal, illetve területi forrásból a különböző 
légszennyezőanyagok 1 órás átlagolási időtartamra vonatkozó koncentrációit kaptuk meg. 
Védőtávolságon azt a területet értjük, amelyen már teljesül az adott légszennyező anyag 
4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti légszennyezettségi egészségügyi határértéke, vagy tervezési 
irányértéke. Hatásterületen pedig azt a területet értjük, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
2. § 14. pontja alapján, amelyen már teljesül az adott légszennyező anyag vonatkozó 
légszennyezettségi egészségügyi határérték 10%-a. Amely szennyezők esetében nincs határérték, 
azoknál a tervezési irányértékhez viszonyítottunk. 

A közvetett hatásterület vizsgálatánál olyan eseteket kerestünk, ahol a környező vonalforrásokon 
a projekt hatására nagyobb mértékben megnövekszik a forgalom, ezzel rontva a 
levegőminőséget. Jelen fejlesztés hatására több ilyen útszakasz is adódott, azonban ezeken a 
forgalmi előrejelzés alapján nem számítunk nagyobb terhelésekre, mint amekkora az elkerülő 
úttól várható. Így további vizsgálatok elvégzését nem tartottuk indokoltnak, mivel a vizsgált 
elkerülő út védőtávolsága 3-4 méter körüli. 

A fejlesztés hatásterülete fentieknek megfelelően 

- az ideiglenes építési, kivitelezési időszakban (2017), a munkaterületek mentén, 

- a levegőtisztaság-védelmi hatásterület 450,4 méter, 

- a levegőtisztaság-védelmi védőtávolság 117,0 méter, 

- az ideiglenes építési, kivitelezési időszakban (2017), a szállítási útvonalak mentén, 

- a levegőtisztaság-védelmi hatásterület 13,8 méter, 

- a levegőtisztaság-védelmi védőtávolság 0,0 méter, 

- a tartós üzemelési, távlati (2032) időszakban, 

- a levegőtisztaság-védelmi hatásterület 44,7 méter, 

- a levegőtisztaság-védelmi védőtávolság 3,4 méter. 

Megjegyezzük, hogy a védőtávolságok és hatásterületek meghatározásakor minden esetben 
szabad terjedést feltételeztünk, amely a valóságban nem áll fenn – szabad terjedés esetén 
magasabb, néhány esetben túlzottan is biztonsági értékeket kapunk. 
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4.4.7. Havária események hatásai 

Haváriás szennyezés elsősorban az üzemeltetés (karbantartások), valamint az építkezéskor 
jelentkezhet. Könnyen illó folyékony, valamint gáznemű anyagok szállítása és alkalmazása esetén 
véletlen meghibásodás vagy baleset következtében kell számítani haváriás légszennyezésekre. 

A következmények szempontjából a lakott terület közelében bekövetkezett havária hatása lehet 
jelentős. Ekkor kis területen, rövid ideig a határérték akár többszörösét is elérő terhelés 
jelentkezhet, amely erőteljesen érintheti a közvetett hatásviselőket is (talaj, víz, élővilág, ember). 

Ezen kívül egyéb gépjármű-tűz vagy karambol esetén is keletkezhetnek légszennyező anyagok. 

Nagyobb haváriás eseménynél az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint illetékes 
szerv jár el, és a területileg illetékes Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály/Osztály végzi a környezeti kárelhárítás szakmai irányítását. 

Az előforduló események előre körvonalazása a lehetőségek széles spektruma miatt 
meglehetősen nehézkes, minden esetben be kell tartani az elkészítendő üzemelési tervben 
rögzítetteket. A cél a környezetterhelő események minél gyorsabb megszüntetése, semlegesítése. 

 

4.4.8. Későbbi tervfázisokban elvégzendő feladatok 

Javasoljuk a leendő Kivitelezőnek, hogy vizsgálja meg a lehetőségét a vasúti szállításoknak. 
Az építési, kivitelezési munkák alatt a szállítási tevékenység levegőterhelése nagyságrendekkel is 
javulhat, amennyiben közúti szállítási mód helyett részben, vagy teljesen vasúti szállítással 
történnek a beszállítások. 

Az organizációs terv és a kivitelezői géppark ismeretében javasoljuk továbbá, hogy 

- a leendő Kivitelező készítsen építés alatti környezetvédelmi tervet, amelynek legyen 
része egy minden munkafázisra kiterjedő levegőtisztaság-védelmi szakvélemény is. 

A levegőtisztaság-védelmi szakvéleményben a leendő Kivitelező a lehető legpontosabban 
határozza meg az építés munkafázisai során a munkaterületek és környezetük, valamint a 
végleges szállítási útvonalak mentén kialakuló levegőterheléseket. Az építés alatti 
környezetvédelmi tervet a területileg illetékes Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztályának/Osztályának kell benyújtani jóváhagyásra. 

Továbbá, mivel kritikus esetekben adódhatnak magasabb levegőterhelések lakóingatlanok előtt, 
így javasoljuk, hogy az építés alatti környezetvédelmi tervben legyen megvizsgálva 

- levegőminőségi monitoring mérések végzésének lehetősége is (legterhelőbb 
munkafolyamatok alatt, építés alatti folyamatos mérések a munkaterületekhez, szállítási 
útvonalakhoz legközelebb eső ingatlanok előtt). 

Amennyiben a monitoring mérések alkalmával határérték túllépések észlelhetők, úgy megfelelő 
munkaszervezési, vagy technológiai védelmi intézkedéssel szükséges beavatkozni, amelyekért a 
leendő Kivitelező felel. A monitoring vizsgálat kritériumait az építés alatti környezetvédelmi 
tervben szükséges véglegesíteni, amennyiben az ott elvégzett vizsgálatok is indokoltnak tartják 
a monitoring méréseket. 
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4.5. Élővilág-védelem: Ember és társadalom 

4.5.1. Jelenlegi állapot vizsgálata 

A tervezett nyomvonal Pest megye területén halad. A nyomvonal a veresegyházi-, és a gödöllői 
kistérség településeit érinti. 

29. táblázat A fejlesztés által érintett kistérségek és települések 

Kistérség Érintett település 

Veresegyházi 

Veresegyház 

Csomád 

Őrbottyán 

Gödöllői Szada 

 

A kistérségek településeinek bemutatása a 4.7 Épített környezet fejezetben található. 

 

4.5.2. Távlati, üzemelés melletti állapot vizsgálata 

4.5.2.1. Egészségügyi hatások 

A tervezett nyomvonal megépülése során az emberre ható két legjelentősebb környezeti elem – 
zajterhelés és levegőszennyezés - változásához köthető a területen élő lakosság egészségügyi 
helyzetének változása is. 

Jelen esetben leginkább Veresegyház, Csomád, Őrbottyán, Szada települések közigazgatási 
területe és ezzel együtt lakossága érintett. 

A vizsgálatokat a közlekedésből származó terhelésekre végeztük el, mert ennek időbeli változása, 
fejlődési tendenciái (forgalom változása, járműállomány összetétele, kibocsátások változása stb.) 
nyomon követhetőek. 

A lakosság egészségügyi helyzetének változása az út üzembe helyezése után, elsősorban a 
forgalom által okozott hatások változása miatt következhet be. A hatások időben eltolódva, 
tartósan, a terhelés alatt álló lakosság körében jelentkezhetnek. 

Egészségügyi szempontból megkülönböztetünk pozitív és negatív hatásokat. A jelenleg zajjal és 
légszennyezéssel erősen terhelt utak mentén – amennyiben ott forgalomcsökkenés várható – 
lehet pozitív hatásokról beszélni, míg a tervezett út csomópontjainak megközelítését szolgáló 
útszakaszok mentén a terhelésnövekedés miatt - ha ez jelentős mértékű és lakott területet érint 
- elsősorban negatív hatások jelentkeznek.  
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A tervezett beruházás hatására a közvetlen, illetve közvetett hatásterületen is várhatók, a távlati 
forgalmak esetén zajvédelmi konfliktusok. Ezekről bővebben a Zaj- és rezgésvédelmi fejezetben 
írunk. 

Rezgés-, illetve levegőterhelésből az elvégzett vizsgálatok alapján nem számítunk konfliktusra. 

Az építés során várható környezeti hatások, tekintve, hogy ideiglenesek, vélhetően nem okoznak 
szignifikáns változásokat a lakosság egészségi állapotában. 

 

4.5.2.2. Társadalmi és gazdasági hatások 

A társadalmi-gazdasági életre gyakorolt hatások infrastruktúra fejlesztés esetében általában 
pozitív irányúak. A pozitív hatás elsősorban a gazdasági élet területén és az elérési időkben 
jelentkezik. 

A jó közlekedési kapcsolat az érintett települések lakosságának munkahely elérési lehetőségében 
javulást okoz. Növelheti a lakosság mobilitását, ezáltal az ingázási arány növekedésére lehet 
számítani. A jobb közlekedés ösztönzőleg hat a kereskedelem fejlődésére is. A gyorsabb haladás 
a tranzitforgalmat is vonzzák, amit a vendéglátóipar használhat ki eredményesen. 
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4.6. Élővilág-védelem: Növény- és állatvilág 

4.6.1. Hivatkozott jogszabályok, előírások és irodalmak 

Jogszabályok 

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

- 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 

- 67/1998. (IV. 3.) korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre 
vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról 

- 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, 
a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben 
természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről 
[kibővítve, illetve módosítva a 23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelettel, valamint a 
22/2008. (IX. 12.) KvVM rendelettel] 

- 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről, valamint 2008. évi L. 
törvény az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 
módosításáról 

- 275/2004. (X. 8.) korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről 

- 314/2005. (XII. 25.) korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról 

- 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

- 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdő-
gazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 

- 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgaz-
dálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 

- 14/2010. (V.11) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 

 

Irodalom 

• BIHARI Z. – CSORBA G. – HELTAI M. (eds.): Magyarország emlőseinek atlasza. – 
Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 360 pp. 

• BORHIDI A. – SÁNTA A. (eds.) (1999): Vörös Könyv Magyarország növénytársulásairól 
I-II. – A KöM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 6., 362 + 404 pp. 

• BORHIDI A. (1996): An annotated checklist of the Hungariain plant communities I. 
The non-forest vegetation. In: BORHIDI A. (ed.): Critical revision of the Hungarian 
plant communities. – Janus Pannonius University, Pécs, pp.: 43–94. 

• BÖLÖNI J. et al. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és 
határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót. 

• CSÁNYI S., TÓTH K., KOVÁCS I. ÉS SCHALLY. G. (2014): Vadgazdálkodási Adattár-
2013/2014. vadászati év. Országos Vadgazdálkodási Adattár, Gödöllő 
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• CSERKÉSZ T., FARKAS J. ÉS OTTLECZ B. (2012): Vadelütés vizsgálat és kutatási program 
az Állami Autópálya Kezelő Zrt. által kezelt autópályák és autóutak mentén. Részletes 
jelentés az ÁAK Zrt. számára. ELTE Útökológiai Munkacsoport. 

• DÖVÉNYI Z. (szerk.). (2010): Magyarország kistájainak katasztere - második, 
átdolgozott és bővített kiadás. – Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 876 pp. 

• FARKAS S. (ed.) (1999): Magyarország védett növényei. – Mezőgazda Kiadó, Budapest, 
416 pp. 

• FEKETE G. – MOLNÁR ZS. – HORVÁTH F. (eds.) (1997): Nemzeti Biodiverzitás-
monitorozó Rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti 
Élőhely-osztályozási rendszer. – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 
374 pp. 

• HARASZTHY L. (1998): Magyarország madarai. – Mezőgazda Kiadó, Budapest. 

• KIRÁLY G. – MOLNÁR ZS. – BÖLÖNI J. – CSIKY J. – VOJTKÓ A. (eds) (2008): 
Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. – MTA ÖBKI, Vácrátót, 248 pp. 

• KUN A. – MOLNÁR ZS. (1999): A Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer XI. –
Élőhelytérképezés, Scientia Kiadó, Budapest. 

• KIRÁLY G. – MOLNÁR ZS. – BÖLÖNI J. – CSIKY J. – VOJTKÓ A. (szerk.) (2008): 
Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. – MTA ÖBKI, Vácrátót, 248 pp. 

• KIRÁLY G. (szerk.) 2009. Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei: 
Határozókulcsok, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő. 

• KIRÁLY G., VIRÓK V., MOLNÁR V. A. (szerk.) 2011. Új magyar füvészkönyv. 
Magyarország hajtásos növényei: Ábrák, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő. 

• MIHÁLY B. – BOTTA-DUKÁT Z. (2004): Özönnövények. – TermészetBúvár Alapítvány 
Kiadó, Budapest. 

• PUKY M. – SCHÁD P. – SZÖVÉNYI G. (2005): Magyarország herpetológiai atlasza. – 
Varangy Akciócsoport Egyesület, Budapest. 

• SEREGÉLYES T. – S. CSOMÓS Á. (1995): Hogyan készítsünk vegetációtérképeket? (How 
to prepare vegetation maps?) – Tilia 1: 158–169. 

• STANDOVÁR, T. & PRIMACK, R. (2001): A természetvédelmi biológia alapjai. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest. 

• TAKÁCS G. – MOLNÁR ZS. – BIRÓ M. – BÖLÖNI J. – HORVÁTH F. – KUN A. (2009): 
Élőhely-térképezés. Második átdolgozott kiadás. Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó 
Rendszer Kézikönyvei IX. MTA ÖBKI - KvVM, Vácrátót – Budapest, 77 pp. 
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Világháló oldalak 

• http://www.termeszetvedelem.hu/-helyi-jelentosegu-vedett-termeszeti-teruletek 

• http://www.provertes.hu/index.php/termeszeti-ertekek-es-vedelmuk/ helyi-vedett-
teruletek-magyarorszagon/pest-megye-helyi-jelentosegu-termeszetvedelmi-teruletei 

• http://www.tavirozsa-egyesulet.hu/index.php/component/content/article/34-
cikkek/106-peldaerteku-egyuttmukodes-gyurgyalagok 

• http://webmap.viamap.hu/tavirozsa/index.html 

• http://www.veresegyhaz.hu/egovernment_regulations/documents/30 

 

4.6.2. Vizsgálati módszer 

Botanikai módszerek 

2016. novemberében terepi bejárással mértük fel a tervezési szakasz területét és környezetét. A 
felmérés a nyomvonaltól számított 200-200 m távolságra, a közvetlen és közvetett 
hatásterületekre terjedt ki. A felmérés pontszerű és alkalmi mintavételezéssel történt. Részletes 
élőhelytérkép a tengelytől számított 200+200 m széles sávra készült. (lásd: mellékletek) 

A vizsgálati dokumentációt a terepi felmérési adatok és a korábbi, tárgyi nyomvonalra vonatkozó 
élővilágvédelmi szakanyagok (lásd felhasznált irodalom) alapján állítottuk össze. A korábbi 
időszakból származó és új felmérések révén a teljes vegetációs periódusra szabatos 
információkkal rendelkezünk, amely megfelelő alapot jelent a véleményalkotásra és a 
természetvédelmi következtetések levonására. A felmérések során digitális fényképfelvételeket 
készítettünk a jellemző szituációkról, azok pontos helyét is rögzítettük. 

A különböző élőlénycsoportok, ill. élőhelyek felmérése alapvetően az NBMR módszertan 
szerint történt, élőhelycsoportonként specifikusan. A védett növény- és állatfajok előfordulásait 
2 m-es pontossággal GPS-szel rögzítettük. 

A felmérés kitért az egyes élőhelyfoltok természetességének vizsgálatára. A jellemzésnél 

általánosan elfogadott és alkalmazott természetességi kategóriák SEREGÉLYES (1995) szerint a 

következőképpen alakulnak: 

• 1: A természetes állapot teljesen leromlott, az eredeti vegetáció nem ismerhető fel, 
gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak elő (szántók, intenzív erdészeti 
és gyümölcskultúrák, bányaudvarok, meddőhányók, vizek betonparttal, stb.). 

• 2: A természetes állapot erősen leromlott, az eredeti társulás csak nyomokban van 
meg, domináns elemei szórványosan, nem jellemző arányban fordulnak elő, 
tömegesek a gyomjellegű növények (intenzív gyepkultúrák, fenyérfüves, 
csillagpázsitos leromlott legelők, szántó vagy gyep helyére telepített erdők, vizek 
mesterséges, szabályozott mederrel, stb.). 

• 3: A természetes állapot közepesen romlott le, az eredeti vegetáció elemei megfelelő 
arányban vannak jelen, de színező elemek alig fordulnak elő, jelentős a gyomok és a 
jellegtelen fajok aránya (túlhasznált legelők, intenzív turizmus által érintett területek, 
stb.). 

• 4: Az állapot természetközeli, az emberi beavatkozás nem jelentős, a fajszám a 
társulásra jellemző maximum közelében van, a színező elemek aránya jelentős, a 
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gyomok és a jellegtelen fajok aránya nem jelentős (erdészeti kezelés alatt álló öreg 
erdők, természetes parti övezettel rendelkező vizek, régebben felhagyott hegylábi 
gyümölcsösök, stb.). 

• 5: Az állapot természetes, illetve annak tekinthető, a színező elemek (zömük védett 
faj) aránya kiemelkedő, köztük reliktum jellegű ritkaságok is fellelhetők. A gyomnak 
minősülő fajok közül kevés jellemző. (Őserdők, őslápok, hasznosítatlan szikla-gyepek, 
tőzegmohalápok gazdag lápi flórával, fajgazdag hegyi kaszálórétek, stb.) 

Ebben a rendszerben az 1. kategória a nem-természetes; a 2. és 3. az alacsony természetességű 
(2. leromlott, 3. közepesen leromlott), a 4. és 5. kategória pedig a természetes élőhelyeket jelzi.  

 

Zoológiai módszerek 

Az általános szakmai és természetvédelmi gyakorlatnak megfelelően a tervezett beruházás 
élővilág-védelmi szempontú minősítése, értékelése jelen körülmények között alapvetően az 
élőhely vizsgálata alapján történt. A tervezett beruházás hatásainak feltárásával kapcsolatos 
célzott faunisztikai kutatás 2016-ban nem történt. A terepbejárások, térképezések, 
állapotfelvételezések során azonban minden szakember figyelemmel volt a kétéltűek 
(Amphibia), hüllők (Reptilia), valamint az emlősök (Mammalia) és madarak (Aves) 
előfordulására alkalmas élőhelyekre, előfordulásainak rögzítésére. A korábbi zoológiai felmérés 
eredmények és a jelen felmérés során szerzett terepi tapasztalatok, felmérési eredmények alapján 
nagy biztonsággal valószínűsíthetők a tervezett beruházásnak az élővilágra gyakorolt hatásai.  

 

4.6.3. A vizsgált terület természetvédelmi jelentőségű területei 

Országos jelentőségű védett természeti területek 

A tervezési szakasz nem érint országos jelentőségű védett természeti területet. A tervezett 
fejlesztéshez legközelebb légvonalban, 3,1 km-re dél-nyugatra található a Fóti-Somlyó 
Természetvédelmi Terület határa. (Forrás: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság biotikai 
adatbázisa.) 

A törvény erejénél fogva („ex lege”) védett természeti területek, természeti emlékek, 
természeti értékek 

„Ex lege” forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár  

A tervezési szakasz érint „ex lege” lápot, illetve közvetlenül határos azzal. A 3+942 – 4+106 km 
sz. közötti szakaszon a tervezett nyomvonal az „Ivacsi láprét” néven ismert „ex lege” lápterület 
dél-nyugati határán halad.  
Egyéb, „ex lege” forrást, barlangot, víznyelőt, szikes tavat, kunhalmot vagy földvárat nem érint. 
(Forrás: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság biotikai adatbázisa.) 
 
A Természetvédelmi törvény alapján országos jelentőségű védett természeti területeknek 
minősül és védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, 
földvár.  
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17. ábra Az „Ivacsi láprét” néven ismert „ex lege” lápterület helye a tervezett nyomvonal mellett 

Helyi jelentőségű védett természeti területek 

A tervezési szakasz által érintett települések közül csak Veresegyház közigazgatási határán belül 
található helyi jelentőségű védelem alatt álló természeti terület. Ezeket az alábbi táblázat foglalja 
össze. A Természetvédelmi Hivatal honlapján elérhető „Védett Természeti Területek 
Törzskönyve”, valamint a Pro Vértes Alapítvány koordinálásával a 2012. és 2014. között 
végzett helyi jelentőségű természeti területek országos felmérése program is Veresegyház 
területén 11 törzskönyvezett helyi jelentőségű természeti területről nyújt információt. 
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IV.30.) önkormányzati 
rendelete A természeti és építészeti értékek helyi védelméről azonban csak az Orchideás-rét 
Természetvédelmi Terület (08/2 hrsz.) néven ismert helyszín védettségéről tájékoztat. A 
védelem a fenti rendelet szerint már nem terjed ki a táblázatban is szereplő Pamut-tó területére. 
A Pro Vértes Alapítvány honlapjáról a Veresegyház területén található helyi védett 
területekről letölthető adatlapokon az Orchideás-rét kivételével a következő megjegyzés 
szerepel: „Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2008. (V.21.) ÖR. sz. 
rendelete szerint Veresegyházán csak egyetlen helyi védett terület van (Orchideás-rét). Vagyis ez 
a terület NEM VÉDETT! Az itt található helyi értékek miatt azonban védettsége indokolt 
lenne.” Az Álomhegy-homokbánya helyi védetté nyilvánítását a Tavirózsa Egyesület már 
korábban javasolta, de védetté nyilvánításra azóta sem került sor. 
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete alapján a tervezési szakasz 
nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet, természeti értéket. A Védett Természeti 
Területek Törzskönyve adatai alapján közvetlenül határos a „Veresegyházi Folyás-patak” 
védett természeti területtel.  
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30. táblázat Veresegyház helyi jelentőségű természetvédelmi területei  

Törzskönyvi 
szám 

Név Védelmi kategória Település 

12/301/TT/08 Veresegyházi- Búcsú-tér természetvédelmi terület Veresegyház 

12/302/TT/08 Veresegyházi Delta-láp természetvédelmi terület Veresegyház 

12/303/TT/08 Veresegyházi Folyás-patak természetvédelmi terület Veresegyház 

12/305/TT/08 Veresegyházi Ivacsi-tó természetvédelmi terület Veresegyház 

12/306/TT/08 Veresegyházi Kis Bánya-tó természetvédelmi terület Veresegyház 

12/307/TT/08 Veresegyházi Lapos-közi-rét természetvédelmi terület Veresegyház 

12/308/TT/08 Veresegyházi Malom-tó természetvédelmi terület Veresegyház 

12/309/TT/08 Veresegyházi Medve-láp természetvédelmi terület Veresegyház 

12/310/TT/08 Veresegyházi Pamut-tó és Orchideás-rét természetvédelmi terület Veresegyház 

12/311/TT/08 
Veresegyházi Reveteki-láp és -

homokpuszta 
természetvédelmi terület Veresegyház 

12/304/TT/08 Veresegyházi-Hegyek természetvédelmi terület Veresegyház 

 

Egyéb természetvédelmi rendeltetésű területek 

Országos Ökológiai Hálózat (Nemzeti Ökológiai Hálózat) 

A tervezési szakasz egy helyen, a Folyás-patak környezetében keresztezi, illetve egy helyen 
közvetlenül határos az Országos Ökológiai Hálózat (Nemzeti Ökológiai Hálózat) különböző 
övezeti besorolásba tartozó területegységeivel. Az érintettségeket az alábbi táblázat foglalja 
össze.  

31. táblázat Országos Ökológiai Hálózat (Nemzeti Ökológiai Hálózat) érintettsége 

Település 
Tervezési szakasz 

[km. sz.] 

Terület típusa – érintettség  
formája, hossza 

[m] 

Veresegyház 3+920 – 3+964 ökológiai folyosó – keresztezi [44 m] 

Veresegyház 3+920 – 4+048 
magterület – közvetlenül határos 

 [128 m] 

Veresegyház 4+048 –4+270 
puffer terület – közvetlenül határos 

[222 m] 
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Európai közösségi irányelvek alapján védett területek 

Különleges madárvédelmi területek (SPA) 

A tervezési szakasz nem érint különleges madárvédelmi területet. A tervezett szakaszhoz 
legközelebb a Börzsöny és Visegrádi-hegység (HUDI10002) különleges madárvédelmi terület 
található, amely a tervezett nyomvonaltól 13,1 m-re, észak-nyugatra esik.  

 

Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

A tervezési szakasz nem érint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet. A tervezési 
szakasz mintegy 3 km hosszan (0+500 – 3+400) többé-kevésbé párhuzamosan fut a tőle keletre 
eső Veresegyházi-medence (HUDI20055) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területtel. A 
tárgyi Natura 2000 terület széle az 1+370 km sz-nél esik legközelebb a tervezési szakaszhoz, a 
tengelytől 150 m-re keletre található. A tervezett beruházás kapcsán a távolság és a nem 
kimutatható hatás miatt Natura 2000 hatásbecslés nem készült. 

 

A tervezési szakaszok természetvédelmi vonatkozásainak rövid összegzése 

Az alábbi táblázat tartalmazza a tervezési szakasz által érintett, természetvédelmi oltalom alatt 
álló területeken az érintettségek hosszát.  

32. táblázat Természetvédelmi területek érintettsége 

Természetvédelmi terület 

Érintettség formája, hossza [m] 

keresztezi [m] közvetlenül határos [m] 

Duna-Ipoly Nemzeti 

Park  

védett - - 

fokozottan védett - - 

„Ex lege” láp és szikes tó stb. 100 64 

Helyi jelentőségű védett természeti területek - - 

Országos Ökológiai Hálózat (Nemzeti 
Ökológiai Hálózat) 

44 m 350 m 

Különleges madárvédelmi területek (SPA) - - 

Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
területek (SCI, SAC) 

- - 

 

A tervezési szakasz környeztében lévő természetvédelmi jelentőségű területek 
vizsgálatának eredményeképpen megállapítható, hogy a tervezett nyomvonal a 3+942 – 
4+106 km sz. közötti szakaszon érinti az „Ivacsi láprét” néven ismert „ex lege” 
lápterületet, annak közvetlenül a dél-nyugati határán halad.  

Továbbá keresztezi (ökológiai folyosó), illetve közvetlenül határos (magterület, puffer terület) 
az Országos Ökológiai Hálózat (Nemzeti Ökológiai Hálózat) különböző övezeti besorolásba 
tartozó területegységeivel.  
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4.6.4. A vizsgált terület élővilága 

4.6.4.1. A vizsgált terület táji környezete 

A tervezési terület Pest megye északi részén található. Közigazgatásilag Szada, Veresegyház, 
Csomád és Őrbottyán település külterületére esik.  

A Magyarország területére jelenleg elfogadott tájfelosztás – Mo. kistájainak katasztere 
(DÖVÉNYI 2010) – szerint a Cserhát-vidék középtájon belül részben a Gödöllői-dombság kistáj 
területére esik. 

Növényföldrajzi besorolás szerint a Pannóniai flóratartomány (Pannonicum) Északi-
középhegység flóravidéke (Matricum) Börzsöny, Cserhát és Gödöllői-dombvidék flórajárásának 
(Neogradense) déli részén található.  

A tervezési szakasszal érintett vidék ma már túlnyomórészt agrártáj és csak elszigetelten 
maradtak fenn természetes vagy természetközeli élőhelyek. Ezek a tervezési szakasz környékén 
elsősorban vízfolyások és a mélyebb fekvésű területekhez kötődő lápmaradványok.  

Megközelítése több irányból burkolt úton lehetséges. A vizsgált területet részben gépkocsival, 
részben csak gyalogosan lehet bejárni. 

 

4.6.4.2. Az érintett terület általános élőhelyi jellemzése 

 

D2 – Kékperjés rétek 

Egy helyszínen, a „Ivacsi láprét” néven ismert „ex lege” lápterület szélében megfigyelt kis 
kiterjedésű élőhely. A kékperjés-mocsárrét-magassásos vegyes állományát nyugati kékperje 
(Molinia caerulea) mellett a gyepes sédbúza (Deschampsia cespitosa) és a mocsári sás (Carex 
acutiformis) alkotja. További megfigyelt növényfajok: őszi vérfű (Sanguisorba officinalis), 
közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), ragadós galaj (Galium aparine), közönséges spárga 
(Asparagus officinalis), tejoltó galaj (Galium verum), réti boglárka (Ranunculus acris), hamvas 
szeder (Rubus caesius), közönséges galaj (Galium mollugo), szürke aszat (Cirsium canum). 

 

OB – Jellegtelen üde gyepek 

Ide soroltuk a csatornák, utak melletti rézsűk, árkok fátlan növényzetét. Nehéz egyérttelműen 
meghúzni a határt jelen esetben a jellegtelen üde és száraz- vagy félszáraz gyepek között. A 
fajkészlet vegyes összetételű, amely a nedves, valamint a félszáraz-száraz gyepek fajkészletéből 
áll össze. Ez egészül ki a környező mezőgazdasági területek szegetális és ruderális gyomfajaival. 
közönséges tarackbúza (Elymus repens), franciaperje (Arrhenatherum elatius), angolperje 
(Lolium perenne), siskanád (Calamagrostis epigeios), árva rozsnok (Bromus inermis), 
szálanként, vagy kisebb foltokban pusztai csenkesz (Festuca rupicola).  

 

OC – Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek 

A magasabb fekvésű degradált térszínek, bolygatott vagy művelésből felhagyott területek 
jellegtelen taposott, degradált gyomos száraz gyepfoltjai kerültek ezzel a kategóriával jelölésre. 
A tervezési szakasz egyik meghatározó élőhelye (amely gyakran keveredik a jellegtelen üde 
élőhellyel, de ábrázolására a mozaikosság miatt nem volt lehetőség). Meghatározó fűfaj a 
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siskanád (Calamagrostis epigeios), csillagpázsit (Cynodon dactylon), angolperje (Lolium 
perenne), franciaperje (Arrhenatherum elatius). További megfigyelt növényfajok: pusztai 
csenkesz (Festuca rupicola) (szórványosan), hamvas szeder (Rubus caesius), egynyári seprence 
(Erigeron annuus), betyárkóró (Conyza canadensis), kanadai aranyvessző (Solidago canadensis), 
fakó muhar (Setaria pumila), csomós ebír (Dactylis glomerata), keserűgyökér (Picris 
hieracioides), zöldes muhar (Setaria viridis), selyemkóró (Asclepias syriaca), közönséges 
bakszakáll (Tragopogon orientalis), szappanfű (Saponaria officinalis), vadmurok (Daucus 
carota), fehér mécsvirág (Silene alba), fekete üröm (Artemisia vulgaris), keszeg saláta (Lactuca 
serriola), mezei cickafark (Achillea collina).  

 

OD – Lágyszárú özönfajok állományai 

A vizsgált területen a magas aranyvessző (Solidago gigantea, kanadai aranyvessző (Solidago 
canadensis) és a selyemkóró (Asclepias syriaca) által uralt területeket jelöltük ezzel a kóddal. Az 
aranyvessző és a selyemkóró is a korábbi művelés, pl. kaszálás elmaradása esetén spontán 
betelepült és fokozatosan kiszorította a korábbi növényzet elemeit. Művelésből kimaradt 
területek, telepített erdőállományok, felhagyott szántók és bolygatott területek, pl. a csatornák, 
vízfolyások töltése könnyű megtelepülést biztosítottak számára. Ezek a gócok utat nyitottak a 
természetes növényzetre való rátelepülésnek is. A legértékesebb élőhelyeket sem kímélik. A 
fejlesztési terület közelében található kékperjés láprétfolt jelentős részét már elfedte a magas 
aranyvessző foltja.  

 

P2b – Galagonyás-kökényes száraz cserjések 

Egy ponton, a „névtelen” vízfolyás egy rövid szakaszán alkalmazott élőhelykategória. A meder 
szélét cserjés kísérte, amelyből fák álltak ki. Ez korábban letermelésre került. A cserjés-fás 
növényzet sarjai figyelhetők meg a parton. Megfigyelt fás fajok között található a fehér nyár 
(Populus alba), fehér akác (Robinia pseudoacacia), fekete nyár (Populus nigra), keskenylevelű 
ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), fekete bodza (Sambucus nigra), fehér fűz (Salix alba), 
rekettyefűz (Salix cinerea), gyepűrózsa (Rosa canina). 

 

RB – Őshonos fafajú puhafás jellegtelen erdők 

Olyan puhafás őshonos fajok uralta, erdei lágyszárúakban többnyire szegényes erdők 
gyűjtőcsoportja, amelyek általában spontán jellegűek, fajszegénységük miatt pedig még nem 
sorolhatók be természetszerű erdőtársulásba. Termőhelyileg nagyon heterogén csoport, a 
száraztól a nedves termőhelyekig bárhol létrejöhet. A tervezési területen ezzel a kategóriával 
jelöltük részben a pionír, spontán eredetű és a telepített, vagy erőteljesen elgyomosodott vegyes 
összetételű puhafás foltokat. Ezzel a kategóriával jelöltük a vízfolyások, pl. a Folyás-patak 
mentén található keskeny puhafás sávokat, amelyek a vázfajaikat tekintve nagy hasonlóságot 
mutatnak a természetes puhafás ligeterdőkkel.  

 

S1 – Akácosok 

Az élőhely meghatározó fafaja a névadó akác (Robinia pseudoacacia), amely a tervezési 
szakaszon gyakran keveredik nyugati ostorfáva (Celtis occidentalis). A cserjeszintet a fiatal 
akácegyedek mellett a fekete bodza (Sambucus nigra) és az egybibés galagonya (Crataegus 
monogyna) alkotja. Gyepszintje gyomos, jellegtelen. Megfigyelt növényfajok: meddő rozsnok 
(Bromus sterilis), zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium), nagy csalán (Urtica dioica), tyúkhúr 
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(Stellaria media), vérehulló fecskefű (Chelidonium majus). Az akácosok szélében legtöbbször, 
az ültetvény korától függetlenül változó szélességben megfigyelhető az inváziós magas 
aranyvessző (Solidago gigantea).  

 

S2 – Nemesnyarasok 

Nemes nyár (Populus ×euramericana) telepített állománya. Egy ponton nagyobb kiterjedésben 
megfigyelhető egy gyenge növekedésű állománya, amelyet a tervezési szakasz is keresztez.  

 

S4 – Ültetett erdei- és feketefenyvesek 

A tervezési szakasz közelében több ponton is előfordul, de a tervezési szakasz nem érinti. Az 
fenyves állományok lehetnek monodominánsak, vagy lombos fajokkal elegyesek. Az idősebb 
állományok esetében gyakran lombos fajok is találhatók a foltban. Ezek vagy a telepítéssel 
egyidőben, vagy utólag, spontán települtek be. A fenyvesben előforduló lombosfajok között 
megtalálható a fehér akác (Robinia pseudoacacia), fehér eperfa (Morus alba), illetve a pionír 
fafajok, mint a közönséges nyír (Betula pendula), fehér nyár (Populus alba).  

 

S6 – Nem őshonos fafajok spontán állományai 

Nem őshonos fafajok, elsősorban a fehér akác (Robinia pseudoacacia) által képzett kisebb 
facsoportok, fasorok, vagy magányos spontán megtelepült egyedei tartoznak ide. Az akácon 
kívül még a keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), amely jelentős spontán foltokat 
képez a tervezési szakasz környezetében. 

 

S7 – Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok 

Utakat, csatornákat szegélyező, nagyobbrészt telepített eredetű ős- vagy idegenhonos fa- és 
cserjefajok alkotta élőhelytípus. Ide soroltuk a tervezési szakasz hatásterületén megfigyelt 
keskenye fa- és cserjetelepítéseket.  

 

T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák 

A régióban korábban legnagyobb területet borító, a térség képét alapvetően meghatározó 
élőhelytípus volt, amely számos helyen felhagyásra, visszagyepesítésre került. Helyén ma 
túlnyomórészt jellegtelen félszáraz gyep található.  

 

T2 – Évelő, intenzív szántóföldi kultúrák  

Lucernatábla, amelyben a takarmánylucerna (Medicago sativa) mellett számos beletelepült, 
főként szántóföldi gyomfaj található, mint a fakó muhar (Setaria pumila), apró szulák 
(Convolvulus arvensis), nagy útifű (Plantago major), kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), 
madárkeserűfű (Polygonum aviculare). 

 

T7 – Intenzív szőlők, gyümölcsösök és bogyós ültetvények 

A tervezési szakasz végpontja előtt található egy intenzív művelt gyümölcsös, közvetlen 
környezetében meg egy már művelésből felhagyott nagy kiterjedésű, összefüggő ültetvény. 
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T8 – Extenzív szőlők és gyümölcsösök 

Megfelelő élőhelykategória híján ezzel jelöltük azt a felhagyott gyümölcsös, amelyet a tervezési 
szakasz a végpont előtt keresztez. A területén a gyümölcsfák még megvannak, de a gondozás 
hiányában elkezdtek a fák pusztulni, az állomány kiritkulni. Megindult a spontán cserjésedés-
fásodás és a sorok között a gyepesedés. Meghatározó fűfaj a közönséges tarackbúza (Elymus 
repens), siskanád (Calamagrostis epigeios). További megfigyelt növényfajok: karcsú perje (Poa 
angustifolia), fekete üröm (Artemisia vulgaris), fehér mécsvirág (Silene alba), buglyos fátyolvirág 
(Gypsophila paniculata), vadmurok (Daucus carota), közönséges bábakalács (Carlina vulgaris) 
stb. 

A cserjésedés gyepűrózsával (Rosa canina), kökénnyel (Prunus spinosa), cseresznyeszilvával 
(Prunus cerasifera), közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), erdei iszalag (Clematis vitalba), 
egybibés galagonya (Crataegus monogyna) zajlik. A cserjék mellett fafajok is megtelepültek, mint 
a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), fehér akác (Robinia pseudoacacia), keskenylevelű ezüstfa 
(Elaeagnus angustifolia), közönséges dió (Juglans regia), közönséges erdeifenyő (Pinus 
sylvestris), bálványfa (Ailanthus altissima), fehér nyár (Populus alba). Szórványosan, szálanként 
helyezkednek el. Zárt állományt csak néhány foltban képeznek.  

 

T9 – Kiskertek 

Kiskertek kerültek ide besorolásra, rendszerint jellegtelen növényzettel. 

 

U3 – Falvak, falu jellegű külvárosok 

A tervezési szakasz közelébe található Veresegyház településrészlete lett ezzel a kategóriával 
jelölve. 

 

U4 – Telephelyek, roncsterületek, hulladéklerakók 

A fejlesztésre tervezett útpálya mellett és környezetében telephelyek, lerakatok kerületek ebben 
a kategóriába. Ezek lehetnek mezőgazdasági (pl. állattartó telep), vagy ipari hasznosítású 
területek egyaránt. A telekhatáron belül növényzettől függetlenül ez a kategória került 
alkalmazásra. 

 

U6 – Nyitott bányafelületek 

A tervezési szakasz közelében, sőt a tervezési szakasszal keresztezve is található nyitott, művelés 
alatt álló bányaterület.  

 

U10 – Tanyák, családi gazdaságok 

A fejlesztési területet mellett előforduló tanyák, zárt kertek lettek ebbe a kategóriába sorolva. 

 

U11 – Út- és vasúthálózat 

Az úthálózatot jelölő kategória, amely a nyomvonalat kísérő és meghatározó, többnyire 
jellegtelen üde gyeppel és az út mellett húzódó fasorral együtt került alkalmazásra. 
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4.6.5. Közvetlen és közvetett hatásterület bemutatása 

4.6.5.1. A hatásterület lehatárolása 

Az építés közvetlen hatásterülete a fejlesztésre tervezett nyomvonal és annak közvetlen 
környéke (a kisajátításra kerülő sáv). E sávban reális élőhelyek megszűnésének, egyes 
növénytársulások eltűnésének, növény- és állatfajok egyedeinek elpusztulásának veszélye. A sáv 
szélessége az útpálya koronaszélességét és a szervizút, vízelvezető árok és vadvédelmi kerítés 
helyét figyelembe véve maximálisan 25 m-esnek tekinthető.  

A közvetett hatásterület élővilágvédelmi szempontból a közvetlen hatásterületen túl 250-300 
m széles sáv (élőhelytérkép a tengelytől mért 200-200 m széles sávban készült). Itt a 
szennyeződések és zavarás kismértékű hatásával kell számolni, közvetlen területi igénybevételre 
nem. Egyes állatfajok (főként ragadozó madarak, vadállomány) esetében a tengelytől számított 
250-300 m szélességű sávokon túl is jelentkezhet zavaró hatás (azaz itt a közvetett hatásterület 
szélesebb). Ez azonban élőlény-csoportonként változó. 

