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 FONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK 

1. Jelen környezeti hatástanulmány (továbbiakban KHT) tárgya a „Vereb-Vál-Gyúró-Etyek 

összekötő út létesítése módosított nyomvonalon”.  

2. A Vereb-Vál-Gyúró-Etyek összekötő út, mint országos közút építése a 314/2005. (XII.25) 

Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 87. a) pontja alapján (oszágos közút építése) a 

környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. A 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 1. § (5) pontja 

alapján a környezethasználó kérelmezi, hogy jelen beruházás környezetvédelmi 

engedélyeztetése során a környezetvédelmi hatóság – előzetes vizsgálati eljárás nélkül – 

környezeti hatásvizsgálati eljárást folytasson le. 

3. A dokumentáció célja, a tervezett beruházás környezeti hatásainak vizsgálata, valamint a 

káros hatások lehetőség szerinti minimumra csökkentésére irányuló javaslatok 

megfogalmazása. Ezáltal biztosítható a hatályos környezetvédelmi előírások teljesülése, 

továbbá az építési engedélyhez és kivitelezéshez szükséges környezetvédelmi hatósági 

hozzájárulás megszerzése. 

4. Jelen dokumentáció tartalma a hatályos környezetvédelmi jogszabályok szerint, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII. törvény, a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) 

Kormányrendelet figyelembevételével került összeállításra. 

5. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 

(X.8.) Korm. rendelet 10. §-a alapján amennyiben a beruházás Natura 2000 területre akár 

önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, vizsgálni kell a 

beruházás hatását a Natura 2000 területre. A tervezett fejlesztés érinti a HUDI20049 

"Szentgyörgypuszta" különleges természetmegőrzési területet (SCI), ezért erre a területre 

Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készült. 

6. Az elvégzett vizsgálatok és értékelések alapján megállapítást nyert, hogy a tervezett 

beruházás megvalósítása és üzemelése során elsősorban élővilág- és tájvédelmi 

szempontból lehet fellépő kedvezőtlen hatással számolni, de a javasolt intézkedések 

betartásával a fejlesztés várhatóan nem okoz jelentős konfliktust. A tervezett beruházás 

megvalósításának időszakára, valamint az üzemelés és üzemeltetés idejére becsült hatások 

megelőzése, mérséklése céljából az egyes környezeti elemek szempontjából 

javaslatok/intézkedések kerültek megfogalmazásra az adott környezeti elemmel 

foglalkozó fejezetben. A megvalósítást és üzembe helyezést követően az egyes 

környezeti elemek szempontjából a várható hatás elfogadható, nem jelentős.  

7. A javasolt intézkedések teljesülésével a tervezett beruházás megvalósítása és üzemeltetése 

során előzetesen feltárt, várható környezeti hatások jellege és mértéke a hatályos 

környezetvédelmi előírások és jogszabályok szerint elfogadhatónak tekinthető. A 

létesítmény megvalósulása a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelel. 
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 BEVEZETÉS 

Jelen állapot szerint az érintett települések között nincs közvetlen szilárd burkolatú közúti 

kapcsolat. Vereb – Vál között az eljutás közvetett módon, Tabajd – Alcsútdoboz – Vértesacsa – 

Lovasberény útvonalon, vagy a Kajászó – M7 autópálya – Pázmánd útvonalon lehetséges. Gyúró 

zsáktelepülés, közúti megközelítését kizárólag a Tordason és Martonvásáron keresztül haladó 

bekötőút biztosítja. Vál és Etyek között a közúti közlekedés Tabajd – Alcsútdoboz útvonalon 

lehetséges. 

A térségben lezajlott, valamint a közeljövőben megvalósuló fejlesztések indokolják a közúti 

infrastruktúra bővítését, a települések között közvetlen közúti kapcsolatot biztosító összekötő út 

kiépítését. A tervezett út a 8157 j. Etyek - Vereb összekötő út számot és elnevezést kapja. 

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2020. szeptember 18. 

napján TED 2020/S 182 – 438411 számon közétett uniós nyílt közbeszerzési eljárást indított a 

„Vereb-Vál-Gyúró-Etyek összekötő út tervezése” tárgyban, és a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-t a 

közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének nyilvánította, az eljárás eredményét 2021. január 

8. napján kihirdette. 

A tervezett beruházás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az 

eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.3.52 sorában 

szerepel, tehát nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás. 

A Speciálterv Építőmérnöki Kft. Műszaki tanulmánytervet készített 2021 áprilisában, mely az 

összekötő út lehetséges alternatív nyomvonalait vizsgálta. Három fő nyomvonal került vizsgálatra, 

melyek műszaki, üzemeltetési, környezetvédelmi, közmű érintettségi szempontok és a felhasználói 

igények alapján alakultak ki. A Műszaki tanulmányterv alapján az 1. változat került kiválasztásra. 

További vizsgálatok, illetve az érintett szereplőkkel való egyeztetéseket követően a nyomvonal 

módosult, így jelen dokumentáció az összekötő út módosított nyomvonalának környezeti hatásait 

mutatja be. 

A Speciálterv Építőmérnöki Kft. megbízásából a Vibrocomp Kft. készíti a vonatkozó jogszabályok 

alapján a tárgyi projekt környezeti hatástanulmányát, illetve az érintettség miatt szükséges Natura 

2000 hatásbecslési dokumentációt. 

A jelen dokumentumhoz felhasznált természetvédelmi vonatkozású adatok részben a Duna-Ipoly 

Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisából származnak, az további, harmadik személy általi 

felhasználása nem engedélyezett. 

Nyilatkozunk arról, hogy: 

A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 2§. e) pontja szerinti összetartozó tevékenységgel 

tárgyi beruházás esetén nem kell számolni. 

A környezeti hatástanulmány nem tartalmaz a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. 

törvény 3. §-a szerint értelmezett minősített adatot, sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 2:47. § (1) bekezdése szerint értelmezett üzleti titkot. 
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 A KÉRELEM TÁRGYA ÉS CÉLJA 

Környezeti hatástanulmány tárgya 

A tervezett beruházás tárgya összekötő út tervezése a Vereb – Vál – Gyúró – Etyek települések 

között a 8106 jelű és a 8117 jelű összekötő utak között új, egybefüggő nyomvonalon, 22 500 m 

hosszban. 

A tervezési feladat: környezeti hatástanulmány készítése. 

A Vereb-Vál-Gyúró-Etyek összekötő út, mint országos közút építése a 314/2005. (XII.25) Korm. 

rendelet 3. sz. mellékletének 87. a) pontja alapján (országos közút építése) a környezetvédelmi 

hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett 

tevékenység. A 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 1. § (5) pontja alapján a környezethasználó 

kérelmezi, hogy jelen beruházás környezetvédelmi engedélyeztetése során a környezetvédelmi 

hatóság – előzetes vizsgálati eljárás nélkül – környezeti hatásvizsgálati eljárást folytasson le. 

 
Jelen hatástanulmány tárgya az Vereb-Vál-Gyúró-Etyek összekötő út létesítésének 

környezeti hatástanulmánya.  

 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 

8.) Korm. rendelet alapján, amennyiben a beruházás Natura 2000 területre akár önmagában, akár 

más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, vizsgálni kell a beruházás hatását a Natura 

2000 területre. A tervezett fejlesztés érinti a HUDI20049 "Szentgyörgypuszta" különleges 

természetmegőrzési területet (SCI), ezért erre a területre Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

készült. 

Távlati tervek szerint jelen projektben vizsgált útszakasz folytatódik, és a 8106 j. út összeköttetésre 

kerül az 1. sz. főúttal a Dávid major érintésével. A távlati vizsgálatokban, mint kapcsolódó projekt, 

figyelembe vettük ennek a tervnek a hatásait is. 

A környezeti hatások vizsgálatakor figyelembe vettük az érintett közművek okozta környezeti 

hatásokat is. 

Környezeti hatástanulmány célja 

A környezeti hatástanulmány célja a tervezett tevékenység megvalósítása következtében várható 

környezeti hatások becslése és vizsgálata, a káros hatások lehetőség szerinti minimumra 

csökkentésére irányuló javaslatok megfogalmazása, valamint a kivitelezést környezetvédelmi 

szempontból esetlegesen kizáró okok feltárása.  

A hatástanulmányban felmérésre került a vizsgált terület jelenlegi környezeti állapota, környezeti 

viszonyai és folyamatai, valamint a rendelkezésre álló tervek és dokumentumok alapján értékelésre 

kerültek a tervezett tevékenység kivitelezése kapcsán fellépő környezeti hatások, azok mértéke és 

következményei. 

Az egyes környezeti elemek, környezeti rendszerek jelenlegi, illetve távlati (beruházás utáni) 

állapotának vizsgálatával, a vizsgált terület lehatárolásával, az esetlegesen szükségessé váló 

védekezés lehetséges módozataival szakterületenként külön-külön foglalkozunk, majd összefoglaló 

értékelésben összegezzük vizsgálati eredményeinket. 

 ELŐZMÉNYEK 

A Speciálterv Építőmérnöki Kft. Műszaki tanulmánytervet készített 2021 áprilisában, mely az 

összekötő út lehetséges alternatív nyomvonalait vizsgálta. Három fő nyomvonal került vizsgálatra, 
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melyek műszaki, üzemeltetési, környezetvédelmi, közműérintettségi szempontok és a felhasználói 

igények alapján alakultak ki. A három fő változatot az alábbiakban ismertetjük röviden.  

1. változat 

Az 1. változat Verebtől délre a 8117 j. útból körforgalommal kiágazva indul keleti irányba, szántó 

földeket keresztezve, majd északabbra tolódva halad Vál települése felé. Válnál északra megközelíti 

a település ipari területét majd délre vissza húzódva keresztezi a 8111 j. utat. Vál és Gyúró között 

a nyomvonal hozzá simul a meglévő földúthoz és a mentén haladva éri el a települést. A lakott 

területeket északi irányba elkerülve halad tovább és a Natura 2000 területet kis mértékben érintve 

halad tovább a Pusztazámorra vezető földút mentén. Erről leágazva a megye határ mentén, erdő 

területeket érintve halad, majd keresztezve a Zámori-patakot éri el Etyek déli szántóföldjeit. A 

települést megközelíti majd keletre fordulva közel merőlegesen keresztezi a Sóskúti utat majd 

északi irányba vissza fordulva csatlakozik a 8106 j. útba a Dávid majorhoz vezető úttal közös 

csomópontban. A Csatlakozási pont Etyektől keletre kb. 1 km távolságban található. 

2. változat 

A 2. változat Vereb lakott területéről a település déli oldaláról indul. Meglévő úton halad a 

településen belül, majd abból kiágazva nagyívű vonalvezetéssel halad kelet felé szántóföldeken 

haladva a természetvédelmi területeket elkerülve. A nyomvonal egyenesen tovább haladva 

keresztezi a 8111 j. utat majd az 1. változattal együtt a Vált és Gyúrót összekötő földúton halad. 

Gyúrót megközelítve a nyomvonal a Szeder utcán beér a település lakóutcájára, majd a 81108 j. 

út végét elérve halad tovább egyenesen. Innen nagysugarú ívvel fordul észak felé és a meglévő 

földúton haladva halad el a két erdő terület között a szőlő művelési területeken. Meglévő út 

nyomvonalát követve, azzal párhuzamosan halad majd ér ki a 8106 j. útra Etyektől nyugatra kb. 3 

km távoságban.  

3. változat 

A 3. változat Vereb település központjából indul és meglévő burkolaton majd földúton haladva kerüli 

el az erdő területeket. Vereb és Gyúró között a 2. változattal azonos nyomvonalon halad. Gyúrónál 

a nyomvonal északról elkerüli a lakott területeket, majd a 81108 j. út meghosszabbításában 

található földúthoz hozzásimulva északi irányba fordul. E mentén a földút mentén haladva, Natura 

2000 területeket érintve, a Vérti vadaskertet nyugatról elkerülve halad és éri el a 8106 j. utat 

Etyektől nyugatra kb. 7 km távolságban. 

Összefoglaló környezetvédelmi értékelés  

A nyomvonalváltozatok környezetvédelmi szempontú értékelését a következő táblázat foglalja 

össze: 

Környezeti 

közeg/hatótényező 
Értékelési szempontok Legkedvezőbb változat  

Talaj Területfoglalás hossz alapján 3. változat 

Felszín alatti víz 
Területfoglalás talajértékszám alapján 2. változat 

Vízbázis védőövezetek érintettsége 1. változat 

Felszíni víz Vízfolyás keresztezések száma 2. és 3. változat 

Levegő Legközelebbi védendő épület távolsága 1. változat 

Élővilág Védett természeti területek érintettsége 
1. változat vagy a javasolt 

kombinált változat 
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Környezeti 

közeg/hatótényező 
Értékelési szempontok Legkedvezőbb változat  

Táj 

Tájképvédelmi terület érintettsége, üzemtervezett 

erdőterületek igénybevétele, új terület 

igénybevétele, természetvédelmi területek 

érintettsége  

Javasolt kombinált 

változat, korrekciókkal 

Épített környezet Régészeti lelőhelyek, műemlékek érintettsége 
2. változat vagy a javasolt 

kombinált változat 

Zaj 
Legközelebbi lakóépület távolsága és zajvédelmi 

intézkedés szükségessége 
1. változat 

Hulladék 
Építés, üzemelés során keletkező hulladékok 

mennyisége 
2. és 3. változat 

Összegzés: 
 Javasolt kombinált 

változat, korrekciókkal 

 

Javasolt nyomvonal kombináció: Vereb térségében az 1. nyomvonal a legkedvezőbb, de Vál 

területén a 2. illetve a 3. változatok közös szakasza a legideálisabb. Gyúró belterületét javasolt 

elkerülni, és attól északra az 1. nyomvonal tovább tervezése a célszerű az etyeki alternatív 

nyomvonallal. 

Műszaki, üzemeltetési, környezetvédelmi, közmű érintettségi szempontok és a felhasználói igények 

alapján az 1. változat került kiválasztásra a továbbtervezésre. További vizsgálatok, illetve az 

érintett szereplőkkel való egyeztetéseket követően a nyomvonal módosult, így jelen 

dokumentáció az összekötő út módosított nyomvonalának környezeti hatásait mutatja be. 



 

 

12 

Vereb – Vál – Gyúró – Etyek összekötő út módosított nyomvonalon – Környezeti hatástanulmány 

 

 

1.2.1. ábra: A Műszaki tanulmánytervben vizsgált változatok áttekintő térképe 
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 TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI 

 ENGEDÉLYKÉRŐ ALAPADATAI 

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság  

1134 Budapest, Váci út 45. 

Cégjegyzékszám: 01-10-044180 

Adószám: 11906522-2-41 

Bankszámlaszáma: 10300002-20609931-00003285 

KÜJ: 100365768 

 A TEVÉKENYSÉG MŰSZAKI ADATAI 

 A tevékenység volumene, műszaki adatai 

Tervezési osztály, fontosabb műszaki paraméterek 

Vereb – Vál – Gyúró – Etyek összekötő út 

Tervezési osztály K.V. (Külterületi mellékút) 

Környezeti körülmény B (Dombvidék) 

Tervezési sebesség 90 km/h (lokálisan 70 km/h) 

Sávok száma 2x1 

 

Vízszintes vonalvezetés 

A vízszintes vonalvezetés geometriai kialakításakor a 90 km/h tervezési sebességnek megfelelő 

paramétereket vettük figyelembe, kivéve azokon a helyeken, ahol a beépítettség, a domborzati 

adottságok vagy a természetvédelmi területek elhelyezkedése miatt a 70 km/h tervezési 

sebességet volt szükséges figyelembe venni, annak érdekében, hogy a megfelelő nyomvonal 

kialakítható legyen. A következőkben részletesebben bemutatásra kerül a kiválasztott változat 

nyomvonalvezetése. 

A tervezett nyomvonal körforgalmú csomóponttal csatlakozik a meglévő 8106 j. úthoz annak kb. 