Összegezve: közvetlen hatásterületnek a tengely menti 25 m széles, közvetett hatásterületnek a 
pálya szélétől számított 250-300 m széles sávot tekintettük (részletes élőhelytérkép 200+200 m 
széles sávra készült). 

A tervezési szakasz élőhelyi jellemzése 

Közvetlen és a közvetett hatásterület növényzete 

A beruházás által érintett élőhelyek bemutatása a kezdőszelvénytől a végszelvényig, a 
szelvényezésének megfelelően, délről északi irányba (M3 autópályától Veresegyháza irányába) 
történik. Az ismertetés elsősorban a nyomvonal által közvetlenül érintett élőhelyekre és 
fontosabb helyszínekre tér ki (ld: térképmelléklet). 

 

0+000 km sz.: kezdőszelvény.  

0+000 – 2+270 km sz. között: A tervezési szakasz a 21109. sz. útról lekötve a Magyar 
Gáztranzit Zrt. Szadai telephelyéig vezető, néhány éve megépült műút nyomvonalán (0+000 
– 0+817 km sz. között) halad, majd a fennmaradó szakaszon többé-kevésbé egy meglévő 
földút nyomvonalát követi. A jelzett szakaszon a nyomvonal mellett túlnyomórészt 
jellegtelen, gyomos félszáraz gyep (OC – 2) és szántó (T1 – 1) található (az élőhelyek leírását 
lásd „Az érintett terület általános élőhelyi jellemzése” fejezetben). Ezek kiterjedése a felhagyás, vagy 
az ismételt művelésbe vonás miatt az utóbbi évtizedben gyakran változott. Több esetben a 
terepi felmérés ellenére sem volt egyértelmű, hogy egyes területek melyik kategóriába 
sorolhatók. A Gáztranzit telephelyéig vezető műút kiépítése és a parcellázások miatt a 
tervezett nyomvonal környezetében lévő, korábban kizárólag mezőgazdasági célú 
hasznosítás alatt álló területen megjelentek egyéb ipari, vagy gazdasági célú területhasznosítási 
formák (bánya (U6 – 1); telephely (U4 – 1); családi gazdaság (U10 – 1) stb.). Az 1+535 – 
1+570 km sz. között a pálya bal oldalán egy kisebb akácos folt található. Az élőhely leírását 
lásd „Az érintett terület általános élőhelyi jellemzése” fejezetben.  

A tervezési szakasz mintegy 3 km hosszan (0+500 – 3+400) többé-kevésbé párhuzamosan fut 
a tőle keletre eső Veresegyházi-medence (HUDI20055) kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területtel. A tárgyi Natura 2000 terület széle az 1+370 km sz-nél esik 
legközelebb a tervezési szakaszhoz, a tengelytől 150 m-re keletre található. A tervezett 
beruházás kapcsán a távolság és a nem kimutatható hatás miatt Natura 2000 hatásbecslés 
nem készült. 
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2+280 – 2+394 km sz. között: A tervezési szakasz nagyobb kiterjedésű spontán akácos foltot 
(S1 – 2) keresztez, amely a már említett földút mellett kétoldalt helyezkedik el. Az akácos 
foltok között kisebb kiterjedésben jellegtelen félszáraz gyep található. Az élőhelyek leírását 
lásd „Az érintett terület általános élőhelyi jellemzése” fejezetben. 

2+394 – 2+715 km sz. között: A jelzett szakaszon jellegtelen, gyomos félszáraz gyep (OC – 2) 
és szántó (T1 – 1) található. Nagy kiterjedésű bolygatott, gyomos felszín. Korábbi hasznosítás 
nyomait jelzi az idős fehér eperfa (Morus alba) jelenléte. Nagy foltokat képez az inváziós 
selyemkóró (Asclepias syriaca). Meghatározó fűfaj a siskanád (Calamagrostis epigeios), 
csillagpázsit (Cynodon dactylon). Kis foltokban előkerül a természetes nyílt homoki gyep 
vázfajai, mint a homoki csenkesz (Festuca vaginata) és a kunkorgó árvalányhaj (Stipa 
capillata). További megfigyelt növényfajok: homoki útifű (Plantago indica), pipacslevelű 
zörgőfű (Crepis rhoeadifolia), parlagi ligetszépe (Oenothera biennis), mezei üröm (Artemisia 
campestris), tarlóhere (Trifolium arvense), buglyos fátyolvirág (Gypsophila paniculata), 
nyúlparéj (Chondrilla juncea), fehér mécsvirág (Silene alba), hamuka (Berteroa incana), 
rekettyelevelű gyújtoványfű (Linaria genistifolia), erdélyi gyöngyperje (Melica transsilvanica), 
vajszínű ördögszem (Scabiosa ochroleuca), kisvirágú habszegfű (Silene borysthenica), 
közönséges bakszakáll (Tragopogon orientalis), dúsvirágú ökörfarkkóró (Verbascum 
densiflorum). Az élőhelyek leírását lásd még „Az érintett terület általános élőhelyi jellemzése” 
fejezetben.  

2+715 – 3+118 km sz. között: A tervezési szakasz fiatal, gyenge növekedést mutató nemes nyár 
(Populus ×euramericana) ültetvényt (S2 –2) keresztez. Nagy része beteg, vagy elpusztult. A 
nyaras gyepszintjét összefüggően borítja a siskanád (Calamagrostis epigeios), közönséges 
tarackbúza (Elymus repens). Nagy foltokat borít alatta a magas aranyvessző (Solidago 
gigantea) és selyemkóró (Asclepias syriaca). További megfigyelt növényfajok: egynyári 
seprence (Erigeron annuus), betyárkóró (Conyza canadensis), keserűgyökér (Picris 
hieracioides), keszeg saláta (Lactuca serriola), mezei aszat (Cirsium arvense), fehér mécsvirág 
(Silene alba), fehér libatop (Chenopodium album), fakó muhar (Setaria pumila), fekete üröm 
(Artemisia vulgaris), csillagpázsit (Cynodon dactylon).  

3+118 – 3+384 km sz. között: A tervezési szakasz jellegtelen, gyomos félszáraz gyep (OC – 2) 
keresztez. A korábban szántóként művelt terület visszagyepesítésre került. Van a tengelytől 
nyugatabbra kissé mélyebb fekvésű, üdébb foltja, amelyet összefüggően a magas aranyvessző 
(Solidago gigantea) fed. Az élőhelyek leírását lásd még „Az érintett terület általános élőhelyi 
jellemzése” fejezetben. 

A tervezési szakasszal érintett terület kaszálva, gondozva van, de a tengelytől távolabb, 
nyugati irányban, a vizsgált terület határán nagy kiterjedésű erősen bolygatott felszínű, 
összefüggő ruderális gyomnövényzettel fedett terület (OD – 2). Meghatározó fajok közé 
tartozik a siskanád (Calamagrostis epigeios), magas aranyvessző (Solidago gigantea), 
közönséges tarackbúza (Elymus repens), csillagpázsit (Cynodon dactylon), nagy csalán 
(Urtica dioica). További megfigyelt növényfajok: egynyári seprence (Erigeron annuus), 
betyárkóró (Conyza canadensis), ragadós galaj (Galium aparine), dúsvirágú ökörfarkkóró 
(Verbascum densiflorum), pipacslevelű zörgőfű (Crepis rhoeadifolia), terjőke kígyószisz 
(Echium vulgare), buglyos fátyolvirág (Gypsophila paniculata), orvosi somkóró (Melilotus 
officinalis), selyemkóró (Asclepias syriaca), nagytermésű szerbtövis (Xanthium saccharatum), 
közönséges párlófű (Agrimonia eupatoria), árva rozsnok (Bromus inermis), A terület 
története azonos a 3+400 – 3+672 km sz. közötti szakaszon ismertetett területével.  

3+384 – 3+681 km sz. között: A tervezési szakasz egy nagy kiterjedésű erősen bolygatott 
felszínt keresztez. Ez egy nyitott bányaterület (U6 – 1), pontosabban homok és humusz-, 
valamint tuskódepónia. 2008-at megelőzően a teljes terület egy kisebb hulladékfoltot kivéve 
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jellegtelen félszáraz gyep volt. 2011-ben eltávolították a hulladékhalmot és a tereprendezett 
felszín a légifénykép alapján ítélve be lett vetve. 2012-ben megkezdődött elkülönülten a 
homok és humuszos talaj deponálása. A területtől délnyugatra eső „Álomhegyi-tó” vagy 
„Álomhegyi-homokbánya” nevet viselő bányatavakból kikerülő anyag van itt jelenleg is 
felhalmozva. Az Álomhegyi-tó területén a homokkitermelés az 1990-es évek közepén 
kezdődött, melynek eredeti célja az 1996-ban átadott szennyvíztisztító vésztározójának 
kialakítása volt. A tisztított szennyvíz további tisztulását szolgáló tározó nem épült meg, így 
tájsebek maradtak. A terület erőteljesen elgyomosodott és gondozatlan állapotban van. Zajlik 
a spontán begyepesedés, cserjésedés. Talajtípustól függően változó mértékű a gyepborítás. A 
humuszosabb foltokon erőteljesebben zárt. Meghatározóan egyéves és évelő ruderális és 
szántóföldi gyomok borítják. Meghatározó fajok: közönséges tarackbúza (Elymus repens), 
siskanád (Calamagrostis epigeios), csillagpázsit (Cynodon dactylon), magas aranyvessző 
(Solidago gigantea). További megfigyelt növényfajok: fehér mécsvirág (Silene alba), csomós 
ebír (Dactylis glomerata), olasz szerbtövis (Xanthium italicum), nagytermésű szerbtövis 
(Xanthium saccharatum), parlagfű (Ambrosia artemisifolia), fekete üröm (Artemisia 
vulgaris), pipacslevelű zörgőfű (Crepis rhoeadifolia), csattanó maszlag (Datura stramonium), 
gyomköles (Panicum ruderale), buglyos fátyolvirág (Gypsophila paniculata), hosszú zsurló 
(Equisetum ramosissimum), nagy széltippan (Apera spica-venti), parlagi ligetszépe 
(Oenothera biennis), nagy bakszakáll (Tragopogon dubius), nádképű csenkesz (Festuca 
arundinacea), mezei üröm (Artemisia campestris), fenyérfű (Bothriochloa ischaemum). A 
cserjésedés, a cserjék kora mutatja a többek között a gondozatlanság mértékét. Elsősorban 
keskenylevelű ezüstfával (Elaeagnus angustifolia) és csigolyafűzzel (Salix purpurea) 
cserjésedik, de megjelent magról a környékbeli útmenti fásítások helyszínéről madarak 
terjesztésével a homoktövis (Hippophaë rhamnoides). 

A tervezési szakasszal érintett bányaterületen felhalmozott meredek homokfalakban a 
Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület honlapján megjelenő írások szerint 
rendszeresen költenek a fokozottan védett gyurgyalagok és a védett parti fecskék (3+565 km 
sz.-nél). Az elmúlt években problémát jelentett, hogy a quad-osok és crossmotorosok 
lerombolták a homokfalakat, ezért a madarak nem tudtak költeni. Az egyesület tagjainak 
irányításával a Gamesz munkagépének segítségével visszaállították, illetve megújították a 
meredek falakat. A költési helyszín kitáblázásra és körbekerítésre is került. A tervezési szakasz 
felmérésekor is megfigyelésre került a helyszín. A tervezett nyomvonal közvetlenül a partfal 
mellett halad el, ami egyben a fészkelő telep megszűnését is jelenti. 

3+681 – 3+700 km sz. között: A tervezési szakasz a homokbánya után egy földutat (U11 – 1) 
és jellegtelen félszáraz gyepet (OC – 2) keresztez. Jellegtelen félszáraz gyep fajkészlete ua., 
mint korábban. További megfigyelt növényfajok: dúsvirágú ökörfarkkóró (Verbascum 
densiflorum), angolperje (Lolium perenne), útszéli imola (Centaurea stoebe), buglyos 
fátyolvirág (Gypsophila paniculata). Nagy foltokat képez a gyepsávban az inváziós magas 
aranyvessző (Solidago gigantea), selyemkóró (Asclepias syriaca). A keresztezési helyszíntől 
távolabb lévő akácos fasort meghatározóan a fehér akác (Robinia pseudoacacia) különböző 
korú egyedei adják. Korábbi ültetés emlékeként előkerül egy idős fehér eperfa (Morus alba), 
valamint egy kitört törékeny fűz (Salix fragilis). A cserjést fiatal, sarj eredetű akácok mellett 
az egybibés galagonya (Crataegus monogyna) képezi.  

3+700 – 3+925 km sz. között: A tervezési szakasz szántón (T1 – 1) halad.  

3+925 – 3+945 km sz. között: A tervezési szakasz keresztezi a Folyás-patak medrét. A patakot 
a keresztezés környékén részben ligeterdőre emlékeztető puhafás sáv kíséri, részben tisztított 
fátlan meder jellemzi. A puhafás sáv lombkoronaszintjében fehér fűz (Salix alba), törékeny 
fűz (Salix fragilis), fehér nyár (Populus alba), fekete nyár (Populus nigra) látható. A fás sáv 
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gyepszintje és a meder két oldala erőteljesen fertőzött az inváziós magas aranyvesszővel 
(Solidago gigantea) és az amerikai őszirózsával (Aster sp.). A korábbi természetes 
nedvességkedvelő növényzet elemei csak szálanként láthatók a gyomos magaskórósban. A 
mederben, a nem tisztított részeken szórványosan nádas foltok láthatók. A nád a 
mederoldalra is kihúzódik, és vegyes állományt képez a magas aranyveszővel. A Folyás-patak 
egy bővizű vízfolyás. A mederben gyökerező hínárként nagy foltokat képez a keskenylevelű 
békapohár (Berula erecta) és az imbolygó békaszőlő (Potamogeton nodosus), szélében 
keskeny sávban parti sás (Carex riparia) és ágas békabuzogány (Sparganium erectum) 
található. A meder szélén és a kaszált mederoldalon megfigyelt további növényfajok: sárga 
nőszirom (Iris pseudacorus), szárnyas görvélyfű (Scrophularia umbrosa), nagy csalán (Urtica 
dioica), vízi menta (Mentha aquatica), kúszó boglárka (Ranunculus repens), közönséges galaj 
(Galium mollugo), fekete nadálytő (Symphytum officinale), hamvas szeder (Rubus caesius), 
mezei aszat (Cirsium arvense), kapaszkodó galaj (Galium rivale), vízicsillaghúr (Myosoton 
aquaticum), keserű csucsor (Solanum dulcamara), fehér tippan (Agrostis stolonifera), nagy 
útifű (Plantago major).  

3+945 – 4+100 km sz. között: A tervezési szakasz az „Ivacsi láprét” néven ismert „ex lege” 
lápterületet dél-nyugati határán halad. Az ex lege láp nagyjából a Folyás-patak és egy északról 
a Folyás-patakba torkolló „névtelen” vízfolyás által határolt háromszögben található, egy 
nagyobb kiterjedésű lápmaradvány. Vegyes összetételű túlnyomórészt fás-cserjés 
növényzettel fedett mélyebb fekvésű terület. A legmélyebb részén zárt, összefüggő rekettyés 
fűzláp (Calamagrosti-Salicetum cinereae) kisebb nádas foltokkal vegyesen. Főként a peremi 
részeken puhafás fafajok alkotta, ligeterdőre emlékeztető puhafás foltok figyelhetők meg. A 
lombkoronaszintben fehér fűz (Salix alba), törékeny fűz (Salix fragilis), fehér nyár (Populus 
alba), fekete nyár (Populus nigra) és a közönséges nyír (Betula pendula) található. A 
cserjeszintjüket veresgyűrű som (Cornus sanguinea), egybibés galagonya (Crataegus 
monogyna) mellett szórványosan a kései meggy (Padus serotina) alkotja. A fátlan részeket a 
fűzláp szélében keskeny sávban és kis foltokban megmaradt magassásos, valamint kiszáradó 
kékperjés láprét képviseli. A fákra, cserjékre a vadkomló (Humulus lupulus) fut fel. A 
kékperjés-mocsárrét-magassásos vegyes állományát nyugati kékperje (Molinia caerulea) 
mellett a gyepes sédbúza (Deschampsia cespitosa) és a mocsári sás (Carex acutiformis) 
alkotja. További megfigyelt növényfajok: őszi vérfű (Sanguisorba officinalis), közönséges 
lizinka (Lysimachia vulgaris), ragadós galaj (Galium aparine), közönséges spárga (Asparagus 
officinalis), tejoltó galaj (Galium verum), réti boglárka (Ranunculus acris), hamvas szeder 
(Rubus caesius), közönséges galaj (Galium mollugo), szürke aszat (Cirsium canum). A láprét-
mocsárrét maradványra a tervezési szakasz közelében a magasabb térszínről jelentős 
mértékben benyomult a magas aranyvessző (Solidago gigantea), továbbá az akác is erőteljesen 
sarjad, terjed. A kékperjés és az akácos közötti, magas aranyvesszővel nem fertőzött területen 
jellegtelen üde gyep található.  

A jelzett szakaszon, az ex lege terület vonalában a tervezett nyomvonal a lápterület határát 
képező túlnyomórészt fehér nyár (Populus alba) alkotta, de vegyes összetételű, gazdag 
cserjeszintű puhafás sávot érinti közvetlenül.  

4+110 – 4+280 km sz. között: A tervezési szakasz fehér akác (Robinia pseudoacacia) és nyugati 
ostorfa (Celtis occidentalis) vegyes állományát érinti (S1 – 2). Az akácos peremi részeit gazdag 
cseresznyeszilva (Prunus cerasifera) és fekete bodza (Sambucus nigra) cserjeszint jellemzi, de 
szórványosan a kései meggy (Padus serotina) is megfigyelhető. A cserjeszint további fajai: 
csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus), gyepűrózsa (Rosa canina). A gyepszint jellegtelen, 
gyomos. Megfigyelt fajok: ragadós galaj (Galium aparine), meddő rozsnok (Bromus sterilis), 
tyúkhúr (Stellaria media), üstökös gyöngyike (Muscari comosum), zamatos turbolya 
(Anthriscus cerefolium). A széli, fényben gazdagabb részeken az inváziós magas aranyvessző 
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(Solidago gigantea) és selyemkóró (Asclepias syriaca) vegyes állománya is megjelenik változó 
sűrűségű foltokat, sávokat alkotva. A nyomvonaltól távolabb változó kiterjedésű fenyves 
foltok, valamint a már fentebb említett „név nélküli” vízfolyás medre halad. A vízfolyás az 
ezredforduló elején még szinte nyílt területen haladt. Fák, facsoportokkal csak kisebb 
foltokban tarkított volt korábban a terület 20 év elteltével napjainkra teljesen záródott a fás 
állomány. A vízfolyás nyomvonalát puhafás fajokból álló fás-cserjés növényzet (RB – 3) 
követi keskeny sávban, beékelődve az akácos és a fenyves foltok közé. A vízfolyás táplálja 
részben az „Ivacsi láprét” néven ismert „ex lege” lápot, majd azon keresztül haladva a Folyás-
patakban torkollik.  

Az akácos szélében és a vasút mellett jellegtelen félszáraz gyep található. Megfigyelt 
növényfajok: fehér libatop (Chenopodium album), szálkás libatop (Chenopodium aristatum), 
mezei katáng (Cichorium intybus), fehér mécsvirág (Silene alba), parlagi ligetszépe 
(Oenothera biennis), kakukkhomokhúr (Arenaria serpyllifolia), tyúkhúr (Stellaria media), 
parlagfű (Ambrosia artemisifolia), fakó muhar (Setaria pumila), aszúszegfű (Petrorhagia 
prolifera).  

4+280 km sz.: A tervezési szakasz keresztezi a Budapest–Veresegyház–Vác-vasútvonal 71. sz. 
villamosított egyvágányú vasútvonalát. Vasúti töltés mellett jellegtelen félszáraz gyep 
található (OC – 2). Meghatározó fűfaj a közönséges tarackbúza (Elymus repens), csillagpázsit 
(Cynodon dactylon). A fajkészlet többi elemeit lásd fentebb. 

4+280 – 4+482 km sz. között: A tervezési szakasz már a vasút előtt a szántót elhagyva egy 
meglévő földút nyomvonalán halad. A nyomvonaltól jobbra egy kerítéssel körbezárt terület 
található. Az északi végében vízkivételi hely (U4 – 1) található. Szabálytalan alakú fás foltok 
jellemzik, közöttük erőteljesen elgyomosodott, gondozatlan fátlan területtel. A fás foltok 
fajösszetétele a térszíntől függőn változik. A magasabb térszínen telepített közönséges 
erdeifenyő (Pinus sylvestris) (S4 – 2) folt és akácos (S1 – 2) található. A vízfolyáshoz közeli, 
üdébb részeken hazai fajok spontán foltjai, mint pl. fehér nyár (Populus alba) foltjai láthatók 
(az akácossal egybevonva kerültek ábrázolásra). A gyepterület legmagasabb részei jellegtelen 
félszáraz-száraz gyepnek (OC – 2) minősíthetők. A legnyíltabb részeken kis foltban még a 
korábbi természetes nyílt homoki gyep meghatározó fűfaja a homoki csenkesz (Festuca 
vaginata) is megfigyelhető. A fátlan rész azonban nagyobbrészt összefüggően fertőzött magas 
aranyvesszővel (Solidago gigantea). 

A tervezési szakasz közvetlenül a vasúti pálya elhagyása után a 4+300 km sz.-nél keresztezi a 
két ágra szétváló „névtelen” vízfolyást. A tervezési szakasz a földút mentén az említett 
vízfolyásnak az egyik ágát kezdetben a bal oldalon, később meg a jobb követi egészen a 
forrásig. A tervezett nyomvonal bal oldalára eső vízfolyás ezen a szakaszon erőteljesen 
elcserjésedett, fásodott (RB – 3). A vízfolyást kísérő fajok között megtalálható a fehér fűz 
(Salix alba), fehér nyár (Populus alba), fekete nyár (Populus nigra) és szórványosan a fehér 
akác (Robinia pseudoacacia). A cserjeszintet a cseresznyeszilva (Prunus cerasifera), fekete 
bodza (Sambucus nigra), rekettyefűz (Salix cinerea) alkotja. A jellemzett szakasz végén, a 
vízfolyáson túl egy közelmúltban létesített, kerítéssel körbevett kútház (U4 – 1) található.  

4+482 km sz.: A tervezési szakasz keresztezi a Patak utcát (U11 – 1).  

4+482 – 4+523 km sz. között: A szakasz elején rögtön, jobb és bal oldalon műút menti 
fásításból származó zárt fasor található. Vegyes kiültetés. A fasort alkotó fafajok sorrendben: 
turkesztáni szil (Ulmus pumila), kocsányos tölgy (Quercus robur), fehér nyár (Populus alba), 
feketefenyő (Pinus nigra). A fasort dél felől egy cserjesáv zárja le, amelyet a homoktövis 
(Hippophaë rhamnoides) alkot. A homoktövis (Hippophaë rhamnoides), kiválóanl érzi 
magát a területen. Erőteljesen sarjad és a madarak segítségével magról terjed. Az itt 
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kialakításra tervezet körforgalmi csomópont az említett fasort és az alább jellemzett vízfolyás 
medrét érinti közvetlenül. 

A tervezési szakasz jobb oldalára kerül a „névtelen” vízfolyás (a vízfolyás nyomvonala 
mentén a cserjés növényzet volt a meghatározó, ezért kevésbé szerencsés megoldásként 
„P2b” élőhely kóddal lett jelölve). Medre mélyen be van vágva. A sekély vízben csak 
foltokban található klasszikus hínárnövényzet, amelyet a deréceveronika (Veronica 
beccabunga) alkot. A növényzetet a mederben alapvetően vízparti fajok képezik, amelyek 
elviselik a rövid ideig tartó magasabb vízállást is, mint a fehér tippan (Agrostis stolonifera), 
deres szittyó (Juncus inflexus), békaszittyó (Juncus effusus), parti sás (Carex riparia), 
sövényszulák (Calystegia sepium), vízi peszérce (Lycopus europaeus), borzas füzike 
(Epilobium hirsutum), gyepes sédbúza (Deschampsia cespitosa), nád (Phragmites australis) 
(szórványosan, kisebb foltokban). A meder szélét cserjés kísérte, amelyből fák álltak ki. Ez 
korábban letermelésre került. A cserjés-fás növényzet sarjai figyelhetők meg a parton. 
Megfigyelt fás fajok között található a fehér nyár (Populus alba), fehér akác (Robinia 
pseudoacacia), fekete nyár (Populus nigra), keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), 
fekete bodza (Sambucus nigra), fehér fűz (Salix alba), rekettyefűz (Salix cinerea), gyepűrózsa 
(Rosa canina). A mederben a rekettyefűz (Salix cinerea) és a mandulalevelű fűz (Salix triandra) 
cserjéi láthatók ezen a szakaszon. Az inváziós aranyvessző fajok lehúzódnak a mederoldalra 
is. Jobbra, a vízfolyás túloldalán keskeny sávban akácos és mellette közvetlenül egy felhagyott, 
de kerítéssel körbevett gyümölcsös, amelyet összefüggően a magas aranyvessző (Solidago 
gigantea) borít.  

4+523 – 4+900 km sz. között: A tervezési szakasz a földúton (U11 – 1) és egy szélesebb 
gyomos sávon (OC – 2) halad. A jobb és bal oldalt szántók és lucernatáblák, felhagyott és 
visszagyepesített területek találhatók a tervezett nyomvonal mellett. A szélesebb gyomos sáv 
rendszeresen taposva van. Meghatározó fűfaj a közönséges tarackbúza (Elymus repens), 
csillagpázsit (Cynodon dactylon). A fajkészlet kiegészül a környező szántók miatt szántóföldi 
és ruderális gyomfajokkal. További megfigyelt növényfajok: madárkeserűfű (Polygonum 
aviculare), parlagfű (Ambrosia artemisifolia), közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), 
kanadai aranyvessző (Solidago canadensis), magas aranyvessző (Solidago gigantea), fakó 
muhar (Setaria pumila), hamvas szeder (Rubus caesius), olasz szerbtövis (Xanthium italicum), 
nagytermésű szerbtövis (Xanthium saccharatum), nagy széltippan (Apera spica-venti), fehér 
mécsvirág (Silene alba), mezei aszat (Cirsium arvense), fodros lórom (Rumex crispus), 
angolperje (Lolium perenne), fehér libatop (Chenopodium album), szőrös disznóparéj 
(Amaranthus retroflexus), hamvas szeder (Rubus caesius), amerikai őszirózsa (Aster sp.), 
fekete üröm (Artemisia vulgaris), nagy csalán (Urtica dioica), fehér here (Trifolium repens), 
útszéli bogáncs (Carduus acanthoides), peszterce (Ballota nigra), közönséges galaj (Galium 
mollugo), mezei katáng (Cichorium intybus), szamárbogáncs (Onopordum acanthium), 
karcsú disznóparéj (Amaranthus powellii), orvosi atracél (Anchusa officinalis), fehér 
somkóró (Melilotus albus), indás pimpó (Potentilla reptans), bürökgémorr (Erodium 
cicutarium).  

4+900 – 4+990 km sz. között: A GE Power&Water veresegyházi telephelye előtt vezető 
aszfaltozott üzemi út (Kisrét u.) előtt, a 4+900 km sz.-nél a vízfolyás két ágra oszlik. A 
rövidebbi ág az üzem felőli oldalon van (üzemi út nyugati oldala), ahová a „tisztított” 
szennyvíz kerül a vízfolyásba, míg a másik ága az üzemi út keleti oldalán hosszan végig 
húzódik. Az üzem felőli rövid ága erősen szennyezett, míg a másik, hosszú ág vize tiszta. A 
vízfolyás árkát fehér nyár (Populus alba), fehér fűz (Salix alba) középkorú példányai 
szegélyezik, kísérik (S7 – 2). A fasorban szórványosan a fehér akác (Robinia pseudoacacia) is 
megfigyelhető a széli részeken. A cserjést a mederben a rekettyefűz (Salix cinerea), míg a fák 
alatt a veresgyűrű som (Cornus sanguinea) képezi. A gyepszint jellegtelen, fajszegény. 
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Megfigyelt növényfajok: siskanád (Calamagrostis epigeios), magas aranyvessző (Solidago 
gigantea), meddő rozsnok (Bromus sterilis), ragadós galaj (Galium aparine), nagy csalán 
(Urtica dioica), karcsú perje (Poa angustifolia), betyárkóró (Conyza canadensis), borzas sás 
(Carex hirta), selyemkóró (Asclepias syriaca).  

A tervezési szakasz elkerüli az üzemi utat, azzal párhuzamosan a vízfolyás keleti oldalán halad 
és egy spontán befásodott mélyebb fekvésű területet keresztez, amely korábban 
anyagnyerőhely volt. A mélyebb részeken főként puhafás fásszárú fajok (RB – 3) által 
meghatározott terület. A lombkoronaszintet a fehér fűz (Salix alba), törékeny fűz (Salix 
fragilis) alkotja. A peremi részeken megtalálható még a szórványosan a nyugati ostorfa (Celtis 
occidentalis), közönséges dió (Juglans regia) és az inváziós kései meggy (Padus serotina). A 
cserjeszintben a térszíntől függően rekettyefűz (Salix cinerea), fekete bodza (Sambucus nigra) 
és gyepűrózsa (Rosa canina) található. A felmérés idején ki volt száradva, de időszakosan víz 
áll a mélyedésekben, valószínűleg jó kétéltű élőhely. A fás folt gyepszintjében mocsári sás 
(Carex acutiformis), ragadós galaj (Galium aparine), nagy csalán (Urtica dioica), tyúkhúr 
(Stellaria media), vérehulló fecskefű (Chelidonium majus). A fás folt körül főként generalista 
fajokból álló jellegtelen üde gyep található. A fajkészlet kiegészül a környező szántók miatt 
szántóföldi és ruderális gyomfajokkal. Megfigyelt növényfajok: közönséges tarackbúza 
(Elymus repens), borzas sás (Carex hirta), parlagfű (Ambrosia artemisifolia), betyárkóró 
(Conyza canadensis), fekete üröm (Artemisia vulgaris), hamvas szeder (Rubus caesius).  

4+990 – 5+663 km sz. között: A tervezési szakasz a befásodott anyagnyerőhely után, részben 
szántókat, valamint különböző időpontban felhagyott, visszagyepesedett területek érint. Az 
utóbbiak részben lucernával felhagyott, fűmagvetett, vagy részben magára hagyott, spontán 
visszagyepesedett foltok. Néhány fajos, egyveretű, nagyon fajszegény, jellegtelen gyep 
található rajtuk. További megfigyelt növényfajok: angolperje (Lolium perenne), 
takarmánylucerna (Medicago sativa), pongyola pitypang (Taraxacum officinale), egynyári 
seprence (Erigeron annuus), csomós ebír (Dactylis glomerata), fehér mécsvirág (Silene alba). 
Az inváziós lágyszárú fajok, mint a magas aranyvessző (Solidago gigantea), kanadai 
aranyvessző (Solidago canadensis), selyemkóró (Asclepias syriaca) számos ponton 
kolonizáltak ezeken a gyepeken. 

A tervezési szakasztól balra keskeny telepített, útmenti fasor (S7 – 2), a már említett „névtelen 
vízfolyás”, az üzemi út (Kisrét u.) és a GE Power & Water veresegyházi telephelye található. 
A vízfolyást kísérő fasor fajkészlete vegyes. Az alsó részen mutat nagyobb természetességet, 
de itt is a fehér fűz (Salix alba) akáccal (Robinia pseudoacacia) vegyesen található. Ez 
szórványosan kiegészül a fehér nyárral (Populus alba). A cserjeszintben a fasor alatt 
veresgyűrű som (Cornus sanguinea), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), gyepűrózsa 
(Rosa canina), fekete bodza (Sambucus nigra) található. A fasor az északi részen összeszűkül 
két sorra. Ez a sáv már egyértelműen telepített, amelyet tisztán a közönséges nyír (Betula 
pendula) alkot, veresgyűrű som (Cornus sanguinea) és gyepűrózsa (Rosa canina) cserjéssel. 
A gyepszintje jellegtelen, fajszegény. A fasor melletti fátlan, gondozatlan részt magas 
aranyvessző (Solidago gigantea) összefüggő, zárt állománya határozza meg. A fákra, cserjékre 
a vadkomló (Humulus lupulus) fut fel. További megfigyelt növényfajok: hamvas szeder 
(Rubus caesius).  

Az üzemi út (Kisrét u.) és a fasor közötti árokban csordogál az alacsony hozamú „névtelen 
vízfolyás”. Ez egyben vízelvezető árokként is funkcionál a belekötött csatornakifolyókból 
ítélve. Az állandó vízutánpótlódásnak köszönhetően telepedett meg az árokban a rekettyefűz 
(Salix cinerea), ill. a csigolyafűz (Salix purpurea). A vízfolyás fajkészlete nem igazán a 
természetes állapotokról árulkodik. Néhány jellemző vízi-vízparti faj figyelhető meg, mint a 
nád (Phragmites australis), széleslevelű gyékény (Typha latifolia), borzas füzike (Epilobium 
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hirsutum), mocsári sás (Carex acutiformis), mezei zsurló (Equisetum arvense), fekete 
nadálytő (Symphytum officinale), deres szittyó (Juncus inflexus), keserű csucsor (Solanum 
dulcamara). A vízfolyás mederoldalában megfigyelt fajok: közönséges aszat (Cirsium 
vulgare), nagy csalán (Urtica dioica), ragadós galaj (Galium aparine), keszeg saláta (Lactuca 
serriola), fodros lórom (Rumex crispus). Érdekes, ritka fajként van jelen a kapaszkodó galaj 
(Galium rivale). 

Az üzemi út (Kisrét u.) nyugati oldalán, a GE Power & Water veresegyházi telephelye körül 
jellegtelen puhafás, telepített erdősáv (véderdő) található. Változatosságát az adja, hogy 
különböző fafajokból képeztek kisebb-nagyobb állományokat. Megfigyelhető fehér nyár 
(Populus alba), fűz fajokból (Salix spp.), juharlevelű platánból (Platanus × hybrida), kínai 
nyárból (Populus simonii) és keskenylevelű ezüstfából (Elaeagnus angustifolia) álló folt. A 
cserjeszint hiányzik, de az erdősáv előtt van egy telepített eredetű cserjés, amelyet a 
veresgyűrű som (Cornus sanguinea), gyepűrózsa (Rosa canina), egybibés galagonya 
(Crataegus monogyna) képez. Ebből települt be néhány veresgyűrű som (Cornus sanguinea) 
a fák alá is. A gyepszintje a telepítésnek megfelelően szintén jellegtelen. Megfigyelt 
növényfajok: hamvas szeder (Rubus caesius), ragadós galaj (Galium aparine), csomós ebír 
(Dactylis glomerata), siskanád (Calamagrostis epigeios), vetési tüskemag (Torilis arvensis), 
négyélű füzike (Epilobium tetragonum) stb. 

5+663 – 6+160 km sz. között: A tervezési szakasz jellegtelen félszáraz gyepen (OC – 2) halad, 
amelyet a nyomvonalon főként az inváziós magas aranyvessző (Solidago gigantea) 
összefüggő, zárt állománya határoz meg. Ezen a szakaszon éri el a Garden Invest Kft. által a 
közelmúltban felépített üvegház komplexumot, egészen pontosan az útmenti fasor és az 
üvegházak közti részen halad. Az üvegház komplexumhoz vezető üzemi út után jellegtelen 
félszáraz gyep található rövid szakaszon. Meghatározó fűfaj a siskanád (Calamagrostis 
epigeios), karcsú perje (Poa angustifolia), csomós ebír (Dactylis glomerata), árva rozsnok 
(Bromus inermis), franciaperje (Arrhenatherum elatius). További megfigyelt növényfajok: 
közönséges tarackbúza (Elymus repens), fakó muhar (Setaria pumila), parlagi ligetszépe 
(Oenothera biennis), terjőke kígyószisz (Echium vulgare), hamvas szeder (Rubus caesius), 
közönséges ternye (Alyssum alyssoides), betyárkóró (Conyza canadensis), egynyári seprence 
(Erigeron annuus), buglyos fátyolvirág (Gypsophila paniculata), mezei katáng (Cichorium 
intybus), homoki útifű (Plantago indica), paréjlórom (Rumex patientia), nyúlparéj (Chondrilla 
juncea), aszúszegfű (Petrorhagia prolifera), fehér mécsvirág (Silene alba), közönséges 
bakszakáll (Tragopogon orientalis), farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), fehér libatop 
(Chenopodium album), szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), terjőke kígyószisz 
(Echium vulgare).  

6+160 – 6+206 km sz. között: A tervezési szakasz keskeny sávban akácost (S1 – 2) keresztez. 
Az akácos vegyes állományt képez a nyugati ostorfával (Celtis occidentalis). Érdekesebb 
színezőelemként megfigyelhető benne a vadkörte (Pyrus pyraster), vagy a közönséges dió 
(Juglans regia). Vannak mélyebb fekvésű, üdébb részei, ahol megtelepedett szálanként a fehér 
fűz (Salix alba), fekete nyár (Populus nigra). A gazdag cserjeszintet meghatározóan a fekete 
bodza (Sambucus nigra) alkotja, de szálanként előfordul a csíkos kecskerágó (Euonymus 
europaeus), közönséges fagyal (Ligustrum vulgare). A gyepszint az akácosokra jellemző, 
tápanyatöbbletre utaló fajkészlettel jellemezhető: vérehulló fecskefű (Chelidonium majus), 
meddő rozsnok (Bromus sterilis), zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium), hamvas szeder 
(Rubus caesius), nagy csalán (Urtica dioica), erdei gyömbérgyökér (Geum urbanum), tyúkhúr 
(Stellaria media).  

6+206 – 6+220 km sz. között A tervezési szakasz keresztezi a 2102. sz. Csomádra vezető 
műutat (U11 – 1).  
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6+220 – 6+826 km sz. között: A tervezési szakasz a jelzett műút után egy útmenti fásítást érint 
majd végig egy keskeny akácos (S1 – 2) nyomvonalát követi. Az útmenti fásítást spontán 
eredetű akácos és cserjés kíséri változó szélességben mindkét oldalon. A telepített négysoros 
fasort döntően turkesztáni szil (Ulmus pumila) és mezei juhar (Acer campestre) alkotja, de 
előfordul még benne szórványosan a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), kései meggy (Padus 
serotina) és a fehér nyár (Populus alba). A cserjeszintben a gyepűrózsa (Rosa canina) és a 
kökény (Prunus spinosa), szálanként az egybibés galagonya (Crataegus monogyna) és a csíkos 
kecskerágó (Euonymus europaeus) található. A cserjék közül telepítésre került még az 
említettek mellett a homoktövis (Hippophaë rhamnoides) is. Veresegyháza – Csomád közötti 
szakaszon, az üzemi úttal (Kisrét u.) szemben található buszmegálló mellett nagy foltot 
képez. A gyepszint az árnyalás következtében fajszegény, jellegtelen. A gyeppel érintkező 
peremi részeken van nagyobb fajszám. Meghatározó fűfaj a siskanád (Calamagrostis 
epigeios), karcsú perje (Poa angustifolia). További megfigyelt növényfajok: magas 
aranyvessző (Solidago gigantea), tyúkhúr (Stellaria media), kerek repkény (Glechoma 
hederacea), peszterce (Ballota nigra), nagy csalán (Urtica dioica). A fasor melletti fátlan 
részeken a siskanád (Calamagrostis epigeios) dominálta jellegtelen gyep található, amely itt 
már az inváziós magas aranyvesszővel (Solidago gigantea) és a kanadai aranyvessző (Solidago 
canadensis) erőteljesen fertőzött. 

Az útmenti fásítás előtt sáv erőteljesen elcserjésedett. Korábban jellegtelen félszáraz gyep 
volt, amelyre először cserjés nőtt rá, majd a cserjésből fák – főként akác – nőtt ki. A cserjést 
töviskes fajok, kökény (Prunus spinosa), gyepűrózsa (Rosa canina), egybibés galagonya 
(Crataegus monogyna) alkotja. A cserjés előtt megmaradt kis kiterjedésű foltokat a siskanád 
(Calamagrostis epigeios) mellett néhány nagy tűrőképességű növényfaj alkotja, mint a hamvas 
szeder (Rubus caesius), ragadós galaj (Galium aparine), franciaperje (Arrhenatherum elatius), 
fehér mécsvirág (Silene alba), szappanfű (Saponaria officinalis), fekete üröm (Artemisia 
vulgaris), pongyola pitypang (Taraxacum officinale).  

Az itt kialakításra tervezet körforgalmi csomópont az említett fasort jellegtelen félszáraz 
gyepet érinti közvetlenül. 

A nyomvonal keskeny akácos sáv (S1 – 2) vonalát követve halad. A fasorban a fehér akác 
(Robinia pseudoacacia) a meghatározó faj, de szórványosan idős nyugati ostorfa (Celtis 
occidentalis) és közönséges dió (Juglans regia) egyedek is találhatók. Az akácsarjak 
nyomulnak kifelé a gyep irányába. A cserjeszintet a fiatal akácok mellett az egybibés galagonya 
(Crataegus monogyna), kökény (Prunus spinosa), cseresznyeszilva (Prunus cerasifera), 
közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), gyepűrózsa (Rosa canina) és a fekete bodza 
(Sambucus nigra) alkotja. A gyepszint jellegtelen, fajszegény. Megfigyelt növényfajok: 
tyúkhúr (Stellaria media), nagy csalán (Urtica dioica), peszterce (Ballota nigra), üstökös 
gyöngyike (Muscari comosum). A fákra, cserjékre a vadkomló (Humulus lupulus) fut fel.  

A tervezési szakasztól jobbra végig, balra részbe nagy kiterjedésű, felhagyott szántón helyén 
visszagyepesített terület (OC – 2), és jelenleg is művelés alatt álló szántó (T1 – 1) 
található. A visszagyepesített területek főként gyomnövényfajok által meghatározott 
élőhelyek. Jellemző fűfaj a csillagpázsit (Cynodon dactylon), közönséges tarackbúza 
(Elymus repens), siskanád (Calamagrostis epigeios). További megfigyelt növényfajok: 
fehér mécsvirág (Silene alba), fakó muhar (Setaria pumila), parlagfű (Ambrosia 
artemisifolia), egynyári seprence (Erigeron annuus), betyárkóró (Conyza canadensis), 
közönséges galaj (Galium mollugo), hamvas szeder (Rubus caesius), dúsvirágú 
ökörfarkkóró (Verbascum densiflorum), parlagi ligetszépe (Oenothera biennis), csomós 
ebír (Dactylis glomerata), madárkeserűfű (Polygonum aviculare), keserűgyökér (Picris 
hieracioides), mezei aszat (Cirsium arvense), aszúszegfű (Petrorhagia prolifera), buglyos 
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fátyolvirág (Gypsophila paniculata), borzas sás (Carex hirta), közönséges párlófű 
(Agrimonia eupatoria), mezei iringó (Eryngium campestre), szappanfű (Saponaria 
officinalis), mezei cickafark (Achillea collina). Változó kiterjedésű foltokat képez az 
inváziós magas aranyvessző (Solidago gigantea), kanadai aranyvessző (Solidago 
canadensis) és a selyemkóró (Asclepias syriaca). 

6+826 – 6+857 km sz. között: A tervezési szakasz a már fentebb jellemzett jellegtelen félszáraz 
gyepet (OC – 2) és egy földutat (U11) érint.  

6+857 – 6+938 km sz. között: A tervezési szakasz a már fentebb jellemzett fiatal, spontán 
felverődött akácos (S1 – 2) érint. 

6+938 – 7+969 km sz. között: A tervezési szakasz felhagyott gyümölcsös területén halad. A 
gyümölcsfák még megvannak, de a gondozás hiányában elkezdtek a fák pusztulni, az 
állomány kiritkulni. Megindult a spontán cserjésedés-fásodás és a sorok között a gyepesedés. 
Meghatározó fűfaj a közönséges tarackbúza (Elymus repens), siskanád (Calamagrostis 
epigeios). További megfigyelt növényfajok: karcsú perje (Poa angustifolia), fekete üröm 
(Artemisia vulgaris), fehér mécsvirág (Silene alba), buglyos fátyolvirág (Gypsophila 
paniculata), vadmurok (Daucus carota), közönséges bábakalács (Carlina vulgaris), fakó 
muhar (Setaria pumila), mezei iringó (Eryngium campestre), egynyári seprence (Erigeron 
annuus), betyárkóró (Conyza canadensis), fedélrozsnok (Bromus tectorum), kis tőtippan 
(Eragrostis minor), mezei üröm (Artemisia campestris), kunkorgó árvalányhaj (Stipa 
capillata), kövér aggófű (Senecio doria) (2 tő), angolperje (Lolium perenne), közönséges vasfű 
(Verbena officinalis), mezei katáng (Cichorium intybus). Változó kiterjedésű foltokat képez 
az inváziós magas aranyvessző (Solidago gigantea), kanadai aranyvessző (Solidago 
canadensis) és a selyemkóró (Asclepias syriaca).  

A cserjésedés gyepűrózsával (Rosa canina), kökénnyel (Prunus spinosa), cseresznyeszilvával 
(Prunus cerasifera), közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), erdei iszalag (Clematis vitalba), 
egybibés galagonya (Crataegus monogyna) zajlik. A cserjék mellett fafajok is megtelepültek, 
mint a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), fehér akác (Robinia pseudoacacia), keskenylevelű 
ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), közönséges dió (Juglans regia), közönséges erdeifenyő 
(Pinus sylvestris), bálványfa (Ailanthus altissima), fehér nyár (Populus alba). Szórványosan, 
szálanként helyezkednek el. Zárt állományt csak néhány foltban képeznek.  

7+185 – 7+261 km sz. között: A nyomvonal érinti egy fiatal telepített akácos sarkát, majd 
visszatér a fentebb jellemzett felhagyott gyümölcsös területére.  

7+261 – 7+969 km sz. között: A tervezési szakasz a végpontig a fentebb jellemzett felhagyott 
gyümölcsös területén halad. 

7+969 km sz.: Végpont. 2103. sz. műút Csomád és Őrbottyán között. 

 

Az élőhelytérképezés eredményeként megállapítható, hogy a tervezési szakasz védelemre 
indokolt vagy közösségi jelentőségű élőhelyet nem érint.  

 

4.6.6. A hatásterületen előforduló védett és közösségi jelentőségű növényfajok 

A felmérés eredményeként megállapítható, hogy a védett és közösségi jelentőségű faj nem fordul 
elő, ezért a beruházás nyomán állományaiknak a pusztulása nem következik be. 
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4.6.7. A hatásterületen előforduló védett és közösségi jelentőségű állatfajok 

A hatásterület állatvilágáról esetében általánosan elmondható, hogy a tágtűrésű, zavarást jól 
toleráló taxonok mellett a speciális élőhely-kínálatnak és a jelenlegi zavartalanságnak 
köszönhetően ritka, értékes fajok is megtalálhatók. 

A fejezetben csak azoknak a fajok helyzetének ismertetésére térünk ki, amelyekre a tervezett 
fejlesztés hatásterületén előfordulnak, vagy potenciálisan előfordulhatnak és a fejlesztés hatással 
lehet azokra.  

Kétéltűek (Amphibia) 

A felmérések alapján 1 védett kétéltű faj/fajcsoport előfordulása biztos, valamint további 4 faj 
előfordulása valószínűsíthető a tervezési szakasz mentén.  

A terepbejárások, térképezések, állapotfelvételezések során minden szakember figyelemmel volt 
a vizsgált területen előforduló herpetofaunára. A felmérés késői időszaka azonban nem 
kedvezett a herpetofauna felmérésére. A vizes élőhelyek kivételével nem kerültek megfigyelésre 
egyedek. A tervezési szakaszon a vizes élőhely típusok mellett fajtól függően a vízfolyások, 
erdős-cserjés foltok számítanak kedvező élőhelynek a herpetofauna számára. Megfigyelt fajok 
közé tartozik a kecskebéka fajcsoport (Rana esculenta agg.), továbbá biztosan előfordul a zöld 
levelibéka (Hyla arborea), barna varangy (Bufo bufo), zöld varangy (Bufo viridis). A tervezési 
terület környezetében, az „Ivacsi láprét” néven ismert „ex lege” láp területén a pettyes gőte 
(Lissotriton vulgaris) előfordulása valószínűsíthető. 

A tervezési szakasztól a vizes élőhelyek az „Ivacsi láprét” néven ismert „ex lege” láp kivételével 
távolabb esnek, ezért fejlesztés hatása a természetvédelmi szempontból jelentős fajok esetében 
semleges, vagy kismértékben negatív jellegű. A legfontosabb veszélyeztető tényezők közül az 
élőhelyek leromlása említhető a vízfolyások egyes szakaszainak a fejlesztési területbe vonása 
miatt. Az építés során a közvetlen veszélyt a kétéltűek egyedeire a megfelelően megválasztott 
idejű (a szaporodási periódust elkerülő) kivitelezés kivédheti. 

 
Hüllők (Reptilia) 

A tervezési szakasz mentén két gyakori védett hüllő faj, a fürge gyík (Lacerta agilis) és a vízisikló 
(Natrix natrix) előfordulása valószínűsíthető. Az említett fajok az ország teljes területén 
általánosan elterjedtek, helyenként gyakoriak, és viszonylag nagy zavarástűrő képességgel 
rendelkeznek.  

A hüllőket általában érintő természetvédelmi problémák megegyeznek a kétéltűek esetében 
ismertetettekkel. 

Madarak (Aves) 

A terület madárvilága a fészkelő fajok tekintetében néhány kivétellel átlagosnak mondható. A 
vízfolyások menti puhafás sávok, nagyobb kiterjedésű vizes élőhelyek, mint pl. a „Ivacsi láprét” 
néven ismert „ex lege” láp számítanak a leggazdagabb madár élőhelyeknek, ezek rendelkeznek 
sokszínű, értékes madárvilággal. A szomszédos területek, az antropogén hatás ellenére a 
változatos élőhelyi adottságok miatt számos madárfaj számára biztosítanak fészkelő- vagy 
táplálkozóhelyet. A területen az élőhelyeknek megfelelően megtalálhatók kis számban specialista 
fajok, többsége azonban a generalista jellegű madárfajok közül kerül ki. Tekintettel az őszi 
felmérési időszakra, a madárfajok egy része korábbi megfigyelések alapján került felsorolásra:  

  



Szada-Veresegyház nyugati elkerülő út Pomosus Kft. 
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció  
Műszaki leírás 2017. június 

- 130 - 

- zöld küllő (Picus viridis) védett 

- nagy fakopáncs (Dendrocopos major) védett 

- fülemüle (Luscinia megarhynchos) védett 

- fekete rigó (Turdus merula) védett 

- vörösbegy (Erithacus rubecula) védett 

- énekes rigó (Turdus philomelos) védett 

- berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis) védett 

- énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris) védett 

- barátposzáta (Sylvia atricapilla) védett 

kerti poszáta (Sylvia borin) védett 

- csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) védett 

- kék cinege (Cyanistes caeruleus) védett 

- széncinege (Parus major) védett 

- seregély (Sturnus vulgaris) 

- mezei veréb (Passer montanus) védett 

- egerészölyv (Buteo buteo) védett 

- örvös galamb (Columba palumbus)  

- balkáni gerle (Streptopelia decaocto)  

- vadgerle (Streptopelia turtur) védett 

- mezei pacsirta (Alauda arvensis) védett 

- ökörszem (Troglodytes troglodytes) védett 

házi rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus) védett 

- sárgarigó (Oriolus oriolus) védett 

- szarka (Pica pica)  

- dolmányos varjú (Corvus corone) 

- házi veréb (Passer domesticus) 

- erdei pinty (Fringilla coelebs) védett 

- csicsörke (Serinus serinus) védett 

- zöldike (Carduelis chloris) védett 

- tengelic (Carduelis carduelis) védett 

- nagy kócsag (Egretta alba) fokozottan védett (I. függelék) 

- fehér gólya (Ciconia ciconia) fokozottan védett (I. függelék) 

szürke gém (Ardea cinerea) védett 
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vörös vércse (Falco tinnunculus) védett 

partifecske (Riparia riparia) védett 

gyurgyalag (Merops apiaster) fokozottan védett 

molnárfecske (Delichon urbica) védett 

A tervezett fejlesztés hatása a természetvédelmi szempontból jelentős fajok esetében semleges, 
vagy kismértékben negatív jellegű. A legfontosabb veszélyeztető tényezők az újonnan kialakított 
nyomvonal hatására az élőhelyfoltok leromlása, valamint a zavaró hatások építés alatti 
növekedése. Az építés során a közvetlen veszély hatáscsökkentő intézkedésekkel jelentősen 
mérsékelhető, pl. a megfelelően megválasztott idejű (a költési időszakot elkerülő) kivitelezés. Az 
3+384 – 3+681 km sz. között a tervezési szakasz által keresztezett homokbánya partfalában 
megtelepedett partifecske (Riparia riparia) és a gyurgyalag (Merops apiaster) telepet 
kedvezőtlenül fogja érinteni a tervezett beruházás. A gondozott partfal szakasz a 3+565 km. sz.-
nél, a tengelytől kb. 5-10 m-re, keleti irányba esik, ami egyben a fészkelő telep megszűnését is 
jelenti. 

A tengely nyugati irányba való 10-20 m-es eltolása sem jelent megnyugtató megoldást. A 
gyurgyalagok elhagyják a partfalat, a fecskék esetében meg folyamatosan fennáll az elütés 
veszélye.  

 

18. ábra Partifecske (Riparia riparia) és a gyurgyalag (Merops apiaster) fészkelő telep helye a tervezett 
nyomvonal mellett 

Emlősök (Mammalia) 

A vidra (Lutra lutra) előfordul a Veresegyház és Őrbottyán térségében található nagyobb tavak 
és vízfolyások mentén. A faj stabil állománnyal rendelkezik a térségben a nagyobb halastavaknál. 
A tervezett fejlesztésnek a fajra gyakorolt negatív hatása nem kimutatható. 
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Ezeken kívül előkerültek az ország teljes területén általánosan elterjedt, helyenként gyakori és 
viszonylag zavarástűrő védett emlősök: 

• vakondok (Talpa europaea) 

• keleti sün (Erinaceus europaeus) 

• mezei cickány (Crocidura leucodon) 

• menyét (Mustela nivalis) 

A felsorolt fajokra, gyakoriságuk miatt a tervezett beruházás nincs tartósan negatív hatással, 
nagyobb alkalmazkodóképességűk miatt várhatóan képesek tolerálni életterük megváltozását. 

 

4.6.8. A terület vadállományának jellemzése, dinamikája, védelmi lehetőségei 

A teljes tervezési terület alapvetően apróvadas, jelentősebb stabil őz létszámmal, a tervezési 
területen rendszeresen megjelenik váltóvadként a vaddisznó is.  

 

4.6.9. A tervezett beruházás várható hatásai a vizsgált terület élővilágára 

A tervezett fejlesztés nyomán nem várható jelentős természeti állapotváltozás. A tervezési 
szakasz túlnyomórészt jelentős antropogén hatás alatt álló területeken halad. A kivitelezési 
munkák során zavaró hatással lehet számolni. A várható zavarást két szempontból kell vizsgálni: 
az építés okozta zavarás és a későbbi rendszeres üzemelés okozta zavarás. Figyelembe kell venni, 
hogy a hatásterületen az antropogén eredetű zavarás szintje a fejlesztési terület vonalában 
jelenleg is magas. A zavaró hatással leginkább a madarak esetében kell számolni 
veszélyforrásként. Az ízeltlábúak, halak, kétéltű- és hüllőfajok, valamint az emlősök esetében a 
zavarás negatív szerepe csekély. 

A fajok egyedeinek mozgási képessége kulcsfontosságú a túlélés szempontjából. Helyet kell 
tudni változtatni a táplálék kereséséhez, meneküléshez, búvóhely találásához, és ugyanúgy a 
szaporodáshoz nélkülözhetetlen partner felkutatásához is. Az utak élővilágra gyakorolt hatásai 
közül az élőhely-fragmentáció nevezhető a legjelentősebbnek. Élőhely-fragmentációnak 
nevezzük azt a folyamatot, melynek során egy nagy, összefüggő élőhely mérete csökken, és több 
darabra osztódik. Az út leszűkíti, illetve leszűkítheti a napi mozgásteret és vándorlási útvonalakat 
vághat el. 

A gerincesekkel kapcsolatos egyik leggyakrabban vizsgált téma a közúti gázolás és az azt 
csökkentő műszaki megoldások. A kivitelezéskor az élőhely megszűnésével együtt egészen 
biztosan egyedek is odavesznek, de tervezett beruházáshoz köthető faunaveszteség túlnyomó 
része a forgalomhoz köthető. Az elütések számos ok miatt bekövetkezhetnek. Az út menti 
szegélynövényzetnek, de magának az úttestnek is van speciális csalogató hatása. A megépített 
utak padka- és rézsűnövényzete rendszerint eltér a környező területek vegetációjától pl.: a 
szántók között vezető utaké sokkal változatosabb, így távolabbról is odavonzza az állatokat. 
Hasonlóan csalogató hatású a környezettől eltérő hőmérsékletű útburkolat, illetve az utak 
bevezető szakaszain elhelyezett lámpasor fénye. 

A tervezési szakasz hatásterületről számos védett rovar-, kétéltű-, hüllő- és madár- és emlősfaj 
előfordulását sikerült kimutatni, vagy az előfordulásuk valószínűsíthető. Ezek közül a tervezett 
fejlesztés egyik csoportnál sem okozhat várhatóan jelentős közvetlen pusztulást. Jelentősebb 
kétéltűek vagy hüllő élőhelyét is magába foglaló területet nem érint a tervezési szakasz. 
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A kisemlősök és a közepes termetű emlősök közül azok vannak kitéve az elütés kockázatának, 
melyek táplálkozásában fontos szerepet töltenek be az utakon található állati és növényi eredetű 
anyagok, illetve amelyek vándorlási útvonalát keresztezi az adott út nyomvonala. A már elgázolt 
állatok maradványaival táplálkoznak az éjszakai életmódú sünök, egyes cickányfajok, az egyes 
pocok- és egérfajok, nyestfélék. 

A madarak esetében egy helyszín kivételével az építés következtében elhanyagolható a közvetlen 
veszélyeztetettség. A tervezési szakasz közelsége miatt a 3+384 – 3+681 km sz. között a 
keresztezett homokbánya partfalában megtelepedett partifecske (Riparia riparia) és a gyurgyalag 
(Merops apiaster) telepet biztosan kedvezőtlenül fogja érinteni. A gondozott partfal szakasz a 
3+565 km. sz.-nél, a tengelytől kb. 5-10 m-re, keleti irányba esik, ami egyben a fészkelő telep 
megszűnését is jelenti.  

Az elkerülő út megvalósulása esetén számítani lehet alkalmi elütésre, mivel az útpálya a madarak 
megszokott közlekedési vonalait keresztezi. Elütések főként a vágómadarak, baglyok, egyes 
énekesek körében várhatók. A tervezett beruházás megvalósulása esetén a leghatékonyabbnak 
vélt védelmi intézkedések ellenére is számítani lehet kismértékben növekvő számú pusztulásra. 
Ez leginkább a pályát napi rendszerességgel használó fajok esetén várható főként a 
vágómadarak, baglyok, egyes énekesek körében. 

Az emlősök esetébe, a gyakoriságuk miatt a tervezett beruházás nincs tartósan negatív hatással, 
nagyobb alkalmazkodóképességűk miatt várhatóan képesek tolerálni életterük megváltozását. 

 

4.6.10. Építési, kivitelezési munkák hatásának vizsgálata 

A földmunkák helyén, a kiépülő töltés nyomvonalán az addig ott található élőhelyek és az 
élővilág visszafordíthatatlanul, vagy számottevő mértékben károsodnak. Az építési területtel 
szomszédos néhány méter széles sávban várható gyomosodás.  

A kivitelezés során az antropogén hatás alatt lévő élőhelyek (szántó, jellegtelen félszáraz gyep. 
stb.) mellett az alábbi fontosabb természetközeli élőhelyek érintettek: 

- vízfolyás (Folyás-patak) és a vízfolyást kísérő őshonos fafajú puhafás fasor, fás-cserjés 
sáv. 

A hatásterületen található élőhelyeken számítani kell azon fajok egyedeinek közvetlen 
veszélyeztetettségére, amelyek mozgásra nem, illetve alig képesek. Ezek közé tartoznak a 
növények, továbbá a rovarvilág speciális élőhelyekhez kötött tagjai. A mobilisabb gerinces fajok 
egyedeit a közvetlen pusztulás kevésbé fenyegeti (ez alól kivétel pl. a szaporodóhelyek 
érintettsége az építés során). Az építési tevékenységek során keletkező meredek falú 
mélyedéseket (pl. munkagödör) csapdaként működik és a kétéltűek, hüllők, kisemlősök, 
röpképtelen rovarok egyedeinek pusztulását okozhatja. 

A kivitelezés közvetlen zavaró hatása az útpályára és annak szegélyező sávjára korlátozódik. A 
zavarás a 10 m széles közvetlen hatásterületen (gyakorlatilag: építési területen) kívül max. néhány 
száz méter szélességben érzékelhető. Legfőbb forrása a zaj, kisebb mértékben a rezgés. Az építés 
következtében bekövetkező zavarás mértéke nagyban függ a tevékenységek idejének 
megválasztásától, a helytelen időben végzett cserjeirtás pl. a fészkelő madarak számára káros. Az 
építés során fellépő zavarás időszakos, a munkavégzés fázisaihoz kötődik. A későbbi rendszeres 
üzemelés során egyenletes terhelés várható, ahol már nem kell számolni az építésből eredő 
időszakos zavaró hatásokkal. 

A kivitelezés során a zavarás növekedése időleges időlegesen megnövekszik. A tervezési 
területen előforduló védett és/vagy közösségi jelentőségű állatfajok zavarása a javasolt 
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intézkedésekkel mérsékelhető, vagy kivédhető. A zavarás mértéke a kivitelezés befejezése után 
várhatóan visszatér a jelenlegi, az élővilág által megszokott, tolerált szintre. 

 

4.6.11. Karbantartási munkálatok hatásának vizsgálata 

A működés során várható, további ideiglenes hatásként jelentkezik az elkerülő út állapotának 
ellenőrzése, valamint a karbantartási munkák (hibaelhárítás). Normális üzemelés esetén ez az 
üzemi területen zajlik, ami nem befolyásolja lényegesen az elkerülő út környezetében lévő 
természetes, vagy természetközeli élőhelyek élővilágát. 

A felhagyás hatásterülete megegyezik a létesítés hatásterületével. Felhagyás esetén, a területen 
végzendő tevékenységek környezeti hatásai várhatóan megegyeznek a létesítés környezeti 
hatásaival. Felhagyás esetén a terület rekultivációját a hatályos környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelően kell elvégeztetni, figyelembe véve annak további hasznosítási célját.  

A felhagyás követően tereprendezésre kerül sor, melynek eredményeként a tervezett 
tevékenység által okozott tájseb megszűnik, és természetközelibb állapotok állhatnak elő. 

 

4.6.12. Havária események hatásai 

A haváriából származó szennyeződések okozhatnak problémát az állatok több csoportjánál 
(különösen veszélyeztetettek a puhatestűek, rovarok, halak, kétéltűek, hüllők). A 
szennyeződések károsíthatják az állatok anyagcseréjét, ami az általános egészségi állapot 
leromlásához gyakran közvetlen pusztuláshoz vezet. A haváriahelyzetek esetén 
természetvédelmi szempontból azokon a szakaszokon jelentkezhet jelentős hatás, ahol állandó 
vizű vízfolyás, vízállás húzódik az útpálya mellett, vagy keresztezi (pl. a Folyás-patak). Az 
esetleges haváriák (pl. vegyi hatásokkal járó közlekedési balesetek) esetén a legfontosabb teendő 
a szennyezés azonnali lokalizálása. Ha ez megtörténik, akkor a szennyeződés továbbterjedésének 
megakadályozásával jelentősebb ökológiai-természetvédelmi hatások nem várhatók. 

 

4.6.13. Későbbi tervfázisokban elvégzendő feladatok 

Az Előzetes Vizsgálati Dokumentációban megfogalmazott védelmi javaslatok, intézkedések 
későbbi tervfázisokba való átvezetése, a kivitelezés során a fentiek szigorú betartása/betartatása. 

A jelenlegi tervezési fázisban (tanulmányterv) megszerkesztett nyomvonal érinti az „ex lege” láp 
nyugati szélét. Az engedélyezési terv során – amennyiben műszakilag lehetséges – meg kell 
vizsgálni az ex lege láp melletti nyomvonal korrekció lehetőségét. (min. 10 m-es távolságban). 

 

4.6.14. Monitoring javaslatok 

A tervezett fejlesztéshez kapcsolódóan biológiai monitoring vizsgálatokat javasolt végezni. 
Biológiai monitoring vizsgálatok a kivitelező megbízásából a kivitelezést megelőzően 
(alapállapot), a kivitelezési munkák alatt és az üzemelés első évében, legalább 3 alkalommal 
szükséges végezni. A biológiai monitoringnak az elkerülő út nyomán fellépő elütéseken és a 
gyomosodáson kívül a legnagyobb hatásviselő élőlénycsoportokra, nevezetesen a madarakra kell 
kiterjednie.  
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Ornitológiai monitoring 

A monitorozás célja megállapítani, hogy az elkerülő út megépítésével és üzemeltetésével hogyan 
változik a magas természeti értékű fészkelő és vonuló madárállomány mennyisége, térbeli 
elrendeződése. A magas természeti értékű fészkelő és vonuló madárfajokon értendők a 
fokozottan védett, továbbá bármely, egyedi – megfelelő szakmai indoklással ellátott – hatósági 
döntés révén kiemelt természetvédelmi jelentőségűnek ítélt védett madár fészkelő-közösséget, 
élőhelyüket tekintve rendszerint kiemelt természetvédelmi jelentőségű területen (általában 
védett természeti területen, beleértve az ex lege védett természeti területeket is, de egyedi döntés 
alapján ez lehet természeti terület, vagy területi kategóriába nem sorolt terület is). 

Az ornitológiai monitoring vizsgálatokkal érintett terület a pályatest mindkét oldalán, attól max. 
500 m-es távolságban javasolt kijelölni. A monitoring területen ponthálózatot kell kijelölni 300 
méteres ponttávolsággal. Minden egyes felmérési időszakban random szelekcióval ki kell a 
ponthálózat pontjainak legalább 30%-át választani. A monitoring pontok körül 50 méter sugarú 
körben a 10 perc alatt látott és/vagy hallott madarak kell adatlapra az észlelés pontos helyével, 
példány nemével, viselkedésével feljegyezni. Ezek alapján – ismerve az élőhely szerkezetet – 
becsülhető a teljes felmérési területen költő párok száma, ellenőrizhető az egész területre 
vonatkozó fajösszetétellel és egyedszámmal kapcsolatos változások. 

A monitoring pontok felmérését évente két alkalommal, a tavaszi és őszi vonulási időszakban 
kell elvégezni.  

Az ornitológiailag monitorozott élőhelyekről élőhely térképet kell készíteni, a Nemzeti 
Biodiverzitás-monitorozó Rendszer módszertana (2011) szerint. Az élőhely-térképezést 3 
évente célszerű megismételni, első élőhely térkép az ornitológiai alapállapot-felvétellel egy 
időben készül. Az élőhely-térképezés célja: segíti azon madárállomány-változások kiszűrését, 
amelyek nem az elkerülő út hatására következtek be, hanem egyéb, attól független élőhely 
változások következtében. 

33. táblázat Az ornitológiailag monitoring javasolt helyszínei 

Km. szelvény 

3+400 –4+200 km sz. között 

 

A monitoring vizsgálatokat kellő szakmai referenciával rendelkező biológus (ornitológus) 
szakember végezheti. 

 

Gyomosodási vizsgálat 

Cél: megállapítani, hogy az elkerülő út megépítésével és üzemeltetésével milyen ütemben 
jelennek meg a kivitelezés alatt a kisajátítási területen és közvetlen környezetében az inváziós és 
egyéb jövevény növényfajok, valamint hogyan változik a nyomvonal mellett hatásukra a magas 
természeti értékű növényzet. Továbbá információt szolgáltat az igénybe vett területeken a 
kaszálás és egyéb, inváziós fajok elleni védekezési eljárások megtervezéséhez, kivitelezéséhez a 
gyomosodás megakadályozása érdekében.  

A gyomosodási vizsgálatot legalább 3 éven át, évente két alkalommal (július és október) kell 
végezni. A vizsgálatot a kivitelezés alatt az elkerülő út tengelyétől számított 150 méteres 
távolságig javasolt végezni. Az inváziós és jövevény növényfajok mintavételezésénél fajtól 
függően változik az optimális mintavételezési mód, a kijelölt területen a populáció tömegességét 
kell figyelemmel kísérni, vagy pontos egyedszámlálással, vagy tömegesség becsléssel, area-
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térképezéssel, stb. Az inváziós növényfajokkal fertőzött magas természeti értékű növényzetben 
cönológiai felvételeket kell készíteni a „magas természeti értékű növényzet és védett növény 
monitoring” fejezet szerint. 

34. táblázat A gyomosodási vizsgálat javasolt helyszínei 

Km. szelvény 

3+900 – 4+150 km sz. között 

 

A monitoring vizsgálatokat kellő szakmai referenciával rendelkező biológus (botanikus) 
szakember végezheti. 

 

Elütések vizsgálata 

A nyomvonal természetvédelmi szempontból legkritikusabb szakaszainak felderítésére az út 
felett átrepülő, vagy az úton táplálkozó, illetve minden egyéb, az úttesten áthaladó gerinces állat 
az elütésének, gázolásának, taposásának monitorozására van szükség az üzembe helyezés utáni 
első 3 évben, évenként 6 alkalommal, a tavaszi és őszi vonulási időszakban a kijelölt 
helyszíneken.  

A monitorozás célja felderíteni az elütések szempontjából legkritikusabb szakaszokat, az ott 
megvalósítandó természetvédelmi intézkedések tervezhetősége érdekében. Ilyenek lehetnek új 
béka- és egyéb átjárók, madárriasztó berendezések, az utat kísérő növényzet, sövény, stb. 
struktúrájának megváltoztatása, stb. 

Az elütés felmérésére nincsen kidolgozott hazai protokoll, ezért a kijelölt szakaszokon, a 
nyomvonal két oldalán gyalogos bejárással kell talajt és a növényzetet szemrevételezéssel 
vizsgálni a tetemek keresése céljából. A felmérés alapvetően a nyomvonalon és közvetlen 
környezetében elpusztult gerinces fauna felmérésére irányul, de javasolt összegyűjteni a jó 
megtartású, határozásra alkalmas rovartetemeket is. A tetemeket a vizuális megfigyelés során 
helyben kell meghatározni. Abban az esetben, ha a tetemek fajszintű azonosítása nem lehetséges 
megfigyelés útján, az egyedekről digitális fénykép dokumentáció kell készíteni, amely specialisták 
által kerül azonosításra. A kérdéses esetekben javasolt az állatok (rovar) begyűjtésre a későbbi 
meghatározás céljából. 

A későbbi ellenőrzés, visszakeresés és kiértékelés miatt a bejárás során talált tetemek helyének 
koordinátáját GPS-szel (Global Positioning System) kell meghatározni. Továbbá adatlapon kell 
rögzíteni, amennyiben lehetséges a tetem faját, nemét, korát (juv., imm., ad.), egyedszámát, 
maradvány állapotát (1: egyértelműen azonosítható, 2: nagy valószínűséggel azonosítható, 3: 
bizonytalan), pusztulás okát (ütközés, taposás stb.), pusztulás okának felismerhetőségét 
(nyomok jól láthatók, nyomok nem jól láthatók). A tetemekről és azok közvetlen környezetéről 
digitális fényképfelvételt kell készíteni. Ezek mind hasznos információt szolgáltathatnak az egyes 
állatcsoportokat veszélyeztető hatások értékelésénél. Az eredményeket térképen kell ábrázolni. 
Tömeges elütés esetén, pl. kétéltűek a szaporodási időszakban, területegységre vonatkoztatva 
kell megadni az elütött állatok sűrűségét. Ez a monitorozás feltárhatja új ökológiai átjárók 
létesítésének szükségességét is. Három év alatt kiderülnek a legkritikusabb helyek és az elütések 
éves időbeli dinamikájáról is elegendő információ áll rendelkezésre. Ettől fogva a hosszú távú 
monitorozás csak a legkritikusabb szakaszokra koncentrál, ezeken viszont folytatólagos, nincs 
időbeli határa. A legkritikusabb szakaszokat az első három év anyagai alapján a természetvédelmi 
hatóság választja ki, megfelelő szakmai indokolás kíséretében. Szakmai indokolással a 
monitorozás bármely egyéb szakaszon felújíttatható pl. jelentős élőhely-változás esetén. A védett 
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természeti területeken, vagy azok 1 kilométeres közelségében áthaladó szakaszok hosszú távú 
monitorozás alatt maradnak.  

35. táblázat Az elütés vizsgálat javasolt helyszínei 

Km. szelvény 

3+700 – 4+600 km sz. között 

 

Az elütés vizsgálatokat kellő szakmai referenciával rendelkező biológus szakember végezheti. 

 

4.6.15. Összefoglalás és javasolt védelmi intézkedések 

A tervezési szakasz hatásterületről több védett rovar-, kétéltű-, hüllő- és madár- és emlősfaj 
előfordulása ismert. Ezek közül a tervezett fejlesztés egyik csoportnál sem okozhat jelentős 
közvetlen pusztulást.  

Az elkerülő út normális üzemelés mellett nem okoz olyan hatást, amely a tervezési terület 
környezetében található védett területek fajgazdagságának változásához, jelentős csökkenéséhez 
vezethet. Az élőhely elég nagy – és ami fontos: összefüggő – ahhoz, hogy az esetlegesen a 
zavarásnak kitett egyedek egy másik, számukra megfelelőbb helyre települhessenek át. Az 
élővilágra gyakorolt hatásterülete a normális üzemelés esetén túlnyomórészt a elkerülő út 
közvetlen hatásterületével azonosítható. A kivitelezéssel járó területbolygatás és forgalmi 
terhelés közvetlen hatásai a védett állatfajok tekintetében a tervezett nyomvonaltól megítélésünk 
szerint mintegy párszáz méteres távolságban elenyészővé válnak. 

Összességében kijelenthető, hogy a tervezett beruházás a környező területek természeti állapotát 
nem rontja jelentős mértékben, tehát a tevékenységnek hatása nem jelentős. A jelentkező 
kedvezőtlen hatások hatáscsökkentő intézkedésekkel eredményesen minimalizálhatók. 

 

Javasolt védelmi intézkedések 

- A megvalósítás során törekedni kell arra, hogy csak az útpálya közvetlen sávján, kizárólag 
a kisajátítási határon belül történjenek munkálatok, a zavarás és a szomszédos élőhelyek 
károsításának elkerülése érdekében.  

- A tervezési szakasz vonalába eső, vagy a környezetében lévő „ex lege” védett 
területeken, ökológiai hálózatba tartozó területen és egyéb, természetszerű 
állapotú területeken még időlegesen sem alakítható ki felvonulási-, építési-, 
törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt lerakat vagy depónia, 
illetve nem létesíthető anyagnyerőhely. 

- A jelenlegi tervezési fázisban megszerkesztett nyomvonal érinti az „ex lege” láp nyugati 
szélét. Az engedélyezési terv során – amennyiben műszakilag lehetséges – próbálják 
kerülni min. 10 m-es távolságban az ex lege lápot. 

- Az ex-lege láp területe sem a zajárnyékoló töltéssel, sem zajárnyékoló fallal, sem a 
kisajátítási területtel nem vehető igénybe. 

- A vizes élőhelyekhez kötődő védett és közösségi jelentőségű fajok védelme érdekében 
a kivitelezés során a keresztező vízfolyások vízminőségének megőrzésére figyelemmel 
kell lenni, a vízfolyások haváriás szennyeződésének elkerülése érdekében a vízfolyások 
közelében semmilyen típusú tároló hely vagy depónia nem létesíthető. 
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- A keresztezett vízfolyások medrének burkolását csak a műszakilag indokolt, 
feltétlenül szükséges mértékig környezet- és természetbarát anyaggal lehet 
elvégezni. 

- A tervezett nyomvonalon az állatvilág védelme érdekében kizárólag augusztus 1. – 
március 1. között végezhető cserjeirtás, fakitermelés, gyephántás.  

- A tervezési szakasz közelében az ex lege láp madárvilágának védelme érdekében a 
szaporodási periódusban munkavégzési korlátozás szükséges. Ennek érdekében 
e területen március 1. – május 15. között nem lehet jelentős zajjal járó földmunkát 
végezni. Jelentősebb földmunkavégzés időszakos tiltására kijelölt szakasz: 

3+900 – 4+150 km sz. között 

- A tervezési szakasz közelébe eső és a kivitelezési munkák miatt megszűnő partifecske 
és gyurgyalag telep helyett a kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább egy 
évvel a beruházástól biztonságos távolságban újabb partfalat kell kialakítani. Az 
új partfal kialakítására javasolt helyszín a közelben található homokbánya művelésből 
kivont, bolygatással nem érintett partfalszakasza. Ezen a területen már korábban is 
kialakult fészkelő telep, tehát alkalmas helyszín az áttelepülésre. 

- A tervezett fejlesztés közvetlen hatásterületén, a vizes élőhelyeken és belvizeken a 
kétéltűek, hüllők védelme érdekében a szaporodási periódusban munkavégzési 
korlátozás szükséges. Ennek érdekében e területeken március 1. – június 15. között 
nem lehet földmunkát végezni (amennyiben az alapvető területrendezés már 
megtörtént és vizes élőhelyek nincsenek, a megkezdett munka ezen időszakban 
folytatható). Ha a száraz időjárás miatt nem alakulnak ki tócsák, időszakos kiöntések, 
akkor ezen időszakban a potenciális élőhelyeken a munkát a természetvédelmi 
területkezelővel előzetesen konzultálva lehet folytatni, illetve az időbeli korlátozást 
feloldani. Időszakos tiltására kijelölt szakasz: 

3+900 – 4+150 km sz. között 

- Az építési tevékenységek során keletkező meredek falú mélyedéseket (pl. 
munkaárkok) nem szabad több napig fedetlenül hagyni, mert az a kisemlősök, 
kétéltűek egyedeinek pusztulását okozhatja. E mélyedések betöltése, földmunkái során 
meg kell arról győződni, hogy nincsenek-e beléjük hullott állatok, s a munkát csak ezek 
kimentése után szabad folytatni. A rendszeres, min. 3 naponként végzett kimentés 
után a kivitelezéssel érintett területtől legalább 100 m távolságra kell 
gondoskodni az egyedek természetszerű élőhelyen való elhelyezéséről. 

- A kivitelezés alatt gondoskodni kell az átmenetileg igénybe vett területeken rendszeres 
kaszálásról a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása 
érdekében, legalább évente 2 alkalommal a telepítés utáni első 3 évben. 

- A rézsűk, töltések gyepesítése során kerülni kell a tájidegen fajok, mint a vörös 
csenkesz (Festuca rubra), olaszperje (Lolium multiflorum) stb. alkalmazását, helyette 
(termőhelytől függően) a réti csenkesz (Festuca pratensis), nádképű csenkesz (Festuca 
arundinacea), angol perje (Lolium perenne), réti perje (Poa pratensis), barázdált csenkesz 
(Festuca rupicola), sziki csenkesz (Festuca pseudovina), ecsetpázsit (Alopecurus 
pratensis) alkalmazása javasolt. 

- A teljes tervezési területen az elkerülő úthoz kapcsolódó fásításokban és 
növénykiültetésekben törekedni kell a tájra jellemző, őshonos növényfajok/fajták 
alkalmazására. Ettől csak speciális esetben, természetvédelmi érdekeket szolgáló 
célból lehet eltérni. A kiültetési tervnél külön figyelembe kell venni, hogy olyan 
fajok/fajták ne kerüljenek a telepítendő növények közé, amelyek Magyarországon 
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inváziósnak minősülnek (ezek felsorolását a KvVM Természetvédelmi Hivatalának 
Tanulmánykötetei 9. inváziós neofitonok c. táblázata tartalmazza. A kiültetési tervet az 
elsőfokú hatósággal és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal véleményeztetni kell. 