3+300 km szelvényében Etyek település külterületi részén. A táblaközi földút mentén déli irányba 

haladva éri el a napelem parkot, itt éles jobb ívet követően nyugati irányba fordul, majd az Ödön 

majorhoz vezető burkolt utat keresztezve a következő táblaközi földutat elérve dél-délnyugati 

irányba fordulva halad a megye határ felé. A megye határ közelében műtárgyon áthalad a Zámori-

patak és a mellette haladó földút felett. A Zámori-patak felett tervezett műtárgy kialakítása 

alkalmas a kis és nagytestű vadak átvezetésére. A patak keresztezést követően a megyehatárral 

párhuzamosan halad a nyomvonal nyugat-délnyugat irányba. Gyúró közigazgatási területét elérve 

az erdő mellett vezetett nyomvonal a szántóterületeket átlósan keresztezve éri él a Gyúró-

Pusztazámor közötti földutat. A földút nyomvonalát felhasználva a gyúrói repülőteret elhagyva 

halad a nyomvonal délnyugati irányba. A Budapest-Balaton kerékpár út nyomvonalát (ami itt egy 

közös használatú mezőgazdasági út) keresztezve a tervezett út nyugati irányt követve éri el a 

jelenleg felhagyott majorság területét, elkerülve az állatmenhely területét. 
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A Natura 2000-es területeket és a Szent László- patakot közel merőlegesen keresztezve ér az 

összekötő út a Bányavölgyi úthoz, amivel körforgalmú csomópontot alkot, megteremtve a mintegy 

500 méterre lévő település bekötésének lehetőségét. 

A nyugat felé vezető nyomvonal délnyugati irányba fordulva éri el a Vál-Gyúró közötti földutat. A 

földút nyomvonalát felhasználva éri el Vál zártkertes területét. A zárkerti szakaszon a meglévő 

táblaközi úthálózatot felhasználva déli irányba fordul, majd egy éles jobb ívet követően éri el a Vál 

Kajászó közötti 8111. jelű országos összekötő utat, amivel körforgalmi csomópontot alkot. A 

körforgalmú csomópontot követően közel merőlegesen keresztezve a Váli – vizet, majd a Váli 

völgyet határoló meredek partfalat egy erdősült völgyelet felhasználásával ér ki a Kisföldi major 

környezetébe. A nyugati, déli irányultságot fent tartva, a mezőgazdasági táblát irányultságát és a 

környezetvédelmi szempontból védendő területeket (Ökológiai hálózat magterület) figyelembe 

véve éri el a tervezett út Vereb közigazgatási területét. A déli irányultságot egy 700 majd egy 1000 

m sugarú ívvel délnyugati irányba fordítva éri el az út a Vereb - Pázmánd közötti 8117j. összekötő 

utat egy körforgalmú végcsomópontot alkotva. 

Magassági vonalvezetés 

A magassági vonalvezetés terep közeli kialakítást követett, de tekintettel az észak-déli irányú 

völgyeletekre jelentős részben bevágásos és közép magas töltések is alkalmazásra kerültek. 

Keresztmetszeti kialakítás 

Főpálya keresztmetszet 

Vereb – Vál – Gyúró – Etyek összekötő út 

Forgalom iránya kétirányú 

Forgalmi sávok száma 2x1 

Útkorona 11 m 

Burkolat 7,50 m 

Forgalmi sáv  3,50 m  

Forgami sáv biztonsági 

sávja 
0,25 m 

Padka 1,50 m 

Biztonsági sáv padka 

mellett 
0,25 m 

 

A burkolt pálya egyenesben, tetőszelvényben, 2,50%-os eséssel került megtervezésre. Ívekben a 

pálya esése a túlemelés mértékében változik. 

A padkák 1,5 m szélességűek, a töltés rézsűk 1:1,5 arányban esnek. Az árkok trapéz szelvényű 

árkokként kerültek megtervezésre. 3,00 méternél magasabb töltés, illetve műtárgy esetén 

szalagkorlát, az ennél alacsonyabb töltésű szakaszokon útszéljelző vezető oszlopok betervezésére 

van szükség. Bevágás esetén a bevágás rézsű szintén 1:1,5 arányban esik. 
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 A megvalósulás és a működés megkezdésének időpontja, 

ütemei 

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján az összekötő út üzembe helyezésének időpontja 

várhatóan 2026 év vége. 

 Tevékenység helye és területigénye 

A tervezett összekötő út Vereb, Vál, Gyúró és Etyek települések közigazgatási területeit érinti. A 

tervezett útszakasz teljes hosszban külterületen halad keresztül.  

Az érintett helyrajzi számok a következők: 

Etyek Vereb Gyúró Vál 

hrsz műv. ág hrsz műv. ág hrsz műv. ág hrsz műv. ág 

0110/1 út 068/9 szántó 077 erdő 030/3 erdő 

0109/1 szántó 068/10 szántó 081/63 szántó 030/2 szántó 

0111/26 szántó 068/11 szántó 081/62 szántó 031/11 szántó 

0111/27 szántó 068/12 szántó 081/37 szántó 031/2 szántó 

01110/2 út 068/13 szántó 081/38 szántó 035 út 

0109/2 szántó 068/14 szántó 081/39 szántó 036/8 szántó 

0107/12 szántó 068/15 szántó 081/40 szántó 036/7 szántó 

0106 árok 068/16 szántó 081/41 szántó 036/6 szántó 

0104/1 szántó 068/17 szántó 081/42 szántó 036/3 szántó 

093/21 szántó 068/18 szántó 081/43 szántó 036/2 szántó 

0103 út 068/2 út 081/44 szántó 036/1 szántó 

075/83 szántó 068/32 szántó 081/45 szántó 021/1 szántó 

075/82 szántó 068/33 szántó 081/46 szántó 041/10 szántó 

093/22 szántó 068/34 szántó 081/47 szántó 042 út 

093/7 szántó 068/38 szántó 081/48 szántó 09/4 erdő 

093/13 szántó 068/4 út 081/49 szántó 011 út 

093/14 szántó 068/89 árok 081/50 szántó 010/4 szántó 

093/15 szántó 068/93 szántó 081/51 szántó 08/12 legelő 

093/16 szántó 085 út 081/52 szántó 08/4 erdő 

093/17 szántó 084/11 szántó 081/53 szántó 08/11 legelő 

093/19 szántó 084/12 szántó 081/54 szántó 07 erdő 

093/3 út 084/1 erdő 081/55 szántó 05/28 szántó 

093/8 szántó 083 szántó 081/56 szántó 05/5 rét 

093/8 szántó 080 út 081/57 szántó 05/6 rét 

093/9 szántó 076 út 081/58 szántó 05/7 rét 

093/10 szántó 079/2 erdő 081/59 szántó 05/43 árok 
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Etyek Vereb Gyúró Vál 

093/11 szántó 079/3 szántó 081/60 szántó 05/18 rét 

093/32 
napelemes 
erőmű   081/61 szántó 05/19 rét 

093/33 

napelemes 

erőmű   081/12 szántó 05/20 rét 

093/34 
napelemes 
erőmű   081/13 szántó 05/10 árok 

093/35 
napelemes 
erőmű   081/14 szántó 05/45 út 

092  út   081/15 szántó 05/55 rét 

087/6 szántó   081/16 szántó 04 patak 

087/5 szántó   081/17 szántó 03/20 rét 

087/4 szántó   081/18 szántó 03/21 rét 

087/3 szántó   081/19 szántó 03/13 szántó 

087/2 szántó   081/20 szántó 7001 út 

087/1 szántó   081/21 szántó 7002 szántó 

085 út   081/22 szántó 7003 szántó 

088/17 szántó   081/23 szántó 7004 szántó 

089 út   081/24 szántó 5910/2 szőlő 

078/3 szántó   081/25 szántó 5910/1 szőlő 

078/4 szántó   081/26 szántó 5909 szántó 

078/12 szántó   081/27 szántó 5908 szántó 

078/13 szántó   081/28 szántó 5907/2 szántó 

0778/14 szántó   081/29 szántó 5906 szántó 

078/15 szántó   081/30 szántó 5905 szántó 

078/16 szántó   081/31 szántó 5904 szántó 

078/17 szántó   081/32 szántó 5903/1 szántó 

078/18 szántó   081/33 szántó 5902 szántó 

078/19 szántó   081/34 szántó 5900/2 szántó 

078/20 szántó   081/35 szántó 5899 szántó 

079 út   081/36 szántó 5897/1 szántó 

064/8 szántó   081/37 szántó 5897/2 szántó 

056 út   081/1 szántó 5896/2 szántó 

061/8 szántó   081/2 szántó 5894/2 szántó 

083/5 szántó   081/3 szántó 5894/1 szántó 

060 vízfolyás   081/4 szántó 5893 szántó 

058/3 legelő   081/5 szántó 5621/3 kert 

059 út   081/6 szántó 5621/2 kert 

049/2 erdő   081/7 szántó 5621/1 kert 

    081/8 szántó 5620 kert 

    081/9 szántó 5618 kert 
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Etyek Vereb Gyúró Vál 

    081/10 szántó 5617 kert 

    081/11 szántó 5616 kert 

    081/12 szántó 5615 kert 

    082 út 5614 kert 

    065 út 5613 kert 

    055/80 szántó 4023/2 út 

    055/78 szántó 4483/3 szántó 

    055/76 szántó 4473 út 

    055/74 szántó 4452 szántó 

    055/72 szántó 4453 szántó 

    055/70 szántó 4454 szántó 

    055/68 szántó 4455 szántó 

    055/66 szántó 4456 szántó 

    055/64 szántó 4457 szántó 

    048 major 4458 szántó 

    047 árok 4459 kert 

    046/2 rét 4460 kert 

    041 patak 4461 kert 

    038/10 legelő 4462 kert 

    037/1 út 4463 kert 

    036/2 legelő 4464 kert 

    036/22 szántó 4465 kert 

    036/21 szántó 446 kert 

    035 út 4467 kert 

    018/17 szántó 4468 kert 

    018/16 szántó 469 kert 

    018/24 szántó 4470 kert 

    018/23 szántó 4472/1 kert 

    018/22 szántó 4472/2 kert 

    018/21 szántó 4403/2 erdő 

    018/30 szántó 4601/2 út 

    018/29 szántó 4601/1 szántó 

    018/28 szántó 4602/1 szántó 

    018/27 szántó 4603 szántó 

    017/1 út 4604 szántó 

    017/2 erdő 4605 szántó 

    018/37 szántó 4606 szántó 

    018/38 szántó 4607 szántó 

    018/39 szántó 4608 szántó 
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Etyek Vereb Gyúró Vál 

    018/40 szántó 4609 szántó 

    018/41 szántó 4612 szőlő 

    018/42 szántó 4613 legelő 

    018/43 szántó 4614 szőlő 

    018/44 szántó 4615 kert 

    018/58 szántó 4616 kert 

    018/59 szántó 4617 kert 

    019 út 4618 kert 

      4619 kert 

      4648 kert 

      4647 kert 

      4645 szőlő 

      4644 szőlő 

      4640 kert 

      4639 szántó 

      4634 kert 

      4625 szántó 

      3414/2 út 

      0157 erdő 

      156/14 szántó 

      0150 út 

 

Erdőterületek igénybevétele 

A tervezett összekötő út megvalósítása során erdőterület igénybevételre is sor fog kerülni. Az 

érintett erdőtagok a következők: 

Helység (helység 
kód) 

Erdőtag Erdőrészlet Természetességi 
állapot 

Érintett terület 
(m2) 

Vál 33 B (20) Kultúrerdő 2570 

Gyúró 
1 B (20) Kultúrerdő 4520 

1 A (10) Kultúrerdő 4060 

Etyek 

 

6 E (50) Származék erdő 2400 

6 D (40) Átmeneti erdő 1730 

6 F (60) Kultúrerdő 1450 

5 D (40) Származék erdő 1600 

5 E (50) Származék erdő 4970 

5 B (20) Származék erdő 5990 

5 G (70) Kultúrerdő 4180 

5 H (80) Származék erdő 5080 

4 D (40) Kultúrerdő 7740 

Összesen 46 290 
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 Kapcsolódó létesítmények 

Csomópontok 

A tervezett nyomvonal négy országos közúttal alkot csomópontot. Mivel az egymást keresztező 

utak forgalma nagyságrendileg azonos mértékű ezért indokolt a körforgalmi csomópontok 

betervezése. A Sóskúti út forgalma elmarad az országos közutak forgalmától, de műszaki, 

biztonsági és üzemeltetési szempontokat figyelembe véve homogén csomópont rendszer került 

megtervezésre. A körforgalmak előnye a biztonságosság és az egyszerű üzemeltetés. Továbbá a 

körforgalmak helyigénye kisebb, mint a forduló sávos kereszt csomópontoké. Mind az öt 

körforgalom lakott területen kívüli, egysávos, normál típus körforgalomként került meghatározásra. 

A tervezett nyomvonalon az alábbi csomópontok kerültek betervezésre: 

Település Szelvényszám Típus Csatlakozó utak 

Vereb 22+499 körforgalom Tervezett út -8117 j. út 

Vál 14+945 körforgalom Tervezett út -8111 j. út 

Gyúró 9+795 körforgalom Tervezett út – gyúrói bekötő út 

Etyek 2+775 körforgalom Tervezett út - Sóskúti út 

Etyek 0+000 körforgalom Tervezett út -8106 j. út – Dávid majorra 

vezető földút 

 

Az alábbi ábra a körforgalmak elemeit szemléltetik: 
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Műtárgyak 

A kiválasztott nyomvonalon keresztezett vízfolyások átvezetésére előregyártott kerethidak és egy 

nyílású vasbeton hidak kerülnek beépítésre. A műtárgy kialakítása elsősorban a szabad nyílása 

méretétől, ami pedig a keresztezett vízfolyás vízügyi keresztszelvényétől függ. 

Szelvényszám Áthidalt 

akadály 

Szabad 

nyílás 

Szerkezet típus 

21+080 kmsz. Pázmánd-

patak 

2,00 m 2,00x2,00 m előregyártott keretelem 

15+487 kmsz. Malom-

csatorna 

2,00 m 2,00x2,00 m előregyártott keretelem 

15+175 kmsz. Váli-víz 10,00 m FP-37/A e.gy. hídgerenda felszerkezet / 

50-62 cm monolit vasbeton felszerkezet 

9+745 kmsz. Szent 

László-patak 

10,00 m FP-37/A e.gy. hídgerenda felszerkezet / 

50-62 cm monolit vasbeton felszerkezet 

5+180 kmsz. Zámori-

patak 

10,00 m FP-37/A e.gy. hídgerenda felszerkezet / 

50-62 cm monolit vasbeton felszerkezet 

0+052 kmsz. Széleslyuki-

mellékág 

6,00 m FP-30/A e.gy. hídgerenda felszerkezet / 

35-47 cm monolit vasbeton felszerkezet 

 

Vízelvezetés 

A vízelvezetés műszaki megoldásait az 5.2. Felszíni vízvédelem fejezet mutatja be. 

Közművek 

A környezeti hatások vizsgálatakor figyelembe vettük az érintett közművek okozta környezeti 

hatásokat. A beruházás során az alábbi közművek érintettségével számoltunk: 

Szelvény Keresztezett közműnyomvonal Szolgáltató 

1+663 KÖF légvezeték ELMŰ Hálózati Kft. 

2+202 KÖF légvezeték ELMŰ Hálózati Kft. 

2+771 Távközlési alépítmény DIGI Kft. 

2+776 Középfeszültségű gázvezeték TIGÁZ Zrt. 

2+791 Ivóvízvezeték Fejérvíz Zrt. 

10+055 KÖF légvezeték E.ON 

11+364 KÖF légvezeték E.ON 

12+307 Hírközlés légvezeték MVM NET 

12+308 Nagyfeszültségű légvezeték (távvezeték) MAVIR Zrt. 
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Szelvény Keresztezett közműnyomvonal Szolgáltató 

12+379 Hírközlés légvezeték MVM NET 

12+379 Nagyfeszültségű légvezeték (távvezeték) MAVIR Zrt. 

14+967 Nyomott szennyvízvezeték Fejérvíz Zrt. 

14+985 Ivóvízvezeték Fejérvíz Zrt. 

15+713 KÖF légvezeték E.ON 

16+343 Nagyközépnyomású gázvezeték 

E.ON Dél-dunántúli 

Gázhálózati Zrt. 

19+002 Hírközlés légvezeték MVM NET 

19+002 Nagyfeszültségű légvezeték (távvezeték) MAVIR Zrt. 

19+050 Nagyfeszültségű légvezeték 

E.ON Észak-dunántúli 

Áramhálózati Zrt. 

21+600 Nagyközépnyomású gázvezeték 

E.ON Dél-dunántúli 

Gázhálózati Zrt. 

22+051 Hírközlés alépítmény Magyar Telekom Nyrt. 

22+054 Hírközlés alépítmény Novi-Com Kft. 

22+095 Bányaüzemi hírközlő kábel FGSZ Zrt. 

22+101 Nagynyomású termékvezeték MOL Nyrt. 

22+110 Nagynyomású termékvezeték MOL Nyrt. 

 

 Telepítés, működés és felhagyás során keletkező 

maradékok, hulladékok 

A jelenleg keletkező, és a telepítés, működés, felhagyás során várhatóan keletkező hulladékokat 

az 5.10. Hulladékgazdálkodási fejezet mutatja be. 

 Tevékenység megvalósításának leírása, alkalmazandó 

technológiák 

Az építés főbb munkafolyamatai: 

 ingatlan területfoglalás, 

 telephelyek, ideiglenes keverők, depóniák létrehozása, 

 esetleges régészeti munkálatok, régészeti szakfelügyelet biztosítása, 

 közműkiváltások, 

 földmunkák, tereprendezés, útalapok építése, 

 új út és kapcsolódó műtárgyak építése, 

 vízelvezető, víztelenítő rendszer építése, működése, 
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 közlekedési csomópontok építése, 

 növények telepítése, 

 környezetvédelmi létesítmények építése. 

A kivitelezés folyamata jelenleg nem ismert, az organizációs tervet a Kivitelező készíti majd. Az 

organizációs terület kijelölésére a szakági fejezetekben teszünk javaslatokat. 

Az üzemelés főbb munkafolyamatai: 

 működőképesség fenntartása (pl. útkarbantartás, téli sózás), 

 kapcsolódó létesítmények működése. 

 Tevékenységhez szükséges szállítások 

Célszerű az útépítéshez legközelebbi bányák nyersanyagát használni, és a szállításokat a már 

megépült nyomvonalon, vagy főúton, lehetőség szerint a települések elkerülésével végezni, a 

közelség és gazdaságosság elvét figyelembe véve. 

Építési töltésanyag (bányahomok) nyerőhelyeinek kijelölésére a Vállalkozó kiválasztásakor kerülhet 

sor.  

 Már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények, 

intézkedések 

Az összekötő út építéséhez tartozó környezetvédelmi intézkedések részletes bemutatása az egyes 

szakági fejezetekben látható.  

 Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia 

Magyarországon új, de külföldön már alkalmazott technológia bevezetésére a Vereb-Vál-Gyúró-

Etyek összekötő út építése esetében nem kerül sor. 

 FORGALMI MODELL 

 Forgalmi viszonyok 

A forgalmi adatokat a Speciálterv Építőmérnöki Kft. bocsátotta rendelkezésünkre. A forgalmi adatok 

összefoglaló táblázata a II. Forgalmi mellékletben szerepel. 

Távlati tervek szerint jelen projektben vizsgált útszakasz folytatódik, és a 8106 j. út összeköttetésre 

kerül az 1. sz. főúttal a Dávid major érintésével. A távlati vizsgálatokban, mint kapcsolódó projekt, 

figyelembe vettük ennek a tervnek a hatásait is. 

 Az adatok bizonytalansága (rendelkezésre állása) 

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  5-7 % 

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.  
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Építéshez kapcsolódó adatok: A jelenlegi tervfázisban – környezeti hatástanulmány - 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 

fejlesztést, valamint arról sincs információnk, hogy az egyes építésvezetőségeket, keverőtelepeket, 

munkagépek tárolására szolgáló telepeket hol kívánja majd megvalósítani. Ugyancsak nem 

ismerjük pontosan az esetlegesen szükséges anyagnyerő-helyeket és a humusz elhelyezésére 

szolgáló területeket sem. Ezek kijelölése és engedélyeztetése a vállalkozó feladata. 

Az építéssel kapcsolatos konkrét adatok a kiviteli tervek készítése során állnak rendelkezésre, így 

az ez előtti tervfázisok esetében csak általános előírásokat lehet tenni, olyan előírásokat, melyek 

nem függnek a kivitelezőtől, annak gépparkjától és az építés ütemezésétől.  

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, ahol a 

bizonytalanság elsősorban a tehergépkocsi forgalom típusmegoszlásának előrebecslésében 

jelentkezik.  

A tervezett út 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. 

A jelen időszakban előre becsülhető, illetve tervezett kivitelezés megkezdésének és befejezésének 

tényleges időpontjáig több területen is kidolgozásra kerülhetnek új erdőtervek, melyek 

következtében az erdőgazdasági tájhasználat átformálásának valószínűsége és a jelen időszakban 

előre becsült erdő igénybevételi számítások értékváltozásának lehetősége áll fenn. Megjegyzendő, 

hogy ez a bizonytalansági tényező, figyelembe véve az erdőgazdálkodási eljárásokat (pl. friss 

erdőtelepítés elkerítése), közvetett módon befolyásolhatja a jelenleg tapasztalható természeti 

folyamatokat, illetve a térségben rejtőző élővilág szokásait (pl. vadvonulás) 

 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG 

Fejér megye Területrendezési tervét (FmTrT) a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletével 

fogadta el a megyei önkormányzat. A FmTrT szerkezeti tervében a tervezett mellékút szerepel. A 

Rendelet 1.2 melléklet Országos és térségi közlekedési hálózatok és egyedi építmények „Egyéb 

mellékutak (tervezett)” cím alatt 2. pontban Gyúró – Vál - Vereb, 4. pontban Gyúró – Etyek 

megnevezéssel szerepel a tervezett mellékút. 
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2.4.1. ábra: Fejér megye Területrendezési tervének szerkezeti terve (kivágat) 

Megállapítható, hogy a kiemelt beruházásként tervezett Vereb – Vál – Gyúró -Etyek mellékút út a 

FmTrT-ben szerepel.  A mellékút osztályba sorolása a közutak tervezéséhez kiadott útügyi műszaki 

előírások szerint történik. 

Amennyiben a tervezett nyomvonal eltér a megyei területrendezési tervben szereplő nyomvonaltól, 

ahhoz az egyes települések településrendezési eszközeinek módosításakor az érintett szakterületet 

(közlekedési szakterületet) képviselő államigazgatási szerv hozzájárulása szükséges a 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvény (MATrT) 15. § (2) alapján.  

Jelen esetben a közlekedési szakterületet a Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki 

Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály képviseli. 

Összegezve megállapítható, hogy a tervezett mellékút Fejér megye Területrendezési tervében 

szerepel, a megyei területrendezési terv módosítása nem szükséges, ugyanakkor az érintett 

települések (Vereb, Vál, Gyúró, Etyek) településrendezési eszközeit (településszerkezeti terv, helyi 

építési szabályzat és szabályozási terv) módosítani kell az új út nyomvonala szerint. 
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 KATASZTRÓFAVÉDELMI VIZSGÁLAT 

A 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 1b. pontja alapján jelen dokumentációban vizsgáljuk az 

ipari balesetekből és a természeti katasztrófáknak való kitettségből eredő hatásokat is.  

A vizsgálat célja annak bemutatása, hogy melyek azok az ipari baleseteknek és a természeti 

katasztrófák, a kitettségből eredően, amelyek hatással lehetnek a beruházásra, a természeti 

katasztrófák, veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek hogyan hatnak a beruházás 

helyszínére, a környezetterhelését, környezet-igénybevételét hogyan befolyásolják.  

Bemutatjuk a beruházás telepítési helyének környezetében működő veszélyes anyagokkal 

foglalkozó üzemek tevékenységét, a beruházással való kapcsolatát, a természeti katasztrófáknak 

való kitettséget.  

A természeti katasztrófákat kiváltó tényezők közül a vizsgált beruházás térségében az alábbiak 

szerint vizsgáljuk a természeti eredetű katasztrófáknak való kitettséget.  

 Hidrológiai veszélyek: árvíz, belvíz, villámárvíz. 

 Geológiai veszélyek: földrengés, földcsuszamlás.  

 Meteorológiai veszélyek: viharok (szélvihar, felhőszakadás, hóvihar, tornádó), aszály, 

rendkívüli időjárási hőmérséklet (hőség, rendkívüli hideg).  

A meteorológiai veszélyeket részletesen a klímakockázatelemzés fejezet tartalmazza. 

A civilizációs eredetű veszélyeket az alábbiak szerint csoportosítjuk: 

 ipari balesetek, 

 közlekedési balesetek - Veszélyes anyagok szállítása, 

 tűzesetek (épülettűz, szabadtéri tűz, erdőtűz), 

 tömegrendezvények veszélyei, 

 nukleáris baleset, 

 a riasztási küszöböt elérő légszennyezés, 

 járványok, 

 biológiai veszélyek. 

 

Az elemi csapás, civilizációs eredetű veszélyek, ipari katasztrófa kapcsán bekövetkezett 

vészhelyzet, katasztrófaveszély és bekövetkezett katasztrófahelyzetek tervszerű kezelésének 

támogatására, a tárgyi beruházás vizsgált nyomvonalai által érintett településekre a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően veszélyelhárítási terv készült.  

A tervezett beruházásra való romboló hatás fennállása, illetve az ebből eredő környezetszennyező, 

környezetkárósító hatás szempontjából kerülnek vizsgálatra a katasztrófavédelmi szempontok. A 

vészhelyzet elhárítási tervek tartalmazzák a településhez kapcsolódó infrastruktúra kezelését 

vészhelyzetek esetében. 

A Kat. IV. Fejezetének hatálya alá nem tartozó, katonai célból üzemeltetett veszélyes anyagokkal 

foglalkozó üzemek, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények a beruházás helyszíneit nem 

érinti. 

 Jogszabályi háttér, felhasznált dokumentumok 

 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról 

 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról, 

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus_vegyibaleset
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus_vab
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus_tomegrendezveny
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus_nuklearis_baleset
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus_jarvany
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 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről 

 Útmutató a környezeti hatástanulmány katasztrófaszempontú elkészítéséhez, értékeléséhez – 

BM Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Bp. 2017. július 

 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a 

katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 

módosításáról 

 https://geoportal.vizugy.hu 

 Nyilvánosan elérhető adatok és Fejér megye érintett településeire vonatkozó veszélyelhárítási 

tervek. 

 Telepítési hely katasztrófavédelmi besorolása  

A tervezett beruházás által érintett települések katasztrófavédelmi besorolását a 61/2012. (XII. 

11.) BM rendelet tartalmazza. A rendelet alapján a beruházást érintő települések a 2.5.1 

táblázatban szereplő katasztrófavédelmi osztályokba tartoznak. A táblázatban összesítjük a 

településeken található veszélyes üzem érintettséget is. 

2.5.1. táblázat: A beruházás által érintett települések katasztrófavédelmi osztályba 

sorolása 

Megye Település 
Katasztrófavédelmi 

osztály 

Alsó vagy felső 

küszöbértékű 

üzem 
érintettség 

Fejér Vereb III. Nincs 

Fejér Vál II. Nincs 

Fejér Gyúró II. Nincs 

Fejér Etyek III. Nincs 

2.5.2. táblázat: Az egyes katasztrófavédelmi osztályok meghatározása a kockázati 

mátrix útján 

Hatás 
Bekövetkezési gyakoriság 

Ritka Nem gyakori Gyakori Nagyon gyakori 

Nagyon súlyos II. osztály II. osztály I. osztály I. osztály 

Súlyos III. osztály II. osztály II. osztály I. osztály 

Nem súlyos III. osztály III. osztály II. osztály II. osztály 

Alacsony 

mértékű 
III. osztály III. osztály III. osztály III. osztály 

 

Ritka: az elkövetkező néhány évben (10 év) nem valószínű, hogy bekövetkezik.  

Nem gyakori: bekövetkezhet, de nem valószínű, hogy néhány (5) éven belül.  

Gyakori: valószínű, hogy bekövetkezik, néhány (3) éven belül.  

Nagyon gyakori: nagyon valószínű, hogy bekövetkezik, egy éven belül minimum egy 

alkalommal vagy többször.  

https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html
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  Ipari baleseti kockázatok 

Tárgyi beruházás telepítési helye Fejér megye, 2.5.1. táblázatban felsorolt településeit érinti.  

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján Vereb, Vál, Gyúró és 

Etyek települések közigazgatási területén alsó, illetve felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal 

foglalkozó üzem nem található. A településekre vonatkozóan külső védelmi terv sem készült. 

 Közlekedési balesetek - Veszélyes anyagok szállítása 

A veszélyes áru szállítás ellenőrzését a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szervei, 

mint elsőfokú hatóság szakemberei látják el önállóan és/vagy a társhatóságokkal együtt, a megye 

közútjain a járművek megállítására alkalmas előre kijelölt vagy eseti helyein, a vasúti szállítás 

területén elsősorban üzemváltó állomáson, vasúti létesítményben. Vasúti veszélyesáru-továbbítás 

ellenőrzést a vasúti közlekedésről szóló törvény szerinti a vasúti pályahálózat működtetését végző 

vasúti társaság irányítójának értesítése mellett lehet megkezdeni. 

 Telepítési hely érintettsége nukleáris veszély szempontjából 

Magyarország körzetében található valamennyi atomerőmű hatósugarai potenciális nukleáris 

veszélyt jelent. A kockázat mértéke alacsony, ritka gyakorisággal, azonban bekövetkezésekor a 

mezőgazdasági, gazdasági, környezeti és humán következmények súlyosak lehetnek. 

 

 

2.5.1. ábra: Magyarországon nukleáris veszélyhelyzetet okozható létesítmények 

tervezési zónái 

A 2.5.1. ábra bemutatott intézmények körül megrajzolt 300 km sugarú körök, azaz az 

Élelmiszerfogyasztási korlátozások óvintézkedési zónája (ÉÓZ) gyakorlatilag lefedi teljes 

Magyarország területét. Amennyiben az említett atomerőművek, reaktorok valamelyikében súlyos 

nukleáris veszélyhelyzet következik be és megállapítják az Általános Veszélyhelyzetet. Ebben, az 

esetben válik szükségessé a tervezett beruházás területén az óvintézkedések bevezetése, úgy az 

építési, mint az üzemelési fázisban.  

A magaslégköri szelek iránya kiszámíthatatlan, emiatt a tervezett beruházás helyszínének teljes 

veszélyeztetettségével számolni kell. A fizikai romboló hatás az infrastruktúra tekintetében azonban 

nem áll fenn. 

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus_vab
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Az atomerőmű körül kijelölt 300 kilométer sugarú területen, ahol a beruházás nyomvonalával 

érintett települések is találhatók, nukleáris katasztrófa esetén szükségessé válhat a lakosság 

élelmiszer-fogyasztásának korlátozása, a mezőgazdasági termelők és az élelmiszer-feldolgozó ipar 

ellenőrzése, tevékenységük szükség szerinti, szigorú rendeleti szabályozása, illetve korlátozása.  

A radiológiai, biológiai, vegyi szennyezések megszüntetése, azok károsító hatásainak csökkentése 

érdekében végrehajtandó mindazon tevékenységek, eljárások, amelyek a veszélyforrásokból 

származó anyagok lehető legjobb hatásfokkal történő eltávolítására, vagy azok maradó hatásainak 

lehető legjobb hatásfokkal történő megszüntetésére irányulnak.  

A települések veszélyelhárítási tervei tartalmazzák a nukleáris katasztrófa esetén teendőket.  

 Természeti katasztrófáknak való kitettség 

A természeti katasztrófákra visszavezethetően kiváltott hatótényezők hatásai közül a vizsgált 

beruházás térségében az alábbiak szerint vizsgáljuk a természeti eredetű katasztrófáknak való 

kitettséget.  