- A megvalósítás során konzultációra van szükség a területileg illetékes Duna-
Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel és a Természetvédelmi 
Őrszolgálattal. Az „ex lege” terület közelében végzett egyes részmunkálatok 
megkezdése előtt a természeti károk minimalizálása érdekében az Igazgatóság 
munkatársaival terepi egyeztetést kell tartani. 
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4.7. Épített környezet védelme 

4.7.1. Hivatkozott jogszabályok, előírások és irodalmak 

- 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 

- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

- 1997. évi LXXVIII. Tv. Az épített környezet alakításáról és védelméről 

- Településrendezési tervek 

 

4.7.2. Vizsgálati módszer 

A tervezett nyomvonal által érintett települések várható településfejlesztési szándékait, várható 
területfelhasználását a településrendezési terveik és a térségre vonatkozó területrendezési tervek 
alapján értékeltük.  

A művi értékek számbavétele is a településrendezési tervekben foglaltak alapján történt. 

 

4.7.3. Jelenlegi állapot vizsgálata 

4.7.3.1. A tervezési terület települései 

A tervezett nyomvonal Pest megye területén halad. A nyomvonal a veresegyházi-, és a gödöllői 
kistérség településeit érinti. 

36. táblázat A fejlesztéssel érintett kistérségek, települések és lakosság 

Kistérség Érintett település Lakosság szám 

Veresegyházi 

Veresegyház 16892 

Csomád (közvetett érintettség) 1592 

Őrbottyán 7102 

Gödöllői Szada 4247 

 

Veresegyházi Kistérség 

A Veresegyházi Kistérségben 8 db település található. A települések létrehozták a Veresegyházi 
Többcélú Kistérség Önkormányzati Társulást, amely tagjai közül az alábbiak közigazgatási 
területét érinti a vizsgált nyomvonal. 

Veresegyház 

Veresegyház a közép-magyarországi régióban, Budapesttől 25 kilométerre helyezkedik el. A 
várost Magyarország első 10 legdinamikusabban fejlődő települései között tartják nyilván. 
Lakosainak száma 20 000 fő, a város átlagéletkora 37 év, lakóinak egynegyede kiskorú. 
Medveotthona és a budapesti Széchenyi Gyógyfürdővel azonos vízbázisú Termálfürdője évente 
több százezer látogatót vonz a városba. 
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Veresegyház organikus építészeti értékekkel, sokszínű - a hagyományok őrzésén alapuló - 
kulturális programokkal büszkélkedhet. 

2003 óta a Veresegyházi Kistérség központja, meghatározó szerepet tölt be a vonzáskörzetébe 
tartozó települések térségi feladatellátásában. 

Mindemellett fejlett és vállalkozóbarát közlekedési, valamint infrastrukturális környezetével 
vonzó befektetési helyszín is.  

Csomád 

Csomád község Pest megye északi részén fekszik. Korábban a váci járáshoz és 1973-tól 1990-
ig, mint társközség az őrbottyáni közös tanácshoz tartozott, jelenleg önálló község: a budapesti 
agglomeráció tagja. A Pesti-síkság keleti oldalán helyezkedi el. 

A község lakóinak száma jelenleg meghaladja az 1600 főt és további emelkedő tendenciát mutat. 
A településen az infrastruktúra teljes körű. Az óvodai nevelés, iskolai oktatás, az egészségügyi 
ellátás szervezett. A Művelődési ház és a Könyvtár mellett sportélet is jelentős. Csomádon az 
idősebb generáció még beszéli a szlovák nyelvet. A községben Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat működik, mely aktívan segíti a hagyományok megőrzését. 

Őrbottyán 

Több, mint 7000 lélekszámú város Pest megyében a budapesti agglomeráció külső övezetében, 
a fővárostól mintegy 30 km-re helyezkedik el. Élővizekben gazdag. 

 

Gödöllői Kistérség 

A Gödöllői Kistérség Pest megyében helyezkedik el Gödöllő város központtal. A kistérséget 12 
település alkotja, melyek közül három város, Gödöllő, Kistarcsa, Pécel. A népesség száma az 
országos tendenciáktól eltérően dinamikusan növekszik, kedvező korstruktúrájú, és eléri a 103 
ezer főt. 

A kistérség önkormányzatai 2007-ben megalapították a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulást. 
A Társulás által vállalt alapfeladatok a területfejlesztés, közoktatási szakszolgálati (nevelési 
tanácsadás, és logopédia), az egészségügyi feladat, valamint esélyegyenlőségi programok 
megvalósítása.  

További vállalt feladatok közé tartozik, a turisztika, kistérségi portál létrehozása, belső 
ellenőrzés, sport és szabadidő programok szervezése. 

Szada 

Szada nagyközség a Gödöllői-dombság kiemelkedően szép és kedvező fekvésű települése, 
közvetlenül a dombság legmagasabb pontja, a Margita csúcs mellett, valamint a község 
határában eredő Rákos-patak mentén. Remek kiránduló célpont. A település folyamatosan 
fejlődik, mely által a község folyamatosan újul és szépül. Emellett komoly hangsúlyt fektetnek a 
hagyományok megőrzésére, megismerése és megismertetése is. 
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4.7.3.2. A településrendezési tervekkel való összhang vizsgálata 

37. táblázat A településrendezési tervekkel való összhang vizsgálatának eredményei 

Település 
A nyomvonalat a 

településszerkezeti terv 
Területfelhasználás 

településszerkezeti tervben 

Szada 
tartalmazza, de más 

nyomvonalon 
kereskedelmi-, szolgáltató-, gazdaság terület 

általános mezőgazdasági terület 

Veresegyház  
tartalmazza, de más 

nyomvonalon 

általános mezőgazdasági terület 
védelmi erdőterület 

ipari-gazdasági építési övezet (a Kis-réti 1. és 2. iparterület) 
zöldterületi övezet 

Csomád  
tartalmazza, de más 

nyomvonalon 

A nyomvonal közvetlenül nem érinti Csomád település 
közigazgatási területét, azonban kiemeljük, hogy a 6+900- 

7+100 km sz. között a nyomvonal mintegy 86 méterre 
megközelíti az Lf-1 és Lf-2 övezetbe sorolt falusias 

lakóterületeit. 

Őrbottyán 
tartalmazza, de más 

nyomvonalon 
mezőgazdasági terület 

 

4.7.3.3. Bontandó épületek 

Jelen tervfázisban (tanulmányterv) erről nem rendelkezünk információval. 

Az útépítési engedélyezési tervek tartalmazzák majd a bontandó épületek listáját. 

 

4.7.3.4. Az épített környezet értékei 

A környező településeken több műemlék is található, azonban mindegyike a települések 
belterületén, a vizsgált nyomvonaltól távol találhatóak, a beruházás nem veszélyezteti őket. Az 
egyes műemléki védelem alatt álló objektumokat az alábbi táblázat foglalja össze. 

38. táblázat A környező településeken található műemlékek 

Név Azonosító Helyrajzi szám Védettség Település 

Székely Bertalan műterme, 
lakóháza 

-9733 171 Helyi védelem Szada 

Grassalkovich-
Pejacsevich-kúria 

7318 918 Műemléki védelem Szada 

Római katolikus templom 7319 556 Műemléki védelem Szada 

Református templom +05135 906 Helyi védelem Szada 

Dlauchy-villa 7576 4830 Műemléki védelem Veresegyház 
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Név Azonosító Helyrajzi szám Védettség Település 

Golgota-szoborcsoport 7574 1520 Műemléki védelem Veresegyház 

Népi lakóház +07455 43 Helyi védelem Veresegyház 

Római katolikus templom 7573 1520 Műemléki védelem Veresegyház 

Evangélikus templom 6953 1 Műemléki védelem Csomád 

Római katolikus templom 7019 1 Műemléki védelem Őrbottyán 

 

4.7.3.5. Régészeti lelőhelyek 

A régészeti lelőhelyek a hatályos magyar törvények értelmében általános védelmet élveznek. 

A „kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezései szerint: 

„A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti 
összefüggéseikben kell megőrizni” 10. § (1). Ennek alapján a földmunkával járó fejlesztésekkel 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. 
Ezért jelen esetben is meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a beruházást más helyszínen, 
régészetileg érdektelen területen meg lehet-e valósítani. 

Amennyiben erre nincs lehetőség, mert „a régészeti lelőhely elkerülése a fejlesztések, 
beruházások költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a fejlesztés, beruházás másutt nem 
valósítható meg, a veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni” 10. § (1). 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 20/A § alapján nagyberuházás, 
valamint kisajátításról szóló törvény szerinti közérdekű cél megvalósítása esetén előzetes 
régészeti dokumentációt kell készíteni. 

Amennyiben szükséges, a dokumentáció elkészíttetése Beruházó feladata. 

A vizsgált nyomvonal az Szada és Veresegyház közigazgatási területén érint régészeti 
lelőhelyeket. 

Az érintett régészeti lelőhelyeket az átnézeti helyszínrajzon feltüntettük a rendezési tervek 
alapján. 

A régészeti érintettségek a jövőben készülő régészeti dokumentációk alapján felülvizsgálandók. 

 

4.7.4. Távlati, üzemelés melletti állapot vizsgálata 

A tervezett beruházás általi építészeti, művi értékek érintettségéről nincs tudomásunk. 

Épített környezet, művi örökségek védelme tekintetében monitoring nem indokolt. 

Amennyiben a további tervfázisok során erre fény derül, úgy a monitoring javaslatok 
felülvizsgálandók. 
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4.7.5. Építési, kivitelezési munkák hatásának vizsgálata 

Az építés abban az esetben nem gyakorol jelentős a települések épített értékeire, ha annak 
területét az építési forgalom nem, vagy csak kis mértékben érinti. Organizációs terv hiányában 
a hatás mértékét csak a későbbiekben lehet megállapítani. 

Építés alatt a lehetőségekhez mérten kerülni kell a lakott területeken, vagy annak közelében 
történő nagy volumenű szállításokat. 

A tervezés jelenlegi fázisában nem ismertek még az anyagnyerőhelyek, depóniák helyei, 
organizációs kérdések, szállítási útvonalak. Ezek kijelölésénél az esetleges lelőhelyekre, valamint 
a védett értékekre tekintettel kell lenni. Általánosságban törekedni kell arra, hogy a szállítások a 
meglévő földművön történjenek hosszirányban, ezáltal a települések belterületi részei 
elkerülhetők.  

A régészeti örökség védelme érdekében különös gonddal kell eljárni az építési és művelési ág 
változások kapcsán, mivel bármilyen, a föld felszíne alá mélyedő kivitelezési munkával 
elpusztulhatnak a régészeti örökség elemei. Minden 30 cm-nél mélyebb földmunkával járó 
tevékenység engedélyköteles.  

Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is 
törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. Ha bár milyen tevékenység 
során váratlan régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (kivitelező, beruházó) az 
örökségvédelmi törvény értelmében köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, és az emlék 
vagy lelet előkerülését az önkormányzat jegyzőjének és a területileg illetékes múzeumnak 
haladéktalanul jelenteni, és a helyszín, valamint a lelet őrzéséről gondoskodni.  

A kulturális örökség elemeit tudományos módszerekkel kell felkutatni, számba venni, értékelni, 
az utókor számára megőrizni és hozzáférhetővé tenni. 

 

4.7.6. Későbbi tervfázisokban elvégzendő feladatok 

Amennyiben a hivatkozott jogszabály alapján a Beruházás nagyberuházásnak minősül, úgy el 
kell készíteni az Előzetes Régészeti Dokumentációt. A dokumentációt az első engedélyezéssel 
járó tervfázis során kell kidolgozni. 

A régészeti érintettségek a jövőben készülő régészeti dokumentációk alapján felülvizsgálandók. 

A tervezett nyomvonalat a településrendezési tervekbe vissza kell vezetni. 

A Kivitelező által elkészített Organizációs terv alapján az Építés alatti környezetvédelmi 
terv feladata annak vizsgálata, hogy a szállítási útvonalak kijelölése a települések művi értékeinek 
elkerülésével történt-e. 

Az építkezés megkezdése ellőtt szükséges az ismert régészeti lelőhelyek feltárása, 
védelembe helyezése. 

Amennyiben lakott terület érintésével történik jelentős volumenű szállítás, úgy célszerű az 
érintett útszakaszról és a környezetében lévő épületekről állapotfelvételt készíteni. Az építést 
megelőzően a területek megszerzéséről gondoskodni kell. 
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4.8. Tájvédelem 

4.8.1. Hivatkozott jogszabályok, előírások és irodalmak 

- 1996. évi LIII. Tv. A természet védelméről 

- 1996. évi XXI. tv. A területfejlesztésről és területrendezésről 

- 1997. évi LXXVIII. Tv. Az épített környezet alakításáról és védelméről 

 

4.8.2. Jelenlegi állapot vizsgálata 

4.8.2.1. Tájvizsgálat 

Táji adottságok, tájhasználat és táji értékek 

A vizsgált útszakasz Pest megye területén helyezkedik el. A nyomvonal által érintett területek a 
következő földrajzi egységekbe sorolhatóak: 

39. táblázat Érintett tájegységek 

Nagytáj  Középtáj Kistáj 

Észak-Magyarországi középhegység Cserhátvidék Gödöllői dombság 

 

Az érintett tájegységet a korábbiakban bemutattuk. 

 
Natura 2000 területek 
 
A vizsgált nyomvonalszakasz Natura 2000 területet nem érint. 
 
Országos jelentőségű védett természeti területek 
 
A nyomvonal országos jelentőségű védett természeti területet nem érint. 
 
Ex lege védett területek 
 
A tervezett nyomvonal 64 m hosszon közvetlenül határos vele. 
 
Országos Ökológiai Hálózat 
 
A tervezett nyomvonal 44 m hosszon keresztezi és 350 m hosszon közvetlenül határos vele. 
 
Helyi jelentőségű védett természeti terület 
 
A tervezett nyomvonal nem érinti. 
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Tájképvédelmi terület 
A vizsgált útszakasz nem érint sem országos, sem térségi jelentőségű tájképvédelmi területet. 

 

19. ábra Tájképvédelmi területek a térségben a Pest Megyei Területrendezési Terv alapján (képkivágat) 

Tájkarakter, tájhasználat 

A Gödöllői-dombvidék nagymértékben tagolt Gödöllő környékén és a Rákos-patak 
forrásvidékén, Cegléd irányában azonban halmai megenyhülnek, fokozatosan ellaposodnak. A 
Gödöllői-dombvidék „hegyei" Veresegyháztól délre a mogyoródi Gyertyános, a fóti Somlyó és 
a csomádi Magas-hegy. Keletre és északra a Margita, az Öreghegy gondos alapossággal 
elnevezett részeivel zárja le a szemhatárt. Északnyugatra látszik az őrbottyáni Őrhegy, mögötte 
a váchartyáni Várhegy, azon túl szép, tiszta időben a Naszály tömbje Vác fölött. 

A Pesti-síkság, amely Fót tájékán hullámokat, homokbuckákat vet, a Somlyó és a csomádi 
Hátulsó-hegy között benyúlva pár négyzetkilométeres öbölben folytatódik a felsorolt hegyek 
karéjában. A Sződ-Rákos-patak ennek a kisebb medencének a gyér vizeit gyűjti össze a Gödöllői-
dombvidék nyugati lejtőin, hogy a Dunába vigye a nyugatra kiszélesedő völgylapályon. A 
Csomádi-ér, a Mogyoródi-ér, a Folyások vagy Illésaljai-árok, a Mézes-patak, a Kis-patak stb. 
vizéből jön létre a Sződ-Rákos-patak. Vízjárása és vízállása elsősorban a csapadékviszonyoktól 
függ, a tavaszi hóolvadás és a nyári záporok alkalmával éri el maximumát. 

A patakok völgyében, összefolyásaik körül jöttek létre a települések, az elpusztult középkori 
Ivacs, Szentjakab és Veresegyház, Szentmiklós, Vácrátót stb. Szada kivétel, erősen felhúzódott 
a dombra. 

A talaj humuszban meglehetősen szegény és eléggé meszes tartalmú. Ez mindig is gátat szabott 
a mezőgazdasági művelésnek és egy-kétszáz éve elsősorban az intenzív szőlő- és 
gyümölcstermesztésre, majd ezt követően a zöldségtermesztésre utalta a lakosságot egyéb más 
tényezőkkel együtt.  

A halmok lejtőit suvadások érték, helyükön és a szakadékokban látni lehet a feltárult löszfalakat, 
amelyekbe az idők folyamán pincéket vájtak. A magasabb részek sokhelyütt agyagosak itt-ott, 
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a Somlyóban és a Csonkáson üledékes mészkőrétegek vetődtek a felszínre. A völgyekben laza 
fehér homok található, helyenként szélhordta buckák is. A patakok árterében tőzeges talajon 
terjengő vizek, tocsogók, zsombékosok náddal, sással, kákával, tavasszal kacsavirággal stb. 
Ezekből teremtették meg szívós munkával a kitűnő kertföldeket, amelyeket ha csak egy évre is 
felhagynak művelőik, szinte visszavesz a természet. 

A nagyrészt kedvezőtlen talajviszonyokat a veresegyházi és a szadai határban mi sem jellemzi 
jobban, mint a parasztság adta helynevek: Bitang, Bitang-dűlő, Buckák, Bucka-dűlő, Bucka-
Szentjakab, Bukfencek, Büdösök, Halesz, Homok, Homokdűlő, Koplaldok, Kopolya, 
Kutyatejes, Laposok, Nagyhomok, Pisokmány, Teknőrét stb. 

 

4.8.2.2. Tájértékelés 

Biológia aktivitásérték 

A tervezett beruházás által érintett térségben jelenleg fellelhető, biológiai szempontból aktív 
felületek arányának meghatározásához és ezen felületek tervezett beruházás megvalósulását 
követően várható változásának becsléséhez „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról 
szóló 9/2007. (VI.3.) ÖTM rendeletben (továbbiakban ÖTM rendelet) foglaltakat kell alapul 
venni. A tervezett beruházás megvalósítása esetén változik az érintett térség biológiai aktivitás 
értéke. 

A tervezett nyomvonal jelenleg tanulmányterv szinten került kidolgozásra. A kisajátítás pontos 
területigényét, az útterületen kívül igénybe venni kívánt egyéb művelési ágú területek pontos 
terület-kimutatását az engedélyezési terv szinten készülő geodéziai munkarész tartalmazza. 

A tervezett út nyomvonalát az érintett települések rendezési terveiben fel kell tüntetni. A 
módosításra kerülő szabályozási tervben a funkcióváltást át kell vezetni és a biológiai 
aktivitásérték számítás alapján javaslatot kell tenni a zöldfelületi mutató kiegyenlítésének 
módjára. 

Tervezett nyomvonal tájképi hatásának értékelése 

A sík terep miatt a legnagyobb az egyenesen, sík terepen vezetett szakaszok aránya. A 
nyomvonalakon különszintű kereszteződések nem, csak szintbeliek létesülnek, melyek látvány 
szempontjából nem hangsúlyosak. A nyomvonalvezetés viszonylag egyhangú, műtárgyak nem 
létesülnek, kivéve a 3+939 km szelvényben, ahol a Sződ-Rákos patak Mogyoródi mellékágának 
(Folyás patak) keresztezése történik vasbeton híddal, vagy Tubosider műtárggyal. 

 

4.8.3. Távlati, üzemelés melletti állapot vizsgálata 

Az üzemelés hatása a tájra, mint komplex egységre hat, a különböző környezeti elemek 
változásán keresztül. Az új útpálya mentén az egyik legjelentékenyebb hatás várhatóan a 
beruházások élénkülése lesz. A jó közlekedési kapcsolatok, a termelési és a szolgáltatási 
tevékenység telepítése szempontjából felértékeli a területet.  

 

Általános javaslatok a tájbaillesztésre 

A vonalas létesítmények tájba illesztése tervezési szinten a nyomvonalvezetés meghatározását, a 
kivitelezés alatt a terepalakítást és az építés befejezését követően a környezet kertészeti vagy 
erdészeti módszerekkel való rendezését, beültetését jelent. 
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A tájba illesztés igen hatásos lehetősége a növénytelepítés. A közutak menti területen a 
növények, fák, facsoportok a tájba illesztés és tájékozódás eszközei, amelyek amellett a vezető 
figyelmének fenntartását segítik, a környezeti, a klimatikus viszonyokat javítják (pl. árnyékoló 
hatás). A növénytelepítés segítségével a vonalvezetés összehangolási hibái korrigálhatók, a 
veszélyes helyekre, csomópontokra, megállóhelyekre is fel lehet hívni a figyelmet. 

A magassági vonalvezetés dombvidéki jellegű. A szakasz kezdetétől 0,36-2,25% változó 
hosszesésű szakaszokkal esik a patak völgyéig. A nyomvonal legmélyebb pontja a vasúti 
keresztezés környékén található. Ettől kezdve a nyomvonal 0,79-2,37% közötti változó 
mértékben emelkedik Csomád határáig, ahonnan a Csomád-Őrbottyán összekötő úti 
csatlakozásig újra csökken a magassága. 

Általánosságban elmondható, hogy sík terepen, vagy emelkedőn egyenes útszakasz esetében 
kétoldali ligetes növénytelepítés a javasolt. Egyenes lekerekítőív esetén a lejtő középtáján cserje, 
vagy alacsony facsoport telepítésével lehet javítani a térérzeten. Sík terepen, vagy emelkedőn 
lévő illetve domború lekerekítésű körív esetében a körív külső oldalán lévő ligetes 
növénytelepítés segít az út nyomvonalának kijelölésében és a gépkocsivezető könnyebb 
tájékozódásában. 

A töltésen kialakított út síkvidéken és dombvidéken egyaránt látható. Eltakarhatósága növénnyel 
a földmű magasságától függően változik. A műtárgyak látványa szintén eltérő. A sík vidéki 
létesítmények, földművek minden esetben egyszerűbben „takarhatók”. A 2-3 méter magasságú 
cserjesáv teljes takarást jelent. 3 m-ig a szintkülönbség alig, vagy csak éppen hogy érzékelhető; 
az egy emeletnyi magasság tereprendezéssel és ligetes növénytelepítéssel szinte „eltűntethető”.  

A rézsűk erózióvédelmének biztosításához kúszó növényfajok, illetve a kevés ápolást igénylő, 
esetlegesen kedvezőtlen termőhelyi adottságokat jól tűrő fajok telepítése javasolható. A 
megépült rézsűk gyepesítésénél előtérbe kell helyezni az őshonos és a tájra jellemző füveket, így 
elő tudjuk segíteni a rézsűk lassú beilleszkedését a tájba, illetve valószínűleg az inváziós fajoknak 
is kevesebb teret engedünk. 

A töltések oldalába cserjesáv javasolható, amelyek megnyugtató térérzetet biztosítanak, illetve 
csökkentik a balesetek súlyosságát.  

Facsoportok alkalmazása útcsatlakozásoknál indokolt. A figyelemfelkeltő hatás elérése 
érdekében a megszokottól eltérő habitusú fajokat célszerű alkalmazni. 

 

Zajvédő töltés tájbaillesztése 

A tervezett Hajó utca tervezett csomópontjától a Sződ-Rákos patak Mogyoródi mellékágának 
keresztezéséig Beruházói adatszolgáltatás alapján 5 m magas zajárnyékoló töltés épül. 

Az ex-lege láp zajárnyékoló töltéssel való érintését nem javasoljuk. 

A rekreációs célokra is kiválóan alkalmas zajvédő domb tájbaillesztésénél a következő főbb 
irányok figyelembe veendők: 

- A rézsűk erózióvédelmének biztosításához kúszó növényfajok, illetve a kevés ápolást 
igénylő, esetlegesen kedvezőtlen termőhelyi adottságokat jól tűrő fajok telepítése 
javasolható. 

- A növényfajok kiválasztásánál előnyben kell részesíteni az őshonos és a tájra jellemző 
fajokat. 

- A növénytelepítés vegye figyelembe a zajvédő domb rekreációs célra használni kívánt 
funkcióját is. 
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- Az esetlegesen elhelyezendő bútorok, pihenő padok, fedések, stb. tekintetében előtérbe 
kell helyezni a tájba olvadó színválasztást. A festés is egy lehetőség lehet a tájba 
illesztésre. Kerülni kell a rikító, a környezettől elütő színek használatát. 

Az útépítési engedélyezési tervekhez növénytelepítési szakági tervet kell készíteni, mely 
fenti előirányzatokat figyelembe veszi. 

A tervezett zajárnyékoló fal tájbaillesztését az engedélyezési tervek fázisában szintén ki 
kell dolgozni. 

Tekintettel arra, hogy a tervezett létesítmény várhatóan negatív hatásokat nem gyakorol a 
környezeti elemre, így monitoring rendszer kiépítése, rendszeres vizsgálatok ütemezése nem 
indokolt. 

 

4.8.4. Építési, kivitelezési munkák hatásának vizsgálata 

Az építés hatása tájvédelmi szempontból általában időleges változásokat okoz, de hatása lehet 
végleges is. Elsősorban anyagnyerő helyek és lerakóhelyek létesítésével függ össze. 

A pálya építése együtt jár a terepfelszín megváltoztatásával, bevágások és töltések kialakításával, 
a felszín időszakos, építés idejére korlátozódó roncsolásával a kisajátítási területen kívüli 
igénybevételek esetén. A terepfelszín változásából, az építési munkálatokhoz szükséges 
felvonulási területekből és a keletkező hulladékok elhelyezéséből származó bolygatás, területi 
igénybevétel a pályatest számára szabályozott nyomvonalon kívül eső területekre is kiterjedhet. 

Az építési fázis hatásaival érdemben nem tudtunk foglalkozni, ugyanis az építés-technológiai 
terv hiányában csak általános szempontok javasolhatók. 

Az építéssel igénybevett területek lehetőleg kerüljék el az értékesebb élőhelyeket (ex-lege és 
NÖH területek), illetve a szállítási útvonalak ne haladjanak keresztül a védendő értékes és lakott 
területeken. (ld: építés időszakára lekeríteni javasolt területeket az átnézeti hszr tartalmazza.) 

Az építkezés során kialakuló rombolt felületek rehabilitációját, a szállítási útvonalak állapotának 
javítását minél előbb végre kell hajtani. Az anyagnyerő helyek kialakításával új hasznosítási 
lehetőségek tárulnak fel a tájban, ezen területek rekultiválását külön tervek alapján célszerű 
végrehajtani. A keletkező hulladékok megfelelő kezeléséről, elszállításáról gondoskodni kell. 

 

4.8.5. Későbbi tervfázisokban elvégzendő feladatok 

Az útépítési engedélyezési tervben a részletesen kidolgozott műszaki tervek ismeretében meg 
kell vizsgálni, hogy a növénytelepítés eszközei közül melyek alkalmasak leginkább a tervezett 
létesítmény tájba illesztésére. A növénytelepítési tervet Beruházóval, Kezelővel egyeztetni 
szükséges. Az alkalmazható növényfajok listáját az illetékes nemzeti park igazgatósággal és az út 
majdani kezelőjével egyeztetni szükséges. 
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4.9. Zaj- és rezgésvédelem 

Jelen tervezett fejlesztés zaj- és rezgésvédelmi vonatkozásait megvizsgáltuk a beruházás 
környezetében, a közvetlen és közvetett hatásterületen egyaránt, 

- a jelenlegi, 

- az építés idején várható ideiglenes, 

- a megvalósulás melletti távlati, 

- és az elbontás, felhagyás 

állapotok idején egyaránt. 

Vizsgáltuk a várható hatásokat és hatásviselőket, a szükséges védelmi intézkedéseket, külön 
kitérve az esetleges monitoring vizsgálatokra, valamint a haváriás esetek kockázataira. Kiemeltük 
a későbbi tervfázisok alkalmával elvégzendő feladatokat. A következő fejezetek részletesen 
bemutatják ezen vizsgálatok módszertanát és eredményeit. 

 

4.9.1. Hivatkozott jogszabályok és előírások 

Vonatkozó fontosabb törvények, rendeletek, szabványok és útügyi előírások: 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól; 

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról; 

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési 
tervek készítésének részletes szabályairól; 

- 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről; 

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról; 

- MSZ 18150-1: 1998 - Környezeti zaj vizsgálata és értékelése; 

- MSZ 18163-2: 1998 - Rezgésmérés. Az emberre ható környezeti rezgések vizsgálata 
építményekben; 

- MSZ 15036: 2002 - Hangterjedés a szabadban; 

- MSZ-13-111: 1985 - Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a 
zajkibocsátási határértékek meghatározása; 

- MSZ-13-183-1: 1992 - A közlekedési zaj mérése - Közúti zaj; 

- MSZ 13018: 1991 - Rezgések épületre gyakorolt hatása; 

- MSZ EN ISO 11819-1: 2003 - Akusztika. Az útburkolatok közlekedési zajra gyakorolt 
hatásának mérése; 

- MSZ ISO 1996-1: 2009 Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése. 

1. rész: Alapmennyiségek és értékelési eljárások; 
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- MSZ ISO 1996-2: 2009 Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése. 

2. rész: A környezeti zajszintek meghatározása; 

- e-ÚT 03.07.42 sz. Közúti közlekedési zaj számítása c. Útügyi Műszaki Előírás; 

- e-ÚT 03.07.43 sz. Közúti zajárnyékoló falak. Létesítés és fenntartás c. Útügyi Műszaki 
Előírás; 

- e-ÚT 03.07.46 sz. Keskeny közúti zajárnyékoló falak c. Tervezési Útmutató. 

A zaj- és rezgésvédelem általános szabályait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet határozza meg. 
A rendelet értelmében a zajt és rezgést előidéző létesítmények tervezése, építése és üzemeltetése, 
valamint meglévő létesítmények bővítése során a vonatkozó zaj- és rezgésterhelési 
határértékeket be kell tartani. Ezen határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendelet határozza meg. A zajtól és rezgéstől védendő területek elhelyezkedése függvényében 
különböző terhelési határértékek kerültek megállapításra. A rendelet szerinti határértékek a 
következő táblázatokban kerülnek bemutatásra. 

40. táblázat Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő 
területeken 

Sor- 

szám 
Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre* 
[dB] 

ha az építési munka időtartama 

1 hónap vagy 
kevesebb 

1 hónap felett 
1 évig 

1 évnél több 

nappal 
06-22 
óra 

éjjel 
22-06 
óra 

nappal 
06-22 
óra 

éjjel 
22-06 
óra 

nappal 
06-22 
óra 

éjjel 
22-06 
óra 

1. 
Üdülőterület, különleges 

területek közül az 
egészségügyi terület 

60 45 55 40 50 35 

2. 

Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), 

különleges területek közül az 
oktatási létesítmények 
területei, a temetők, a 

zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

3. 
Lakóterület (nagyvárosias 

beépítésű), a vegyes terület 
70 55 65 50 60 45 

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

Megjegyzés: 
* Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány szerint. 
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41. táblázat A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

Zajtól védendő 
terület 

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre* 
[dB] 

kiszolgáló út; lakóúttól 
származó zajra 

közúthálózatba tartozó 
mellékutaktól, a települési 

önkormányzat 
tulajdonában lévő 

gyűjtőutaktól és külterületi 
közutaktól, a vasúti 
mellékvonaltól és 
pályaudvarától, a 

repülőtértől, illetve a nem 
nyilvános fel- és 

leszállóhelyektől** 
származó zajra 

az országos 
közúthálózatba tartozó 

gyorsforgalmi utaktól és 
főutaktól, a települési 

önkormányzat 
tulajdonában lévő 

belterületi gyorsforgalmi 
utaktól, belterületi 

elsőrendű főutaktól és 
belterületi másodrendű 
főutaktól, az autóbusz 
pályaudvartól, a vasúti 

fővonaltól és 
pályaudvarától, a 

repülőtértől, illetve a nem 
nyilvános fel- és 

leszállóhelytől*** 
származó zajra 

nappal 
06-22 óra 

éjjel 
22-06 óra 

nappal 
06-22 óra 

éjjel 
22-06 óra 

nappal 
06-22 óra 

éjjel 
22-06 óra 

Üdülőterület, külön-
leges területek közül 

az egészségügyi 
terület 

50 40 55 45 60 50 

Lakóterület (kisvá-
rosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű 

beépítésű), különleges 
területek közül az 

oktatási létesítmények 
területei, és a temetők, 

a zöld-terület 

55 45 60 50 65 55 

Lakóterület (nagy-
városias beépítésű), 

vegyes terület 
60 50 65 55 65 55 

Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 

Megjegyzés: 
* Értelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 
20.) KvVM rendelet 3. számú melléklet 1.1. pontja és 5. számú melléklet 1.1. pontja szerint. 
** Olyan repülőterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna maximális felszálló tömegnél kisebb, 
légcsavaros repülőgépek, illetve 2,73 tonna maximális felszálló tömegnél kisebb helikopterek közlekednek. 
*** Olyan repülőterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna maximális felszálló tömegű vagy 
annál nagyobb, légcsavaros repülőgépek, 2,73 tonna maximális felszálló tömegű vagy annál nagyobb helikopterek, 
valamint sugárhajtású légijárművek közlekednek. 
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42. táblázat A zaj terhelési határértékei az épületek zajtól védendő helyiségeiben 

Sor- 
szám 

Zajtól védendő helyiség 

Határérték (LTH) az LAM’ 
megítélési szintre* [dB] 

nappal 
06-22 óra 

éjjel 
22-06 óra 

1. Kórtermek és betegszobák 35 30 

2. 
Tantermek, előadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató termek, 

hálóhelyiségek bölcsődékben és óvodákban 
40 - 

3. Lakószobák lakóépületekben 40 30 

4. Lakószobák szállodákban és szálló jellegű épületekben 45 35 

5. Étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületekben 45 - 

6. Szállodák, szálló jellegű épületek, közösségi lakóépületek közös helyiségei 50 - 

7. Éttermek, eszpresszók 55 - 

8. 
Nagy- és kiskereskedelmi épületek eladóterei, vendéglátó helyiségei, a 

váróterem 
60 - 

Megjegyzés: 
* a) Értelmezése a 6. § (1) bekezdésével kapcsolatos ügyekben az MSZ 15601-2:2007 és az MSZ 18150-1 szabvány 
szerint, de nem a legnagyobb értéket adó mérési pontban, hanem térbeli átlagos hangnyomásszintként; mérése az 
MSZ EN ISO 140-5 szabvány szerint. 
b) Értelmezése és mérése a 6. § (4) bekezdés b) pontjával kapcsolatos ügyekben az MSZ 18150-1 szabvány szerint. 

43. táblázat Az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei az 
épületekben 

Sor- 
szám 

Épület, helyiség 

Rezgésvizsgálati 
küszöbérték* 

[mm/s2] 

Rezgésterhelési 
határértékek* 

[mm/s2] 

A0 AM Amax 

1. Rezgésre különösen érzékeny helyiség (pl. műtő) 3,6 3 100 

2. 

Lakóépület, üdülőépület, szociális otthon, 
szálláshely-szolgáltató épület, kórház,  

nappal 
06-22 óra 

12 10 200 

szanatórium lakó- és pihenőhelyiségei 
éjjel 

22-06 óra 
6 5 100 

3. 
Kulturális, vallási létesítmények nagyobb figyelmet igénylő 

helyiségei (pl. hangversenyterem, templom), a bölcsőde, óvoda 
foglalkoztató helyiségei, az orvosi rendelő 

12 10 200 

4. 

Művelődési, oktatási, igazgatási és irodaépület nagyobb figyelmet 
igénylő helyiségei (pl. tanterem, számítógépterem, könyvtári ol-

vasóterem, tervezőiroda, diszpécserközpont), a színházak, mozik 
nézőterei, a magasabb komfortfokozatú szállodák közös terei 

24 20 300 

5. 
Kereskedelmi, vendéglátó épület eladó-, illetve vendéglátó terei, 

sportlétesítmények nézőtere, a középületek folyosói, előcsarnokai 
36 30 600 

Megjegyzés: 
* Értelmezése az MSZ 18163-2 szerint.  
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4.9.2. Vizsgálati módszer, és a vizsgált terület bemutatása 

Zajvédelem 

A beruházás kapcsán vizsgáltuk a tervezett elkerülő út közvetlen és közvetett hatásterületén a 
közlekedéstől származó zajterheléseket. A vizsgálatok során mindig a biztonság javára hoztunk 
döntéseket, szem előtt tartva a fentebb hivatkozott jogszabályi környezetet, előírásokat, a 
beruházó és az érintett lakók igényeit. Zajvédelmi vizsgálataink irodalmi adatok áttekintéséből, 
helyszíni bejárásból, valamint a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben leírtaknak megfelelő 
számításokból és zajterjedési modellezésből álltak. 

A zajterjedési modellt az IMMI nevű német program 2016 verziószámú változatával 
állítottuk fel. A program tartalmazza a vonatkozó, fentebb felsorolt magyar jogszabályok és 
előírások követelményeit. Így az emisszió számítás, vonatkozási idők, akusztikai 
járműkategóriák, vonattípusok és burkolat érdességi paraméterek, stb. a magyar eljárásrendnek 
megfelelően kerültek figyelembe véve a zajmodell készítésekor. 

A modellben a domborzatot és terepviszonyokat közel síknak vettük figyelembe. A biztonság 
javára eltérve a terepfelületet pedig az elnyelő és visszaverő közöttinek, így a modellezett 
értékeknél a valóságban várhatón valamennyivel alacsonyabb értékek fognak adódni. A 
közlekedéstől származó zajforrások (közút és vasút), azok szabványos üzemelési adataival 
(forgalom nagysága, összetétele, sebesség, burkolat ill. a pálya minősége stb.) kerültek 
meghatározásra, az így előállt közlekedéstől származó környezeti zajkibocsátások térben való 
terjedését a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben leírtaknak megfelelően számította ki a 
szoftver az összes megadott megítélési (immissziós) pontra. 

Az engedélyezési terv fázisában akusztikai felülvizsgálat szükséges, amely során a 
számításokat pontosítani kell a pontos terepmodellel és a tervezett létesítmény pontos 
magassági vonalvezetésével is. 

Az IMMI szoftverben felépített modell kezeli a változatokat, szituációkat, valamint a különböző 
zajforrásokat, azaz külön számítást tudtunk végezni a jelenlegi állapotra, illetve a tervezett 
helyzetre vonatkozóan – mind a projekt megvalósulása esetére, mind pedig a referenciaállapotra. 

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletnek való megfelelés érdekében azt 
vizsgáltuk, hogy a közlekedéstől származó (eredő) zajterhelés mit okoz a zajtól védendő 
ingatlanok előtt. 

A felépített zajterjedési modellben az alábbi közlekedéstől származó zajforrások szerepelnek: 

- tárgyi elkerülő út, és annak csomópontjai, 

- 2102 j. összekötő út, 

- 2103 j. összekötő út, 

- 2104 j. összekötő út, 

- 21108 j. bekötő út, 

- 21109 j. bekötő út, 

- 21311 j. bekötő út, 

- M3 autópálya 

- egyéb önkormányzati utak, lakóutak és -utcák, 

- 71 sz. Budapest – Vácrátót – Vác vasútvonal, 
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A fenti felsorolásban szereplő közlekedéstől származó zajterhelések együttesen adták a 
közlekedéstől származó eredő zajterhelést, amelyet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendeletben szereplő zajvédelmi határértékeknek igyekeztünk megfeleltetni. 

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján a tervezett elkerülő út besorolása, 
és az érvényes település rendezési tervek (településszerkezeti tervek) övezeti besorolásai szerint 
az alábbi zajvédelmi határértékek kerültek figyelembe vételre a vizsgálat során. 