1. Hidrológiai veszélyek: árvíz, belvíz, villámárvíz. 

2. Geológiai veszélyek: földrengés, földcsuszamlás, partfalomlás.  

3. Meteorológiai veszélyek: viharok (szélvihar, felhőszakadás, hóvihar, tornádó), aszály, 

rendkívüli időjárási hőmérséklet (hőség, rendkívüli hideg).  

A meteorológiai veszélyeket részletesen a klímakockázatelemzés fejezet tartalmazza.  

Ezen veszélyek szélsőséges esetben természeti katasztrófák kialakulásához is vezethetnek. A 

csapadéktöbblet főként a téli hónapokban az erős havazás miatt okozhat évente megismétlődő 

kockázatot. A téli csapadékok főleg erős széllel párosulva, napokra járhatatlanná tehetnek jelentős 

területeket, megnehezítve a közlekedést is.  

Fejer megye érintett településein jellemzően a villámárvíznek- és aszálynak- való kitettség veszélye 

azonosítható. Mindezek mellett a rendkívüli időjárási események is kockázatot jelentenek (viharkár, 

hőhullámok hatása). 

Viharos események 

A szél önmagában is lehet katasztrófa előidézője, a viharos, vagy orkánszerű szél miatt jelentős 

károk léphetnek fel az energiarendszerben, közlekedési infrastruktúrában. 

Szélvihar elsősorban a közművek közül főleg az elektromos távvezetékeket, a vasúti elektromos 

felsővezetékeket, a távközlési légvezetékeket (esetleg antennarendszereket) és a vasúti 

biztosítórendszereket, másodsorban a különböző gazdasági- és lakóépületek tetőszerkezetét, kiálló 

falazatát károsíthatja. A másodlagos károk közé sorolhatjuk a mezőgazdasági művelés alatt álló 

földterületek (fólia és üvegházak, szántók, gyümölcsösök) által elszenvedett viharkárokat. 

Elsődleges feladatként a lakosság kimenekítése, elhelyezése, ellátása, míg másodlagosan a 

helyreállítás szerepelhet. 

Veszélyes időjárási hatások következtében bekövetkező veszélyhelyzetek kárainak csökkentése, az 

állampolgárok életének megóvása érdekében előrejelzési és riasztási rendszer működik az OMSZ, 

valamint az BM OKF működtetésével. 

Rendkívüli időjárás okozta veszélyhelyzetek esetén végrehajtandó főbb feladatok, amelyek a 

tervezett beruházást is érinthetik: közlekedési létesítmények tisztításának megkezdése, lakosság 

tájékoztatása a kialakult helyzetről és javasolt magatartási szabályokról, valamint közműkárok 

kijavítása. 

A hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék (eső, hó) amennyiben eső formájú, főleg a 

települések mélyebben fekvő belterületén okoz elöntéseket. Kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén 

számolni kell azzal is, hogy a jelentős mennyiségű ónos eső nemcsak a közúti közlekedésben, 
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hanem az elektromos légkábel rendszerekben is károkat okozhat, illetve települések 

energiaellátását veszélyeztetheti. 

A megyére jellemző a több hónapon át tartó szárazság. 

Aszály 

Hosszantartó aszály esetén elsősorban a tüzek keletkezése, valamint gyors továbbterjedése 

fordulhat elő. A vizsgált területen magas az aszályok kialakulásának valószínűsége. 

Árvíz, belvíz 

Az árvízi veszélytérképezés egyrészt tájékoztatást ad az ország árvízi elöntéssel veszélyeztetett 

területeiről, másrészt segítségével becsülhető, hogy az árvizek milyen nagyságú és jellegű 

kockázatot jelentenek az ország számára. A tervezett nyomvonalra árvízi elöntés kockázata 

alacsony. 

 

2.5.2. ábra: 0-0,5 m vízmélység tartományhoz tartozó árvízi elöntési veszélytérkép 

Magyarországon (a tervezett nyomvonal helye kék színnel jelölve) 

A 2.5.2. ábra az Országos Vízügyi Főigazgatóság által készített veszélytérképek bemutatják a 

kialakulható elöntési vízmélységek várható előfordulási valószínűségét, valamint területi 

kiterjedését. Az ábra alapján megállapítható, hogy a beruházás térbeli elhelyezkedéséből adódóan 

nincs árvízveszélynek kitéve. A területen azonban villámárvizek előfordulásával számolni kell. 

A beruházási területen a belvíz kialakulásának valószínűsége alacsony. 

Földrengések, földcsuszamlások 

Magyarországon, EU tagországaként is érvényben van az EU egységes földrengés szabványa az 

Eurocode-8 (MSZ EN 1998-1). Ez a szabvány egységes tervezési metodikát ír elő az EU egész 

területén, azaz minden építményt úgy kell tervezni, hogy az élettartama (általában 50 év) alatt 

10% valószínűséggel előforduló földrengést komolyabb szerkezeti károsodás, összeomlás nélkül 

kibírjon.  
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Magyarország területén évente 100-120 kisebb, mint 2,5 magnitúdójú földrengést regisztrálnak az 

érzékeny szeizmológiai hálózat segítségével, melyek nagy része nem éri el az érzékelhetőség 

határát. Évente négy-öt 2,5-3 magnitúdójú, az epicentrum környékén már jól érezhető, de károkat 

még nem okozó földrengésre kell számítani. 

Jelentősebb károkat okozó rengés 15-20 évenként, míg erős, nagyon nagy károkat okozó, 5,5 - 6 

magnitúdójú földrengés 40-50 éves visszatérési idővel pattan ki.   

A végzett földrengés veszélyeztettségi kutatások alapján meghatározásra került Magyarország és 

a Pannon medence környezetének, földrengés veszélynek leginkább kitett területeket megjelenítő 

térképe, így a helyi szeizmikus zónák, és a tervezéshez szükséges alapadatok ismertek. 

 

 

2.5.3. ábra: Magyarország szeizmikus zónatérképe  

Magyarország szeizmikus zónatérképe (2.5.3. ábra) alapján a nyomvonal által érintett valamennyi 

település a 3. zónába tartozik. 

Magyarország egészének földrengés aktivitása alacsonynak mondható, de ennek ellenére erős 

rengések (MSK 8 körüli epicentrális intenzitásértékkel) kis számban, de előfordulnak, meglehetősen 

rendszertelen területi eloszlásban. Az ország területén gyakorlatilag évente kell számítani 4-es 

intenzitású, de károkat még nem okozó földrengésre, jelentősebb károkat okozó rengésre 15-20 

évenként, míg 8-as intenzitású, nagyon nagy károkat okozó rengésre 40-50 évente kerül egyszer 

sor. 

Földrengés okozta veszélyhelyzetek esetén végrehajtandó főbb feladatok, amelyek a beruházást is 

érinthetik: a lakosság tájékoztatása; helyszín biztosítása a rendészeti szervek segítségével; sérült 

közművek felderítése, lokalizálása, helyreállítása; közlekedési hálózatkárok felmérése, szükség 

szerinti helyreállítása. 

Tűzesetek 

Erdőtüzek a területen nem jellemzőek, a beruházás erdőterületet érint (Lásd 2.2.3. fejezet). 

Mezőgazdasági területen is előfordulhatnak tűzesemények. 
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A klímaváltozás következtében, a korábbinál forróbb nyarakon nem a tüzek száma nő meg 

jelentősen, hanem a terjedési sebessége és intenzitása. Így esetenként jóval nehezebb őket 

eloltani, és jóval nagyobb területet érinthetnek, mint korábban.  

A tervezett infrastruktúra esetében a tüzesetek katasztrófavédelmi szempontból kockázatot 

jelentenek. Amennyiben a tűz nem érinti közvetlenül a létesítményt, a keletkező füst okozhat 

fennakadást a közlekedésben, amely katasztrófa helyzethez is vezethet.  

A megfelelő, időben történő védekezéssel megakadályozható a közlekedés résztvevőinek 

veszélyeztetése, katasztrófahelyzet kialakulása, illetve az infrastruktúrában keletkező kár 

minimalizálása.  
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 ORSZÁGHATÁRON ÁTTERJEDŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

A tervezési terület elhelyezkedése miatt, országhatáron átterjedő környezeti hatások nem 

várhatók, sem az építés, sem az üzemelés során. 
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 HATÓTÉNYEZŐK, HATÁSFOLYAMATOK, HATÁSVISELŐK, 

HATÁSTERÜLETEK 

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 alábbiak szerint bonthatók a beruházás hatásai: 

 Kivitelezés – meghatározott ideig tartó tevékenység, melynek hatásai a munkaterületen 

belül (igénybevételre kerülő terület), annak közvetlen környezetében, illetve a szállítások 

által a terület úthálózatán és a környező településeken jelentkezhetnek.  

 A létesítmény hatása – elsősorban az átépítés miatti területfoglalásban 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, de minden környezeti közegnél, 

ahol indokolt, bemutatásra kerül a felhagyás hatásának vizsgálata. A felhagyás hatásai 

megegyeznek az építés során várható hatásokkal. 

A hatásterület az a terület, ahol a hatások a jogszabályokban rögzített mértékben érzékelhetők. A 

hatásterület lehatárolásánál 314/2005. (XII. 25.) számú kormányrendelet 7. sz. mellékletében 

foglaltakat vesszük figyelembe.  

A hatásterület részét képezik potenciálisan a haváriából adódó szennyezések (levegő, víz, talaj) 

által érintett területek, melyek azonban előzetesen nem határolhatók le (a hatásterület számos 

tényezőtől függ, mint pl. a havária esemény jellegétől, a környezetbe kikerülő szennyezőanyag 

típusától és mennyiségétől, az időjárási viszonyoktól). 

A veszélyeztetett területek közé sorolhatók pl. a nyomvonal-közeli lakott területek, a felszíni vizek, 

illetve azok a természetszerű élőhelyek, melyek közvetlenül az út mentén találhatók. 

 Közvetlen hatásterület 

Közvetlen hatásterület a 314/2005. (XII. 25.) számú 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.” 

Minden egyes környezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruházás hatásaival, ezért a 

hatásterületet környezeti elemenként szükséges megadni. 

 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.” 
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 A TEVÉKENYSÉG (LÉTESÍTMÉNY) MEGVALÓSÍTÁSA NÉLKÜL 

VÁRHATÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK 

A létesítmény megvalósítása nélkül várható hatásokat minden egyes környezeti elem vizsgálatánál 

külön (jelenlegi állapot bemutatása c. alfejezetekben) ismertetjük. 
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 VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOKBECSLÉSE ÉS 

ÉRTÉKELÉSE 

 TALAJ ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ VÉDELME 

Jogszabályi háttér 

 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről, 

 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti 

víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 

méréséről, 

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

 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

területen lévő települések besorolásáról, 

 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről. 

 

 Hatásterület 

Közvetlen hatásterület 

Földtani közeg 

A létesítmény közvetlen hatása az útpálya és kapcsolódó létesítményei által igénybevett területre 

terjed ki, ahol a talaj eredeti funkciója megváltozik, addigi természetes állapota megszűnik. 

Az építés alatti közvetlen hatásterület alatt, a talaj vonatkozásában a nyomvonal teljes építési 

területét értjük, beleértve a csapadékvíz elvezető árkokat, a felvonulási és depónia területeket és 

az esetlegesen kialakítandó anyagnyerőhelyeket. Ezen a területen belül érheti közvetlen hatás a 

talajt az építés stádiumában, és ezen a területen belül érheti közvetlen szennyezés havária esetén.  

A környezetszennyező hatáson kívül meg kell említeni az útpálya és a kapcsolódó járulékos 

létesítmények által okozott termőföld kivonását és felszínroncsolást, valamint az építési 

munkálatokkal kapcsolatos terület igénybevételt (anyagnyerőhelyek, deponálóhelyek területe). 

Felszíni és felszín alatti víz 

A felszíni vizek esetében a közvetlen hatásterületet a közúti forgalom emissziói és a havária 

helyzetek határozzák meg, a nyomvonal és a járulékos létesítmények mentén kialakított 

csapadékvíz elvezető rendszeren. 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 felvízi oldalán kb. 25-50 m-ig, alvízi oldalán nagyjából 100 m-ig terjedhet. A 

hatásterületet befolyásolja a víz áramlási iránya, a vízhozama, a szennyezőanyag fajtája stb., így 

minden esetleges terhelésnél más-más hatásterület adódhat (azonban a jelenlegi állapotokhoz 

képest a nyomvonal kiépítésének hatására nem várható érdemi változás). 

A felszín alatti vizek tekintetében közvetlen hatásterület nehezen és csak modellezéssel jelölhető 

ki (talaj, mint közvetítő közeg, befolyásoló hatása). A beruházás körültekintő tervezése és 

kivitelezése esetén a felszín alatti vizek szennyezése nem várható, ezért nem szükséges a 

hatásterület lehatárolása. 

A vonalszakasz és a kapcsolódó járulékos létesítmények (padka és árok) területein, azaz a 

területfoglalási területen belül, a földtani adottságtól függő vízellátási viszonyok (beszivárgás) 

változnak meg, amelyek közvetett hatásként a felszín alatti víz utánpótlódásában eredményeznek 
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módosulást. Ez a hatás azonban a vonalas létesítmény esetében minimális, nem, vagy alig 

érzékelhető. 

Kiemelt figyelemmel kell lenni a vízbázisok védőövezetein (belső, külső, hidrogeológiai A, B), a 

szennyeződésre fokozottan (és kiemelten) érzékeny területeken a felszín alatti vizek vízminőségi 

és mennyiségi állapotára. 

Közvetett hatásterület 

Földtani közeg, felszíni és felszín alatti víz 

A közvetett hatásterület a talaj és a felszín alatti vizek esetében összefonódik. A két környezeti 

elem szennyezése esetén a közvetett hatásterületet a létesítmény és a hozzá köthető közúti 

forgalom emissziói, valamint a havária helyzetek határozzák meg. Hatásterülete nehezen 

becsülhető, kiterjedése a földtani közeg minőségétől, a szennyező anyagtól, annak 

tulajdonságaitól, s kijutott mennyiségétől, valamint a szennyezés óta eltelt időtől függ és a néhány 

centimétertől akár több száz méterig változhat. 

A közvetett hatásterületen a lefolyó csapadékvizekkel bemosódó felszíni szennyezések hatásai 

érvényesülhetnek.  

A felszíni vizek közvetett hatásterülete a vízfolyás beruházás által érintett vízgyűjtőterületére, 

illetve a felszíni lefolyási viszonyokban okozott változással érintett területekre terjed ki. 

 Földtani és talajtani adottságok 

A tervezett összekötő út nyomvonala az Alföld nagytájon belül a Mezőföld középtájat, azon belül a 

Váli-víz síkja kistájat, a Dunántúli-középhegység nagytájon belül pedig a Dunazug-hegyvidék és a 

Vértes–Velencei-hegyvidék középtájakon belül, a Lovasberényi-hát, illetve az Etyeki-dombság és 

kistájakat érinti.  

A tágabb térség domborzati és földtani és talajtani viszonyai 

Váli-víz síkja kistáj (1.4.12.) 

Domborzat 

A kistáj 106 és 185 m közötti tszf-i magasságú felszínének nagyobb része féloldalasan és 

aszimmetrikusan kiemelt, vetődésekkel, szubszekvens völgyekkel, völgymedencékkel szabdalt, 

lösztakarta eróziós halomvidék. DK felé lejtő felszínét ENy-DK-i irányú, újpleisztocén szerkezeti 

vonalak mentén kialakult teraszos völgyek szelik keresztül. ÉNy-i része közepes magasságú tagolt 

síkság, középső és DK-i része völgyközi hátakra bontott, kisebb relatív reliefű, enyhén tagolt síkság 

orográfiai domborzattípusba sorolható. A jellemző felszíni formák az ENy-i domblábfelszínen 

eróziós-deráziós úton keletkeztek, a középső és DK-i löszhátakon a lösz jellegzetes 

lepusztulásformái figyelhetők meg. 
 

Földtani adottságok 

A medencealjzat jelentős részéről csak bizonytalan ismeretek vannak, Ny-i szegélyén újpaleozoos 

és mezozoos képződmények vannak. A kistáj legfontosabb fejlődéstörténeti jellemvonása, hogy a 

pliocén-pleisztocén határán lezajló eróziós periódusban a felszín erősen lepusztult, majd az egész 

terület aszimmetrikusan kiemelkedett és feldarabolódott. A felszín É-i része huzamosabb ideig 

denudálódott, s rajta lösz csak a pleisztocén végén keletkezett. A D-i területeket csak kisebb 

tektonikus hatások érték, s rajtuk 10-20 m vastag lösztakaró képződött. A fiatal pleisztocén 

szerkezeti mozgások sajátos lépcsős megjelenésűvé teszik a tájat. 

 

 



 

 

37 

Vereb – Vál – Gyúró – Etyek összekötő út módosított nyomvonalon – Környezeti hatástanulmány 

 

Etyeki-dombság kistáj (5.3.21.) 

Domborzat 

A mérsékelten tagolt dombságok típusába tartozik. Az átlagos relatív relief 45 m/km2. A kedvező 

domborzati adottságai következtében uralkodóan mezőgazdasági hasznosítású kistáj. 
 

Földtani adottságok 

A Gerecse D-i előterében 200-250 m tszf-i magasságra emelt, enyhén hullámos, hosszanti széles 

hátak, lapos, széles, tál alakú völgyek formacsoportjaiból összetevődő eróziós-deráziós dombság 

formálódott. Korábban a gerecsei hegylábfelszín szerves tartozéka volt. A negyedidőszak során az 

egyenlőtlen szerkezeti mozgások eredményeként fokozatosan elkülönült környezetétől, lösz és 

löszös lejtőüledékek takarták be az idősebb harmadidőszaki kavicsos-homokos üledékeket, ill. 

szarmata mészkőfelszíneket. Makroformáinak kialakításában a szerkezeti mozgásoknak jelentős 

szerepük volt. Domborzatának főbb felszínépítő kőzetei: szarmata mészkő, közép-miocén agyag, 

slír, kavics, homok, pannóniai homok és agyag, valamint negyedidőszaki lösz, de foltokban a triász 

dolomit is a felszínre bukkan. 

 

Lovasberényi-hát kistáj (5.2.33.) 

Domborzat 

A térszín általános lejtősödése irányában kialakult konzekvens és szubszekvens völgyek felszínét 

lapos hátakra, keskeny vízválasztó tetőkre (tszf 190 m) és eróziós-deráziós tanúhegyekre tagolták. 

Hosszú, energikus lejtői erősen erodáltak. Átlagos tszf-i magassága 170 m, az átlagos relatív relief 

34 m/km2. 
 

Földtani adottságok 

A Vértes és a Velencei-hegység között ÉÉK-DDNy-i irányban hosszan elnyúló, eróziós-deráziós 

völgyelésekkel és fiatal peremsüllyedékekkel tagolt, pannóniai alapzatú aszimmetrikus löszös hát. 

K-en a Váli-völgy, ENy-on a Zámolyi-medence, Ny-on pedig a Császár-víz teraszos völgye határolja. 

Az aljzatot paleozoos metamorfitok alkotják, s erre a felső-eocénben andezites-dácitos sorozat 

települt (Lovasberény). A mai felszín kialakulása kezdetén, a pliocén végén és a pleisztocén első 

felében hegylábfelszín fejlődésen ment át és összefüggött a Vértest övező szomszédos területekkel. 

Az újpleisztocén löszképződésig feltételezhetően alacsony hegylábi helyzetben levő, gyengén 

tagolt, pusztuló denudációs felszín volt. Energikus lejtőjű löszös háttá történő formálásában a fiatal 

szerkezeti mozgásoknak, a folyóvízi eróziónak, a felszínt felületileg letaroló deráziós folyamatoknak 

és a löszképződésnek volt jelentős szerepe. 

A tervezési terület földtani adottságai 

A tervezési szakaszon eolikus üledék (eQp3l; eQp3h) található a felszínen. A szél által szállított 

homok és lösz tartozik ide. Tömeges löszképződés hazánkban a kora pleisztocén végétől a 

pleisztocén végéig tartott. A futóhomok felhalmozódásának kora késő pleisztocén és holocén. A 

futóhomok szél által mozgatott, koptatott szemcséjű, jellegzetes morfológiai formákkal rendelkező, 

osztályozott homok. Vastagsága több 10 méter is lehet. Az eolikus vagy típusos lösz színe sárga, 

fakó sárga. Általában rétegzetlen, jellegzetes szerkezete és formája nincs. Szemcséit mészkéreg 

vonja be, a szemcsék hézagos összetapadása miatt porózus. Mésztartalma jelentősebb, akár 10-

30% is lehet. 

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat adatbázisában (Forrás: 

https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/) szerepelő Magyarország felszíni földtani térképe alapján az 

összekötő út legnagyobb részt lösz, vagy homokos lösz által borított területeket érint, de 

https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/
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helyenként érint tihanyi formációt, folyóvízi üledéket, somlói formációt, folyóvízi-deluviális kavics, 

homokos kavicsot, tinnyei formáció és lajtai mészkő formáció is.  

 

A tervezési terület talajtani adottságai 

Magyarország AGROTOPO Adatbázisa alapján (Forrás: 

https://maps.rissac.hu:3344/webappbuilder/apps/2/) a tervezési terület jellemzően 

mészlepedékes csernozjom talajokat, csernozjom barna erdőtalajokat és réti öntés talajokat érint. 

 

5.1.2. ábra: Genetikai talajtípusok a tervezett nyomvonal mentén (tervezett nyomvonal 

zölddel jelölve) 

5.1.1. táblázat: Érintett talajtípusok jellemzői a tervezési területen 

Talaj típus Mészlepedékes csernozjom talajok 

termőréteg vastagsága >100 cm 

talajérték száma 70-80 

talajképző kőzet löszös üledék 

vízgazdálkodási 

tulajdonságai 

Jó víznyelésű és vízvezető-képességű, jó vízraktározó-képességű, 

jó víztartó talajok 

Talaj típus Csernozjom barna erdőtalajok 

termőréteg vastagsága >100 cm 

talajérték száma 50-60 

talajképző kőzet löszös üledék 

5.1.1. ábra: A tervezett nyomvonal (pirossal jelölt) Magyarország felszíni földtani 

térképén ábrázolva 
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vízgazdálkodási 

tulajdonságai 

Nagy víznyelésű és vízvezető-képességű, közepes vízraktározó-

képességű, gyengén víztartó talajok 

Talaj típus Réti öntéstalajok 

termőréteg vastagsága >100 cm 

talajérték száma 40-50 

talajképző kőzet glaciális és alluviális üledék 

vízgazdálkodási 

tulajdonságai 

Jó víznyelésű és vízvezető-képességű, jó vízraktározó-képességű, 

jó víztartó talajok 

A tervezési területen jellemző mészlepedékes csernozjom talajok mély termőrétegűek, és a jó 

termékenységű talajok közé tartoznak.   

A SpeciálTerv Kft megbízásából, a Vértes Drill Kft. által 2021. február-április között készített fúrások 

egy részének feldolgozása alapján, a nyomvonal mentén, az alábbi talajrétegződés figyelhető meg: 

F24 jelű fúrás 

 0,0-0,6 m: sötétbarna homokos agyag és humusz  

 0,6-1,9 m: világosszürke, finom homokos mészfoltos iszap 

 1,9-3,1 m: világos, barnásszürke, rozsdabarna homokos iszap 

 3,1-4,2 m: világosszürké, rozsdabarna foltos homokos agyag  

 4,2-6,0 m: világosbarna elszórtan kavicsos tömör homok 

F32 jelű fúrás 

 0,0-1,3 m: sötétbarna homokos iszap és humusz  

 1,3-2,8 m: világossárgás barna finom homok 

 2,8-4,4 m: világos, szürkésbarna, rozsdabarnás iszapos homok 

 4,4-4,6 m: nagyon kemény homokkő pad 

 4,6-9,9 m: világos barnásszürke durvaszemcsés homok 

 9,9-12,0 m: szürke kissé iszapos tömör homok 

F46 jelű fúrás: 

 0,0-1,2 m: barna homokos tömör agyag 

 1,2-4,0 m: világos, sárgásbarna tömör finom homok 

 4,0-4,7 m: világos, barnásszürke iszapos, mészfoltos homok 

 4,7-11,1 m: világos, barnásszürkés, tarka tömör homok 

 11,1-12,0 m: világos, szürkésbarnás kötött agyag 

F48/2 jelű fúrás:  

 0,0-0,7 m: barna iszapos laza homok  

 0,7-2,3 m: sötétbarna homokos agyag és humusz keveréke 

 2,3-3,8 m: barna homokos agyag 

 3,8-4,7 m: barna finom homokos iszap  

 4,7-5,2 m: barna, szürke foltos iszapos homok 

 5,2-6,0 m: szürkés, barnás, tarka tömör homok 

F54 jelű fúrás:  

 0,0-0,4 m: barna iszapos homok és humusz 

 0,4-4,3 m: világossárgás, barna tömör homok 

 4,3-7,1 m: világosbarna, iszapos finom homok 
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 7,1-7,6 m: világosbarna, finom homok  

 7,6-12,0 m: világossárgás barna tömör homok 

F58 jelű fúrás: 

 0,0-0,2 m: barna, homokos puha agyag és humusz 

 0,2-0,7 m: fehéres, szürkés tömör homok 

 0,7-2,2 m: fehéres, barnásszürkés finom homok 

 2,2-2,6 m: világos, szürkésbarna kötött agyag 

 2,6-3,7 m: világos, fehéresszürke finom homok 

 3,7-11,2 m: világos, szürkésbarnás, tarka tömör homok  

 11,2-12,0 m: világos, szürkésbarna, homokos kötött agyag 

F63 jelű fúrás 

 0,0-0,2 m: barna, homokos agyag és puha humusz 

 0,2-0,8 m: világos szürkésbarnás, homokos tömör agyag 

 0,8-1,4 m: világos, szürkésbarnás foltos tömör száraz homok 

 1,4-6 m: világos, szürkésbarna tömör száraz homok  

F67 jelű fúrás 

 0,0-0,9 m: sötétbarna, kötött agyag és humusz  

 0,9-1,5 m: világos, szürkésbarnás, homokos tömör agyag  

 1,5-2,5 m: világos, szürkésbarnás, kissé iszapos homok 

 2,5-3,1 m: világos, szürkésbarnás, kötött tömör agyag 

 3,4-4,2 m: világos, szürkés, ill. rozsdabarnás, homokos agyag 

 4,2-4,7 m: szürke, kötött tömör agyag  

 4,7-5,4 m: szürkés, barnás, ill. rozsdabarnás tömör homokos agyag  

 5,4-6,0 m: világos, szürkés, barnás finom homokos tömör homok 

F70 jelű fúrás 

 0,0-0,7 m: sötétbarna homokos agyag és humusz  

 0,7-1,7 m: világos, barnásszürke és rozsdabarna foltos finom homok  

 1,7-2,5 m: világos, szürkés, tömör homokos iszap  

 2,5-3,9 m: világos, szürkés, ill. rozsdabarnás, tömör homok  

 3,9-4,8 m: szürkés, barnás, ill. rozsdabarnás tömör agyag  

 4,8-6,2 m: világos, szürkésbarnás, iszapos finom homok  

 6,2-10,2 m: világos, szürkésbarnás, kötött tömör agyag  

 10,2-12 m: világos, szürkésbarnás, tömör iszapos homok  

F73 jelű fúrás 

 0,0-0,8 m: sötétbarna homokos iszap és humusz keveréke 

 0,8-3,9 m: világos, sárgásbarna finom homok 

 3,9-4,6 m: világosbarna finom homokos iszap 



 

 

41 

Vereb – Vál – Gyúró – Etyek összekötő út módosított nyomvonalon – Környezeti hatástanulmány 

 

 4,6-6,0 m: világos, szürkés, ill. rozsdabarnás finom homokos agyag 

5.1.3. ábra: Fúrások helyei a tervezett nyomvonal mentén (tervezett nyomvonal piros 

színnel jelölve) 

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Fejér Megye Területrendezési Tervéről szóló 7/2020. 

(II. 28.) sz. rendeletének 3.2. melléklete alapján a tervezett nyomvonal kis mértékben érinti jó 

termőhelyi adottságú szántóterület övezetét. 

 

Bányaterületek 

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (röviden MBFSZ) adatai alapján a tervezési terület kb. 

10 km-es körzetében az alábbi táblázatban szerepelő bányászati területek találhatóak: 

5.1.2. táblázat: Szilárd ásványi nyersanyag lelőhelyek a tervezési terület környezetében 

Bányatelek védneve 
Bányászott 

anyag 
Bányavállalkozó (jogosított) 

megnevezése 
Működése 

Etyek I. - dolomit dolomit Etyek Község Önkormányzata működő 

Sóskút - durvamészkő mészkő Frühwald Kőbánya Kft. működő 

Sóskút I. - homok homok 
Kvarchomok Bányászati és 

Feldolgozó Kft. 
működő 

 

A tervezési terület szilárd ásványi nyersanyag, illetve szénhidrogén és földgáz lelőhelyeket nem 

érint. 

 Felszín alatti víz viszonyok 

A tágabb térség felszín alatti víz viszonyai 

Váli-víz síkja kistáj (1.4.12.) 

A „talajvíz" mélysége egyes löszhátak alatt a 6 m-t is meghaladja, de általában 4-6 m között, sőt 

a völgyekben 4 m felett van. Mennyisége nem számottevő. Kémiai összetétele túlnyomórészt 

kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége 15-25 nk°, szulfáttartalma 60-300 mg/l 

közötti. 

A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi kutak mélysége 100 m körüli, a vízhozamuk helyenként 

tekintélyes, de általában közepes. A települések többségében van csatornahálózat, a rákapcsolt 

lakások aránya 56,4% (2008). 

Etyeki-dombság kistáj (5.3.21.) 

A „talajvíz" a völgyekben 2-4 m között, a lejtős területeken 4-6 m között érhető el. Egyes magasabb 

hátakon szigetszerűen meg is szakad a tükre. Mennyisége csak a Váli-völgyben jelentős. Kémiailag 



 

 

42 

Vereb – Vál – Gyúró – Etyek összekötő út módosított nyomvonalon – Környezeti hatástanulmány 

 

a nátrium-kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos típushoz tartozik. Alcsút és Tabajd között 

keménysége 25-35 nk° közötti, attól É-ra és D-re kevesebb. Szulfáttartalma a völgyekben 60 mg/l 

feletti, azokon kívül kevesebb. 

Rétegvízkészlete mérsékelt. Az artézi kutak száma kicsi. Mélységük 50-200 m, vízhozamuk 50-400 

l/p között ingadozik. 

Lovasberényi-hát kistáj (5.2.23.) 

A „talajvíz" a völgytalpakon 2-4 m, a lejtőkön 4-6 m között érhető el, míg a hátakon néhol hiányzik. 

Mennyisége nem számottevő. Kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de DK-i 

felén a nátrium is megjelenik. A keménysége az E-i tájrészen 25-35 nk°, D-en 15-25 nk°. A 

szulfáttartalom 60 mg/l alatti, de a Váli- völgyben 300 mg/l-ig koncentrálódik. 

A rétegvízkészlet csekély. Az artézi kút is kevés, a mélységük ritkán haladja meg a 100 m-t, de a 

kitermelt vízhozamok is mérsékeltek. 

Jellemző talajvízszint 

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat “Magyarország talajvízszint térképe” alapján (lásd 5.1.2. 

ábra) a tervezett nyomvonal mentén a vízfolyás-keresztezéseken kívül a talajvíz a felszín alatt 

jellemzően 8 m alatt található. A térkép alapján a nyomvonal első harmada talajvízmentes területen 

helyezkedik el.  

 

5.1.4. ábra: Magyarország talajvízszint térképe alapján a talajvíztükör nyugalmi szintje 

a felszín alatt, a tervezett nyomvonallal jelölve (forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz) 

A SpeciálTerv Kft megbízásából, a Vértes Drill Kft. által 2021. február-április között készített fúrások 

nagy része nem ütött meg talajvizet. 