- „Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi terület” 
övezeti besorolásoknál 

- nappal (6:00-22:00): 55 dB, 

- éjjel (22:00-6:00): 45 dB, 

- „Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges 
területek közül az oktatási létesítmények területei, és a temetők, a zöldterület” 
övezeti besorolásoknál 

- nappal (6:00-22:00): 60 dB, 

- éjjel (22:00-6:00): 50 dB, 

- „Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület” övezeti besorolásoknál 

- nappal (6:00-22:00): 65 dB, 

- éjjel (22:00-6:00): 55 dB, 

- „Gazdasági terület” övezeti besorolásnál 

- nappal (6:00-22:00): 65 dB, 

- éjjel (22:00-6:00): 55 dB, 

 
A tervezett elkerülő úttal érintett területek (településrendezési tervekben meghatározott 
övezetek) bemutatása: 

Szada 

Szada település területén a nyomvonal eleje Gksz területen megy keresztül (kereskedelmi-, 
szolgáltató-, gazdaság terület) az út bal oldalán a 0+377 km szelvényig, a jobb oldalon pedig a 
0+429 km szelvényig. Ezt követően Má-1 (általános mezőgazdasági terület) területen megy 
keresztül a nyomvonal egészen a település határáig. Zajvédelmi szempontból szükséges 
kiemelni, hogy Szada településen az út jobb oldalán a 2+688 és a 3+342 km szelvények között 
a nyomvonal megközelít egy Lke kertvárosias lakóterületet, amelynek távolsága a nyomvonaltól 
mintegy 71 méter. A területen jelenleg nem helyezkednek el a helyszíni bejárás (2016. ősz) 
alapján lakóépületek. A terület elhelyezkedését az átnézeti helyszínrajzon feltüntettük. 

 

Veresegyház 

A nyomvonal jellemzően Má-á (általános mezőgazdasági terület) területen halad. Ezen kívül a 
jobb oldalon mintegy 98 méterre megközelít egy Lke (kertvárosias lakóterületet), ahol a Szent 
Jakab utca és Rét utca jellemzően 1-2 szintes lakóházai helyezkednek el.  
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A nyomvonal a 3+939 km szelvényben keresztezi a Sződ-Rákos patak Mogyoródi mellékágát, a 
Folyás patakot. Ezt követően a 4+283 km szelvényben a nyomvonal szintben keresztezi a 
71 sz. Budapest-Vácrátót-Vác vasútvonalatat. A vízfolyás és a vasút között a nyomvonal Má-á 
(általános mezőgazdasági terület) területen halad. A vasútvonal és a Patak utca keresztezése 
között a nyomvonal a jobb oldalán egy Lke (kertvárosias lakóterület) van kijelölve, azonban 
jelenleg nem található védendő ingatlan a területen. A terület elhelyezkedését az átnézeti 
helyszínrajzon feltüntettük (Veresegyház hrsz.: 2549/6, 2549/7, 2549/8). 

 

20. ábra Veresegyház távlati lakóterület hrsz. 2549/6, 2549/7, 2549/8 (Forrás: szabályozási terv) 

A nyomvonal ezt követően a 2102 j. Csomádi útig nem érint, és nem közelít meg lakóterületet. 
A Patak utca és a Mogyoródi utca meghosszabbítása között, a jobb oldalon Ev (védelmi 
erdőterületek) területet, bal oldalon pedig Má-á területet érint. Ezt követően jobb oldalon Má-á 
területet, majd Gip-1/a (ipari-gazdasági építési övezet (a Kis-réti 2. iparterület)) területet, bal 
oldalon pedig Ev területet, és a Gip-1 (ipari gazdasági építési övezet (a Kis-réti 1. iparterület)) 
területen a Power GE Hungary Kft. telephelye található. Ezt követően a nyomvonal keresztezi 
a 2102 j. Csomádi utat, majd jobb kéz felől szomszédos a Vt-5 jelű településközpont vegyes 
építési övezettel (a Csonkás-fürdőn tervezett vegyes funkciójú területek) a ~6+590 km 
szelvényig, valamint a Kjz-2 jelű különleges építési övezet területével (a Csonkás-fürdőn 
tervezett jelentős zöldfelületet igénylő intézmények területe) a ~6+850 km szelvényig. Mivel a 
területen megjelenhetnek zajvédelmi szempontból is védendő beépítések ezért ezt a területet 
vizsgáljuk a számítások során, valamint az átnézeti hrsz-on feltüntettettük. 

Ezen a szakaszon a nyomvonal bal oldalán Má-á terület helyezkedik el. Ezt kövezően a 
nyomvonal a Z-2 jelű zöldterületi övezet (a Csonkás-fürdőn tervezett közpark területe) területét 
érinti.  
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Csomád 

A nyomvonal közvetlenül nem érinti Csomád település közigazgatási területét, azonban 
kiemeljük, hogy a 6+900 és 7+100 km szelvények között a nyomvonal mintegy 86 méterre 
megközelíti az Lf-1 és Lf-2 övezetbe sorolt falusias lakóterületeit. A területeket jelöltük az 
átnézeti helyszínrajon, valamint a számítások során megvizsgáltuk az érintettségét. Jelenleg a 
legközelebb fekvő telkeken nem helyezkedik el lakóház. A rendezési tervben és a földhivatali 
térképen a legközelebb fekvő lakóház mintegy 239 méterre helyezkedik el a Csomád 696/2 
helyrajzi számú ingatlanon a Táncsics út 20. szám alatt. Azonban a műholdfelvételek és a terepi 
bejárás alapján az elkerülőhöz közelebb fekvő földrészletek is beépítésre kerültek (Csomád 
689/3 és 02/38 hrsz alatti lakóházak), ezek távolsága az elkerülőtől ~150 méter. A nyomvonal 
a 7+200 km sz. környezetében közelíti meg legjobban Csomád település közigazgatási határát, 
itt Gksz övez van kijelölve a szabályozási tervben. 

 

Őrbottyán 

Őrbottyán területén a nyomvonal végig Má mezőgazdasági terület övezetén halad, Gip övezetbe 
tartozó területet mintegy 75 méterre közelít meg.  

A tervezett út a 2103 j. összekötő útra köt ki, amely tovább halad Őrbottyán településre. Ki kell 
emelni, hogy a szabályozási terven Őrbottyán külterületén Nyárjas településrészen a 2103 j. 
összekötő út bal oldalán távlati Lke övezetbe sorolt lakóterület került kijelölésre. A közvetett 
hatások vizsgálatánál a távlati lakóterület zajvédelmi érintettsége és vizsgálata bemutatásra került. 
A tervezett lakóterület beépítése során vizsgálni kell a 2103 j. összekötő út forgalmából adódó 
zajterhelést. Jelen vizsgálatban azt adjuk meg, hogy a tervezett elkerülő út forgalomba 
helyezésével várhatóan mennyire nő meg a zajterhelés illetve, hogy jelenleg milyen széles sávban 
van zajvédelmi határérték túllépés. Az érintett területet lásd az alábbi ábrán. 

 

21. ábra Távlati lakóterület Őrbottyán településen a 2103 jelű út mellett 
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A zajvédelmi vizsgálatok során – alkalmazva az IMMI szoftver adta lehetőségeket – az alábbi 
állapotok, szituációk kerültek kiértékelésre. 

- jelenlegi (2017), a projekt megvalósulása előtti állapot közlekedéstől származó eredő 
zajterhelése, 

- távlati (2032), a projekt megvalósulása nélküli állapot közlekedéstől származó eredő 
zajterhelése, 

- távlati (2032), a projekt megvalósulása melletti állapot közlekedéstől származó eredő 
zajterhelése, zajvédelmi intézkedések nélkül, 

- távlati (2032), a projekt megvalósulása melletti állapot közlekedéstől származó eredő 
zajterhelése, zajvédelmi intézkedések nélkül, 

A fenti 4 szituáció táblázatos (numerikus) formában minden megítélési pontra bemutatásra kerül 
a Zajvédelmi táblázatok c. mellékletben, kitérve a nappali és éjszakai zajterhelésekre, valamint 
az esetleges zajvédelmi határérték túllépésekre egyaránt. 

 
Felhasznált főbb adatok 

Az épületek, helyrajzi számok, földrészlethatárok, stb. térképi állománya az illetékes 
földhivataltól kerültek megvásárlásra. 

A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges forgalmi adatok (közút és vasút) a Megbízó 
adatszolgáltatásai alapján álltak a rendelkezésünkre. A közúti forgalmi vizsgálatot és modellezést 
az Utiber Kft. forgalmi szaktervezői készítették a VISUM nevű német szoftverrel. Jelen 
tanulmány forgalmi fejezete kizárólag csak a forgalmi modellezés főbb alapadatait és 
megállapításait tartalmazza. A forgalmi vizsgálat és modellezés részletes leírását a Veresegyház 
elkerülő útról készített tanulmányterv tartalmazza. 

A kapott adatok akusztikai járműkategóriánként napszak bontásban álltak a rendelkezésünkre a 
jelenlegi évre (2017), és a távlati, projekt megvalósulása nélküli állapotra (2032), valamint a 
távlati, projekt megvalósulása melletti állapotra (2032). 

A kapott vasúti forgalmi adatok szerint az érintett 71 sz. Budapest – Vácrátót – Vác 
vasútvonalon kizárólag 1 kocsis FLIRT típusú vonatok közlekednek. Ezen vonattípusoknak a 
zajemissziója szubjektív megítélés, valamint mérési tapasztalatok alapján is alacsonyabb, mint a 
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben definiált személyvonatoknak, vagy BDvmot sorozatú 
Ganz villamos motorvonatoknak. A kötöttpályás közúti zajforrásoknál a rendelet lehetőséget 
biztosít mérési tapasztalatok alapján eltérni a jogszabályi Cvk értékektől. A vasúti zaj számításánál 
nincs felajánlva a jogszabálytól eltérés lehetősége, ugyanakkor, ha túl sok lépésnél is túlzó 
értékekkel dolgozunk, akkor nagyon eltorzítanánk, túlbecsülnénk a végeredményeket. A 
megbízhatóbb, kevésbé túlzó eredmények érdekében, valamint mivel a jogszabály egyéb, 
hasonló esetekben nagyobb szabadságot enged a Tervezőnek, így mérési tapasztalatok alapján, 
hogy a valósághoz közelebbi emissziók legyenek figyelembe véve a számítás során, az alábbi 
állandókat alkalmaztuk. 

- „A” állandó: 57 

- „B” állandó: -6 

- „lref” állandó: 150 

Az így előállt vasúti emissziós értékeket, valamint a vasúti forgalmi adatokat a következő oldalon 
mutatjuk be. 



 

 

44. táblázat Felhasznált vasúti forgalmi adatok, valamint számított vasúti emissziók 
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Adatok hiánya, bizonytalanságok 

A zajvédelmi számítások pontossága az alábbi bizonytalansági tényezőkkel van szoros 
összefüggésben: 

- forgalmi prognózis, 

- előírt sebesség betartása, ill. betartatása (különösen éjjel), 

- járművek zajemissziója, 

- meteorológiai körülmények, 

- érvényes zajszámítási szabványok, 

- útburkolat állapota, 

- stb. 

A forgalmi prognózis bizonytalansága alapján a zajvédelmi számítás pontossága ±1-2 dB-re 
becsülhető. 

A járművek zajemissziója a távlatban csökkenni fog, így a jelen szabvánnyal számított értékeknél 
2-3 dB-el kisebb zajterhelés várható 15-20 év távlatában. Ezt alapozza meg az Európai Unió 
gépjárművek zajszintjeire vonatkozó célkitűzései. 

A kedvezőtlen meteorológiai körülmények a zaj terjedését nagyban segíteni tudják, továbbá a 
zajárnyékoló létesítmények hatását is leronthatják. 

 

Rezgésvédelem 

Közvetlen hatásterület (zajvédelmi szempontú lehatárolás szerint) 

A tervezett elkerülő út elhelyezkedéséből következően az út közvetlen hatásterületén nem 
számítunk rezgésterhelési konfliktusokra, a rezgésforrás és a környezeti rezgéstől védendő 
ingatlanok közötti nagyobb távolságok miatt. A nagyobb távolságok miatt érvényesül a közvetítő 
közeg (különböző talajok) olyan mértékű csillapító hatása, hogy a vonatkozó rezgésterhelési 
határértékeket biztosan meg sem fogják közelíti a tényleges terhelések. Így részletesen nem 
foglalkozunk a közvetlen hatásterületen várható rezgésterhelésekkel. 

 

Közvetett hatásterület (zajvédelmi szempontú lehatárolás szerint) 

A közvetett hatásterületen várható rezgésterhelésektől szintén nem számítunk rezgésvédelmi 
konfliktusokra a kapott forgalmi adatok alapján. Így részletesen a közvetett hatásterületen 
fellépő várható rezgésterhelésekkel sem foglalkozik a vizsgálat. 

 

Az építési, kivitelezési munkák rezgésterhelése 

Az építési területen fellépő rezgésterhelésekkel kapcsolatosan a közvetlen hatásterületnél 
leírtakkal megegyezően a nagyobb terjedési utak miatt nem számítunk rezgésvédelmi 
konfliktusokra. A szállítási utak mentén azonban előfordulhatnak zavaró, esetleg a vonatkozó 
határértékeket megközelítő, vagy azokat kis mértékben túl is lépő rezgésterhelések. Ezen 
terhelések pontos meghatározása a jelen tervfázisban nem lehetséges, mivel nem ismert a pontos 
géppark, szállítójármű típusok, számok, organizáció, stb. Ebből eredően a vonatkozó fejezet 
csak általános megállapításokat, védelmi intézkedéseket mutat be. 
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4.9.3. Jelenlegi állapot vizsgálata 

A jelenlegi (2017), tervezett fejlesztés megvalósulása előtti állapotot számításokkal, valamint 
számítógépes zajterjedés modellezéssel is megvizsgáltuk az előzetes vizsgálati dokumentáció 
készítése során. A vonatkozó vizsgálati módszerekről bővebben írtunk fentebb, a Vizsgálati 
módszer c. fejezetben. Az ott leírtak érvényesek az emissziók, immissziók számítására, valamint 
az eredmények kiértékelésére. 

A részletes eredményeket (közlekedéstől származó zajterhelési immissziós értékek a különböző 
megítélési pontokban) a Zajvédelmi táblázatok c. melléklet mutatja be. 

A kapott eredményeket megvizsgálva az alábbi megállapítások tehetők. 

- A vizsgált területen (a tervezett beruházás környezetében) a közlekedéstől származó 
eredő zajterhelés igen alacsony. A bemutatott megítélési pontokon (mértékadó 
immissziós pontok) nappal 38,1 és 46,9 dB, éjjel 31,2 és 39,8 dB között változik. 

- A bemutatott megítélési pontokon (mértékadó immissziós pontok) sehol sem lépi túl a 
közlekedéstől származó eredő zajterhelés a vonatkozó zajvédelmi határértéket. 

Rezgésterhelések megállapítására számításokat nem végeztünk, mivel az alacsony forgalmak, és 
a nagyobb távolságok alapján rezgésvédelmi konfliktus nem valószínűsíthető a területen.  
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4.9.4. Építési, kivitelezési munkák, és a felhagyás hatásainak vizsgálata 

Az építkezési munkáknál az alábbi források eredményeznek környezeti zaj- és rezgésterhelést. 

- építési technológia, 

- munkagépek, 

- rakodási művelet, 

- szállítási forgalom. 

A jelenlegi tervezési fázisban a leendő Kivitelező még nem ismert, továbbá organizációs terv 
sem áll rendelkezésre. Ennek megfelelően az építési, felvonulási területeken, valamint a szállítási 
útvonalakon nem számítható ki pontosan a fejlesztés építési fázisának zaj- és rezgésterhelő 
hatása. A következőkben közelítő és általános számítások, megállapítások, valamint javaslatok 
kerülnek bemutatásra. 

Az építési, kivitelezési munkák zaj- és rezgésvédelmi hatásáról a géppark és az organizációs terv 
pontos ismeretében a leendő Kivitelezőnek kell építés alatti környezetvédelmi tervet készíteni, 
a kedvezőtlen hatások minimális értéken tartása, illetve a határértékek betartása érdekében. 

A tárgyi fejlesztés építésével járó zaj- és rezgésterhelés vizsgálatát két területre, alfejezetre 
bontottuk. Vizsgáltuk az építkezés területén fellépő terheléseket és azok terjedését, valamint a 
szállítási tevékenységgel összefüggő terhelést. 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a felhagyás hatásai között egyedül a létesítmények elbontása 
olyan mértékű, hogy számszerűsítésre érdemes. A bontási munkálatok terhelő hatása közel 
megegyezik a terhelőbb, földmunkákkal járó építési munkafázisok hatásaival, 
így külön bontási munkafázist nem mutatunk be. 

 

4.9.4.1. Építési zaj és rezgés kezelésére vonatkozó általános rendelkezések 

Az építési zaj- és rezgésterhelések kezelésére vonatkozó általános rendelkezések a magyar 
jogkörnyezetben a következők. 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. § A kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket 
az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani. 

A kormányrendelet 13. §-ának előírásai a zajterhelési határértékek felmentésre vonatkozóan: 

(1) A kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása 
alól a környezetvédelmi hatóságtól 

a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki 
vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, 

b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó 
építőipari tevékenységre. 

(2) A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak 
kezdő- és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható 
eredményeit. 

(3) A környezetvédelmi hatóság a zajterhelési határérték alóli felmentésről szóló határozatában 
az építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és a munkavégzés teljesítményére 
vonatkozóan is előírhat korlátozást. 
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(4) A környezetvédelmi hatóság az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális 
intézetét, valamint az építésügyi hatóságot az (1) bekezdés szerinti eljárásba szakhatóságként 
bevonja. 

Az építési zajkibocsátásra vonatkozó zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállításáról 
2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

4.9.4.2. Az építési területen fellépő zaj- és rezgésterhelések 

A közvetlen hatásterületet érintő becsült építés körülményekről, technológiáról, lehetséges 
gépparkról és számítási eredményekről a jelen dokumentumhoz csatolt Építési zaj vizsgálata 
c. melléklet ad tájékoztatást. Mivel a leendő Kivitelező még nem ismert, a táblázatban 
megadottaknál pontosabb technológiai és műszaki leírás nem áll rendelkezésre. 

Ennek megfelelően jelen számítást előzetes becslésnek lehet tekintetni, a leendő Kivitelezőnek, 
az alkalmazott géppark kiválasztása valamint az organizációs terv elkészülése után az építésre 
vonatkozó zajvédelmi szakvéleményt az adatok birtokában el kell készítenie. 

Fontos megjegyezni, hogy a mellékelt számítások nem csak az előző bekezdésekben írtaknak 
megfelelően térnek el a valóságtól, további eltérést okoz (a számítás a biztonság javára tér el), 
hogy az eljárásban úgy szerepelnek a gépek és munkafolyamatok, hogy egyszerre dolgoznak a 
gépek. A valóságban természetesen ezek nem egyszerre dolgoznak, igaz előfordulhat az 
építkezés során egy-egy rövidebb, kritikus időszak, amely megerősíti a számítás jelenlegi eljárás 
rendjét. 

 

Vizsgálati módszer 

A számítások során felhasznált jogszabályok, szabványok, adatok: 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet; 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet; 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet; 27/2008. 
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet; 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet; 
MSZ 18150-1:1998; MSZ 15036:2002; MSZ-13-111:1985; MSZ-13-183-1:1992; „Update of 
noise database for prediction of noise on construction and open sites” c. Defra tanulmány, 2005. 

A jogszabályok adják a keretet a szabványokban leírt eljárásnak, számítási módszereknek.  
A Defra tanulmány a különböző munkagépek zajteljesítmény szintjeit tartalmazza. 

A pontos számítási metódus, a felhasznált adatok, egyenletek, korrekciók a jelen 
dokumentumhoz csatolt Építési zaj vizsgálata c. melléklet első munkafolyamatában 
részletesen bemutatásra kerültek. A többi munkafolyamatnál kizárólag a gépek, valamint az 
eredmények vannak közölve. 

Az alábbi felsorolásban részletezzük, hogy a különböző munkafázisok alkalmával várhatóan 
milyen munkagépek fognak felvonulni a munkaterületek környezetében a nappali (6:00 – 22:00) 
megítélési időben, a legnagyobb terhelést adó folyamatos 8 órában. A vonatkozó jogszabályok 
alapján munkagépenként maximálisan csak 8 óra munkavégzést állíthattunk be a számítások 
során. Megjegyezzük, hogy a pontos géppark és a gépek zajteljesítményszintjeinek, és valós, 
tervezett munkaóráinak ismeretének hiányában a számítások és eredményeik csak becslésnek 
tekinthetőek. A becslések során törekedtünk a lehető legpontosabb meghatározásokhoz, hogy 
a számítások is, a rendelkezésre álló információk alapján a lehető legpontosabbak legyenek. 

  



Szada-Veresegyház nyugati elkerülő út Pomosus Kft. 
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció  
Műszaki leírás 2017. június 

- 164 - 

Az üzemórák becslésénél úgy jártunk el, hogy egy például 10 órás műszak során, amennyiben a 
gépkezelők fél óráig reggeliznek, majd később fél óráig ebédelnek, úgy az adott legnagyobb 
terhelést adó folyamatos 8 órában 7 óra az üzemelés. 

Földmunka (nagyobb volumenű: útföldmű kialakítása) 

1 db gumikerekes markoló, kotró – 7 üzemórában 

1 db gumikerekes homlokrakodó – 7 üzemórában 

1 db gumikerekes dózer – 7 üzemórában 

1 db henger (12 tonna) – 7 üzemórában 

6 db tehergépjármű (3 tengelyes, 8 m3-es platóval) – járművenként 1-1 üzemórában 

Földmunka (kisebb volumenű: közművek kiváltása) 

1 db gumikerekes markoló, kotró – 7 üzemórában 

1 db henger (12 tonna) – 7 üzemórában 

2 db tehergépjármű (3 tengelyes, 8 m3-es platóval) – járművenként 2-2 üzemórában 

Aszfaltozás 

1 db finisher – 7 üzemórában 

1 db henger (12 tonna) – 7 üzemórában 

1 db seprűs locsolókocsi – 7 üzemórában 

2 db tehergépjármű (3 tengelyes, 8 m3-es platóval) – járművenként 3-3 üzemórában 

Közművek fektetése 

2 db darus, pótkocsis tehergépjármű (3+2 tengelyes) – járművenként 4-4 üzemórában 

Az építési munkafázisok fentiek szerinti széttagolására azért volt szükség, mert a különböző 
munkafázisokban, a munkafolyamatonkénti speciális gépeknek más és más a hangteljesítmény 
szintje, valamint a munkaóráinak a száma, így a zajemissziója is. 

Az építkezés helyszínének környezetében konkrét megítélési pont nélkül 6 db immissziós 
vizsgálati pontot jelöltünk ki minden munkafolyamatnál. Ennek megfelelően az 10 m, 25 m, 
50 m, 100 m, 200 m és 500 m távolságokban kiszámításra és bemutatásra kerültek az építési 
tevékenységből eredő várhatóan adódó zajterhelési értékek. 

Az építkezés teljes időtartama várhatóan több lesz, mint 1 év, igaz munkafolyamatonként és 
helyszínenként várhatóan mindenhol csak 1-2 hónapig kell számítani a munkagépek 
felvonulására. Az éjszakai munkavégzés lehetőségét jelen ismereteink alapján kizártuk. 

 

Védőtávolság és hatásterület meghatározásának módszere 

Zajvédelmi védőtávolságon azt határvonalat értjük, a vizsgált zajforrástól kiindulva, amelyen túl 
már teljesül a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. és 5. sz. mellékletében 
vonatkozó zaj- és rezgésterhelési határérték. 
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A zajvédelmi hatásterület lehatárolásakor minden esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
6§ (1) bekezdés a) pontja alapján jártunk el. Ennek megfelelően az adott létesítmény zajvédelmi 
szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a 
zajforrástól származó zajterhelés, 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a 
háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték. 

Az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértéke a zajtól védendő 
területeken, a nappali megítélési időben, 1 évnél tovább tartó építkezések esetében, falusias, 
valamint kertvárosias lakóterületi övezeti besorolásnál 55 dB, amelyet a tervezés során 
figyelembe vettünk (az éjszakai zajkeltéssel járó munkavégzés lehetőségét kizártuk). 

 
Adatok hiánya, bizonytalanságok 

A zaj- és rezgésvédelmi számítások pontossága az alábbi bizonytalansági tényezőkkel van szoros 
összefüggésben. 

- munkagépek típusa, száma, 

- munkagépek pontos zajemissziója, 

- meteorológiai körülmények, 

- érvényes zaj- és rezgésterhelési szabványok, 

- az immissziós értékek, védőtávolságok és hatásterületek meghatározásakor minden 
esetben szabad terjedést feltételeztünk, amely a valóságban nem áll fenn – szabad 
terjedés esetén magasabb, néhány esetben túlzottan is biztonsági értékeket kapunk. 

A felsorolt hiányokat, bizonytalanságokat úgy kezeltük a számítások során, hogy inkább a 
biztonság irányába tévedjünk. Ennek megfelelően a tényleges immissziós terhelések, 
védőtávolságok, hatásterületek várhatóan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgálat során 
bemutatottak. 

 
Számítási eredmények és rövid értékelésük 

A részletes számítási eredményeket az Építési zaj vizsgálata c. mellékletben mutatjuk be 
táblázatos formában. Fontos kiemelni, hogy a mellékletben és az alábbi táblázatban bemutatásra 
kerülő értékek csak közelítő jellegűek, mivel az alapadatok (munkagépek pontos típusa, 
hangteljesítményszintje és munkaóráinak száma, stb.) a jelen tervezési fázisban pontosan még 
nem ismertek. 

A következő táblázat kizárólag a munkafázisonkénti védőtávolságot és hatásterületet mutatja 
be, részletesebb eredményeket az Építési zaj vizsgálata c. melléklet tartalmaz. 

45. táblázat Építési, kivitelezési tevékenység munkaterületeinek környezetében várható zajterhelés 

Munkafolyamat megnevezése Védőtávolság [m] Hatásterület [m] 

Földmunka (nagyobb volumenű: útföldmű kialakítása) 158,0 454,8 

Földmunka (kisebb volumenű: közművek kiváltása) 130,3 376,6 

Aszfaltozás 181,2 519,1 

Közművek fektetése 96,0 277,4 
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Az Építési zaj vizsgálata c. mellékletben található táblázatokat vizsgálva, a nappali 55 dB-es 
határértékhez viszonyítva kell értelmezni a határérték túllépéseket, valamint a védőtávolságot. A 
hatásterületen azt a területet értjük, ahol már a határérték -10 dB is teljesül (45 dB). 

Az értékekből jól látszódik, hogy a munkaterület szűk környezetében (50 méteres távolságban) 
minden munkafázisban magas zajterhelések valószínűsíthetőek. Az aszfaltozás munkafázis a 
legzajosabb, így a továbbiakban ezt tekintjük mértékadónak. 

A kapott védőtávolság értékek alapján megállapítható, hogy 200 méteres távolságokban kritikus 
esetekben (kevés árnyékolás mellett) lehetnek egyes, rövidebb időszakokban zajvédelmi 
határérték túllépések, így az építési, kivitelezési munkák zajterhelése a munkaterület 
környezetében várhatóan okozni fog zajvédelmi konfliktusokat. 

Az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési hatásterületét a legnagyobb 
zajforrásra határoztuk meg, amely az a terület, ahol már teljesül a vonatkozó határértéknél 
(55 dB) 10 dB-lel kisebb zajszint (45 dB). Ezek alapján 519,1 méter a zajvédelmi hatásterület 
(az építkezés szélétől számítva), amelyen belül várhatóan több zajtól védendő ingatlan is 
található lesz. A védőtávolság 181,2 méternek adódott, amelyen belül várhatóan szintén több 
zajtól védendő ingatlan lesz található. 

A fentebb hivatkozott jogszabályoknak megfelelően a kivitelezés idején a nappali (6:00-22:00) 
időszakban a megítélési idő a legnagyobb terhelést adó folyamatos 8 óra. A csatolt Építési zaj 
vizsgálata c. mellékletben mutatjuk be, hogy ebben a 8 órában melyik munkagép hány órát 
dolgozik. A valóságban egy-egy építkezésen extrém esetekben akár 12-16 órás munkavégzések 
is lehetnek, azonban a számítási eljárás módszertana alapján munkagépenként maximálisan 
8 óra munkavégzés volt figyelembe vehető. 

A munkaterületeken a munkagépektől várható rezgésemissziók magasak lehetnek. Az építési 
területektől 80-200 méterre helyezkednek el a közelebb eső védendő ingatlanok. Ilyen 
távolságban, a talaj csillapító hatása miatt már nem számítunk rezgésterhelésből származó 
konfliktusokra, határérték túllépésekre. Amennyiben lesz egy-egy terhelőbb munkafolyamat, úgy 
az csak nagyon rövid ideig fog terhelni, így az elviselhetőbb lesz a környéken lakók számára.  
A várható rezgésterheléseket pontosabban az elérhető adatok alapján nem lehet meghatározni. 
Az építés alatti környezetvédelmi tervben szükséges a rezgésterhelések pontosabb 
meghatározása. 

 

4.9.4.3. Az építéshez kapcsolódó szállítási tevékenység zaj- és rezgésterhelése 

Jelen tervezési fázisban nem ismert a leendő Kivitelező, valamint az organizációs terv, így a 
szállítási útvonalak sem. Az építés alatti környezetvédelmi tervben – amit a Kivitelező készít el 
– a pontos szállítási útvonalakat meg kell határozni. A szállítási útvonalak megtervezésénél a 
lakott területek lehetőség szerinti minél kisebb érintését, valamint az egészségügyi határértékek 
betarthatóságát figyelembe kell venni. Az építés alatti környezetvédelmi tervet a területileg 
illetékes Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályával/Osztályával jóvá 
kell hagyatni. 
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Vizsgálati módszer 

A számítások során felhasznált jogszabályok, szabványok, adatok: 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet; 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet; 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet; 27/2008. 
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet; MSZ 18150-1:1998; MSZ 15036:2002;  
MSZ 18163-2:1998; MSZ-13-183-1:1992. 

A számítások fő vonalát a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet adta, amely a közlekedéstől 
származó zajterheléseknek emisszió és immisszió meghatározásában, és annak értékelésében 
fekteti le a haza jogszabályi környezetben az alapokat. 

 

Védőtávolság és hatásterület meghatározásának módszere 

Zajvédelmi védőtávolságon azt határvonalat értjük, a vizsgált zajforrástól kiindulva, amelyen túl 
már teljesül a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. és 5. sz. mellékletében 
vonatkozó zaj- és rezgésterhelési határérték. 

A zajvédelmi hatásterület lehatárolásakor minden esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
6§ (1) bekezdés a) pontja alapján jártunk el. Ennek megfelelően az adott létesítmény zajvédelmi 
szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a 
zajforrástól származó zajterhelés, 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a 
háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték. 

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékeinek (zajtól védendő területeken, nappali 
megítélési időben) 65 és 60 dB értékeket vettünk figyelembe, az adott út rendűsége, valamint az 
érintett ingatlanok övezeti besorolásától függően. Az éjszakai zajkeltéssel járó szállítási 
tevékenység lehetőségét kizártuk. 

 

Alkalmazott forgalmi adatok 

Az építési munkákhoz szükséges szállítási tevékenység vizsgálatához az alapállapoti forgalmi 
adatokat a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 2016. 
júniusban kiadott „Az országos közutak 2015. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” c. 
kiadványa (a továbbiakban: OKA) alapján állapítottuk meg, amelyekhez a nappali megítélési idő 
(6:00-22:00) 16 órájában további 120 tehergépjármű elhaladását becsültük (III. akusztikai 
járműkategóriában 10 óra munkavégzés mellett óránként 12 db elhaladás). Az így felhasznált 
forgalmi adatokat a következő táblázatban mutatjuk be. 

A forgalmi adatok előállításáról bővebben a Kapcsolódó műveletek: az építés főbb 
anyagfelhasználása, becsült mennyiségek, anyagnyerő helyek, bányák c. fejezetben 
írtunk. 
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46. táblázat A feltételezett szállítási útvonalak forgalmi adatai 

Közút 
megnevezése 

Figyelembe 
vett kezdő- 
és végszel-

vény 

Építési időszak előtt Építési időszak alatt 

I. 
akusztikai 

jármű-
kategória 

nappal 
(6:00-22:00) 

[jármű/ 
napszak]* 

II. 
akusztikai 

jármű-
kategória 

nappal 
(6:00-22:00) 

[jármű/ 
napszak]* 

III. 
akusztikai 

jármű-
kategória 

nappal 
(6:00-22:00) 

[jármű/ 
napszak]* 

I. 
akusztikai 

jármű-
kategória 

nappal 
(6:00-22:00) 

[jármű/ 
napszak]* 

II. 
akusztikai 

jármű-
kategória 

nappal 
(6:00-22:00) 

[jármű/ 
napszak]* 

III. 
akusztikai 

jármű-
kategória 

nappal 
(6:00-22:00) 

[jármű/ 
napszak]* 

Csomád, Liget 
utca, 

Esztergály 
utca (21108 j. 
bekötő út)* 

0+000 - 
1+102 

386 28 18 386 28 138 

2102 j. 
összekötő út 

18+391 - 
19+287 

3697 131 48 3697 131 168 

2103 j. 
összekötő út 

0+000 - 
0+635 

2505 116 32 2505 116 152 

* A felsorolt utcákra vonatkozóan nem állt rendelkezésre forgalmi adat, így az utcák forgalmának a párhuzamos 
21108 j. összekötő út forgalmát becsültük. 

 

Számításokat befolyásoló egyéb tényezők 

Forgalom áramlása 

- egyenletes. 

Sebesség 

- I. akusztikai járműkategória belterületen 50, külterületen 90 km/óra; 

- II. akusztikai járműkategória belterületen 50, külterületen 70 km/óra; 

- III. akusztikai járműkategória belterületen 50, külterületen 70 km/óra. 

P terhelési paraméter értéke 

- mindhárom akusztikai kategóriában p=0. 

Látószög 

- 180°. 

Akusztikai érdességi kategória (minden érintett úton) 

- K=0,29 (B kategória) minden forgalmi szakaszon, amely paraméter alkalmazásával 
a biztonság irányába tértünk el. 

Reflexió 

- 0,5 minden forgalmi szakaszon. 
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C terepről visszaverődési paraméter 

- 12,5 (átlagos hangvisszaverő tulajdonságú terület) minden belterületi szakaszon; 

- 15,0 (hangelnyelő tulajdonságú terület) minden külterületi szakaszon. 

 

Adatok hiánya, bizonytalanságok 

A zaj- és rezgésvédelmi számítások pontossága az alábbi bizonytalansági tényezőkkel van szoros 
összefüggésben. 

- forgalmi prognózis pontossága, 

- szállítási útvonalak, 

- szállítási módok (közúti, vasúti), 

- előírt sebesség betartása, ill. betartatása, 

- közúti forgalom és szállító járművek pontos zajemissziója, 

- meteorológiai körülmények, 

- érvényes zaj- és rezgésterhelési szabványok, 

- az immissziós értékek, védőtávolságok és hatásterületek meghatározásakor minden 
esetben szabad terjedést feltételeztünk, amely a valóságban nem áll fenn – szabad 
terjedés esetén magasabb, néhány esetben túlzottan is biztonsági értékeket kapunk. 

A felsorolt hiányokat, bizonytalanságokat úgy kezeltük a számítások során, hogy inkább a 
biztonság irányába tévedjünk. Ennek megfelelően a tényleges immissziós terhelések, 
védőtávolságok, hatásterületek várhatóan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgálat során 
bemutatottak. 

 

Számítási eredmények és rövid értékelésük 

Az építési tevékenységgel összefüggő szállítási forgalom alatt várható zajterhelés immissziós 
értékei, valamint a várható védőtávolságok (határértékek teljesülésének távolsága) és 
hatásterületek a jelen tervfázisban a fentiek alapján kiszámításra kerültek, azonban ezek csak 
közelítő számítások. A leendő Kivitelező feladata lesz a pontos géppark, organizációs terv 
ismeretében elvégezni a pontos számításokat. 

A következő táblázatban bemutatjuk az adott úttengelyektől mérten 10 méteres távolságon 
adódó közlekedéstől származó zajterheléseket is, valamint ezek összevetését a vonatkozó 
zajvédelmi határértékekkel, az építési időszak előtt, és alatt egyaránt. Bemutatásra kerül továbbá, 
hogy a két állapot között mennyi különbség adódik. 

10 méteres távolságon belül nagyon ritka, hogy elhelyezkedjen megítélési pont (zajtól védendő 
homlokzat előtt 2 méterrel, 1,5 méteres magasságban). 
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47. táblázat Feltételezett szállítási utak mentén várható zajterhelések bemutatása 

Azonosítás 

Védő-
távolság 
nappal 

[m] 

Hatás-
terület 
nappal 

[m] 

Vonatkozó 
zajvédelmi 
határérték 

[dB] 

10 méteres 
távolságon 

adódó 
LAM, KÖ 
nappal 
[dB] 

Határérték 
túllépés 

[dB] 

Különbség 
[dB] 

Építési 
időszak előtt 
belterületen 

Csomád, Liget utca, 
Esztergály utca 

(21108 j. bekötő út)* 
(0+000 - 1+102) 

4,2 26,0 60,0 55,2 0,0 

3,56 

Építési 
időszak alatt 
belterületen 

Csomád, Liget utca, 
Esztergály utca 

(21108 j. bekötő út)* 
(0+000 - 1+102) 

8,0 50,0 60,0 58,7 0,0 

Építési 
időszak előtt 
külterületen 

Csomád, Liget utca, 
Esztergály utca 

(21108 j. bekötő út)* 
(0+000 - 1+102) 

3,6 16,4 65,0 58,2 0,0 

2,69 

Építési 
időszak alatt 
külterületen 

Csomád, Liget utca, 
Esztergály utca 

(21108 j. bekötő út)* 
(0+000 - 1+102) 

5,4 24,8 65,0 60,9 0,0 

Építési 
időszak előtt 
belterületen 

2102 j. összekötő út 
(18+391 - 19+287) 

21,0 132,3 60,0 64,0 4,0 

0,66 

Építési 
időszak alatt 
belterületen 

2102 j. összekötő út 
(18+391 - 19+287) 

23,7 149,5 60,0 64,7 4,7 

Építési 
időszak előtt 
belterületen 

2103 j. összekötő út 
(0+000 - 0+635) 

15,7 98,6 60,0 62,4 2,4 

0,93 

Építési 
időszak alatt 
belterületen 

2103 j. összekötő út 
(0+000 - 0+635) 

18,6 117,0 60,0 63,4 3,4 

* A felsorolt utcákra vonatkozóan nem állt rendelkezésre forgalmi adat, így az utcák forgalmának a valószínűleg 
nagyobb forgalmú párhuzamos 21108 j. összekötő út forgalmát becsültük. 

 

Az eredményeket megvizsgálva az alábbi megállapítások tehetők. 

- Látható, hogy minél kisebb forgalmú az adott közút, annál jobban érződik az építési 
forgalom zajterhelése, így a csomádi lakóutcákban van a legnagyobb különbség a két 
állapot között, azonban ezen utak mentén nem várhatóak a vonatkozó zajvédelmi 
határértékek túllépése. 
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- A túllépéssel terhelt útszakaszok mentén, az építés hatására prognosztizált növekmény 
sehol sem több, mint 1 dB. Az emberi fül 1,0-1,5 dB különbséget nem képes érzékelni, 
így nem várható zajvédelmi konfliktus ezen szakaszokon sem. 

Az építési, kivitelezési munkákhoz kapcsolódó szállítási tevékenység környezeti (emberre ható) 
rezgésterhelése a környéken lakók számára várhatóan zavaró lesz. Kritikus, rövidebb 
időszakokban akár határérték közeli, vagy azt meghaladó terhelésekre is számítani lehet. 

A szállítási útvonalak mentén, a közelebb álló épületeken kisebb károk is keletkezhetnek akár. 
A kritikus, nagyobb nagyságrendet igénylő szállítási tevékenységek csak 1-1 rövidebb időszakban 
fognak fennállni, amely elviselhetőbbé teszi a környéken lakók számára a szállítási tevékenység 
rezgésterhelését. A szállítási útvonalak mentén várható rezgésterheléseket pontosabban az 
elérhető adatok alapján nem lehet meghatározni. 

 

4.9.4.4. Az építési munkálatok alatt várható zaj- és rezgésterhelések összefoglalása, szükséges védelmi 
intézkedések és javaslatok bemutatása 

Előzetes becsléseink és számításaink alapján várhatóan több zajtól és rezgéstől védendő 
ingatlannál is valószínűsíthető az építések alatt zaj- és rezgésvédelmi határérték túllépés a 
munkaterületek és a szállítási útvonalak mentén egyaránt. Mivel ezen ingatlanok száma magas 
lehet, így kiemelten fontos az alábbi védelmi intézkedések szakszerű és gondos betartása és 
betartatása. 