A terület érzékenységi vizsgálata 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 

27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján, a tervezéssel érintett területen lévő 

települések közül Vereb érzékeny, Vál, Gyúró és Etyek érzékeny és kiemelten érzékeny felszín alatti 

vízminőségi övezetbe sorolható be. 

A felülvizsgált Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a tervezési terület a Közép-

Duna tervezési alegység és a Velencei-tó alegység részét képezi.  

A vizsgált területen az alábbi felszín alatti víztestek találhatók: 

 sp.1.7.1. - Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő, 

 sp.1.9.1. - Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks, 

 sh.1.5. – Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt, 

 p.1.7.1. - Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő, 

 p.1.9.1. - Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks, 

 h.1.5. – Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt, 

 kt.1.3. - Budapest környéki termálkarszt. 
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A felsorolt víztest típusok közül a sekély porózus (sp. 1.7.1, sp. 1.9.1.) víztestre fejthet ki 

elsősorban hatást a tervezett beruházás. 

A p.1.7.1 és a kt.1.3 víztestek jelenlegi mennyiségi minősítése jó. Az sp.1.7.1., az ap.1.9.1., az 

sh,1.5., a p.1.9.1. és a h.1.5. jelenlegi mennyiségi minősítése jó, de gyenge kockázata, továbbá 

az sp.1.7.1. víztest mennyiségi állapota gyenge (oka: sz.földi és vizes FAVÖKO). Az sh.1.5., a 

p.1.7.1., a p.1.9.1. és a kt.1.3. víztestek kémiai állapota jó, továbbá a h.1.5 víztest állapota jó, de 

gyenge koclázata (oka: szennyezett vb.: NO3 és SO4). Az sp.1.7.1 és az sp.1.9.1. víztestek kémiai 

állapota gyenge (oka: diffúz szennyeződés NO3, szennyezett vb.: NO3, felszíni vizek állapota). 

Vízbázisok 

Magyarország felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének 2.1. melléklete, valamint az 

Országos Vízügyi Főigazgatóság térképes adatbázisa alapján a vizsgált nyomvonal a következő 

felszín alatti ivóvízkivétel védőterületét érinti: 

5.1.3. táblázat: Tervezett nyomvonal által érintett felszín alatti vízbázisok 

Vízbázis 
kódja 

Település 
Vízbázis 

neve 
Érinti-e? 

Sérülékeny-
e? 

Vízbázis 
védendő 

termelése 
(m3/nap) 

EOV X 

EOV Y 

Érintett 
védőövezet 

típus 

6022-10 Kajászó 
Kajászó 

vízmű 
igen igen 620 

221907; 

624354 

hidrogeológiai 

B 

 

A tervezett nyomvonalhoz közelében további vízbázisok is elhelyezkednek: Vereben a Pázmánd 

vízmű vízbázis kb. 130 méter távolságra, illetve a Vereb vízmű vízbázis kb 400 m távolságra a 

nyomvonaltól. 

5.1.4. táblázat: Felszín alatti vízbázisok védőterületei a tervezési terület környezetében 

Vízbázis 
kódja 

Település 
Vízbázis 

neve 
Érinti-e? 

Sérülékeny-
e? 

Vízbázis 

védendő 
termelése 
(m3/nap) 

EOV X 

EOV Y 

Védőterület 

típus 

6034-10 Vereb 
Pázmánd 

vízmű 
nem nem 301 

216659; 

619901 

hidrogeológiai 
B 

6030-10 Vereb 
Vereb 
vízmű 

nem igen 140 
219444; 

618394 

hidrogeológiai 
B 

 

 

 Építés hatásai 

A kivitelezési időszak negatív hatásait a beruházás területfoglalása, a földmunkák nagyságrendje, 

a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny területek és vízbázisok érintettsége jelentik. 

A tervezett nyomvonal nagyon kis szakaszon, kb. 103 m hosszon vízbázis hidrogeológiai „B” 

védőterületét érint Válon. A tervezett gyorsforgalmi út tervezett paramétereinek megfelelően a 

vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 

szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet autópályákra, autóutakra vonatkozó előírásait kell 

figyelembe venni. 
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A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján egyéb út, vízzáróan burkolt  

csapadékvízárok-rendszerrel, illetve burkolatlan árokrendszer esetén a vízbázis védőterületek és 

védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások az alábbi módon alakulnak: 

 
belső 

védőövezet 

külső 

védőövezet 

hidrogeológiai 

„A” 

védőövezet 

hidrogeológiai 

„B” 

védőövezet 

Egyéb út, vízzáróan burkolt  

csapadékvízárok-

rendszerrel 

- o + + 

Egyéb út - o o + 

ahol, 

- Tilos, 

x Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a 

környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető, 

o Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a 

környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat 

eredményétől függően megengedhető, 

+ Nincs korlátozva. 

Összefoglalva a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai 

„B” védőövezetének területén nincs korlátozva vízzáróan burkolt csapadékvízárok-rendszerrel, 

illetve földárok-rendszerrel tervezett egyéb út létesítése, üzemeltetése, azonban különösen nagy 

figyelmet kell fordítani a szennyezések megelőzésére. 

A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján Vál, Gyúró és Etyek érzékeny és kiemelten érzékeny 

felszín alatti vízminőség védelmi területen található, amelyet figyelembe véve a kivitelezés, továbbá 

az üzemelés során kiemelt figyelmet kell fordítani az esetleges szennyezések elkerülésére. 

A munkagépek rendszeres karbantartásáról arra alkalmas telephelyen - a környezetszennyezés 

elkerülése érdekében - gondoskodni kell. A területen a munkagépek javítása, karbantartása, 

valamint tisztítása tilos. 

A beruházás kapcsán a talaj minőségi és felületi csökkenése elkerülhetetlen, az útpálya és 

kapcsolódó létesítményei által elfoglalt terület az infrastrukturális létesítmény része lesz. A 

tervezett összekötőút nyomvonala nagyrészt mezőgazdasági területen halad, kis szakaszon 

belterületen. A Vál-Vereb-Gyúró-Etyek összekötő út hossza 22 500 m, korona szélessége 11 m. 

Gyúrónál, a településre történő bekötés céljából kb. 500 m hosszon földút burkolása válik 

szükségessé. 

A beruházás által igénybe vett területek, felvonulási és deponálási területek végleges, illetve 

időleges művelés alóli kivonásához a területileg illetékes földhivataltól kell engedélyt kérni. 

Ezeken a helyeken a felső humuszréteget le kell termelni a humuszgazdálkodási terv alapján, majd 

szelektáltan ideiglenes depóniákban kell tárolni, és a kivitelezés során kerülhet felhasználásra. 

A kivitelezés során, a nagytömegű munkagépek következtében a talaj tömörödik. A talaj tömörödés 

mértékét a munkaterület kiterjedésének csökkentésével lehet minimalizálni, amit a szükséges 

mértékűnél szélesebb letaposást kerülésével, valamint a munkagépek minél rövidebb idejű terhelő 

hatásával és munkaszervezéssel lehet elérni. Az építkezés befejeződését követően a talajt 

rekultiválni kell (talajlazítással).  

Talajvédelmi szempontból légvezeték, földkábel és gázvezeték kiváltása többlet területfoglalással, 

földmunkával jár. A távvezetékek átépítése következtében a beavatkozással érintett nyomvonal 
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szakaszok mentén szállítási és vezetékhúzási tevékenységet fognak végezni, ami nyomán taposási 

kár keletkezik. A kivitelezés során a kialakítandó oszlophelyek mellett nagy tömegű munkagépek 

elhaladásával, ennek következtében kedvezőtlen mértékű talajtömörödéssel kell számolni. A 

földkábel és gázvezeték fektetése során munkagödör kerül kialakításra, majd feltöltésre. A 

beavatkozásnak ez által a vezetékek nyomvonalában van közvetlen hatása a talaj szerkezetére. 

A beruházáshoz kapcsolódó közműkiváltások többlet kisajátítással járnak a felszín alatti vizek 

tekintetében, azonban közvetlen hatásterület nem jelölhető ki. Távvezeték esetén az oszlopok 

alapozása módosíthatja talajvíztükör térbeli helyzetét, viszont az oszlopok pontszerűnek 

tekinthetők és az általuk kifejtett hatás minimális. 

A munkaterületeken az esetleges havária helyzeteket leszámítva talajszennyezéssel nem kell 

számolni. A talaj szennyezése a kivitelezés során a munkafolyamatokban részt vevő munkagépek, 

berendezések, szállító járművek balesete, meghibásodása esetén jöhet létre, amikor üzemanyag 

vagy hidraulika olaj kerül a talajra.  

A tervezett nyomvonalon és a szállítási útvonalakon havária esetén a szennyeződésből származó 

károsító hatások túlléphetnek a közvetlen hatásterület határán. A földtani közeg közvetett 

szennyezése vizek (pl. havária következtében szennyeződött felszín alatti víz) közvetítésével 

történhet, a hatásterület nehezen becsülhető. Havária esetekre a kivitelezőnek, majd üzemelés 

során a kezelőnek megfelelő havária tervvel kell rendelkeznie. 

 Létesítmény (tevékenység) hatásai 

A létesítmény hatása az útpálya által igénybevett területre terjed ki, ahol a talaj eredeti funkciója 

megváltozik, addigi természetes állapota megszűnik.  

A tervezett nyomvonal jellemzően mezőgazdasági művelésű területen vezet. A területfoglalás 

negatív hatását enyhíti, hogy az építéshez viszonylag keskeny területsáv (tervezett 

koronaszélesség: 11) igénybevételére kerül sor. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján más célú hasznosítás 

engedélyeztetése után történhet művelés alóli kivonás, amit az illetékes földvédelmi hatóság 

engedélyez. 

A vonalszakasz, a kapcsolódó járulékos létesítmények és anyag-nyerőhelyek területein a földtani 

adottságtól függő vízellátási viszonyok (beszivárgás) változnak meg, amelyek közvetett hatásként 

a felszín alatti víz után-pótlódásban eredményeznek módosulást. Ez a hatás azonban a vonalas 

létesítmény esetében minimális, nem, vagy alig érzékelhető. 

 Létesítmény üzemelésének és üzemeltetésének hatásai 

Üzemelés során a talaj és a felszín alatti víz szennyeződése elsősorban a közúti közlekedés 

emissziói, a levegőből kiülepedő poron megkötött szennyezőanyagok, és az út mentén olajosan 

szennyeződő porszemcsék következtében léphet 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 padka és árok fogja fel. 

A várható szennyezők CH származékok és nehézfémek kismértékben a talajba szivárognak, 

azonban szakirodalmi és kutatási eredmények alapján a szennyezőanyagok a talaj felső 30 cm 

vastag rétegében megkötődnek, illetve a csapadékkal az árokba mosódó szennyezések 

talajszemcsékhez kötődve vékony iszapréteg formájában lerakódnak. A beszivárgó szennyező 

anyagokat a növényzet gyökérzónában élő biofilm bontja le. A burkolatlan földmedrű árkok CH 

származékeltávolítása 500 m-en 70-80 %-os hatásfokú alacsony csapadékmennyiség esetén. Ez 

azt jelenti, hogy a befogadóba érve a mennyiségük elhanyagolható. 

1999-től számottevő ólom kibocsátással már nem kell számolni, hiszen 1999. április elsejétől 

kezdődően hazánkban is megszűnt az ólmozott üzemanyagok forgalmazása. 
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Tehát a forgalom hatására diffúz jelleggel kicsapódó légszennyező anyagok koncentrációja felhígul 

és az út melletti területeken már nem fejt ki jelentős hatást.  

Az üzemeltetés során a téli síkosság-mentesítés szintén szennyezheti beszivárgás útján a talajt, 

illetve a felszín alatti vizeket. Az esetlegesen felhalmozódó sómennyiség megváltoztatja a talaj pH 

értékét és tápanyag összetételét, a talaj szikesedését idézi elő, valamint rossz vízvezetésű 

talajokon a növényzet károsodását okozhatja. Ennek kockázatát jelentős mértékben csökkenti, 

hogy e károsító hatás viszonylag rövid ideig, jellemzően az út tengelyétől számított 10-15 m-es 

sávon belül jelentkezik, az út szélétől távolodva csökkenő koncentrációban.  

Az ÁAK Zrt. gyorsforgalmi utak kapcsán 2008 augusztusában vizsgálatot végeztetett, mely az 

útpadka talajának minőségét célozta meg, valamint azt, hogy ezt a minőséget mennyire 

befolyásolják a téli fagymentesítés céljából az úttest felületére kijuttatott anyagok. A vizsgálat azt 

állapította meg, hogy a kloridok felhalmozódása még a gyorsforgalmi utak menti mintákban sem 

jellemző. 

A megfelelő víztelenítési megoldások hivatottak biztosítani, hogy minél kevesebb só tudjon pangó 

vízi körülmények között felhalmozódni és a lemosódó vizek biztonságosan elvezetésre kerüljenek. 

Az üzemelés során a szennyezés nagysága elsősorban a haváriák, tehergépkocsik balesetével 

kapcsolatban lehet számottevő.  

A tervezett útszakaszon és a szállítási útvonalakon havária esetén a szennyeződésből származó 

károsító hatások túlléphetnek a közvetlen hatásterület határán. A talajok közvetett szennyezése 

vizek (pl. havária következtében szennyeződött talajvíz, ill. szennyezett felszíni víz) közvetítésével 

történhet, a hatásterület nehezen becsülhető. 

 Létesítmény felhagyásának hatásai 

A tervezett beruházás esetében nem jellemző a felhagyás valószínűsége. Amennyiben mégis 

felmerülne a felhagyás igénye, úgy annak hatásai megegyeznek az építés során várható hatásokkal, 

illetve a bontási munkálatok befejeződésével a teljes területet rekultiválni kell, aminek keretében 

talajlazítást kell végezni. A talaj minősége ez által helyreállításra kerül, feltételezve, hogy 

szennyező hatás a munkálatok idején nem éri. 

 Rendkívüli események 

Szennyezés a munkafolyamatokban részt vevő munkagépek balesete, meghibásodása esetén jöhet 

létre, amikor üzemanyag vagy hidraulika olaj kerül a felszínre. A rendkívüli helyzetek megelőzését 

szolgálja, hogy csak megfelelő műszaki állapotú munkagép dolgozhat, melyek rendszeres műszaki 

ellenőrzése kötelező.  

Esetlegesen bekövetkező havária esetén a szennyeződés terjedése ellen azonnali intézkedést kell 

tenni. Az építés során esetlegesen bekövetkező káresemények kezeléséről a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. központi havaria terve szerint kell gondoskodni. 

Szennyezés esetén a területen dolgozóknak értesíteniük kell a művezetőt. Az elfolyt szennyező 

anyagokat az átitatott közeggel (talaj) együtt zárt tároló edénybe kell gyűjteni és a 225/2015. 

(VIII.7.) Korm. rendelet előírásai alapján kell kezelni. A művezető ellenőrzi a szennyezőanyag, 

szennyezett talaj lehetőleg maradéktalan felszedését, a szennyezett felületek megtisztítását. A 

munkavezető köteles a fél liter veszélyes anyag vagy annál nagyobb kiömléssel járó eseményt 

dokumentálni. 

A dolgozók számára munkavédelmi oktatást szükséges tartani, mely bemutatja az olajszennyezés 

megakadályozásának és felszámolásának módszereit. 

A kivitelezés során, a munkaterületen olajfelszívó anyagot, az olajos hulladék összegyűjtésére 

alkalmas eszközt és tározó edényzetet kell biztosítania a kivitelezőnek. 
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A munkagépek és anyagszállító gépjárművek váratlan meghibásodása esetén a kifolyó olaj 

felszedésekor keletkező olajos felitató anyagot (pl. homok, föld) veszélyes hulladékként kell kezelni 

és átadni ilyen hulladék átvételére engedéllyel rendelkező vállalkozás részére. 

 Javasolt védelmi intézkedések 

A termőföld időleges és végleges más célú hasznosítása engedélyköteles tevékenység. Az út 

nyomvonala által igénybe vett mezőgazdasági területek, valamint a felvonulási útvonalak, 

raktározási, deponálási területek végleges és időleges művelés alóli kivonásához a termőföldet az 

ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani. Az engedélyt előzetesen kell 

beszerezni, a termőföld igénybevételének (más célú hasznosításának) megkezdését megelőzően. 

A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni. 

Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban gyengébb minőségű termőföld 

igénybevételével – lehet felhasználni. Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra 

hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. 

A termőföld időleges más célú hasznosítása csak meghatározott időre, legfeljebb 5 évre 

engedélyezhető. Az időlegesen más célra hasznosított termőföldet az igénybe vevő az engedélyező 

határozatban megállapított határidő vagy határnap lejártáig köteles az eredeti állapotába 

helyreállítani. Az engedélyező határozatban elő kell írni, hogy az eredeti állapot helyreállítását a 

talajvédelmi hatóság által jóváhagyott talajvédelmi terv szerint kell végrehajtani. 

A kivitelezés során termőföld igénybevétele esetén, annak megkezdése előtt a szükséges 

engedélyezési eljárást a 2007. évi CXXIX. a termőföld védelméről szóló törvényben foglaltak szerint 

kell lefolytatni és a beruházás során gondoskodni kell a humuszos termőréteg megmentéséről és 

hasznosításáról, a humuszgazdálkodási terv szerint.  

A fennmaradó humusz elhelyezéséről a Kivitelező a birtoktesten belül – a termett talaj 

humuszrétegének figyelembevételével – gondoskodik, egyenletes felszínű rendezett terep 

kialakításával. A letermelt termőtalaj az út menti bevágások, illetve úttöltés-rézsűk füvesítéséhez 

felhasználható. A humuszterítés után minél előbb füvesíteni kell, az erózió elkerülése végett. 

Amennyiben a mentett humuszos termőréteg teljes mennyisége a beruházással érintett területen, 

vagy a szomszédos termőföldek területén nem használható fel, a fel nem használt mennyiség után 

talajvédelmi járulékot kell fizetni a talajvédelmi hatóság részére, melynek mértéke a mentett 

termőréteg humusztartalmától és annak mennyiségétől függ. A birtoktesten belül nem 

hasznosítható fölösleges humusz elhelyezéséről a Kivitelező feladata gondoskodni, a szükséges 

engedélyek és nyilatkozatok (befogadó nyilatkozat) beszerzését, valamint a hatósággal történő 

egyeztetést is a Kivitelező intézi.  

A humuszban gazdag feltalajjal ellentétben a terméketlen altalaj mezőgazdasági művelésű 

területeken nem helyezhető el. Amennyiben a kivitelezés során ezek az anyagok nem használhatók 

fel, mérlegelni kell a felhasználásukat az igénybevett anyagnyerő helyek rekultivációja során, a 

hatályos bányászati törvény és hulladékról szóló törvény előírásait is figyelembe véve.     

A depóniákat felhasználásukig folyamatosan gyommentesen kell tartani. Az ideiglenes depóniák 

felszínén a gyomosodást meg kell akadályozni a rövid időn belüli visszaterítésig. A gyomosodás 

ellen kaszálással kell védekezni, a maghozás előtti állapotban. 

Az ideiglenes depóniák helyén, annak felszámolása után a talaj lazításával alakítandó ki a végleges 

állapot. 

A munkálatok befejezését követően az időlegesen, pl. ideiglenes felvonulási helyek, konténerek, 

mobil keverőtelep által igénybevett termőföldek rekultivációját el kell végezni. 
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Építés közben csak kifogástalan állapotú gépek és szállítóeszközök alkalmazhatóak a szennyezés 

elkerülése érdekében, melyek rendszeres műszaki ellenőrzése kötelező. A kivitelezés során a 

technológiai fegyelem betartásával megakadályozható a szennyezőanyagok környezetbe jutása. 

Esetlegesen bekövetkező havária esetén a szennyeződés terjedése ellen azonnali intézkedést kell 

tenni. Az elfolyt szennyező anyagokat az átitatott közeggel (talaj) együtt zárt tároló edénybe kell 

gyűjteni és a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai alapján kell kezelni. A kivitelezés során, 

a munkaterületen olajfelszívó anyagot, az olajos hulladék összegyűjtésére alkalmas eszközt és 

tározó edényzetet kell biztosítania a kivitelezőnek. 

A kivitelezés során csak jogerős és érvényes hatósági engedély alapján kitermelt ásványi 

nyersanyag (kő, kavics, homok, agyag, vagy ezek bármilyen arányú keveréke) használható fel. Az 

anyagnyerőhelyek kiválasztásánál az építési helyekhez közelebb esőket választották ki, a szállítási 

távolságok csökkentése érdekében. 

Az útépítés során a talaj tömörödik, aminek a mértékét a munkaterület kiterjedésének 

csökkentésével, a szükséges mértékűnél szélesebb letaposás kerülésével, valamint a munkagépek 

minél rövidebb idejű terhelő hatásával és munkaszervezéssel lehet minimalizálni. Az építkezés 

befejezését követően a talajt talajlazítással rekultiválni kell. 

A vízbázisok védelmi területén az építés során külön figyelmet igényel a szennyeződések elkerülése, 

a technológiai fegyelem betartása és a munkagépek karbantartása. Az esetlegesen bekövetkező 

havária eseményekre fel kell készülni, a havária tervben a talajvíz szennyeződés 

megakadályozására külön ki kell térni. 

Mivel a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján Vál, Gyúró és Etyek érzékeny és kiemelten 

érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen található, ezért az építés során külön figyelmet 

igényel a szennyeződések elkerülése, a technológiai fegyelem betartása és a munkagépek 

karbantartása. Az esetlegesen bekövetkező havária eseményekre fel kell készülni, a havária 

tervben a talajvíz elszennyeződésének megakadályozására külön ki kell térni. 
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 FELSZÍNI VÍZVÉDELEM 

Jogszabályi háttér 

 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 

 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 

 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól, 

 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz szennyezettségi határértékeiről és azok 

alkalmazásának szabályairól. 

 Hatásterület 

A hatásterület lehatárolás az 5.1. fejezetben található. 

 Vízrajzi adottságok 

A tervezési terület Fejér megyében található. A tervezési terület az MTA Földrajztudományi Kutató 

Intézete által 2010-ben kiadott Magyarország Kistájainak Katasztere alapján természetföldrajzi 

szempontból a Dunántúli-Középhegység nagytájon belül, Dunazug-hegyvidék és a Vértes-Velencei-

hegyvidék középtájakon, valamint az Alföldön belül a Mezőföldön helyezkedik el. 

Váli-víz síkja kistáj (1.4.12.) 

Két nevezetes vízfolyása a Dunába folyó Váli-víz (56 km, 657 km2) és az abba torkolló Szent László-

víz (68 km, 338 km2) alsó szakasza. DK-i része már az adonyi É-i-övcsatornához (7 km, 286 km2), 

míg ÉNy-i része a Velencei-tóhoz folyik le. Száraz, vízhiányos terület. 

Vízjárási adatokat a két jelentősebb vízfolyásról közlünk. 

Az árvizek kora nyáron, a kisvizek ősszel jellegzetesek. A vízminőség általában II. osztályú, de 

kisvízkor III. osztályú is lehet. 

A 3 kis természetes tó együtt 7,5 ha, amelyekből a Martonvásár melletti a legnagyobb (5,5 ha). 

Ugyanitt van 1 tározó tó is (34,5 ha). 

Etyeki-dombság kistáj (5.3.21.) 

Ny-ról a Váli-víz (56 km, 319 km2), K-ről a Benta-patak (45 km, 418 km2) határolja, míg a Szent 

László-víz (68 km, 338 km2) keresztezi. Vízhiányos terület. 

Mindhárom vízfolyásról a tájhatáron kívülről vannak vízjárási adatok. 

Árvizek tavasszal és nyár elején, kisvizek ősszel szokásosak. A vízminőség II. osztályú. 

A kistáj 2 állóvize az alcsúti (12 ha) és az etyeki halastó (13 ha). 

Lovasberényi-hát kistáj (5.2.23.) 

Ny-i részét a Császár-víz (29,5 km, 381 km2), mellékvize a Rovákja-patak (15 km, 75 km2); D-i 

részét a Vereb-Pázmándi-vízfolyás (13 km, 114 km2), K-i peremét a Váli-víz (56 km, 657 km2), 

mellékvize a Vértesacsai-vízfolyás (12 km, 82 km2) vezeti le. Mérsékelten vízhiányos terület. 

Vízjárási adatokat főleg a kistájon kívülről ismerünk. Ezeken kívül a Rovákja-patak árvízi hozamát 

35 m3/s-ra, a Vértesacsai-vízfolyásét 40 m3/s- ra, a Vereb-Pázmándi-vízfolyásét pedig 42 m3/s-ra 

becsülik.  

Az árvizek szokásos ideje a tavasz és a kora nyár, míg a kis vizek ősszel jelentkeznek. A vízminőség 

II. osztályú. 6 kistava együtt 50 ha felszínű, köztük a Pátkai-halastó (17 ha) a legnagyobb. Forrásai 

közül a szári Kereszthegyi-forrás (16 l/p), a lovasberényi nos-forrás (20 l/p) és a verebi Szilaskerti-

forrás (40 l/p) említhetők. 
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A tervezési terület vízrajzi adottságai 

A tervezett összekötő út nyomvonala több kisvízfolyást keresztez a tervezett szakaszon:  

 Széleslyuki-mellékág,  

 Zámori-patak, 

 Szent-László-patak, 

 Váli-víz, 

 Malomcsatorna, 

 Pázmánd-patak. 

A Váli-víz a Gerecsében ered, Komárom-Esztergom megyében, Tarján külterületén, mintegy 250 

méteres tengerszint feletti magasságban, majd nem sokkal ezután átlépi a megyehatárt; onnantól 

kezdve a teljes hátralévő szakaszán Fejér megyében húzódik. A patak mindvégig nagyjából dél-

délkeleti irányban halad, míg Ercsi-Sinatelepnél el nem éri a Dunát. A patakba torkollik Felcsútnál 

a Sósi-ér, Alcsútdoboznál a Boglári-vízfolyás, Beloiannisznál pedig a Szent László-patak. Völgyében 

Óbaroktól Alcsútdobozig a 811-es főút, onnan egészen Baracskáig a 8111-es út húzódik. Óbarok 

fölötti és Baracska alatti szakaszán nincs ilyen állandó kísérője. 

A Szent László-patak Komárom-Esztergom megyében ered, mintegy 300 méteres tengerszint feletti 

magasságban. A forrásától kezdve dél-délkeleti irányban halad, majd Tarjánt elhagyva átlép Fejér 

megye területére. Végigfolyik Bicske, Martonvásár és a közbeeső kisebb települések területén, 

végül Beloiannisztól keletre, Ercsi közigazgatási területén egyesül a Váli-vízzel, amely nem sokkal 

távolabb a Dunába torkollik. 

A Zámori-patak Pusztazámortól északnyugatra ered, a Fejér megye északkeleti részén. A patak 

forrásától kezdve délkeleti irányban halad, átfolyik az M7-es autópálya alatt, majd a 7-es főút alatt, 

végül keletnek fordul, és Tárnoknál eléri a Benta-patakot. 

Ár- és belvízvédelem  

Fejér megye Területrendezési Terve alapján a tervezési terület nem fekszik rendszeresen 

belvízjárta terület övezetében.  

A tágabb térségre vonatkozóan a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő 

besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletében a tervezési 

területet magába foglaló Vereb település „A” erősen veszélyeztetett, Vál település pedig „C” enyhén 

veszélyeztetett.  

Erősen veszélyeztetett „A” kategóriába tartozik a tekepülés, ha a hullámtéren lakóingatlannal 

rendelkezik, illetőleg, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize 

szabadon elönthet. Enyhén veszélyeztetett „C” kategóriába tartozik a település, ha nyílt vagy 

mentesített ártéren helyezkedik el, és előírt biztonságban kiépített védművel rendelkezik.  

Fejér megye Területrendezési Terve alapján az tervezett nyomvonal nem halad át nagyvízi meder 

övezetén.   

A 2007/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt tagállami kötelezettségnek eleget 

téve elkészült Magyarország Árvízi Kockázatkezelési Terve, melyben meghatározásra kerültek a 

vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek, a veszély- és kockázati térképek, valamint a 

kockázatkezelési tervek. A vizsgált terület a 30 éves, 100 éves és az 1000 éves valószínűségű 

potenciális elöntési térképek alapján sem veszélyeztetett árvízzel. (forrás: www.vizugy.hu/Árvízi 

kockázatkezelés)   

A tervezett vízelvezetés bemutatása 

Azokon a szakaszokon, ahol lehetséges, a keresztezett vízfolyások a lefolyó vizek befogadói 

lesznek. Ahol ez nem lehetséges, ott kétoldali, föld anyagú, tározó árkokat alakítanak ki. A 
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vízelvezető, illetve tározó földárkok az útpálya két oldalán kerülnek kialakításra. A vízelvezető 

árkokat a meglévő földutak alatt átereszeken keresztül vezetik el. 

A tervezett nyomvonalon lévő műtárgyakra hulló csapadékvizeket, a töltés oldalán surrantókon 

keresztül vezetik a rézsű aljában lévő árkokba. 

Vízelvezetés bemutatása szelvényezés szerint: 

 0+000 – 1+900 km sz-ig kétoldali vízelvezető árokkal a Széleslyuki-mellékágba kerül 

bevezetésre a területre hulló csapadékvíz; 

 az 1+900 – 3+900 km sz-ek között kétoldali tározó földárkokba kerül az esővíz; 

 a 3+900 – 6+300 km sz közötti szakasz esetében a Zámori-patak vízfolyásba kerül 

bevezetésre a területre hulló csapadékvíz; 

 a 6+300 – 7+475 km sz-ek között a lehulló csapadékvíz az útpálya két oldalára tervezett 

vízelvezető árkokba kerül, amelyek a 7+225 km sz-ben tervezett záportározóba vezetik a 

csapadékvizet; 

 a 7+475 – 10+850 km sz tartományban a Szent László-patak vízfolyásba kerül bevezetésre 

a területre lehulló csapadékvíz; 

 a 10+850 – 13+250 km sz-ek között vízelvezető árkokkal a 11+100 km sz-ben található 

meglévő árokba kerül a pályára lehulló csapadékvíz, levezető medren keresztül; 

 a 13+250 – 17+000 km sz-ek által határolt területen a csapadékvíz a 15+200 km 

szelvényben található Váli-víz vízfolyásba kerül bevezetésre 

 a 17+000 – 19+300 km sz-ek között lehulló csapadékvíz kétoldali vízelvezető árkokkal a 

17+650 km szelvényben tervezett záportározóba kerül bevezetésre; 

 a 19+300 – 21+400 km sz tartományban a Pázmánd-patak vízfolyásba kerül bevezetésre 

az útpályára lehulló csapadékvíz. 

 a 21+400 – 22+300 km sz-ek között kétoldali tározó földárkok kerülnek kialakításra; 

 a 22+300 – 22+499 (tervezési szakasz vége) km sz-ek között kétoldali vízelvezető 

földárkokba kerül a csapadékvíz, amely a meglévő 8117-es út meglévő árkába kerül 

bevezetésre. 

A nyomvonal nagyon kis szakaszon (kb. 103 m) érint vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületet. 

Ezen a szakaszon a talpárkok vízzáró burkolása szükséges. 

 Építés hatásai 

A felszíni vizek állapotát befolyásoló hatásokat az építési és üzemelési időszakban egyaránt 

elsősorban az új összekötő út vízelvezetésének módja és hatékonysága szabja meg. 

A légszennyező anyagok burkolatra történő kiülepedése és lemosódása az időjárási viszonyoktól, a 

csapadék intenzitásától és a forgalom nagyságától függ. A forgalom hatására diffúz jelleggel 

kicsapódó légszennyező anyagok koncentrációja az út melletti területeken felhígul és ezért nem 

fejtenek ki jelentős hatást.  