- az éjszakai (22:00-6:00) megítélési időben a környezeti zajkeltéssel járó munkavégzés és 
szállítási tevékenység kizárása; 

- legalább EURO2, EPA Tier II, EU Stage II besorolású, vagy ezekkel egyenértékű, vagy 
kedvezőbb besorolású motorok alkalmazása a munkagépek és szállítójárművek 
esetében egyaránt, az ezeknél régebbiek várhatóan zajosabbak így alkalmazásuk nem 
megengedhető; 

- amely munkagépek alkalmasak közúti közlekedésre is, úgy kizárólag érvényes forgalmi 
engedéllyel rendelkező munkagépek alkalmazása, amely gépek nem alkalmasak közúti 
közlekedésre, úgy rendelkezzenek a megfelelő vonatkozó engedélyekkel, 
tanúsítványokkal, amelyek bizonyítják, hogy a zajteljesítmény szintjük a megengedett 
szintet nem lépi túl; 

- telepített munkagépek (pl. kompresszor, aggregátor, stb.) körbekerítése mobil hanggátló 
létesítménnyel; 

- ahol lehetséges, ott a gépek és/vagy gépelemek zajvédelmi szigetelése, zajcsökkentő 
burkolatok alkalmazásával; 

- a szállítási útvonalak úgy legyenek kijelölve, hogy azok a meglévő fő- és gyűjtő 
úthálózatot vegyék igénybe, és minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen 
környezetet; 

- amennyiben lehetséges, úgy a vasúti szállítások választása a közúti helyett; 

- a depóniák kijelölése során kerüljön figyelembevételre, hogy azokat a lakóterületektől 
lehetőleg nagy távolságra telepítsék 
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- a kivitelezést megelőzően a kivitelező tartson lakossági fórumot, ahol ismertesse 
kivitelezés ütemezését és a legzajosabb és legnagyobb porterheléssel rendelkező 
munkafázisok végzésének idejét 

- ugyanezen tartalommal a kivitelező jutasson el szórólapokat az építés alatti 
hatásterületen élő lakosság és szolgáltató és ipari létesítmények, közintézmények részére 

A későbbi jogi viták elkerülése érdekében javasoljuk továbbá, hogy 

- a leendő Kivitelező végezze el az építési területekhez közelebb eső, és a szállítási 
útvonalak mentén található összes épület alapállapoti épületstatikai felmérését. 

Az organizációs terv és a kivitelezői géppark ismeretében javasoljuk továbbá, hogy a 
munkaterület átadását megelőzően 

- a leendő Kivitelező készítsen építés alatti környezetvédelmi tervet, amelynek legyen 
része egy minden munkafázisra kiterjedő zaj- és rezgésvédelmi szakvélemény is. 

A zaj- és rezgésvédelmi szakvéleményben a leendő Kivitelező a lehető legpontosabban 
határozza meg az építés munkafázisai során, és a végleges szállítási útvonalak mentén kialakuló 
zaj- és rezgésterheléseket. Az építés alatti környezetvédelmi tervet a területileg illetékes Járási 
Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának/Osztályának kell benyújtani 
jóváhagyásra. 

Javasoljuk továbbá, hogy 

- Jelen tervfázisban úgy ítéljük, hogy indokolt lesz az építés fázisára monitoring 
tevékenység végzése, erre vonatkozó javaslatainkat a következő „javasolt építés alatti 
monitoring” fejezetben adjuk meg. 

Amennyiben a monitoring mérések alkalmával határérték túllépések észlelhetők, úgy megfelelő 
munkaszervezési, vagy technológiai védelmi intézkedéssel szükséges beavatkozni, amelyekért a 
leendő Kivitelező felel. 

A fenti védelmi intézkedések a javasolt építés alatti környezetvédelmi terv leendő vizsgálatai 
alapján felülvizsgálandóak. A pontos és végleges védelmi intézkedéseket az építés alatti 
környezetvédelmi tervben szükséges megadni. A fent leírt javaslatokat a jelenleg rendelkezésre 
álló adatok alapján adtuk meg. 

Az építkezések munkaterületein, és környezetében a zaj- és rezgésterhelés ideiglenes, és  
egy-egy területen, szakaszon viszonylag rövid ideig terhelő. Így még ha határérték közeli, vagy 
azt meghaladó terhelés is adódik egy-egy védendő ingatlan területén, az könnyebben elviselhető. 
A felsorolt védelmi intézkedések mellett, amelyek betartásáért a Kivitelező fog felelni. 
Várhatóan tartós és magasabb határérték túllépésekre nem kell számítani. 

A zajcsökkentési megoldások figyelembe vételével fennmaradó határérték túllépésre határérték 
túllépés alóli felmentési kérelmet kell elkészítenie a leendő Kivitelezőnek, amit a területileg 
illetékes Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának/Osztályának kell 
benyújtania jóváhagyásra. 

Javasolt építés alatti monitoring 

A munkaterületen történő építés során fontos figyelemmel kísérni a vonatkozó egészségügyi 
határértékek betartásának tényét, ezért a nyomvonalhoz (várható munkaterület) legközelebb eső 
jelenleg is beépített lakóterület vonatkozásában monitoring pontok kijelölését javasoljuk.  

- Veresegyház, Rét utca legközelebbi lakóháza előtt, a 3+500 km sz. környezetében; 

- Veresegyház, Daru utca legközelebbi lakóháza előtt, a 4+400 km sz. környezetében; 
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- Csomád elkerülőhöz legközelebbi lakóháza előtt, (Csomád Táncsics út) a 7+000 km sz. 
környezetében. 

További monitoring pont kijelölését javasoljuk a nagytömegű földmunka szállítási útvonalai 
mellett, amennyiben ezek lakóterületen keresztül haladnak. Ezeken a helyszíneken alapállapoti 
és építés alatti zajmérés elvégzését is javasoljuk a szállítás idejére. Amennyiben túllépés adódna 
a szállításból, úgy az adott útvonalon való szállítást mérsékelni szükséges, vagy meg kell 
szűntetni, szállítási tevékenységből adódó határérték túllépés esetén nincs lehetőség felmentési 
kérelmet beadni.  

A javasolt építés alatti mérési pontokat a kivitelező organizációs tervének ismeretében felül kell 
vizsgálni. 

Javasoljuk, hogy lakossági panasz esetén kerüljön sor a panasz dokumentált szabványos méréssel 
való haladéktalan kivizsgálására.  

 

4.9.5. Távlati állapot vizsgálata 

4.9.5.1. Távlati, beruházás megvalósulása nélküli állapot 

A távlati (2032), tervezett fejlesztés megvalósulása nélküli állapotot számításokkal, valamint 
számítógépes zajterjedés modellezéssel is megvizsgáltuk az előzetes vizsgálati dokumentáció 
készítése során. A vonatkozó vizsgálati módszerekről bővebben írtunk fentebb, a Vizsgálati 
módszer c. fejezetben. Az ott leírtak érvényesek az emissziók, immissziók számítására, valamint 
az eredmények kiértékelésére. 

A részletes eredményeket (közlekedéstől származó zajterhelési immissziós értékek a különböző 
megítélési pontokban) a Zajvédelmi táblázatok c. melléklet mutatja be. 

A kapott eredményeket megvizsgálva az alábbi megállapítások tehetők. 

- A vizsgált területen (a tervezett beruházás környezetében) a közlekedéstől származó 
eredő zajterhelés igen alacsony; a bemutatott megítélési pontokon (mértékadó 
immissziós pontok) nappal 39,4 és 47,8 dB, éjjel 32,5 és 40,7 dB között változik a 
távlati beruházás megvalósulása nélküli időállapotban. 

- Összehasonlítva a jelenlegi (2017), tervezett fejlesztés megvalósulása előtti, és a távlati 
(2032), tervezett fejlesztés megvalósulása nélküli állapotokat, következtethetünk 
beruházás nélküli természetes forgalomnövekmény miatti zajterhelés növekményre, 
amely a vizsgált megítélési pontokon átlagosan nappal +1,2 dB, éjjel +1,0 dB. 

- A bemutatott megítélési pontokon (mértékadó immissziós pontok) sehol sem lépi túl a 
közlekedéstől származó eredő zajterhelés a vonatkozó zajvédelmi határértéket. 

 

Rezgésterhelések megállapítására számításokat nem végeztünk, mivel az alacsony forgalmak, és 
a nagyobb távolságok alapján rezgésvédelmi konfliktus nem várható a területen. 
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4.9.5.2. Távlati, üzemelés melletti állapot zaj- és rezgésterhelése a közvetlen hatásterületen 

A távlati (2032), tervezett fejlesztés megvalósulása melletti állapotot számításokkal, valamint 
számítógépes zajterjedés modellezéssel is megvizsgáltuk az előzetes vizsgálati dokumentáció 
készítése során. A vonatkozó vizsgálati módszerekről bővebben írtunk fentebb, a Vizsgálati 
módszer c. fejezetben. Az ott leírtak érvényesek az emissziók, immissziók számítására, valamint 
az eredmények kiértékelésére. 

A részletes eredményeket (közlekedéstől származó zajterhelési immissziós értékek a különböző 
megítélési pontokban) a Zajvédelmi táblázatok c. melléklet mutatja be. 

A kapott eredményeket megvizsgálva az alábbi megállapítások tehetők. 

- A vizsgált területen (a tervezett beruházás környezetében) a közlekedéstől származó 
eredő zajterhelés – zajvédelmi intézkedések nélkül – jóval magasabb, mint a jelenlegi, 
valamint a fejlesztés megvalósulása nélküli állapotokban; a bemutatott megítélési 
pontokon (mértékadó immissziós pontok) nappal 49,4 és 61,9 dB, éjjel 43,0 és 55,1 dB 
között változik. 

- Összehasonlítva a távlati (2032), tervezett fejlesztés megvalósulása nélküli, és a távlati 
(2032), tervezett fejlesztés megvalósulása melletti állapotokat, következtethetünk a 
tervezett fejlesztés hatásából eredő zajterhelés növekményre, amely a vizsgált megítélési 
pontokon – zajvédelmi intézkedések nélkül – átlagosan nappal +11,2 dB, éjjel 
+11,4 dB; zajvédelmi intézkedések mellett átlagosan nappal +10,0 dB, éjjel +10,1 dB. 

- A bemutatott megítélési pontokon (mértékadó immissziós pontok) a veresegyházi 
Daru utca elején több ingatlannál is határérték túllépés adódik. A meghatározó zajforrás 
itt nem a tervezett elkerülő út, hanem annak közvetett hatásterületeként értelmezhető 
Patak utca. 

 

A kapott eredményeket tovább elemeztük a későbbi vonatkozó fejezetekben, valamint 
több zajvédelmi intézkedést is javasoltunk a hatások mérséklésére. 

 

Rezgésterhelések megállapítására számításokat nem végeztünk, mivel a forgalmi adatok, és a 
nagyobb távolságok alapján rezgésvédelmi konfliktus nem várható a területen. 

 

4.9.5.3. Távlati, üzemelés melletti állapot zaj- és rezgésterhelése a közvetett hatásterületen 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. számú melléklete alapján a beruházás zajvédelmi 
közvetett hatásterületén azokat a területeket értjük, amelyeken a fejlesztés közvetlen 
hatásterületén túl a projekt hatására változik a zajterhelés. Így a jelen közlekedésfejlesztési 
beruházás tükrében zajvédelmi szempontból az a terület számít közvetett hatásterületnek, ahol 
a fejlesztés hatására megváltozik a környező út-, villamos-, vasúthálózat forgalma, ezzel a 
közlekedéstől származó eredő zaj terhelési szintje. A hivatkozott rendelet alapján azokat a 
területeket kerestük, ahol ez a változás kedvezőtlen, negatív hatású. Ennek kimutatására a 
projekt megvalósulása melletti távlati (2032) forgalmat akusztikai egységjármű dimenzióban 
[akej/n] hasonlítottuk össze százalékosan a projekt megvalósulása nélküli távlati (2032) 
forgalommal [akej/n]. Ahol ezek aránya pozitív volt (forgalom növekedése), ott megvizsgáltuk 
a forgalmi szakasz zajterhelését az éjjeli mértékadó időszakban (22:00-6:00), 
referenciatávolságban (7,5 méter). 
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Akusztikai egységjármű alatt azt a forgalmat értjük, amelynél az I. akusztikai járműkategória 
1-es szorzóval, a II. akusztikai járműkategória 3-as szorzóval, a III. akusztikai járműkategória 
10-es szorzóval van ellátva, majd a szorzatok össze vannak adva. 

Azokat az útszakaszokat kerestük, ahol az [akej/n] forgalmak 15%-kal növekednek a projekt 
hatására, amely már bármilyen forgalmi összetételben +1,0 dB-es zajterhelés növekményt 
eredményez referenciatávolságban (7,5 méter). Ahol a zajterhelés növekmény 1,0 dB feletti, 
amely már érzékelhető nagyságú, ott megvizsgáltuk, hogy a megváltozott zajvédelmi 
védőtávolságon belül van-e védendő ingatlan. Amennyiben található védendő ingatlan, ott 
zajvédelmi monitoring tevékenység végzése szükséges. 

Útfejlesztésekről általánosságban elmondható, hogy egy adott új út, vagy egy meglévő 
felfejlesztése, kapacitásbővítése esetén a hozzá csatlakozó és a környező utakon a legtöbb 
esetben kimutatható átrendeződések jelentkeznek. Ezeket az átrendeződéseket prezentálni csak 
részletes forgalmi modellezés alapján lehet, amelynek felépítése több helyütt is 
bizonytalanságokkal terhelt általában. Minden forgalmi modellezésre igaz, hogy annak bemenő 
adataiban (pl. forgalmi alapadatok, csomópontok áteresztőképessége, szabad áramlási 
sebességek, forgalomvonzó területek, illetve fejlesztések paraméterezése, stb.) a legkisebb 
változtatások is okozhatnak nagy eltéréseket a végeredményekben. A zajvédelem 
meghatározásakor a legfontosabb bemenő adatok a forgalmi adatok, így elengedhetetlen, hogy 
azok az alap bizonytalanságokon felül további hibákkal, bizonytalanságokkal ne legyenek 
terhelve.  

A fenti bekezdést alátámasztva, valamint a jelen tervfázisban a lehető legkörültekintőbben 
eljárva két forgalmi prognózist is megvizsgáltunk a közvetett hatások elemzésénél. 

Az első esetben a vizsgált elkerülő út és Veresegyház Fő útja közötti közúti kapcsolatokra (Hajó 
utca, Fenyveserdő út, Mogyoródi utca, Patak utca, Csomádi út) különböző forgalmi 
korlátozások kerültek beállításra a forgalmi modellben (pl. 30 km/óra sebességkorlátozás, 3,5 t 
feletti össztömeg feletti gépjárművek kizárása), ezzel ezek az utak kevésbé terhelődtek le a 
fejlesztés hatására. Viszont ezzel egyúttal kevésbé tehermentesült Veresegyházon a Fő út. 

A második esetben (amelyre a jelen előzetes vizsgálati dokumentáció zajvédelmi intézkedései 
kidolgozásra kerültek, amelyeket későbbi fejezetekben mutatunk be) ezek a közúti kapcsolatok 
a vizsgált elkerülő út és Veresegyház Fő útja között nem szenvedtek el semmilyen korlátozást, 
így a modellben jobban terhelődtek, viszont ezzel együtt Veresegyházon a Fő út nagyban 
tehermentesült. 

A következő két ábrán mutatjuk be, hogy a vizsgált úthálózaton milyen mértékű a 
forgalomnövekmény százalékosan (zöld szín: 0% alatti, sárga 0-15% közötti, piros 15% feletti). 
Az első ábrán a kapcsolódó utak korlátozásával előállt, a második ábrán a kapcsolódó utak 
korlátozása nélkül előállt forgalmi szituációt szemléltetjük. 
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22. ábra A fejlesztés közvetett hatásterületén a forgalomnövekmény bemutatása százalékosan 
(a kapcsolódó úthálózaton korlátozásokat alkalmazva) 

A fejezet elején írtak alapján az alábbi útszakaszok menti zajterheléseket szükséges vizsgálni az 
első esetben (kapcsolódó úthálózaton korlátozásokat alkalmazva). 

- a 2103 j. összekötő úton adódó (2104 j. összekötő út – tervezett elkerülő út bekötése 
között) 26,24%-os forgalmi növekményt, 

- a 2104 j. összekötő úton adódó (2103 j. összekötő út – Veresegyház, Budapesti utca 
között) 14,19%-os forgalmi növekményt, 

- a 21109 j. bekötő úton adódó (Szada település D-i ipari, gazdasági övezete mentén) 
19,38%-os és 26,56%-os forgalmi növekményt, 

- továbbá minden olyan útszakaszt, ahol eddig nem volt kiépített burkolt út, azonban a 
projekt hatására ezeket megépítik, és az út környezetében így nagyban megnövekszik a 
közúti zajterhelés a 

- Veresegyház, Mogyoródi utcában, 

- Veresegyház, Patak utcában, 

- Veresegyház, Fenyveserdő úton. 

A fenti felsorolásból Szada település D-i ipari, gazdasági övezete mentén, ahol a bemutatott 
forgalomnövekmény adódik, a legközelebbi zajtól védendő ingatlan 211 méterre található, így 
ott nem várható zajkonfliktus. 

Veresegyház, Mogyoródi utcában a látható forgalomtöbblet kizárólag nem lakott területeket 
érint, így itt sem számítunk zajkonfliktusra. 
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A következő táblázatban bemutatjuk, hogy a fennmaradó területeken milyen mértékű a közúti 
zajterhelés a referenciatávolságban (7,5 méter). 

48. táblázat Referenciatávolságban (7,5 méter) adódó közúti zajterhelések a közvetett 
hatásterületen (a kapcsolódó úthálózaton korlátozásokat alkalmazva), a távlati (2032) állapotokban 

Vizsgált útszakasz 

Távlati (2032), tervezett 
fejlesztés megvalósulása 

melletti állapot közúti 
zajterhelése 

referenciatávolságban 
(LAeq 7,5m) [dB] 

Távlati (2032), tervezett 
fejlesztés megvalósulása 

nélküli állapot közúti 
zajterhelése 

referenciatávolságban 
(LAeq 7,5m) [dB] 

Közúti zajterhelés 
növekménye 

nappal 
(6:00-22:00) 

éjjel 
(22:00-6:00) 

nappal 
(6:00-22:00) 

éjjel 
(22:00-6:00) 

nappal 
(6:00-22:00) 

éjjel 
(22:00-6:00) 

2103 j. összekötő út (2104 j. 
összekötő út – tervezett 

elkerülő út bekötése között) 
69,1 61,9 67,5 60,5 1,6 1,4 

2104 j. összekötő út (2103 j. 
összekötő út – Veresegyház, 

Budapesti utca között) 
65,2 58,1 64,8 57,2 0,4 0,9 

Veresegyház, Patak utca 58,1 50,9 - - - - 

Veresegyház, Fenyveserdő út 59,7 52,5 - - - - 

 

A táblázat eredményeiből jól látszik, hogy a közvetett hatásterületen komolyabb zajvédelmi 
konfliktus kialakulására kell számítani Őrbottyán település szélén Szada irányába, valamint a 
2103 j. összekötő úton Veresegyházon, a Fő úton, a Budapesti utcai kereszteződést követően 
Őrbottyán felé, továbbá a veresegyházi Patak, valamint Fenyveserdő úton is várható zajvédelmi 
konfliktus kialakulása. 

 

A következő ábrán mutatjuk be, hogy milyen átrendeződések adódnak, amennyiben nem 
alkalmazunk semmilyen korlátozást a veresegyházi Fő út, valamint a tervezett elkerülő út közötti 
közúti kapcsolatokon. 
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23. ábra A fejlesztés közvetett hatásterületén a forgalomnövekmény bemutatása százalékosan 
(a kapcsolódó úthálózaton korlátozások nélkül) 

A forgalmi modellezés eredményei alapján az alábbi útszakaszok menti zajterheléseket szükséges 
vizsgálni a második esetben (kapcsolódó úthálózaton korlátozások nélkül). 

- a 2103 j. összekötő úton adódó (2104 j. összekötő út – tervezett elkerülő út bekötése 
között) 40,43%-os forgalmi növekményt, 

- a Veresegyház, Csomádi úton adódó 23,52%-os forgalmi növekményt, 

- a Veresegyház, Könyves Kálmán utcán adódó 42,98%-os forgalmi növekményt, 

- a Veresegyház, Mogyoródi úton adódó 67,33%-os forgalmi növekményt, (ábrán nem 
látszódik) 

- a Veresegyház, Mogyoródi úton adódó 33,64%-os forgalmi növekményt, 

- a Veresegyház, Patak utcán adódó több, mint 500%-os forgalmi növekményt, 

- továbbá minden olyan útszakaszt, ahol eddig nem volt kiépített burkolt út, azonban a 
projekt hatására ezeket megépítik, és az út környezetében így nagyban megnövekszik a 
közúti forgalom (az akusztikai egységjármű százalékos növekménye több, mint 500%) és 
zajterhelés a 

- Veresegyház, Mogyoródi utcában, 

- Veresegyház, Patak utcában, 

- Veresegyház, Fenyveserdő úton. 
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A következő táblázatban bemutatjuk, hogy ezeken az útszakaszokon milyen mértékű a közúti 
zajterhelés a referenciatávolságban (7,5 méter). 

49. táblázat Referenciatávolságban (7,5 méter) adódó közúti zajterhelések a közvetett 
hatásterületen (a kapcsolódó úthálózaton korlátozások nélkül), a távlati (2032) állapotokban 

Vizsgált útszakasz 

Távlati (2032), tervezett 
fejlesztés megvalósulása 

melletti állapot közúti 
zajterhelése 

referenciatávolságban 
(LAeq 7,5m) [dB] 

Távlati (2032), tervezett 
fejlesztés megvalósulása 

nélküli állapot közúti 
zajterhelése 

referenciatávolságban 
(LAeq 7,5m) [dB] 

Közúti zajterhelés 
növekménye 

nappal 
(6:00-22:00) 

éjjel 
(22:00-6:00) 

nappal 
(6:00-22:00) 

éjjel 
(22:00-6:00) 

nappal 
(6:00-22:00) 

éjjel 
(22:00-6:00) 

2103 j. összekötő út 
(2104 j. összekötő út – 

tervezett elkerülő út bekötése 
között) 

71,1 64,6 69,7 63,2 1,4 1,4 

Veresegyház, Csomádi út 
(Könyves Kálmán utca és a 
lakóövezeti beépítés vége 

között) 

70,2 63,3 69,6 62,6 0,6 0,7 

Veresegyház, Könyves 
Kálmán utca teljes hosszában 

60,2 55,0 59,4 53,5 0,8 1,5 

Veresegyház, Mogyoródi út 
(Kálvin tér menti szakasz) 

67,3 60,5 65,1 58,3 2,2 2,2 

Veresegyház, Mogyoródi út 
(Kálvin tér és Könyves 
Kálmán utca között) 

60,5 55,1 60,0 53,9 0,5 1,2 

Veresegyház, Mogyoródi út 
(Könyves Kálmán utca és a 
lakóövezeti beépítés vége 

között) 

57,3 50,6 - - - - 

Veresegyház, Patak utca 64,9 57,8 - - - - 

Veresegyház, Fenyveserdő út 61,7 54,7 - - - - 

 

A táblázat eredményeiből jól látszik, hogy az összes bemutatott útszakaszon, a közvetett 
hatásterületen számítani kell zajvédelmi konfliktusok kialakulására. A zajterhelések csökkentése 
érdekében több intézkedést is kidolgoztunk, amelyeket a következő fejezetekben mutatunk be. 

 

Rezgésterhelések megállapítására számításokat nem végeztünk, mivel a forgalmi adatok, és a 
forrás-védeni kívánt terület/ingatlan közötti távolságok alapján rezgésvédelmi konfliktusra nem 
számítunk a területen. 
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4.9.5.4. Az üzemeltetés és karbantartási munkálatok zaj- és rezgésterhelése 

Az üzemeltetési és karbantartási munkálatok zaj- és rezgésterhelő hatásának becslése nehéz, 
ugyanakkor az is bizonyos, hogy az üzemelési állapot terhelése alatti. Ennek megfelelően nem 
számítunk nagyobb zaj- és rezgésterhelésekre. Terhelőbb hatások egyedül havária események 
bekövetkezésekor adódhatnak, amely a zaj- és rezgésvédelem vonatkozásában nem igazán 
értelmezhető a szakmában. 

 

4.9.5.5. Szükséges védelmi intézkedések és javaslatok bemutatása 

A következőkben megadjuk a számítás alapján szükséges védelmi beavatkozásokat a közvetlen 
és közvetett hatásterületre vonatkozóan. 

 

Közvetlen hatásterület 

Az elvégzett vizsgálatok alapján a tervezett út az érintett lakóterületeken nagymértékű zajterhelés 
növekményt fog okozni beavatkozás nélkül, mivel a terület jelenleg közlekedési zaj 
szempontjából még terheletlennek mondható. A jelenlegi és a távlati megvalósulás melletti 
eseteket összehasonlítva megállapítható, hogy a növekmény mértéke 9 dB körüli. 

A távlati értékeket a határértékekkel összehasonlítva elmondható, hogy a tervezett beruházás 
hatására a távlati értékek beavatkozás nélkül több helyen elérik, néhány helyen meg is haladják 
a vonatkozó határértékeket. 

Arra való tekintettel, hogy a legközelebbi lakóházak esetében a zajterhelés növekmény 
nagymértékű, továbbá néhány helyszínen meg is haladja a vonatkozó határértékeket, így 
javasoljuk műszaki zajcsökkentés beépítését, annak érdekében, hogy az érintett lakóterületek 
zajhelyzete ne változzon meg drasztikusan a beruházás hatására és ne lépjen fel környezeti 
állapot romlás, amely negatív irányban befolyásolná az érintett lakosok életkörülményeit és a 
lakóterület értékének romlását. 

 

Zajvédelmi domb és zajvédőfal a Szent Jakab utca és Rét utca lakóházainak védelmére 

A tervezett úttal párhuzamosan a ~3+280 – 4+000 km sz. között a tervezett elkerülő út por- és 
zajszennyezésének mérséklése érdekében egy 5 méter magas töltés került betervezésre. Ennek 
csökkentő hatásával, mint adottsággal a zajvédelmi számítások során számoltunk és 
megállapíthatjuk, hogy megvalósítása indokolt és javasolható. Egyúttal javasoljuk a tervezett 
domb terhelést csökkentő hatásának fokozása, és tájba illesztése érdekében növénytelepítést 
alkalmazni. 

A létesülő töltésen felül, annak érdekében, hogy a jelenlegi állapotban fennálló zajkomfort 
megmaradhasson és a zajterhelés ne növekedjen igen nagy mértékben az érintett lakóingatlanok 
esetében, a 3+275 és 4+000 km szelvények között 725 méter hosszú, 2-3 méter magas (útpálya 
szintjétől mérten) elnyelő kivitelű zajárnyékoló fal kiépítését javasoljuk, mivel a töltés a 
modellezési eredmények alapján nem fejt ki elegendő zajcsillapító hatást. A zajfal pontos hosszát 
és magasságát az engedélyezési terv fázisában rendelkezésre álló 3 dimenziós terepmodell és 
útépítési tervek alapján elvégezhető akusztikai felülvizsgálatban szükséges pontosítani. 
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A töltés és a zajárnyékoló fal együttesen biztosítja, hogy a jelenlegi alacsony zajterhelés ne 
növekedjen meg nagy mértékben, és hogy nagy biztonsággal teljesüljenek az egészségügyi 
határértékek. 

 

Sebesség csökkentés 

A tervezett nyomvonal 4+200 és 4+500 km szelvényei között a keresztezett 71. sz. vasútvonal 
és Patak utca között jobbra elhelyezkedő Daru utcai lakóházak esetében tekintve, hogy a 
zajterhelés eléri (egyes ingatlanoknál több dB-lel meg is haladják) a vonatkozó határértékeket, 
indokoltnak tartjuk zajcsökkentési megoldások alkalmazását. 

A határérték túllépéssel érintett ingatlanok esetében a meghatározó zajforrás nem a tervezett 
elkerülő út, hanem a Patak utca. Ezért zajvédőfal telepítését első körben nem javaslunk az 
elkerülő út mellé. Az ingatlanokat érő eredő terhelést két módon szükséges csökkenteni. Az 
elkerülő úton javasoljuk a vasúti átjáró előtt, a ~4+200 km szelvényben 50 km/órás 
sebességkorlátozó tábla kihelyezését. A pontos szelvény meghatározást a szintbeli vasúti átjáróra 
tekintettel a forgalomtechnikai tervezőnek szükséges meghatározni. A sebesség csökkentés a 
Patak utca csomópontjáig lenne szükséges. Amennyiben a bemutatott szakaszon nem lehetséges 
a sebesség csökkentés, úgy egy 2- 3 méter magas (útpálya szintjétől mérten) zajvédőfal telepítése 
indokolt. A fal elhelyezésének pontos szelvényeit a vasúti és közúti rálátási háromszögek 
kiszerkesztése után lehetséges megadni, amelyet az útépítési szaktervezőnek szükséges megadni. 

A zajfal pontos hosszát és magasságát az engedélyezési terv fázisában rendelkezésre álló 3 
dimenziós terepmodell és útépítési tervek alapján elvégezhető akusztikai felülvizsgálatban 
szükséges pontosítani. 

 

Annak érdekében, hogy a Daru utcai határérték túllépések megszűnjenek, a fentieken túl még 
szükségesnek ítéljük a Patak utca forgalmát csökkenteni, amelyhez a forgalomtechnikáért felelős 
tervezőt szükséges bevonni. 

 

Távlati lakóterületek zajvédelme 

A hatályos rendezési tervek alapján több lakóterülettel vagy lakóház elhelyezésére alkalmas 
területtel (pl. vegyes terület) is határos a tervezett nyomvonal. Annak érdekében, hogy távlatban 
teljesüljenek – beépítés esetén is – a vonatkozó zajvédelmi határértékek, javasoljuk a területek 
határát a szabályozási tervben az út zajvédelmi védőtávolságának vonalában módosítani, vagy a 
határértékek tartásához szükséges zajvédelemről gondoskodni. Jelen esetben a határérték 
mínusz 3 dB-es értékhez tartozó isophone görbével javasoljuk definiálni a védőtávolságot. 

A javaslat abban álló, hogy az érintett távlati fejlesztési területek esetében a védőtávolságon belül 
ne tervezzenek zajvédelmi szempontból védendő helyiséggel rendelkező épületet vagy 
gondoskodjanak előzetesen a zajvédelemről (pl. zajárnyékoló fal építése). 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelet 5. § (1) a pont alapján zajvédelmi szempontból védendő 
épületnek minősül, amelyekben legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési határértékű helyiség 
található, amelyek a következők: 

- Könyvtári olvasóterem; 

- Orvosi vizsgáló helyiség; 
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- Kórtermek és betegszobák; 

- Tantermek, előadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató termek, 
hálóhelyiségek bölcsődékben és óvodákban; 

- Lakószobák lakóépületekben; 

- Lakószobák szállodákban és szálló jellegű épületekben; 

- Étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületekben. 

Tehát a meghatározott védőtávolságon (éjszakai határérték mínusz 3 dB-es érték teljesüléséhez 
tartozó isophone görbe távolság a nyomvonaltól) belül előzetes zajcsökkentés nélkül nem 
javasoljuk a felsorolt helyiségeket tartalmazó beépítés megvalósítását. 

Kihangsúlyozzuk, hogy a meghatározott védőtávolság a forgalmi előrebecslésre alapozott 
zajvédelmi modellezés eredménye, amely jelentős bizonytalanságokat tartalmaz. Ennek 
megfelelően az engedélyezési terv szintjén pontosítani szükséges a védőtávolságokat és a 
beépítés előtt a számítások igazolására forgalomszámlálással egybekötött közúti zajméréssel is 
javasolt ellenőrizni a határértékek teljesülését. Amennyiben a zajmérés során a határértékeket 
megközelítő eredmény adódik, úgy javasoljuk a védőtávolság akusztikai felülvizsgálatát, szükség 
esetén növelését.  

Az alábbi lakóterületek esetében kérjük ennek figyelembevételét. 

 

Szada lakóterület 

Szada településen az út jobb oldalán a 2+688 és a 3+342 km sz. között a nyomvonal megközelít 
egy Lke kertvárosias lakóterületet, amelynek távolsága a nyomvonaltól mintegy 71 méter. A 
területen jelenleg nem helyezkednek el a helyszíni bejárás (2016. ősz) alapján lakóépületek. A 
terület elhelyezkedését és a javasolt zajvédelmi szempontból védendő létesítményekre 
vonatkozó beépítési korlátozási javaslat (védőtávolság) határát az átnézeti helyszínrajzon 
feltüntettük.  

 

24. ábra Szada kertvárosias lakóterületet 2+688 és a 3+342 km sz. között 

 



Szada-Veresegyház nyugati elkerülő út Pomosus Kft. 
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció  
Műszaki leírás 2017. június 

- 183 - 

Veresegyház lakóterület 

A vasútvonal és a Patak utca keresztezése között a nyomvonal a jobb oldalán egy Lke 
(kertvárosias lakóterület) van kijelölve, azonban jelenleg nem található védendő ingatlan a 
területen, a terület elhelyezkedését az átnézeti helyszínrajzon feltüntettük (hrsz. Veresegyház 
2549/6, 2549/7, 2549/8).  

 

25. ábra Veresegyház távlati lakóterület hrsz. 2549/6, 2549/7, 2549/8 (forrás: szabályozási terv) 

Tekintettel a lakóterület közelségére, itt a teljes lakóterület beleesne a védőtávolságba, 
hiszen a Daru utca lakóházai esetében eléri a zajterhelés a határértéket. Ennek 
megfelelően az út melletti lakóterületen zajvédelmi szempontból védendő épület nem 
helyezhető el.  

 

Veresegyház vegyes terület (Csonkás-fürdő) 

A nyomvonal keresztezi a 2102 j. Csomádi utat, majd jobb kéz felől szomszédos a Vt-5 jelű 
településközpont vegyes terület építési övezettel (a Csonkás-fürdőn tervezett vegyes funkciójú 
területek) a ~6+590 km szelvényig, valamint a Kjz-2 jelű különleges építési övezet területével (a 
Csonkás-fürdőn tervezett jelentős zöldfelületet igénylő intézmények területe) a ~6+850 km 
szelvényig. Mivel a területen megjelenhetnek zajvédelmi szempontból is védendő beépítések, 
ezért ezt a területet is vizsgáljuk a számítások során, valamint az átnézeti hrsz-on feltüntetjük. 

A terület elhelyezkedését és a javasolt zajvédelmi szempontból védendő létesítményekre 
vonatkozó beépítési korlátozási javaslat (védőtávolság) határát az átnézeti helyszínrajzon 
feltűntettük. 
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26. ábra Veresegyház távlati településközpont vegyes terület és különleges építési terület övezetei 

 

Csomád 

A nyomvonal közvetlenül nem érinti Csomád település közigazgatási területét, azonban 
kiemeljük, hogy a 6+900 és a 7+100 km szelvények között a nyomvonal mintegy 86 méterre 
megközelíti az Lf-1 és Lf-2 övezetbe sorolt falusias lakóterületeit. A területeket jelöltük az 
átnézeti helyszínrajon, valamint a számítások során megvizsgáltuk az érintettségét. Jelenleg a 
legközelebb fekvő telkeken nem helyezkedik el lakóház.  

A terület elhelyezkedését és a javasolt zajvédelmi szempontból védendő létesítményekre 
vonatkozó beépítési korlátozási javaslat (védőtávolság) határát az átnézeti helyszínrajzon 
feltüntettük. 
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27. ábra Csomád település falusias lakóterület 

 

Őrbottyán 

A tervezett út a 2103 j. összekötő útra köt ki, amely tovább halad Őrbottyán településre. Ki kell 
emelni, hogy a szabályozási terven Őrbottyán külterületén Nyárjas településrészen a 2103 j. 
összekötő út bal oldalán távlati Lke övezetbe sorolt lakóterület került kijelölésre. A közvetett 
hatások vizsgálatánál a távlati lakóterület zajvédelmi érintettsége és vizsgálata bemutatásra került. 
A tervezett lakóterület beépítése során vizsgálni kell a 2103 j. összekötő út forgalmából adódó 
zajterhelést. Jelen vizsgálatban azt adjuk meg, hogy a tervezett elkerülő út forgalomba 
helyezésével várhatóan mennyire nő meg a zajterhelés, illetve, hogy jelenleg milyen széles sávban 
van zajvédelmi határérték túllépés. A beépítésre vonatkozó védőtávolságra csak irányadó 
javaslatot tudunk tenni, amelyet a beépítés előtt javasoljuk felülvizsgálni, mivel a terület a jelen 
tervezést tárgyát képező út közvetett hatásterületén van, ahol a forgalmi adatok nagy 
bizonytalansággal terheltek, így jelen lakóterület esetében a védőtávolságra vonatkozó 
javaslatunk csak a figyelem felhívását célozza.  
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28. ábra Távlati lakóterület Őrbottyán településen a 2103 jelű út mellett 

 

Közvetett hatásterület 

A fejlesztés hatására – a forgalmi modellezés alapján – nagymértékben meg fog nőni a közúti 
zajterhelés a tervezett elkerülő út és a veresegyházi Fő út közötti közúti kapcsolatokat teremtő 
lakóutcákban, és belterületi gyűjtőutakon. 

Lakóutak esetében az éjszakai zajvédelmi határérték 45 dB, belterületi gyűjtőutak esetében 
50 dB. A vonatkozó fejezetben bemutatott értékek alapján az 50 dB-es határérték sem teljesül 
egy esetben, helyszínen sem. Ennek megfelelően a határérték túllépések 2-10 dB körüliek. 

A fenti megállapítás végett az alábbi védelmi intézkedéseket javasoljuk. 

- A forgalmi vizsgálat során elkészítésre került egy olyan változat, amelyben 30 km/óra 
sebességkorlátozás, valamint a 3,5 tonna feletti tömegű járművek behajtásának a 
korlátozása is be volt állítva. A forgalom ennek hatására jelentős mértékben lecsökkent. 
Javasoljuk megvizsgálni ezen beavatkozások alkalmazhatóságát, valamint további 
forgalomcsökkentő beavatkozások kidolgozását. 

- Monitoring mérések végzését az alábbi útszakaszok mentén: 

- 2103 j. összekötő út 
(2104 j. összekötő út – tervezett elkerülő út bekötése között) 

- Veresegyház, Csomádi út 
(Könyves Kálmán utca és a lakóövezeti beépítés vége között) 

- Veresegyház, Könyves Kálmán utca teljes hosszában 

- Veresegyház, Mogyoródi út (Kálvin tér menti szakasz) 

- Veresegyház, Mogyoródi út (Kálvin tér és Könyves Kálmán utca között) 
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- Veresegyház, Mogyoródi út (Könyves Kálmán utca és a lakóövezeti beépítés 
vége között) 

- Veresegyház, Patak utca 

- Veresegyház, Fenyveserdő út 

- Veresegyház, Hajó utca 

Megjegyezzük, hogy a forgalomtechnikai beavatkozások és sebesség csökkentésére 
vonatkozóan elkészült forgalmi vizsgálat azt mutatta, hogy a tervezett úton jellemzően csökken 
a forgalom és Veresegyház esetében pedig a Fő út tehermentesítése nem történik meg, hanem 
kismértékben magasabb forgalmak is adódnak. Ennek megfelelően a végleges forgalomtechnikai 
megoldások nagyban érinthetik a tervezett létesítmény zajvédelmén túl a projekt tehermentesítő 
hatását is. 

 

Üzemelési állapot részletes forgalmi vizsgálata 

Az EVD elvégzett zajvédelmi vizsgálatai alapján elmondható, hogy a keresztező utcákra 
korlátozásokat nem tartalmazó változat esetében a közvetett hatásterületen lévő lakóterületek 
(legnagyobb mértékben a Patak utca szomszédságában) olyan mértékű zajterhelést kapnának a 
projekt hatására, amely következtében nagymértékű egészségügyi határérték túllépésre kell 
számítani. Tekintve, hogy zajárnyékoló falak telepítésére nincs műszaki lehetőség, ezért 
forgalomtechnikai beavatkozásokat javasoltunk a forgalom csökkentésére. Erre vonatkozóan 
elkészült a forgalmi vizsgálat, amely alapján megállapítható, hogy jelentősen lecsökkent a 
keresztező utcák forgalma, két szakaszt leszámítva. Egyúttal fontos kiemelni, hogy ez a forgalmi 
vizsgálat azt mutatta, hogy Veresegyház Fő útjának, a 2104 j. összekötő út jelenleg igen túlterhelt 
szakaszára nem fejt ki a tervezett út tehermentesítő hatást, hanem még kis mértékben a forgalom 
növekedése is várható.  

A leírtak alapján indokoltnak látjuk felülvizsgálni a tervezett műszaki beavatkozás 
koncepcionális megfelelőségét és összhangját az érintett települések (elsősorban Veresegyház) 
területfejlesztési céljaival. Ehhez indokoltnak gondoljuk helyi forgalom számlálási adatokkal 
alátámasztott forgalmi vizsgálatot végezni, amelyben a közvetett hatásterület utcáinak 
forgalmáról is pontos adat állna rendelkezésre. Továbbá indokolt lenne a forgalmi vizsgálatban 
a távlati fejlesztések szerepeltetése is tekintettel, hogy a tervezett út továbbvezetésére is vannak 
távlati elképzelések, így tisztázható lenne a tervezett fejlesztés hálózati szerepe és megvalósulna 
a távlati fejlesztési elképzelésekkel való összhangba hozása. 

 

4.9.6. Közvetlen és közvetett hatásterület bemutatása 

A hatásterület a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján került meghatározásra, miszerint a 
létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) 
határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési 
határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték. A vonatkozó 
határértékeket a terület rendezési terve alapján, valamint a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendelet 3. sz. melléklete alapján határoztuk meg. 

A vonatkozó jogszabályok alapján a betartani szükséges határérték, a közlekedéstől származó 
eredő zajterhelés esetében, az éjjeli mértékadó megítélési időszakban (22:00-6:00) 50 dB. A 
hatásterület távolsága az a vonal, ahol teljesül a 40 dB zajterhelés (mértékadó éjszakai 
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határértékhez viszonyítva). Az 50 és 40 dB-es izophone görbéket a dokumentációhoz csatolt 
helyszínrajzokon ábrázoljuk. 

Az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértéke a zajtól védendő 
területeken, a nappali megítélési időben, 1 évnél tovább tartó építkezések esetében, falusias, 
valamint kertvárosias lakóterületi övezeti besorolásnál 55 dB. A hatásterület távolsága az a vonal, 
ahol teljesül a 45 dB zajterhelés. Az éjszakai zajkeltéssel járó munkavégzés lehetőségét kizártuk. 

Szabad terjedést feltételezve, az építési, kivitelezési munkák melletti ideiglenes állapot 

- zajvédelmi védőtávolsága 118,2 méter, 

- zajvédelmi hatásterülete 342 méter. 

Szabad terjedést feltételezve a szállítási útvonalak mentén az építkezés ideje alatt a beszállítások 
során, ideiglenes állapot 

- Csomád, Liget utca, Esztergály utca (belterületen) védőtávolsága: 8,0 méter, 
hatásterülete: 50,0 méter, 

- Csomád, Liget utca, Esztergály utca (külterületen) védőtávolsága: 5,4 méter, 
hatásterülete: 24,8 méter, 

- 2102 j. összekötő út (18+391 - 19+287) védőtávolsága: 23,7 méter, 
hatásterülete: 149,5 méter, 

- 2103 j. összekötő út (0+000 - 0+635) védőtávolsága: 18,6 méter, 
hatásterülete: 117,0 méter, 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. számú melléklete alapján a beruházás zajvédelmi 
közvetett hatásterületén azokat a területeket értjük, amelyeken a fejlesztés közvetlen 
hatásterületén túl a projekt hatására változik a zajterhelés. A 4.9.5.3. Távlati, üzemelés melletti 
állapot zaj- és rezgésterhelése a közvetett hatásterületen c. fejezetben bemutatott vizsgálat 
alapján a fejlesztés közvetett hatásterületei közé tartozik a 

- 2103 j. összekötő út 
(2104 j. összekötő út – tervezett elkerülő út bekötése között) 

- Veresegyház, Csomádi út 
(Könyves Kálmán utca és a lakóövezeti beépítés vége között) 

- Veresegyház, Könyves Kálmán utca teljes hosszában 

- Veresegyház, Mogyoródi út (Kálvin tér menti szakasz) 

- Veresegyház, Mogyoródi út (Kálvin tér és Könyves Kálmán utca között) 

- Veresegyház, Mogyoródi út (Könyves Kálmán utca és a lakóövezeti beépítés vége között) 

- Veresegyház, Patak utca 

- Veresegyház, Fenyveserdő út 

 

4.9.7. Későbbi tervfázisokban elvégzendő feladatok 

Építési, kivitelezési munkák vizsgálata 

Javasoljuk a leendő Kivitelezőnek, hogy vizsgálja meg a lehetőségét a vasúti beszállításoknak az 
építési, kivitelezési munkák esetében, mivel a szállítási tevékenység zaj- és rezgésterhelése 
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nagyságrendekkel is javulhat, amennyiben közúti szállítási mód helyett részben, vagy teljesen 
vasúti szállítással történnek a beszállítások. 

Az organizációs terv és a kivitelezői géppark ismeretében javasoljuk továbbá, hogy 

- a leendő Kivitelező készítsen építés alatti környezetvédelmi tervet, amelynek legyen 
része egy minden munkafázisra kiterjedő zaj- és rezgésvédelmi szakvélemény is. 

A zaj- és rezgésvédelmi szakvéleményben a leendő Kivitelező a lehető legpontosabban 
határozza meg az építés munkafázisai során a munkaterületek és környezetük, valamint a 
végleges szállítási útvonalak mentén kialakuló zaj- és rezgésterheléseket. Az építés alatti 
környezetvédelmi tervet a területileg illetékes Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztályának/Osztályának kell benyújtani jóváhagyásra. 

Továbbá, mivel kritikus esetekben adódhatnak magasabb zaj- és rezgésterhelések lakóingatlanok 
előtt, így javasoljuk, hogy az építés alatti környezetvédelmi tervben legyen megvizsgálva 

- A legterhelőbb munkafolyamatok alatt, építés alatti folyamatos mérések a 
munkaterületekhez, szállítási útvonalakhoz legközelebb eső ingatlanok előtt javasoljuk 
monitoring végzését, amelyre vonatkozóan a javaslatunkat megadtuk. Az építés alatti 
környezetvédelmi terv vizsgálati eredményei alapján és az organizáció ismeretében 
javasoljuk a monitoring mérési pontok felülvizsgálatát és aktualizálását. 

Amennyiben a monitoring mérések alkalmával határérték túllépések észlelhetők, úgy megfelelő 
munkaszervezési, vagy technológiai védelmi intézkedéssel szükséges beavatkozni, amelyekért a 
leendő Kivitelező felel. A monitoring vizsgálat kritériumait az építés alatti környezetvédelmi 
tervben szükséges véglegesíteni, amennyiben az ott elvégzett vizsgálatok is indokoltnak tartják 
a monitoring méréseket. 

 

Üzemelési állapot részletes forgalmi vizsgálata 

Az EVD elvégzett zajvédelmi vizsgálatai alapján elmondható, hogy a keresztező utcákra 
korlátozásokat nem tartalmazó változat esetében a közvetett hatásterületen lévő lakóterületek 
(legnagyobb mértékben a Patak utca szomszédságában) olyan mértékű zajterhelést kapnának a 
projekt hatására, amely következtében nagymértékű egészségügyi határérték túllépésre kell 
számítani. Tekintve, hogy zajárnyékoló falak telepítésére nincs műszaki lehetőség, ezért 
forgalomtechnikai beavatkozásokat javasoltunk a forgalom csökkentésére. Erre vonatkozóan 
elkészült a forgalmi vizsgálat, amely alapján megállapítható, hogy jelentősen lecsökkent a 
keresztező utcák forgalma, két szakaszt leszámítva. Egyúttal fontos kiemelni, hogy ez a forgalmi 
vizsgálat azt mutatta, hogy Veresegyház Fő útjának, a 2104 j. összekötő út jelenleg igen túlterhelt 
szakaszára nem fejt ki a tervezett út tehermentesítő hatást, hanem még kis mértékben a forgalom 
növekedése is várható.  

A leírtak alapján indokoltnak látjuk felülvizsgálni a tervezett műszaki beavatkozás 
koncepcionális megfelelőségét és összhangját az érintett települések (elsősorban Veresegyház) 
területfejlesztési céljaival. Ehhez indokoltnak gondoljuk helyi forgalom számlálási adatokkal 
alátámasztott forgalmi vizsgálatot végezni, amelyben a közvetett hatásterület utcáinak 
forgalmáról is pontos adat állna rendelkezésre. Továbbá indokolt lenne a forgalmi vizsgálatban 
a távlati fejlesztések szerepeltetése is tekintettel, hogy a tervezett út továbbvezetésére is vannak 
távlati elképzelések, így tisztázható lenne a tervezett fejlesztés hálózati szerepe és megvalósulna 
a távlati fejlesztési elképzelésekkel való összhangba hozása. 
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Üzemelési állapot akusztikai felülvizsgálata az engedélyezési terv fázisában 

Magába foglalja a zajvédelmi felülvizsgálatot, és a zajcsökkentési javaslatok felülvizsgálatát és 
pontosítását is. 

Az engedélyezési terv fázisába meg kell vizsgálni, a javasolt forgalomtechnikai beavatkozások 
(pl.: sebesség csökkentés a Patak utcában) forgalmi hatását forgalmi modellezéssel. A sebesség 
csökkentés várhatóan a közlekedési hálózatban átrendeződéseket fog okozni, ennek 
megfelelően a zajvédelmi vizsgálatokat a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján át kell dolgozni 
és a védelmi intézkedéseket felül kell vizsgálni. 

A felülvizsgálat során figyelembe kell venni a domborzatot és az út pontos magassági 
vonalvezetését.  

 

Monitoring terv készítése 

Az építés és az üzemelés idejére vonatkozóan az EVD javaslatai alapján indokoltak monitoring 
mérések, ez alapján el kell készíteni az engedélyezési terv, vagy a kiviteli terv fázisában a 
környezetvédelmi monitoring tervet. 
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4.10. Hulladékgazdálkodás 

4.10.1. Hivatkozott jogszabályok, előírások és irodalmak 

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, 

- 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről, 

- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól, 

- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről, 

- 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről. 

- 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól, 

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, 

- Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a 
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről 

 

4.10.2. Jelenlegi állapot vizsgálata 

A nyomvonal által érintett települések közül Veresegyházon, Őrbottyánban és Csomádon a 
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A közszolgáltató 
két telephelyet működtet, A Nógrádmarcali, valamint a Kerepes, Ökörtelek-völgyi Regionális 
Hulladékkezelő Központot. Mindkét hulladékkezelő központ 2025. év végéig rendelkezik 
egységes környezeti használati engedéllyel (IPPC). Szadán a hulladékkezeléssel a Szada Nova 
Nonprofit Kft. foglalkozik. 

A következő táblázatban az elkerülő út építése során keletkező hulladékok elhelyezésének 
lehetőségeit ismertetjük az OKIR adatbázis alapján. 

50. táblázat Hulladék elhelyezési/ártalmatlanítási lehetőségek a régióban www.okir.hu adatbázis 
szerint 

15-ös hulladék főcsoport 

„ETILÉN-95” Kft. 2141 Csömör, Kistarcsai út 19. 

Met-Ing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2100 Gödöllő, Zrínyi u. 31. 

Metálker Hungária Kft. 2141 Csömör, Réz utca 1. 

17-es hulladék főcsoport 

T & A Kft. 2141 Csömör, Szabadság út 14 

Metálker Hungária Kft. 2141 Csömör, Réz utca 1. 

EVERPLAST Hulladék Újrahasznosítható Zrt. 2141 Csömör, Határ út 15. 
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8-as hulladék főcsoport 

Metálker Hungária Kft. 2141 Csömör, Réz utca 1. 

200201-es Azonosító kódszámú biológiailag lebomló hulladékok 

Profikomp Környezettechnika Környezetvédelmi, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 

2100 Gödöllő, Perczel Mór utca 107. 

Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 23. 

200301 Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 

„ETILÉN-95” Kft. 2141 Csömör, Kistarcsai út 19. 

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2141 Csömör, Szabadság út 5. 

Nagytarcsai Település- és Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 35. 

13-as hulladék főcsoport 

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 2750 Nagykőrös, Lőrinc pap u. 3. 

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9. 

16-os hulladék főcsoport 

EVERPLAST Hulladék Újrahasznosítható Zrt. 2141 Csömör, Határ út 15. 

„ETILÉN-95” Kft. 2141 Csömör, Kistarcsai út 19. 

 

Megjegyzés: fenti szervezetek engedélyének érvényességét a munkálatok megkezdésekor a 
leendő Kivitelezőnek ellenőrizni kell. 
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A vizsgált nyomvonal hulladéklerakót nem érint. 

A tervezett nyomvonal mentén több helyszínen is illegálisan lerakott kommunális és 
zöldhulladékot találtunk. 

 

29. ábra Illegális hulladéklerakás nyomai a vizsgált nyomvonal 5+000 km sz. térségében 

Hulladék keletkezésére mind az útépítés, mind az üzemelés során számítani kell. 

 

4.10.3. Távlati, üzemelés melletti állapot vizsgálata 

4.10.3.1. Az üzemeltetés során képződő hulladékok és várható mennyiségük 

Az útszakasz területén – a kiépülést és használatba vételt követően – kis mennyiségben veszélyes 
és veszélyesnek nem minősülő hulladékok keletkezésével kell számolni. Ezek fajtája jelenleg csak 
részben ismert, illetve prognosztizálható, pontos, fajtánkénti mennyiségükről a tervezés jelenlegi 
szakaszában nincs információ. 

A tervezés jelenlegi szakaszában még nem pontosan ismert a javítási, karbantartási tevékenység 
és ezek eszközei, anyagigénye. 

A keletkezi hulladékok nagy része azonos az építésnél keletkezett hulladékokkal, és ennek 
megfelelően gyűjtésük, kezelésük is hasonló. 

Az útszakasz üzemelése során hulladék keletkezik az alábbi tevékenységek során: 

- takarítás, 

- elütött állat tetemek eltávolítása, 

- zöldterület gondozása, 

- karbantartás és javítás, 

- a pályatest és az út szerelvényeinek (korlátok, oszlopok) karbantartása, festése, 
mosása, 
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- az útfelület javítása (kitermelt aszfalt), 

- esetleges havária során. 

A hulladékok pontos, fajtánkénti mennyiségéről a tervezés jelenlegi szakaszában nincs 
információnk. 

A tervezett útszakasz üzemelése során várhatóan képződő főbb hulladékok jegyzéke a 72/2013. 
(VIII. 27.) VM rendelet szerint. 

51. táblázat Üzemelés során keletkező hulladékok jegyzéke 

Megnevezés 

Azonosító kódszám 

Keletkezés helye 
Várható éves 
mennyisége 

[tonna] 

Küszöb
-érték 

[tonna] 
Kezelés módja 

Főcsoport 
szám 

Alcsoport 
szám 

Kerti hulladékok, 
biológiailag 

lebomló 
hulladékok 

20 20 02 01 
kisajátítási területen 
belüli kaszálás, ha 

szükséges bozótirtás 

40-70 Kezelő által 
adott hasonló 
létesítmény 
kezeléséből 
származó 

2 

újrahasznosítható 
(hulladékkezelőn

ek átadva - 
komposztálás) 

egyéb települési 
hulladék, ideértve 
a kevert települési 

hulladékot is 

20 20 03 01 
útpálya mentén 
gépjárművekből 

elszórt hulladékok 

130-170 Kezelő 
által adott hasonló 

létesítmény 
kezeléséből 
származó 

2 
lerakás 

hulladéklerakóba 

úttisztításból 
származó 
hulladék 

20 20 03 03 

burkolat 
tisztításából 
eredően a 

pályaszerkezetről 
lemosott, lesöpört 

hulladék 

Kezelő nem adott 
meg várható 
mennyiséget 

2 
lerakás 

hulladéklerakóba 

Az alábbiakban felsorolt hulladékok keletkezésével a Kezelő Magyar Közút Zrt. központi 
telephelyén belül a kezelésből származóan közvetetten számolhatunk, tekintve, hogy egy részük 
irodai tevékenységből származik, valamint, hogy a várható mennyiségi adatok tájékoztató 
jellegűek, a teljes kezelési körzetre vonatkoztatva korábbi évekből származó mennyiségek 
alapján lettek megadva. 

52. táblázat Üzemelés során keletkező veszélyes hulladékok 

Azonosító kódja 

Megnevezése 
Várható éves 
mennyisége 

[tonna] 
Főcsoport 

szám 
Alcsoport 

szám 

20 20 01 33* elemek és akkumulátorok 0,03-0,05 

16 16 06 01* ólomakkumulátorok 0,02-0,03 

15 15 01 10* 
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó csomagolási 

hulladékok 
0,05-0,06 
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Azonosító kódja 

Megnevezése 
Várható éves 
mennyisége 

[tonna] 
Főcsoport 

szám 
Alcsoport 

szám 

13 13 02 05* fáradt olaj 0,05-0,06 

16 16 07 08* olajat tartalmazó hulladékok 9-10 

13 13 05 02* olajos iszap 0,01-0,02 

16 16 01 07* olajszűrők 0,01-0,02 

13 13 07 01* tüzelőolaj és dízelolaj 0,25-0,3 

15 15 02 02* 
vesz. anyagokkal szennyezett abszorbensek (pl. olajos homok), 

szűrők, törlőkendők, védőruházat  
3-5 

17 17 05 03* vesz. anyagokat tartalmazó föld és kövek 1,5-3 

18 18 02 02* speciális gyűjtést és fertőtlenítést igénylő hulladékok 0,15-0,20 

16 16 01 14* elhasznált fagyálló folyadék 25-30 liter 

20 20 01 21* fénycső  0,003-0,005 

08 08 03 17* hulladékká vált toner 0,001-0,005 

 

4.10.3.2. Üzemeltetésből származó hulladékok gyűjtése kezelése 

Kommunális, települési hulladékok gyűjtése és ártalmatlanítása 

Az illetékes közútkezelő gondoskodik az út üzemeltetése során keletkező kommunális 
hulladékok elszállításáról. 

Az út mentén, a közlekedők által elszórt hulladékok összegyűjtését esetenként végzi el. 

Veszélyes hulladékok gyűjtése és elszállítása 

Veszélyes hulladékok keletkezése nagy mennyiségben előre láthatóan nem várható.  

A veszélyes hulladékokkal összefüggő tevékenységeket a veszélyes hulladékokról szóló 
225/2015. (VIII. 7.)  Kormányrendelet előírásai szerint kell megszervezni. 

A veszélyes hulladékok gyűjtését a közútkezelő, a 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet 
előírásai szerint kialakított – a környezet szennyezését kizáró módon – üzemi gyűjtőhelyen fogja 
végezni.  

Közúton történő szállítást csak a hivatkozott rendeletben előírt jármű vezethet, melynek kísérő 
okmányában fel kell tüntetni a hulladék fajtáját, veszélyességi osztályát, a hulladék összetételét, 
stb. Az engedéllyel rendelkező ártalmatlanítónak átadott hulladékot bizonylatolni kell. 
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4.10.4. Építési, kivitelezési munkák hatásának vizsgálata 

Az alábbiakban ismertetjük az építési munkák során keletkező hulladékok kezelésével, 
nyilvántartásával kapcsolatos hatályos jogszabályi előírásokat: 

1. 1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 
alapján: 

43. § (2) Az építtető és a kivitelező együttesen felel azért, hogy az építésügyi hatóság által 
meghatározott időtartamon belül az építmény környezetéből az építőipari kivitelezési 
tevékenység során keletkezett építési hulladékot – a külön jogszabályban meghatározott módon 
– elszállíttassa, a környezet és a terep felszínét az eredeti, illetve az engedélyezett állapotában 
átadja, a környezetben okozott károkat megszüntesse. 

2. 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet, mely az építési és bontási hulladék 
kezelésének részletes szabályairól szól az alábbiak szerint rendelkezik: 

10. § (1) Az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően az építtető köteles 
elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, 
illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti bontási hulladék nyilvántartólapot. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő 
átvételi igazolását az építtető köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak 
benyújtani. Ennek hiányában a környezetvédelmi hatóság szabálysértési eljárást 
kezdeményezhet, valamint az adott területre új építési engedélyhez a külön jogszabályban 
meghatározott szakhatósági hozzájárulást nem adhat. 

A környezetvédelmi hatóság feladata az építési és bontási hulladék mennyiségének tervezése és elszámolása során. 

12. § A környezetvédelmi hatóság a tervlapokon és nyilvántartó lapokon ellenőrzi az e 
rendelet 3–8. §-ában és egyéb környezetvédelmi jogszabályokban meghatározott, az építtetőre 
vonatkozó előírások teljesülését, továbbá ennek alapján alakítja ki szakhatósági állásfoglalását az 
építésügyi engedélyezési eljárás során. 

Az építési és bontási hulladék mennyiségének nyilvántartása 

13. § E rendeletben foglaltakon túl az építési és bontási hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási 
és adatszolgáltatási kötelezettségeknek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló külön jogszabály alapján is eleget kell tenni. 

3. A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 65. §-a – a törvény hatálya 
alá tartozó valamennyi hulladék termelője, birtokosa és kezelője számára – nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő, melynek módját, tartalmát és határidejét a hulladékkal 
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 2013. január 2-tól 
hatályos 440/2012 (XII.29.) Korm rendelet részletesen szabályozza. 

A rendelet 1. melléklete megadja: A hulladéktermelő a nyilvántartásában mely adatokat köteles 
vezetni. 

A rendelet 2-3. sz. mellékletei az adatszolgáltatáshoz kitöltendő formanyomtatványokat 
tartalmazzák. 

Az adatszolgáltatást az adatszolgáltató telephely szerint illetékes Környezetvédelmi Hatósághoz 
kell benyújtani. 
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A létesítés során keletkező építési hulladékok kezelése elkülönítetten kell, hogy történjen a 
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint. A hulladékok átadása csak 
erre jogosultsággal rendelkező szakcég részére történhet. 

A kivitelezési munkák során az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelését a 225/2015. 
(VIII. 7.) kormányrendeletben foglalt követelmények szerint kell végezni. 

A kivitelező cég bevallásra a kötelezett a fentiek szerint, amennyiben a 440/2012. (XII.29.) 
Korm. rendeletben meghatározottnál nagyobb mennyiségű hulladék elhelyezését, 
ártalmatlanítását végzi a kivitelezés évében. 

 

Az építés során képződő hulladékok és várható mennyiségük 

A létesítmények építése során különféle hulladékok keletkezésével kell számolni. 

Az alábbi táblázatban tüntetjük fel, hogy a kivitelezés során mely veszélyes és veszélyesnek nem 
minősülő hulladékok keletkezése várható a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti 
kódszámokkal azonosítva. 

Nem veszélyes hulladékok 

53. táblázat Nem veszélyes hulladékok 

Név 

Azonosító kódszám 

Keletkezés helye 
Várható 

mennyiség 
[tonna] 

Küszöbérték 
[tonna] 

Kezelés módja 
Főcsoport 

szám 
Alcsoport 

szám 

Inert hulladékok:  

Beton 17 
17 01 01 

17 09 04 

Beton: műtárgyak 
szerkezetének 

bontásából, útalap 
bontásból 

 

nincs adat 

 
20 

újrahasznosítható 
(hulladékkezelőnek 

átadva, akár az 
adott építkezésen 

belül is 
felhasználható) 

Fémek (beleértve 
azok ötvözeteit is) 

17 

17 04 01-
07 

17 04 11 

Hídműtárgy 
korlátjainak 
bontásából 

vasbetonszerkezetek, 
keresztező vasúti pálya 
bontásából származó 

fémhulladékok 

nincs adat 

 
2 

Beszállításra kerül 
Magyar Közút 

Nzrt telephelyére, 
újrahasznosítható 

Fahulladék 17 17 02 01 

betonszerkezetek 
dúcolatainak 

bontásából, ideiglenes 
terepburkolatokból 

bontásából,  

nincs adat 

 
5 

újrahasznosítható 
(hulladékkezelőnek 

átadva, akár az 
adott építkezésen 

belül is 
felhasználható) 

Kitermelt talaj 17 17 05 04 

Alkalmatlan fedőréteg 
letermelésből 

származó 
humuszolásra nem 

használható földanyag 

nincs adat 

 
20 

elszállításra kerül 
kijelölt helyre 

terítéssel, 
rendezéssel 
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Név 

Azonosító kódszám 

Keletkezés helye 
Várható 

mennyiség 
[tonna] 

Küszöbérték 
[tonna] 

Kezelés módja 
Főcsoport 

szám 
Alcsoport 

szám 

Aszfalt törmelék 
hulladék 

17 17 03 02 

Útburkolat bontásból, 
aszfalt pályaszerkezetű 

út marása hideg 
eljárással  

nincs adat 

 
5 

Beszállításra kerül 
Magyar Közút 

Nzrt telephelyére, 
újrahasznosítható 

Vegyes építési és 
bontási hulladék 

17 17 09 04 

Bontásból származó 
frakciónként nem 
kezelhető vegyes 

hulladék  

nincs adat 

 
10 

lerakás 
hulladéklerakóba 

Építési anyagok és segédanyagok:  

egyéb bevonatok 
(a kerámiát is 

beleértve) 
felhasználásából 

származó hulladék 

08 
08 02 01-

03 

Hídszerkezetek 
szigetelésének 

bontásából, valamint a 
műtárgyak, 

korlátjainak bevonatai, 
egyéb védőfestékek, 
szigetelő bevonatok 

felhordásából 
visszamaradó anyagok 

Mennyisége 
nem 

becsülhető 

5 
lerakás 

hulladéklerakóba 

ragasztók és 
tömítőanyagok 
felhasználásából 

származó hulladék 
(a vízhatlanító 
termékeket is 

beleértve) 

08 

08 04 10 

08 04 12 

08 04 14 

08 04 16 

5 
lerakás 

hulladéklerakóba 

festékek és lakkok 
gyártásából, 

kiszereléséből, 
forgalmazásából 

és 
felhasználásából, 

valamint ezek 
eltávolításából 

származó hulladék 

08 

08 01 12 

08 01 14 

08 01 16 

08 01 18 

08 01 20 

5 
lerakás 

hulladéklerakóba 

Kommunális hulladék:  

Települési szilárd 
hulladék  

20 20 03 01 

Munkások által 
termelt építési 

helyszínen ideiglenes 
konténerben gyűjtött 

hulladékok  

Mennyisége 
nem 

becsülhető 
2 

lerakás 
hulladéklerakóba 

Szelektíven gyűjtendő hulladékok:  

fémhulladék (vas, 
acél) 

15 15 01 04 
Csomagolásból 
származó fém 

lekötések erősítések 

Mennyisége 
nem 

becsülhető 
5 

újrahasznosítható 
(hulladékkezelőnek 

átadva) 
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Név 

Azonosító kódszám 

Keletkezés helye 
Várható 

mennyiség 
[tonna] 

Küszöbérték 
[tonna] 

Kezelés módja 
Főcsoport 

szám 
Alcsoport 

szám 

fahulladékok,  15 15 01 03 

sérült raklapokból, 
illetve egyéb 

építőanyagok kalodás 
csomagolásából 

származó hulladékok 

Mennyisége 
nem 

becsülhető 
* 

5 
újrahasznosítható 

(hulladékkezelőnek 
átadva) 

papírhulladékok,  15 15 01 01 
Építőanyagok 

csomagolásából 
származó hulladékok 

Mennyisége 
nem 

becsülhető 
5 

újrahasznosítható 
(hulladékkezelőnek 

átadva) 

műanyag 
hulladékok,  

15 15 01 02 

Csomagolóanyagokból 
származó hulladékok, 

valamint 
közműkiváltások PVC 

vezetékeinek 
kimaradó fel nem 

használható darabjai 

Mennyisége 
nem 

becsülhető 
5 

újrahasznosítható 
(hulladékkezelőnek 

átadva) 

Biológiailag 
lebomló 

hulladékok 
20 20 02 01 

Cserjeirtásból, 
tereprendezésből 

származó 
zöldhulladékok 

jelen 
tervszinten 
nincs adat 

 

2 

újrahasznosítható 
(hulladékkezelőnek 

átadva - 
komposztálás) 

Veszélyes hulladékok 

Az itt felsorolt hulladékok közül a közvetetten a Kivitelező központi telephelyén keletkező 
hulladékokat, melyek a géppark üzemeltetéséhez, a helyszínen való munkavégzéshez 
kapcsolódóan keletkeznek, dőlt betűvel jelezzük. 

(Itt kizárólag veszélyes hulladékok kerülnek felsorolásra. Ahol az alcsoport szám csak 4 
számjegyű, ott az összes, alcsoportban szereplő hulladék keletkezésével lehet számolni.) 

54. táblázat Veszélyes hulladékok 

Név 

Azonosító kódszám 

Keletkezés helye 
Várható 

mennyiség 
[tonna] 

Küszöbérték 
[tonna] Főcsoport 

szám 
Alcsoport 

szám 

Motor-, hajtómű- és 
kenőolaj hulladékok 

- olaj- és olajos 
hulladékok, 

- üzemanyagok 
hulladékai, 

- abszorbensek, olajos 
rongy 

13 

 

 

15 

13 01*  

13 02 * 

13 05 * 

13 07* 

15 01 * 

15 02 02* 

Jellemzően központi 
telephelyen 

karbantartásból 
származóan fordul 

elő. 

helyszínen 
történő 

keletkezése 
esetleges, 

mennyisége nem 
becsülhető. 

0,1 
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Név 

Azonosító kódszám 

Keletkezés helye 
Várható 

mennyiség 
[tonna] 

Küszöbérték 
[tonna] Főcsoport 

szám 
Alcsoport 

szám 

Hulladék akkumulátor 20 20 01 33* 

Jellemzően központi 
telephelyen 

valószínűsíthető az 
előfordulása. 

helyszínen 
történő 

keletkezése nem 
valószínűsíthető 

0,1 

Olajos homok 16 16 07 08* 

Balesetből építési 
helyszínen gépjármű 

meghibásodásból 
származó 

olajszennyezés 
felitatására, 

közömbösítésére 
használt 

homokszórásból, 
munkákból 

származóan nem 
fordul elő. 

 Keletkezése 
havária 

eseményhez 
köthető, 

mennyisége 
helyszíni munka 

esetén nem 
becsülhető, 

normál építési 
munkák során 

nem keletkezik.  

0,1 

Járművek 
karbantartásából 

származó hulladékok 
16 

16 01 04* 

16 01 07-11* 

16 01 13-14* 

16 01 21* 

  

Jellemzően központi 
telephelyen 

valószínűsíthető az 
előfordulása. 

helyszínen 
történő 

keletkezése nem 
valószínűsíthető 

0,1 

szigetelőanyagokat és 
azbesztet tartalmazó 

építőanyag 

azbeszttartalmú 
szigetelőanyag  

egyéb szigetelőanyag, 
amely veszélyes 

anyagból áll vagy azokat 
tartalmaz  

azbesztet tartalmazó 
építőanyag 

17 

17 06 01* 

17 06 03* 

17 06 05* 

Épületbontásoknál 
fordulhat elő, 

szigetelőanyagként, 
főképp födémek, 

valamint közművek 
szigeteléseként. 

Előfordulása a 
beruházás 

kapcsán nem 
valószínűsíthető, 

esetleges 

0,1 

szerves oldószereket 
vagy más veszélyes 

anyagokat tartalmazó 
festék- és lakk-hulladék  

Festékes csomagolási 
hulladék 

08 

 

 

15 

08 01 11* 

08 01 13* 

08 01 15* 

15 01 10* 

Hídszerkezetek 
szigetelésének 

bontásából, valamint 
a műtárgyak, 
korlátjainak 

bevonatai, egyéb 
védőfestékek, 

szigetelő bevonatok 
felhordásából 
visszamaradó 

anyagok. 

Mennyisége nem 
becsülhető 

0,1 

A pontos mennyiségeket az engedélyezési terv mennyiség-kimutatása fogja tartalmazni.  
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Építésből származó hulladékok gyűjtése, kezelése  
A létesítés során keletkező építési hulladékok kezelése elkülönítetten kell, hogy történjen a 
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint.  

A kivitelező cég bevallásra a kötelezett a fentiek szerint, amennyiben a 440/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendeletben meghatározottnál nagyobb mennyiségű hulladék elhelyezését, 
ártalmatlanítását végzi a kivitelezés évében. 

Az inert hulladékok keletkezése a szükséges bontási munkálatok, valamint az építési fázis során 
keletkező „selejt anyagból” tevődik össze. A létesítmény jellegéből adódóan az inert hulladékok 
mennyisége az alapozás során történő felhasználásból adódóan minimális lesz. 

A beépítés előtt a hulladékot statikai és környezetvédelmi szakértői véleménnyel kell minősíteni 
az építési anyagként történő használhatóság, és a környezetre gyakorolt hatások meghatározása 
érdekében. 

A kommunális hulladékok keletkezése a létesítmények kialakításától, az alkalmazandó 
kivitelezési technológiáktól függően a teljes beruházási időszakban, a munkák ütemezésének 
megfelelően várható. Mennyiségük jelenlegi tervezési fázisban nem becsülhető. A folyékony 
kommunális hulladék erre rendszerezett higiéniás helységben, igény szerint vizes blokkban kerül 
megoldásra az ÁNTSZ előírásait is figyelembe véve. 

A szilárd kommunális hulladék megfelelő gyűjtésére a munkaterületen szabványos edényzetek 
kihelyezése szükséges. 

Az építés során keletkező hulladékot kizárólag engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek lehet 
átadni, illetve az engedéllyel rendelkező ártalmatlanítónak átadott hulladékot mindig 
bizonylatolni kell. A keletkező hulladékok jelentős része nem veszélyes hulladék. Ezek gyűjtését, 
elszállítását – átvevőhöz, területfeltöltésre, vagy kommunális lerakóra (szeméttelepre) – a 
környezet szennyezésének (pl. a porzásnak) megakadályozásával kell elvégezni. A nem veszélyes 
hulladékok közül az értékesíthetőket, hasznosíthatókat célszerű elkülönítetten gyűjteni, majd 
értékesíteni, hasznosítani. 

A veszélyes hulladékokkal való tevékenységet a 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendeletben 
előírtaknak megfelelően kell megoldani, vagyis gyűjtésük, szállításuk során a környezetet nem 
veszélyeztethetik, szennyezhetik. Ez vonatkozik a felvonulási, az anyagnyerő- és az építési 
területekre egyaránt. 

A veszélyes hulladékokat csak az átvételükre jogosult személyeknek, szervezeteknek szabad 
átadni. Gyűjtésüket az előírások szerint kell biztosítani. 

A keletkező veszélyes hulladék mennyiségének függvényében veszélyes hulladék tároló 
kialakítása szükséges a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő paraméterekkel.  

Közúton történő szállítást csak a hivatkozott rendeletben előírt jármű végezhet, melynek kísérő 
okmányában fel kell tüntetni a hulladék fajtáját, veszélyességi osztályát, a hulladék összetételét, 
stb.  

A hulladékok átadását részletesen dokumentálni kell, mely adatokat, információkat a 
használatbavételi engedélyezés kapcsán az illetékes Környezetvédelmi Hatóság bekérheti. 

 

4.10.5. Havária 

A gyűjtési, kezelési, átmeneti tárolási rendszer javasolt kialakítása esetében a hulladékok nem 
okoznak problémát környezetvédelmi szempontból. 
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5. KÖRNYEZETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS VÉDELMI 
INTÉZKEDÉSEK, VALAMINT A MONITORING JAVASLATOK 
ÖSSZEFOGLALÁSA 

5.1. Környezetvédelmi létesítmények és javaslatok 

5.1.1. Földtani közeg és talaj védelme 

Az engedélyezési terv kidolgozása során pontosítani kell a meliorált és öntözött területek 
esetleges érintettségével kapcsolatos adatszolgáltatást. El kell készíteni a talajvédelmi tervet, 
mely alapján a humuszmentési tervet szükséges kidolgozni. 

Az engedélyezési tervhez készített geotechnikai szakvélemény megállapításait át kell 
tanulmányozni, azokból le kell vonni a megfelelő következtetéseket a terület szennyezésre való 
érzékenysége szempontjából. Amennyiben szükséges, ezek alapján védelmi intézkedések 
javasolandók az építés, esetleg az üzemelés idejére. 

A tervezett út építése előtt organizációs tervet kell készítsen Vállalkozó, melyben megadja a 
szállítási útvonalakat, a célkitermelő helyeket, a depóniák helyeit, a veszélyes anyagok és 
hulladékok tervezett tároló helyeit. Az építés alatti környezetvédelmi tervben az építési fázis 
környezeti elemekre gyakorolt hatását kell bemutatni. Az organizációs tervet és az építés alatti 
környezetvédelmi tervet az illetékes környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtani jóváhagyás 
céljából. 

 

5.1.2. Felszín alatti vizek védelme 

Az engedélyezési tervhez készített geotechnikai szakvélemény megállapításait át kell 
tanulmányozni, azokból le kell vonni a megfelelő következtetéseket a terület szennyezésre való 
érzékenysége szempontjából. Amennyiben szükséges, ezek alapján védelmi intézkedések 
javasolandók az építés, esetleg az üzemelés idejére. 

Az útépítési engedélyezési tervek kidolgozása során a vízépítési tervek alapján engedélyt kell 
kérni az illetékes vízügyi hatóságtól a tervezett létesítményre. 

A kutak érintettségét az engedélyezési terv készítése során ellenőrizni szükséges, érintettség 
esetén a tulajdonossal egyeztetni kell. 

A tervezett út építése előtt organizációs tervet kell készítsen Vállalkozó, melyben megadja a 
szállítási útvonalakat, a célkitermelő helyeket, a depóniák helyeit, a veszélyes anyagok és 
hulladékok tervezett tároló helyeit. Az építés alatti környezetvédelmi tervben az építési fázis 
környezeti elemekre gyakorolt hatását kell bemutatni. Az organizációs tervet és az építés alatti 
környezetvédelmi tervet az illetékes környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtani jóváhagyás 
céljából. 
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5.1.3. Felszíni vizek védelme 

Az építés során figyelni kell arra, hogy a keresztezett Folyás patakban a vízmozgás lehetőleg 
ne legyen korlátozva, a víz átfolyása biztosítva legyen. Amennyiben az építés alatt a 
mederben munka folyik, úgy az építés befejeztével a medret helyre kell állítani. 

Építés alatt a keresztező vízfolyás vízminőségének megőrzésére figyelemmel kell lenni, a 
vízfolyás haváriás szennyeződésének elkerülése érdekében a Folyás patak közelében 
semmilyen típusú tároló hely vagy depónia nem létesíthető. 

A keresztezett vízfolyás medrének burkolását csak a műszakilag indokolt, feltétlenül 
szükséges mértékig környezet- és természetbarát anyaggal lehet elvégezni. 
 

Az esetleges kedvezőtlen hatások csökkenése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a 
következőkre: 

- Ár- vagy belvíz ne önthesse el az anyag- és munkagéptárolás helyét. 

- A megvalósítás időszakában a munkagépek tárolása, javítása csak kármentővel ellátott 
burkolt felületen történjen, vízfolyások közelében ilyet telepíteni tilos. 

- A munkagépekhez kapcsolódó üzemanyag-tároló kialakítása legyen szakszerű 
(szénhidrogénnek ellenálló padozat, kármentő, csapadéktól védett hely). 

- Az építési, illetve gépkarbantartási munkák során keletkező veszélyes hulladékok 
gyűjtése fajtánként elkülönítve, csapadéktól védett, fedett helyen történjen, vízzáró 
padozaton (üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely).  

- A humán kommunális igények korrekt kielégítését meg kell oldani, többek között a 
képződő szociális szennyvizek zárt gyűjtését, és az arra feljogosított folyékony 
hulladékkezelőnek való átadását biztosítani kell, a munkaterület végén WC-t kell 
elhelyezni. 

- Építésvezetőségi telephelyen káresemény bekövetkezésének valószínűsége miatt 
felitatásra alkalmas anyag (pl. homok, perlit) tárolását javasoljuk. 

Az útépítési engedélyezési terv részletesebben kidolgozott műszaki tartalmának megfelelően 
felül kell vizsgálni a felszíni vízre ható tényezők körét. (műtárgy mérete, korrekció 
szükségessége, stb.) 

Amennyiben a forgalmi vizsgálat aktualizálásra kerül, úgy át kell számolni a csapadékvízzel 
lemosódó szennyezőanyagok várható koncentrációját. 

Az útépítési engedélyezési tervek kidolgozása során a vízépítési tervek alapján vízjogi 
engedélyt kell kérni az illetékes vízügyi hatóságtól. 

A tervezett út építése előtt organizációs tervet kell készítsen Vállalkozó, melyben megadja a 
szállítási útvonalakat, a célkitermelő helyeket, a depóniák helyeit (vízfolyások mellé tilos), a 
veszélyes anyagok és hulladékok tervezett tároló helyeit.  

Az építés alatti környezetvédelmi tervben az építési fázis környezeti elemekre gyakorolt 
hatását kell bemutatni. Az organizációs tervet és az építés alatti környezetvédelmi tervet az 
illetékes környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtani jóváhagyás céljából. Az építés alatti 
környezetvédelmi tervnek tartalmaznia kell az építés fázisának a felszíni vízre ható, esetlegesen 
kedvezőtlen hatásait és azok elkerülésének, mérséklésének lehetőségeit. 



Szada-Veresegyház nyugati elkerülő út Pomosus Kft. 
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció  
Műszaki leírás 2017. június 

- 204 - 

5.1.4. Levegőtisztaság-védelem 

Az elvégzett számítások alapján a vizsgált fejlesztés üzemelési időszakban nem fog 
levegőtisztaság-védelmi konfliktussal járni. Azonban az építési, kivitelezési tevékenység 
levegőszennyezése a munkaterületeken és környezetükben várhatóan terhelő lesz, továbbá 
magas lehet az érintett lakóingatlanok száma is. A szállítási tevékenység vizsgálata alapján 
nagyobb terhelésekre nem számítunk, de általános tapasztalat, hogy az építkezések ideje alatt az 
emberek nagyon kellemetlenül élik meg a beszállítások okozta többletterheléseket. Ennek 
megfelelően az alábbi védelmi intézkedések, javaslatok pontos betartását, és betartatását 
indokoltnak tartjuk. 

- a kivitelezés ideje alatt tilos az olyan mértékű levegő- és bűzterhelés okozása, amely 
tartósan határértéktúllépéseket eredményez az építési terület és a szállítási útvonalak 
szűk, tengelytől mért 50 méteres környezetében; 

- legalább EURO2, EPA Tier II, EU Stage II besorolású, vagy ezekkel egyenértékű, vagy 
jobb besorolású motorokkal rendelkező munkagépek és szállítójárművek alkalmazása, az 
ezeknél régebbi típusú motorokkal rendelkező munkagépek és szállítójárművek 
várhatóan magasabb károsanyag kibocsájtásúak, így alkalmazásuk nem megengedhető; 

- amely munkagépek alkalmasak közúti közlekedésre is, úgy kizárólag érvényes forgalmi 
engedéllyel rendelkező munkagépek alkalmazása, amely gépek nem alkalmasak közúti 
közlekedésre, úgy rendelkezzenek a megfelelő vonatkozó engedélyekkel, 
tanúsítványokkal, amelyek bizonyítják, hogy a károsanyag kibocsátásuk a megengedett 
szintet nem lépi túl; 

- a munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell; 

- a kivitelezési munkálatok során – beleértve az anyagok, hulladékok tárolását is – a 
porterhelést a minimálisra kell csökkenteni; 

- a földművet megfelelő időközönként – a technológiai utasításban rögzítettek szerint – 
locsolni szükséges, amennyiben a földmű már megfelelően konszolidálódott, és nem 
szükséges a technológiai utasítás szerinti locsolás, ugyanakkor csak hetekkel, hónapokkal 
később van ütemezve a CKT réteg beépítése, úgy a kiporzás elleni védelem érdekében 
további locsolás szükséges, amennyiben 

- 5 napnál régebb óta nem volt csapadékesemény, 

- szeles idő várható; 

- nagyobb mennyiségű deponált földanyagot fedni, vagy locsolni szükséges, amennyiben 

- 100 méteres távolságban található a közelében lakóterület, tanya, vagy művelt 
mezőgazdasági terület, 

- 5 napnál régebb óta nem volt csapadékesemény, 

- szeles idő várható; 

- amennyiben valamely szakaszon meszes talajstabilizáció szükséges, úgy az csak 
szélcsendes időjárás esetében végezhető el; 

- a földművek rézsűfelületeit lehetőség szerint minél korábban szükséges humuszréteggel 
fedni, a kiporzás elleni védelem érdekében; 

- amennyiben lehetséges, úgy a vasúti szállítások választása a közúti helyett; 
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- az anyagszállító tehergépjárművek platóit minden esetben fedni szükséges; 

- a beszállítások idején, száraz időben (5 napja csapadékmentes időjárás), a burkolatlan 
szállítási utakon naponta locsolni szükséges, ahol az úttengelytől számítva 25 méteren 
belül található lakóépület; 

Az organizációs terv és a kivitelezői géppark ismeretében javasoljuk továbbá, hogy 

- a leendő Kivitelező készítsen építés alatti környezetvédelmi tervet, amelynek legyen 
része egy minden munkafázisra kiterjedő levegőtisztaság-védelmi szakvélemény is. 

A levegőtisztaság-védelmi szakvéleményben a leendő Kivitelező a lehető legpontosabban 
határozza meg az építés munkafázisai során a munkaterületek és környezetük, valamint a 
végleges szállítási útvonalak mentén kialakuló levegőterheléseket. Az építés alatti 
környezetvédelmi tervet a területileg illetékes Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztályának/Osztályának kell benyújtani jóváhagyásra. 

A fenti védelmi intézkedések a javasolt építés alatti környezetvédelmi terv leendő vizsgálatai 
alapján felülvizsgálandóak. A pontos és végleges védelmi intézkedéseket az építés alatti 
környezetvédelmi tervben szükséges megadni. A fent leírt javaslatokat a jelenleg rendelkezésre 
álló adatok alapján adtuk meg. 

Az építkezések munkaterületein, és környezetükben a légszennyezés ideiglenes, és egy-egy 
területen, szakaszon viszonylag rövid ideig terhelő. Így még ha határérték közeli, vagy azt 
meghaladó terhelés is adódik egy-egy ingatlan területén, az könnyebben elviselhető. A felsorolt 
védelmi intézkedések mellett, amelyek betartásáért a Kivitelező fog felelni, várhatóan tartós és 
magasabb határérték túllépésekre nem kell számítani. 

 

5.1.5. Élővilág-védelem: Növény- és állatvilág 

- A megvalósítás során törekedni kell arra, hogy csak az útpálya közvetlen sávján, kizárólag 
a kisajátítási határon belül történjenek munkálatok, a zavarás és a szomszédos élőhelyek 
károsításának elkerülése érdekében.  

- A tervezési szakasz vonalába eső, vagy a környezetében lévő „ex lege” védett 
területeken, ökológiai hálózatba tartozó területen és egyéb, természetszerű 
állapotú területeken még időlegesen sem alakítható ki felvonulási-, építési-, 
törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt lerakat vagy depónia, 
illetve nem létesíthető anyagnyerőhely. 

- A jelenlegi tervezési fázisban megszerkesztett nyomvonal érinti az „ex lege” láp nyugati 
szélét. Az engedélyezési terv során – amennyiben műszakilag lehetséges – próbálják 
kerülni min. 10 m-es távolságban az ex lege lápot. 

- A vizes élőhelyekhez kötődő védett és közösségi jelentőségű fajok védelme érdekében 
a kivitelezés során a keresztező vízfolyások vízminőségének megőrzésére figyelemmel 
kell lenni, a vízfolyások haváriás szennyeződésének elkerülése érdekében a vízfolyások 
közelében semmilyen típusú tároló hely vagy depónia nem létesíthető. 

- A keresztezett vízfolyás medrének burkolását csak a műszakilag indokolt, feltétlenül 
szükséges mértékig környezet- és természetbarát anyaggal lehet elvégezni. 

- A tervezett nyomvonalon az állatvilág védelme érdekében kizárólag augusztus 1. – 
március 1. között végezhető cserjeirtás, fakitermelés, gyephántás.  

- A tervezési szakasz közelében az ex lege láp madárvilágának védelme érdekében a 
szaporodási periódusban munkavégzési korlátozás szükséges. Ennek érdekében 
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e területen március 1. – május 15. között nem lehet jelentős zajjal járó földmunkát 
végezni. Jelentősebb földmunkavégzés időszakos tiltására kijelölt szakasz: 

3+900 – 4+150 km sz. között 

- A tervezési szakasz közelébe eső és a kivitelezési munkák miatt megszűnő partifecske 
és gyurgyalag telep helyett a kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább egy 
évvel a beruházástól biztonságos távolságban újabb partfalat kell kialakítani. Az 
új partfal kialakítására javasolt helyszín a közelben található homokbánya művelésből 
kivont, bolygatással nem érintett partfalszakasza. Ezen a területen már korábban is 
kialakult fészkelő telep, tehát alkalmas helyszín az áttelepülésre. 

- A tervezett fejlesztés közvetlen hatásterületén, a vizes élőhelyeken és belvizeken a 
kétéltűek, hüllők védelme érdekében a szaporodási periódusban munkavégzési 
korlátozás szükséges. Ennek érdekében e területeken március 1. – június 15. között 
nem lehet földmunkát végezni (amennyiben az alapvető területrendezés már 
megtörtént és vizes élőhelyek nincsenek, a megkezdett munka ezen időszakban 
folytatható). Ha a száraz időjárás miatt nem alakulnak ki tócsák, időszakos kiöntések, 
akkor ezen időszakban a potenciális élőhelyeken a munkát a természetvédelmi 
területkezelővel előzetesen konzultálva lehet folytatni, illetve az időbeli korlátozást 
feloldani. Időszakos tiltására kijelölt szakasz: 

3+900 – 4+150 km sz. között 

- Az építési tevékenységek során keletkező meredek falú mélyedéseket (pl. 
munkaárkok) nem szabad több napig fedetlenül hagyni, mert az a kisemlősök, 
kétéltűek egyedeinek pusztulását okozhatja. E mélyedések betöltése, földmunkái során 
meg kell arról győződni, hogy nincsenek-e beléjük hullott állatok, s a munkát csak ezek 
kimentése után szabad folytatni. A rendszeres, min. 3 naponként végzett kimentés 
után a kivitelezéssel érintett területtől legalább 100 m távolságra kell 
gondoskodni az egyedek természetszerű élőhelyen való elhelyezéséről. 

- A kivitelezés alatt gondoskodni kell az átmenetileg igénybe vett területeken rendszeres 
kaszálásról a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása 
érdekében, legalább évente 2 alkalommal a telepítés utáni első 3 évben. 

- A rézsűk, töltések gyepesítése során kerülni kell a tájidegen fajok, mint a vörös 
csenkesz (Festuca rubra), olaszperje (Lolium multiflorum) stb. alkalmazását, helyette 
(termőhelytől függően) a réti csenkesz (Festuca pratensis), nádképű csenkesz (Festuca 
arundinacea), angol perje (Lolium perenne), réti perje (Poa pratensis), barázdált csenkesz 
(Festuca rupicola), sziki csenkesz (Festuca pseudovina), ecsetpázsit (Alopecurus 
pratensis) alkalmazása javasolt. 

- A teljes tervezési területen az elkerülő úthoz kapcsolódó fásításokban és 
növénykiültetésekben törekedni kell a tájra jellemző, őshonos növényfajok/fajták 
alkalmazására. Ettől csak speciális esetben, természetvédelmi érdekeket szolgáló 
célból lehet eltérni. A kiültetési tervnél külön figyelembe kell venni, hogy olyan 
fajok/fajták ne kerüljenek a telepítendő növények közé, amelyek Magyarországon 
inváziósnak minősülnek (ezek felsorolását a KvVM Természetvédelmi Hivatalának 
Tanulmánykötetei 9. inváziós neofitonok c. táblázata tartalmazza. A kiültetési tervet az 
elsőfokú hatósággal és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal véleményeztetni kell. 

- A megvalósítás során konzultációra van szükség a területileg illetékes Duna-
Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel és a Természetvédelmi 
Őrszolgálattal. Az „ex lege” terület közelében végzett egyes részmunkálatok 
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megkezdése előtt a természeti károk minimalizálása érdekében az Igazgatóság 
munkatársaival terepi egyeztetést kell tartani. 

 

5.1.6. Épített környezet védelme 

Építés alatt a lehetőségekhez mérten kerülni kell a lakott területeken, vagy annak közelében 
történő nagy volumenű szállításokat. 

A tervezés jelenlegi fázisában nem ismertek még az anyagnyerőhelyek, depóniák helyei, 
organizációs kérdések, szállítási útvonalak. Ezek kijelölésénél az esetleges lelőhelyekre, valamint 
a védett értékekre tekintettel kell lenni. Általánosságban törekedni kell arra, hogy a szállítások a 
meglévő földművön történjenek hosszirányban, ezáltal a települések belterületi részei 
elkerülhetők.  

A régészeti örökség védelme érdekében különös gonddal kell eljárni az építési és művelési ág 
változások kapcsán, mivel bármilyen, a föld felszíne alá mélyedő kivitelezési munkával 
elpusztulhatnak a régészeti örökség elemei. Minden 30 cm-nél mélyebb földmunkával járó 
tevékenység engedélyköteles.  

Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is 
törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. Ha bár milyen tevékenység 
során váratlan régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (kivitelező, beruházó) az 
örökségvédelmi törvény értelmében köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, és az emlék 
vagy lelet előkerülését az önkormányzat jegyzőjének és a területileg illetékes múzeumnak 
haladéktalanul jelenteni, és a helyszín, valamint a lelet őrzéséről gondoskodni.  

A kulturális örökség elemeit tudományos módszerekkel kell felkutatni, számba venni, értékelni, 
az utókor számára megőrizni és hozzáférhetővé tenni. 

Amennyiben a hivatkozott jogszabály alapján a Beruházás nagyberuházásnak minősül, úgy el 
kell készíteni az Előzetes Régészeti Dokumentációt. A dokumentációt az első engedélyezéssel 
járó tervfázis során kell kidolgozni. 

A régészeti érintettségek a jövőben készülő régészeti dokumentációk alapján felülvizsgálandók. 

A tervezett nyomvonalat a településrendezési tervekbe vissza kell vezetni. 

A Kivitelező által elkészített Organizációs terv alapján az Építés alatti környezetvédelmi 
terv feladata annak vizsgálata, hogy a szállítási útvonalak kijelölése a települések művi értékeinek 
elkerülésével történt-e. 

Az építkezés megkezdése ellőtt szükséges az ismert régészeti lelőhelyek feltárása, 
védelembe helyezése. 

Amennyiben lakott terület érintésével történik jelentős volumenű szállítás, úgy célszerű az 
érintett útszakaszról és a környezetében lévő épületekről állapotfelvételt készíteni. Az építést 
megelőzően a területek megszerzéséről gondoskodni kell. 

 

5.1.7. Tájvédelem 

Az építési engedélyezési terv részeként Növénytelepítési tervet kell készíteni, melyet 
Beruházóval, Kezelővel és Hatósággal is egyeztetni szükséges. 
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5.1.8. Zaj- és rezgésvédelem 

A fejlesztés kapcsán, az elvégzett vizsgálatok alapján az alábbi védelmi intézkedéseket tatjuk 
indokoltnak a beruházás hatásterületén (közvetlen+közvetett). A védelmi intézkedések bővebb 
indoklása a vonatkozó fejezetekben található. 

 

Zajvédelmi domb és zajvédőfal a Szent Jakab utca és Rét utca lakóházainak védelmére 

A tervezett úttal párhuzamosan a ~3+280 – 4+000 km sz. között a tervezett elkerülő út por- és 
zajszennyezésének mérséklése érdekében egy 5 méter magas töltés került betervezésre. Egyúttal 
javasoljuk a tervezett domb terhelést csökkentő hatásának fokozása, és tájba illesztése érdekében 
növénytelepítést alkalmazni. 

A létesülő töltésen felül, annak érdekében, hogy a jelenlegi állapotban fennálló zajkomfort 
megmaradhasson és a zajterhelés ne növekedjen igen nagy mértékben az érintett lakóingatlanok 
esetében, a 3+275 és ~4+000 km szelvények között kb. 725 méter hosszú, 2- 3 méter magas 
(útpálya szintjétől mérten) elnyelő kivitelű zajárnyékoló fal kiépítését javasoljuk. A zajfal pontos 
hosszát és magasságát az engedélyezési terv fázisában rendelkezésre álló 3 dimenziós 
terepmodell és útépítési tervek alapján elvégezhető akusztikai felülvizsgálatban szükséges 
megadni. 

 

Sebesség csökkentés 

Az elkerülő úton javasoljuk a vasúti átjáró előtt, a ~4+200 km szelvényben 50 km/órás 
sebességkorlátozó tábla kihelyezését. A pontos szelvény meghatározást a szintbeli vasúti átjáróra 
tekintettel a forgalomtechnikai tervezőnek szükséges meghatározni. A sebesség csökkentés a 
Patak utca csomópontjáig lenne szükséges. Amennyiben a bemutatott szakaszon nem lehetséges 
a sebesség csökkentés, úgy egy 2- 3 méter magas (útpálya szintjétől mérten) zajvédőfal telepítése 
indokolt. A fal elhelyezésének pontos szelvényeit a vasúti és közúti rálátási háromszögek 
kiszerkesztése után lehetséges megadni, amelyet az útépítési szaktervezőnek szükséges megadni. 
A zajfal pontos hosszát és magasságát az engedélyezési terv fázisában rendelkezésre álló 3 
dimenziós terepmodell és útépítési tervek alapján elvégezhető akusztikai felülvizsgálatban 
szükséges pontosítani. 

 

Annak érdekében, hogy a Daru utcai határérték túllépések megszűnjenek, a fentieken túl még 
szükségesnek ítéljük a Patak utca forgalmát csökkenteni, amelyhez a forgalomtechnikáért felelős 
tervezőt szükséges bevonni. 

 

Távlati lakóterületek zajvédelme 

A hatályos rendezési tervek alapján több lakóterülettel vagy lakóház elhelyezésére alkalmas 
területtel (pl. vegyes terület) is határos a tervezett nyomvonal. Annak érdekében, hogy távlatban 
teljesüljenek – beépítés esetén is – a vonatkozó zajvédelmi határértékek, javasoljuk a területek 
határát a szabályozási tervben az út zajvédelmi védőtávolságának vonalában módosítani, vagy a 
határértékek tartásához szükséges zajvédelemről gondoskodni. Jelen esetben a határérték 
mínusz 3 dB-es értékhez tartozó isophone görbével javasoljuk definiálni a védőtávolságot. 
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A javaslat abban álló, hogy az érintett távlati fejlesztési területek esetében a védőtávolságon belül 
ne tervezzenek zajvédelmi szempontból védendő helyiséggel rendelkező épületet vagy 
gondoskodjanak előzetesen a zajvédelemről (pl. zajárnyékoló fal építése). 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelet 5. § (1) a pont alapján zajvédelmi szempontból védendő 
épületnek minősül, amelyekben legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési határértékű helyiség 
található, amelyek a következők: 

- Könyvtári olvasóterem; 

- Orvosi vizsgáló helyiség; 

- Kórtermek és betegszobák; 

- Tantermek, előadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató termek, 
hálóhelyiségek bölcsődékben és óvodákban; 

- Lakószobák lakóépületekben; 

- Lakószobák szállodákban és szálló jellegű épületekben; 

- Étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületekben. 

Tehát a meghatározott védőtávolságon (éjszakai határérték mínusz 3 dB-es érték teljesüléséhez 
tartozó isophone görbe távolság a nyomvonaltól) belül előzetes zajcsökkentés nélkül nem 
javasoljuk a felsorolt helyiségeket tartalmazó beépítés megvalósítását. 

Kihangsúlyozzuk, hogy a meghatározott védőtávolság a forgalmi előrebecslésre alapozott 
zajvédelmi modellezés eredménye, amely jelentős bizonytalanságokat tartalmaz. Ennek 
megfelelően az engedélyezési terv szintjén pontosítani szükséges a védőtávolságokat és a 
beépítés előtt a számítások igazolására forgalomszámlálással egybekötött közúti zajméréssel is 
javasolt ellenőrizni a határértékek teljesülését. Amennyiben a zajmérés során a határértékeket 
megközelítő eredmény adódik, úgy javasoljuk a védőtávolság akusztikai felülvizsgálatát, szükség 
esetén növelését.  

Az alábbi lakóterületek esetében kérjük ennek figyelembevételét. 

Szada lakóterület 

Szada településen az út jobb oldalán a 2+688 és a 3+342 km sz. között a nyomvonal megközelít 
egy Lke kertvárosias lakóterületet, amelynek távolsága a nyomvonaltól mintegy 71 méter. A 
területen jelenleg nem helyezkednek el a helyszíni bejárás (2016. ősz) alapján lakóépületek. 

Veresegyház lakóterület 

A vasútvonal és a Patak utca keresztezése között a nyomvonal a jobb oldalán egy Lke 
(kertvárosias lakóterület) van kijelölve, azonban jelenleg nem található védendő ingatlan a 
területen (hrsz. Veresegyház 2549/6, 2549/7, 2549/8). 

Tekintettel a lakóterület közelségére, itt a teljes lakóterület beleesne a védőtávolságba, 
hiszen a Daru utca lakóházai esetében eléri a zajterhelés a határértéket. Ennek 
megfelelően az út melletti lakóterületen zajvédelmi szempontból védendő épület nem 
helyezhető el.  

Veresegyház vegyes terület (Csonkás-fürdő) 

A nyomvonal keresztezi a 2102 j. Csomádi utat, majd jobb kéz felől szomszédos a Vt-5 jelű 
településközpont vegyes terület építési övezettel (a Csonkás-fürdőn tervezett vegyes funkciójú 
területek) a ~6+590 km szelvényig, valamint a Kjz-2 jelű különleges építési övezet területével (a 



Szada-Veresegyház nyugati elkerülő út Pomosus Kft. 
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció  
Műszaki leírás 2017. június 

- 210 - 

Csonkás-fürdőn tervezett jelentős zöldfelületet igénylő intézmények területe) a ~6+850 km 
szelvényig. 

Csomád 

A nyomvonal közvetlenül nem érinti Csomád település közigazgatási területét, azonban 
kiemeljük, hogy a 6+900 és a 7+100 km szelvények között a nyomvonal mintegy 86 méterre 
megközelíti az Lf-1 és Lf-2 övezetbe sorolt falusias lakóterületeit. 
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Őrbottyán 

A tervezett út a 2103 j. összekötő útra köt ki, amely tovább halad Őrbottyán településre. Ki kell 
emelni, hogy a szabályozási terven Őrbottyán külterületén Nyárjas településrészen a 2103 j. 
összekötő út bal oldalán távlati Lke övezetbe sorolt lakóterület került kijelölésre. A közvetett 
hatások vizsgálatánál a távlati lakóterület zajvédelmi érintettsége és vizsgálata bemutatásra került. 
A tervezett lakóterület beépítése során vizsgálni kell a 2103 j. összekötő út forgalmából adódó 
zajterhelést. Jelen vizsgálatban azt adjuk meg, hogy a tervezett elkerülő út forgalomba 
helyezésével várhatóan mennyire nő meg a zajterhelés, illetve, hogy jelenleg milyen széles sávban 
van zajvédelmi határérték túllépés. A beépítésre vonatkozó védőtávolságra csak irányadó 
javaslatot tudunk tenni, amelyet a beépítés előtt javasoljuk felülvizsgálni, mivel a terület a jelen 
tervezést tárgyát képező út közvetett hatásterületén van, ahol a forgalmi adatok nagy 
bizonytalansággal terheltek, így jelen lakóterület esetében a védőtávolságra vonatkozó 
javaslatunk csak a figyelem felhívását célozza. 

 

A dokumentáció összeállítása során elvégzett vizsgálatok alapján az alábbi védelmi 
intézkedéseket javasoljuk. 

- A forgalmi vizsgálat során elkészítésre került egy olyan változat, amelyben 30 km/óra 
sebességkorlátozás, valamint a 3,5 tonna feletti tömegű járművek behajtásának a 
korlátozása is be volt állítva. A forgalom ennek hatására jelentős mértékben lecsökkent. 
Javasoljuk megvizsgálni ezen beavatkozások alkalmazhatóságát, valamint további 
forgalomcsökkentő beavatkozások kidolgozását. 

- Monitoring mérések végzését a következő fejezetben bemutatottak szerint. 

Megjegyezzük, hogy a forgalomtechnikai beavatkozások és sebesség csökkentésére 
vonatkozóan elkészült forgalmi vizsgálat azt mutatta, hogy a tervezett úton jellemzően csökken 
a forgalom és Veresegyház esetében pedig a Fő út tehermentesítése nem történik meg, hanem 
kismértékben magasabb forgalmak is adódnak. Ennek megfelelően a végleges forgalomtechnikai 
megoldások nagyban érinthetik a tervezett létesítmény zajvédelmén túl a projekt tehermentesítő 
hatását is. 
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5.2. Környezetvédelmi monitoring javaslatok 

5.2.1. Földtani közeg és talaj védelme 

Szükségesnek tartjuk azonban a munkagépek és az üzemanyag tárolók ideiglenes 
tároló/telep helyén ellenőrizni azt, hogy a tárolásra, üzemanyagtöltésre kijelölt terület 
milyen mértékben szennyeződik el. A kijelölt terület rekultivációja előtt egy alkalommal, több 
kijelölt ponton a következő paraméterek megvizsgálása szükséges minimálisan a földtani 
közegből, illetve a talajvízből: 

TPH-GC, ólom, réz, cink, kadmium 

Javasoljuk, hogy az organizációs terv ismeretében, a Kivitelező készítsen építés alatti 
környezetvédelmi tervet, melyben a helyszínek konkrét megjelölésével és a helyszínek 
funkciójának megadásával a monitorozás tervét elkészíti. Amennyiben az eredmények 
szennyezést igazolnak, a területet a szennyeződéstől mentesíteni kell. 

 

5.2.2. Felszín alatti vizek védelme 

Szükségesnek tartjuk azonban a munkagépek és az üzemanyag tárolók ideiglenes 
tároló/telep helyén ellenőrizni azt, hogy a tárolásra, üzemanyagtöltésre kijelölt terület 
milyen mértékben szennyeződik el. A kijelölt terület rekultivációja előtt egy alkalommal, több 
kijelölt ponton a következő paraméterek megvizsgálása szükséges minimálisan a földtani 
közegből, illetve a talajvízből: 

TPH-GC, ólom, réz, cink, kadmium 

Javasoljuk, hogy az organizációs terv ismeretében, a Kivitelező készítsen építés alatti 
környezetvédelmi tervet, melyben a helyszínek konkrét megjelölésével és a helyszínek 
funkciójának megadásával a monitorozás tervét elkészíti. Amennyiben az eredmények 
szennyezést igazolnak, a területet a szennyeződéstől mentesíteni kell. 

 

5.2.3. Levegőtisztaság-védelem 

Mivel kritikus esetekben adódhatnak magasabb levegőterhelések lakóingatlanok előtt az építési, 
kivitelezési időszakban, így javasoljuk, hogy a leendő Kivitelező által készítendő építés alatti 
környezetvédelmi tervben legyen megvizsgálva 

- levegőminőségi monitoring mérések végzésének lehetősége is (legterhelőbb 
munkafolyamatok alatt, építés alatti folyamatos mérések a munkaterületekhez, szállítási 
útvonalakhoz legközelebb eső ingatlanok előtt). 

Amennyiben a monitoring mérések alkalmával határérték túllépések észlelhetők, úgy megfelelő 
munkaszervezési, vagy technológiai védelmi intézkedéssel szükséges beavatkozni, amelyekért a 
leendő Kivitelező felel. A monitoring vizsgálat kritériumait az építés alatti környezetvédelmi 
tervben szükséges véglegesíteni, amennyiben az ott elvégzett vizsgálatok is indokoltnak tartják 
a monitoring méréseket. 
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Építés alatti monitoring javaslatok 

- Veresegyház, Rét utca legközelebbi lakóháza előtt, a 3+500 km sz. környezetében; 

- Veresegyház, Daru utca legközelebbi lakóháza előtt, a 4+400 km sz. környezetében; 

- Csomád elkerülőhöz legközelebbi lakóháza előtt, (Csomád Táncsics út) a 7+000 km sz. 
környezetében. 

Amennyiben az építés alatti környezetvédelmi terv alapján a szállítási útvonalak mentén 
láthatóan megnövekedne a légszennyező anyag terhelés bármely lakott terület környezetében, 
abban az esetben javasoljuk a szállítási forgalom időszakára monitoring pont kijelölését is.  

A javasolt építés alatti mérési pontokat a kivitelező organizációs tervének ismeretében felül kell 
vizsgálni. 

Javasoljuk, hogy lakossági panasz esetén kerüljön sor a panasz dokumentált szabványos méréssel 
való haladéktalan kivizsgálására.  

 

5.2.4. Élővilág-védelem: Növény- és állatvilág 

A tervezett fejlesztéshez kapcsolódóan biológiai monitoring vizsgálatokat javasolt végezni. 
Biológiai monitoring vizsgálatok a kivitelező megbízásából a kivitelezést megelőzően 
(alapállapot), a kivitelezési munkák alatt és az üzemelés első évében, legalább 3 alkalommal 
szükséges végezni. A biológiai monitoringnak az elkerülő út nyomán fellépő elütéseken és a 
gyomosodáson kívül a legnagyobb hatásviselő élőlénycsoportokra, nevezetesen a madarakra kell 
kiterjednie.  

Ornitológiai monitoring 

A monitorozás célja megállapítani, hogy az elkerülő út megépítésével és üzemeltetésével hogyan 
változik a magas természeti értékű fészkelő és vonuló madárállomány mennyisége, térbeli 
elrendeződése. A magas természeti értékű fészkelő és vonuló madárfajokon értendők a 
fokozottan védett, továbbá bármely, egyedi – megfelelő szakmai indoklással ellátott – hatósági 
döntés révén kiemelt természetvédelmi jelentőségűnek ítélt védett madár fészkelő-közösséget, 
élőhelyüket tekintve rendszerint kiemelt természetvédelmi jelentőségű területen (általában 
védett természeti területen, beleértve az ex lege védett természeti területeket is, de egyedi döntés 
alapján ez lehet természeti terület, vagy területi kategóriába nem sorolt terület is). 

Az ornitológiai monitoring vizsgálatokkal érintett terület a pályatest mindkét oldalán, attól max. 
500 m-es távolságban javasolt kijelölni. A monitoring területen ponthálózatot kell kijelölni 300 
méteres ponttávolsággal. Minden egyes felmérési időszakban random szelekcióval ki kell a 
ponthálózat pontjainak legalább 30%-át választani. A monitoring pontok körül 50 méter sugarú 
körben a 10 perc alatt látott és/vagy hallott madarak kell adatlapra az észlelés pontos helyével, 
példány nemével, viselkedésével feljegyezni. Ezek alapján – ismerve az élőhely szerkezetet – 
becsülhető a teljes felmérési területen költő párok száma, ellenőrizhető az egész területre 
vonatkozó fajösszetétellel és egyedszámmal kapcsolatos változások. 

A monitoring pontok felmérését évente két alkalommal, a tavaszi és őszi vonulási időszakban 
kell elvégezni.  

Az ornitológiailag monitorozott élőhelyekről élőhely térképet kell készíteni, a Nemzeti 
Biodiverzitás-monitorozó Rendszer módszertana (2011) szerint. Az élőhely-térképezést 3 
évente célszerű megismételni, első élőhely térkép az ornitológiai alapállapot-felvétellel egy 
időben készül. Az élőhely-térképezés célja: segíti azon madárállomány-változások kiszűrését, 
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amelyek nem az elkerülő út hatására következtek be, hanem egyéb, attól független élőhely 
változások következtében. 

55. táblázat Az ornitológiailag monitoring javasolt helyszínei 

Km. szelvény 

3+400 –4+200 km sz. között 

 

A monitoring vizsgálatokat kellő szakmai referenciával rendelkező biológus (ornitológus) 
szakember végezheti. 

Gyomosodási vizsgálat 

Cél: megállapítani, hogy az elkerülő út megépítésével és üzemeltetésével milyen ütemben 
jelennek meg a kivitelezés alatt a kisajátítási területen és közvetlen környezetében az inváziós és 
egyéb jövevény növényfajok, valamint hogyan változik a nyomvonal mellett hatásukra a magas 
természeti értékű növényzet. Továbbá információt szolgáltat az igénybe vett területeken a 
kaszálás és egyéb, inváziós fajok elleni védekezési eljárások megtervezéséhez, kivitelezéséhez a 
gyomosodás megakadályozása érdekében.  

A gyomosodási vizsgálatot legalább 3 éven át, évente két alkalommal (július és október) kell 
végezni. A vizsgálatot a kivitelezés alatt az elkerülő út tengelyétől számított 150 méteres 
távolságig javasolt végezni. Az inváziós és jövevény növényfajok mintavételezésénél fajtól 
függően változik az optimális mintavételezési mód, a kijelölt területen a populáció tömegességét 
kell figyelemmel kísérni, vagy pontos egyedszámlálással, vagy tömegesség becsléssel, area-
térképezéssel, stb. Az inváziós növényfajokkal fertőzött magas természeti értékű növényzetben 
cönológiai felvételeket kell készíteni a „magas természeti értékű növényzet és védett növény 
monitoring” fejezet szerint. 

56. táblázat A gyomosodási vizsgálat javasolt helyszínei 

Km. szelvény 

3+900 – 4+150 km sz. között 

 

A monitoring vizsgálatokat kellő szakmai referenciával rendelkező biológus (botanikus) 
szakember végezheti. 

Elütések vizsgálata 

A nyomvonal természetvédelmi szempontból legkritikusabb szakaszainak felderítésére az út 
felett átrepülő, vagy az úton táplálkozó, illetve minden egyéb, az úttesten áthaladó gerinces állat 
az elütésének, gázolásának, taposásának monitorozására van szükség az üzembe helyezés utáni 
első 3 évben, évenként 6 alkalommal, a tavaszi és őszi vonulási időszakban a kijelölt 
helyszíneken.  

A monitorozás célja felderíteni az elütések szempontjából legkritikusabb szakaszokat, az ott 
megvalósítandó természetvédelmi intézkedések tervezhetősége érdekében. Ilyenek lehetnek új 
béka- és egyéb átjárók, madárriasztó berendezések, az utat kísérő növényzet, sövény, stb. 
struktúrájának megváltoztatása, stb. 

Az elütés felmérésére nincsen kidolgozott hazai protokoll, ezért a kijelölt szakaszokon, a 
nyomvonal két oldalán gyalogos bejárással kell talajt és a növényzetet szemrevételezéssel 
vizsgálni a tetemek keresése céljából. A felmérés alapvetően a nyomvonalon és közvetlen 
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környezetében elpusztult gerinces fauna felmérésére irányul, de javasolt összegyűjteni a jó 
megtartású, határozásra alkalmas rovartetemeket is. A tetemeket a vizuális megfigyelés során 
helyben kell meghatározni. Abban az esetben, ha a tetemek fajszintű azonosítása nem lehetséges 
megfigyelés útján, az egyedekről digitális fénykép dokumentáció kell készíteni, amely specialisták 
által kerül azonosításra. A kérdéses esetekben javasolt az állatok (rovar) begyűjtésre a későbbi 
meghatározás céljából. 

A későbbi ellenőrzés, visszakeresés és kiértékelés miatt a bejárás során talált tetemek helyének 
koordinátáját GPS-szel (Global Positioning System) kell meghatározni. Továbbá adatlapon kell 
rögzíteni, amennyiben lehetséges a tetem faját, nemét, korát (juv., imm., ad.), egyedszámát, 
maradvány állapotát (1: egyértelműen azonosítható, 2: nagy valószínűséggel azonosítható, 3: 
bizonytalan), pusztulás okát (ütközés, taposás stb.), pusztulás okának felismerhetőségét 
(nyomok jól láthatók, nyomok nem jól láthatók). A tetemekről és azok közvetlen környezetéről 
digitális fényképfelvételt kell készíteni. Ezek mind hasznos információt szolgáltathatnak az egyes 
állatcsoportokat veszélyeztető hatások értékelésénél. Az eredményeket térképen kell ábrázolni. 
Tömeges elütés esetén, pl. kétéltűek a szaporodási időszakban, területegységre vonatkoztatva 
kell megadni az elütött állatok sűrűségét. Ez a monitorozás feltárhatja új ökológiai átjárók 
létesítésének szükségességét is. Három év alatt kiderülnek a legkritikusabb helyek és az elütések 
éves időbeli dinamikájáról is elegendő információ áll rendelkezésre. Ettől fogva a hosszú távú 
monitorozás csak a legkritikusabb szakaszokra koncentrál, ezeken viszont folytatólagos, nincs 
időbeli határa. A legkritikusabb szakaszokat az első három év anyagai alapján a természetvédelmi 
hatóság választja ki, megfelelő szakmai indokolás kíséretében. Szakmai indokolással a 
monitorozás bármely egyéb szakaszon felújíttatható pl. jelentős élőhely-változás esetén. A védett 
természeti területeken, vagy azok 1 kilométeres közelségében áthaladó szakaszok hosszú távú 
monitorozás alatt maradnak.  

57. táblázat Az elütés vizsgálat javasolt helyszínei 

Km. szelvény 

3+700 – 4+600 km sz. között 

 

Az elütés vizsgálatokat kellő szakmai referenciával rendelkező biológus szakember végezheti. 

 

5.2.5. Zaj- és rezgésvédelem 

Javasoljuk, hogy későbbi tervfázisok alkalmával, pontosodott géppark, illetve organizáció esetén 
legyen megvizsgálva a monitoring mérések szükségessége. 

 

Javasolt építés alatti monitoring 

A munkaterületen történő építés során fontos figyelemmel kísérni a vonatkozó egészségügyi 
határértékek betartásának tényét, ezért a nyomvonalhoz (várható munkaterület) legközelebb eső 
jelenleg is beépített lakóterület vonatkozásában monitoring pontok kijelölését javasoljuk.  

- Veresegyház, Rét utca legközelebbi lakóháza előtt, a 3+500 km sz. környezetében; 

- Veresegyház, Daru utca legközelebbi lakóháza előtt, a 4+400 km sz. környezetében; 

- Csomád elkerülőhöz legközelebbi lakóháza előtt, (Csomád Táncsics út) a 7+000 km sz. 
környezetében. 
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További monitoring pont kijelölését javasoljuk a nagytömegű földmunka szállítási útvonalai 
mellett, amennyiben ezek lakóterületen keresztül haladnak. Ezeken a helyszíneken alapállapoti 
és építés alatti zajmérés elvégzését is javasoljuk a szállítás idejére. Amennyiben túllépés adódna 
a szállításból, úgy az adott útvonalon való szállítást mérsékelni szükséges, vagy meg kell 
szűntetni, szállítási tevékenységből adódó határérték túllépés esetén nincs lehetőség felmentési 
kérelmet beadni.  

A javasolt építés alatti mérési pontokat a kivitelező organizációs tervének ismeretében felül kell 
vizsgálni. 

Javasoljuk, hogy lakossági panasz esetén kerüljön sor a panasz dokumentált szabványos méréssel 
való haladéktalan kivizsgálására.  

 

Az üzemelési állapotra vonatkozóan szükséges a fejlesztés közvetett hatásterületén monitoring 
tevékenység végzése az alábbi útszakaszok mentén. 

- 2103 j. összekötő út 
(2104 j. összekötő út – tervezett elkerülő út bekötése között) 

- Veresegyház, Csomádi út 
(Könyves Kálmán utca és a lakóövezeti beépítés vége között) 

- Veresegyház, Könyves Kálmán utca teljes hosszában 

- Veresegyház, Mogyoródi út (Kálvin tér menti szakasz) 

- Veresegyház, Mogyoródi út (Kálvin tér és Könyves Kálmán utca között) 

- Veresegyház, Mogyoródi út (Könyves Kálmán utca és a lakóövezeti beépítés vége 
között) 

- Veresegyház, Patak utca 

- Veresegyház, Fenyveserdő út 

- Veresegyház, Hajó utca 