A tervezett nyomvonalon hét kisvízfolyás keresztezést híddal tervezik megoldani. A beruházás 

környezetében lévő felszíni vizek védelme érdekében a szennyezések elkerülésére vonatkozó 

előírások fokozott figyelembe vétele szükséges. A kivitelezés során kedvezőtlen hatások 

adódhatnak abból, ha a vízfolyások környezetében gépkarbantartást, javítást végeznek, ezért a 

vízfolyás keresztezések környezetében ilyen tevékenységek nem végezhetőek. 

A vízfolyás keresztezések kiépítése kisvízi időszakban végzendők, a munkák megkezdése előtt a 

kezelőkkel egyeztetni kell.  

A vízfolyásba történő bevezetések előtt és után 5-5 méterrel, valamint az útpálya alatti 

átvezetéseknél (áteresz, surrantó) a medret burkolni kell. Amennyiben szükségessé válik burkolt 

árkok kialakítása, úgy azokat vízzáró kivitelben kell kialakítani. 
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A nyomvonal, nagyon kis szakaszon (kb. 103 m hosszon) érint vízbázis hidrogeológiai „B” 

védőterületet. Ezen a szakaszon a talpárkok vízzáró burkolása szükséges. 

A töltésen, vagy bevágásban haladó nyomvonal megváltoztathatja a vízgyűjtő területeket, 

feldarabolhatja azokat. Ezt a hatást azonban csőátereszekkel, hidakkal és az árokrendszer 

körültekintő tervezésével semlegesíteni lehet. Rosszul kialakított átvezetések esetén kimosások, 

illetve az alvízi oldalon ebből következően feliszapolódások alakulhatnak ki. Megfelelő méretű 

csőáteresz alkalmazása esetén a mederállapotban, vízmozgásokban jelentős változás nem várható. 

Ezek részletei az engedélyezési, illetve a kiviteli tervek szintjén kerülnek kidolgozásra. 

A beruházás következtében felmerülő közműkiváltások meghatározott ideig tartó tevékenységek, 

melyeknek hatásai a munkaterületen belül, annak közvetlen környezetében, illetve a szállítások 

által a terület úthálózatán és a környező településeken jelentkezhetnek. Légvezeték és gázvezeték 

kiváltásával (építés) kapcsolatos tevékenységek vízhasználatot nem igényelnek. A lefektetett 

gázvezetéket nyomáspróbának kell alávetni az üzembe helyezést megelőzően, amihez a vizet a 

vezetékes ivóvízhálózatról vagy a tűzivízhálózatról kell venni. A nyomáspróba után a közcsatornára 

kell engedni az elhasznált vizet. A használt víz a kibocsátása előtt tisztításra kell, hogy kerüljön. Az 

így leengedett víz minőségének meg kell felelnie a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásainak. 

 Létesítmény üzemelésének és üzemeltetésének hatásai 

A felszíni vizek állapotát befolyásoló hatásokat az üzemelési időszakban elsősorban az új útszakasz 

vízelvezetésének módja és hatékonysága szabja meg. A vízelvezetés tervezése során figyelembe 

kell venni a terület földtani adottságait és közműellátottságát. 

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. 

Az összekötő út üzembe helyezése és forgalma nem gyakorol jelentős hatást a felszíni vizek 

mennyiségi és minőségi paramétereire. Az üzemelés alatt elsősorban közvetett módon érheti 

szennyezés a felszíni vízfolyásokat. Ez a felszín alatti vizek közvetítésével juthat el a vízfolyásokba, 

a járműalkatrész kopásból származó fém, gumi és csöpögésből származó üzemanyagok, egyéb 

olajok és hűtőfolyadékok, valamint az útburkolat porlódásából keletkező por és az útburkolatra 

kiszórt síkosság-mentesítő anyag által. A sózás kedvezőtlen hatása csak rövid ideig és kis 

mértékben érvényesülhet a befogadókban a hóolvadáskor keletkező víz hígító hatása 

következtében. 

Közvetlen szennyezés havária esetekben érheti a vízfolyásokat, melyet elsősorban kárelhárítás 

keretében lehet lokalizálni és megszüntetni. A hatás nagysága függ a vízfolyás vízhozamától, a 

meder állapotától és nem utolsó sorban a vízfolyás medrének esésviszonyaitól. Az út üzeme során 

előfordulható haváriás szennyezések közül legkedvezőtlenebb hatása a vízfolyások vízminőségére 

és nem utolsó sorban élővilágára a szénhidrogén származékoknak lehet. A haváriák 

bekövetkezésének valószínűsége, és az hogy pont vízfolyások környezetében történik, azonban 

kicsi.  

A vízelvezető árkok befogadója közvetlenül a szelvényenkénti keresztezett vízfolyások. A 

vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 

szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet előírásait kell betartani a vízfolyásokba 

beengedhető vizek minőségére vonatkozóan. 
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Csapadékvizek elvezetése 

TPH szennyeződés-vizsgálata, tanulmány 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Vízi közmű és Környezetmérnöki 

tanszéke (dr. Buzás Kálmán és Budai Péter) 2008-ban készítette el „Az autópályákról és 

nagyforgalmú közutakról lefolyó csapadékvíz TPH szennyezettsége” című publikációt, amelyet egy 

közel másfél éves, az M0 és az M7 autópálya mentén, az útról lefolyó csapadékvíz 

szennyezettségére vonatkozó vizsgálat előzött meg. Dr. Buzás Kálmán 2009-ben készült doktori 

(PhD) értekezése „A közúti közlekedés hatása a felszíni csapadékvíz-lefolyás szénhidrogén 

szennyezettségére” is a fent említett tanulmányra épült. E két értekezésre támaszkodva mutatjuk 

be a lefolyás TPH szennyezésének jellemzőit és lefolyását. 

Az útburkolatról lefolyó vízben a TPH jelentős hányada a 28-as szénatom számú motorolaj 

kiszóródásából keletkezik és a felszínen található mikron mérettartományú szilárd szennyeződések 

szemcséihez, illetve az útfelülethez tapad hozzá. Ahhoz, hogy ezek a részecskék a felszínről 

lemosódjanak, nem elegendő a csapadék esemény, illetve a szél energiája, szükség van a csapadék 

idején elhaladó járművek kerekei okozta behatásra is. A nagy áramlási sebesség és a 

nyomáscsökkenés felszívja és leválasztja a felszínre tapadt olajos szennyeződéseket, majd 

vízpermet formájában a levegőbe emeli. A TPH szennyezettség mértékét a csapadékmagasság és 

a csapadék esemény idején az aktuális forgalom mértéke határozza meg. A lemosódó olaj nem 

alkot emulziót a csapadékvízzel, ezért eltávolítására az olajfogók és oleofil adszorbensek csak 

alacsony hatásfokkal képesek. A tanulmányok igazolták, hogy a befogadóig vezető árokrendszernek 

van TPH visszatartó hatása, azaz a szennyezettség mértékét csökkenti. Megfelelően méretezett és 

füvesített árok esetében 60 %, burkolt árokrendszer esetén 20 % a visszatartás hatása. 

Amennyiben a csökkentés után is határérték feletti koncentráció adódik a szennyező anyagra 

vonatkozóan, tisztítás szükséges. 

A lefolyások TPH szennyezettségét kifejező jellemző értéknek az esemény átlagkoncentrációt 

célszerű tekinteni, ami a mindenkori lefolyó hozam és a hozzá rendelt szennyező anyag 

koncentráció szorzatának a teljes csapadék lefolyás időtartamára vonatkozó integrálja, valamint a 

teljes lefolyó vízmennyiség hányadosa. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 

alapján, a befogadóba való közvetlen bevezetésre vonatkozó egyedi határértékek a TPH szerinti 

legkisebb és legnagyobb értékei a következőek: 3 mg/l és 20 mg/l.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

54 

Vereb – Vál – Gyúró – Etyek összekötő út módosított nyomvonalon – Környezeti hatástanulmány 

 

5.2.1. táblázat: Az esemény átlagkoncentrációk várható alakulása az autópályák aktuális 

forgalmi intenzitása és a csapadékmagasság függvényében, burkolt vízelvezető rendszer 

esetében 

 

Az 5.2.1. táblázatból leolvasható, hogy 700 jármű/óra forgalmi intenzitás értékig nem indokolt 

beavatkozás, mivel a szennyező anyag koncentrációja határérték alatti marad burkolt árkok esetén 

(megfelelően füvesített árok, azaz burkolatlan vízelvezető rendszer esetén 1600 jármű/óra forgalmi 

intenzitás értékig határérték alatt marad). A becsült forgalmi adatok alapján a tervezett útszakasz 

forgalma lényegesen alatta marad a 700 jármű/óra forgalmi intenzitásnak. A távlati 2036-ra 

végzett forgalmi becslés a tervezett összekötő út szakaszain (8106. sz. ök. út - 81108. sz. ök. út) 

211 EJ/óra, majd (81108. sz. ök. út - 8111. sz. ök. út) 178 EJ/óra, végül (8111. sz. ök. út - 8117. 

sz. ök. út) 235 EJ/óra). 

A befogadóba való közvetlen vízbevezetés szennyezettségének határértékeit a vízszennyező 

anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 

28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete határozza meg. A tervezési területen 

elsősorban a 4. általánosan védett befogadók kategóriájú vízfolyások találhatóak, ahol a szerves 

oldószer extrakt megengedett mennyisége 10 mg/l, de előfordulnak időszakos vízfolyás befogadók 

is, ahol a szerves oldószer extrakt megengedett mennyisége 5 mg/l. 

Ezek alapján a csapadékvíz befogadóba való bevezetésénél elegendő hordalékfogó építése. A 

hordalékfogó végébe, a bevezetés előtt szádfalas elzárási lehetőséget biztosító sín építése 

szükséges. A hordalékfogó megvédi a keresztezett vízfolyásokat a fizikai szennyeződésektől, a sín 

pedig havária helyzet esetén elzárást biztosít. Szükség lehet a tisztító, olajfogó műtárgy 

alkalmazására a vízfolyás üzemeltető előírásának megfelelően. 

A kétoldali füvesített árkok, megvalósításával a felszín alatti, illetve a felszíni vizekre nézve sem 

közvetlenül, sem közvetetten nem gyakorol jelentős negatív hatást a tervezett beruházás. 

 Létesítmény felhagyásának hatásai 

A tervezett beruházás esetében nem jellemző a felhagyás valószínűsége. Amennyiben mégis 

felmerülne a felhagyás igénye, úgy annak hatásai megegyeznek az építés során várható hatásokkal. 
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 Rendkívüli események 

A szennyező anyag jellege szerint elsősorban az út területén jelentkező szilárd és folyékony 

szennyeződés minél gyorsabb elhatárolására, összegyűjtésére, elszállítására kell felkészülni. A 

szilárd halmazállapotú szennyezők esetében ez viszonylag könnyebben megoldható feladat, mert 

a szennyezőanyag terjedése jól behatárolható, így az összegyűjtése – segédanyag hozzáadása 

nélkül is – könnyen kivitelezhető. A folyékony szennyező anyagok viszkozitástól és mennyiségtől 

függően az útpályáról a rézsűoldalon, vagy a hossz-csatornán keresztül csapadékelvezető 

rendszerbe kerülhetnek, majd onnan a befogadóba. Az intézkedések során egyidejűleg meg kell 

akadályozni a további szennyeződés lehetőségét (a szennyezés forrásának megszüntetése), a 

szennyezőanyag szétterjedését, befogadó felé közeledését, valamint a szennyezéssel érintett 

területeken történő elszivárgását. Az esetleges haváriák bekövetkezésekor a területileg illetékes 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot értesíteni kell. 

A haváriák megelőzését szolgálja a Vízügyi Igazgatóság előzetes nyilatkozatának megfelelően az 

útárkok csatornába történő bekötésénél homok és olajfogó műtárgy elhelyezése. 

Az esetleges haváriás szennyezések kárelhárítását követően az érintett műtárgyak megtisztítását, 

üzemszerű állapotuk biztosítását is el kell végezni. 

 Javasolt védelmi intézkedések 

A technológiai berendezéseket, létesítményeket úgy kell üzemeltetni, a munkafolyamatokat úgy 

kell megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon vízszennyezést. Általánosságban javasolt 

korszerű, környezetbarát gépek, technológiai berendezések alkalmazása.  

A rendkívüli, váratlan szennyezés, szennyeződés elkerülése érdekében a technológiai előírások 

betartását és a berendezések műszaki állapotát fokozottan és folyamatosan ellenőrizni kell. 

A tervezett csapadékvíz bekötések környezetében a csatornák medrét erózió ellen megfelelő 

műszaki védelemmel (meder és rézsűburkolat) kell ellátni. 

Az átereszek, valamint a csapadékvíz-bevezetések és kapcsolódó burkolatok rendszeres 

karbantartásáról az engedélyesnek (üzemeltetőnek) kell gondoskodni. 

Az építés időszakában a munkavégzés helyszínein keletkező kommunális szennyvizeket zárt 

tartályokban kell gyűjteni, és azok ártalmatlanítását előkezelővel rendelkező szennyvíztisztító 

telepen kell végezni. 

A befogadóba vezetendő csapadékvíz minőségének mindenkor ki kell elégítenie a felszíni vizek 

minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és a vízszennyező 

anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet előírásait. 

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, 

és a 4. általánosan védett befogadók kategóriájú vízfolyás található, ahol a szerves oldószer extrakt 

megengedett mennyisége az előbbi kategóriánál 5 mg/l, az utóbbinál pedig 10 mg/l. 

A csapadékvíz elvezetés megvalósításához a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről 

és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet módosítása szerinti engedélyezési 

dokumentáció csatolásával vízjogi létesítési engedély kérelmet kell benyújtani az Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

Osztályához.  
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 LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

A levegőtisztaság-védelmi fejezet célja a tervezési terület jelenlegi légszennyezettségének 

bemutatása, továbbá az építési és üzemelés alatti időszak levegőterhelésének értékelése. 

 Hatásterület 

Közvetlen hatásterület – módszertan 

Építés közvetlen hatásterülete 

A bontás és építés alatt a levegőterheltség hatásterületét a durva földmunkák felületi 

porterhelésének nagyságából és a munkagépek károsanyag-kibocsátásából számoltuk a terjedési 

törvényszerűségek alapján.  

Jelen körülmények között a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §. 12c. a), b) és c) pontja szerinti 

hatásterület lehatárolás építés alatt: 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb. 

(Terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és az alap levegőterheltség különbsége.) 

Jelen dokumentációban az építési időszak közvetlen hatásterülete az a) feltétel szerint történt. 

Üzemelés közvetlen hatásterülete 

Az üzemelés alatt a levegőszennyezettség hatásterületét a közúti forgalom nagyságából, 

összetételéből adódó károsanyag-kibocsátás és a terjedési törvényszerűségek alapján számoltuk.  

Jelen körülmények között a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §. 14. a), b) és c) pontja szerinti 

hatásterület lehatárolás közút esetében: 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb 

Terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és az alap levegőterheltség különbsége. 

Jelen dokumentációban az üzemelési időszak közvetlen hatásterülete az a) feltétel szerint történt. 

Közvetlen hatásterület – számítás 

Építés közvetlen hatásterülete 

Átlagos meteorológiai körülmények között a szálló por (PM10) közvetlen hatásterülete a következő: 

 új 2x1 sávos út építése: 103 m. 

A közvetlen hatásterülettel érintett települések: Etyek, Pusztazámor, Gyúró, Vál és Vereb, melyek 

közigazgatási határán belül az alábbi területek találhatóak: 

- belterületen: lakóépületek, gazdasági épületek, utak, mezőgazdasági-és erdőterületek, 

valamint egyéb növényzettel borított területek találhatók a közvetlen hatásterületen belül.  

- külterületen: utak, mezőgazdasági épületek és mezőgazdasági-és erdőterületek, valamint 

egyéb növényzettel borított területek találhatók a közvetlen hatásterületen belül.  

Üzemelés közvetlen hatásterülete 

Az üzemelés alatt a levegőszennyezettség hatásterületét a járműforgalom nagyságából, 

összetételéből adódó károsanyag-kibocsátás és a terjedési törvényszerűségek alapján lehet 

becsülni. 
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Jelen körülmények között a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §. 14. a), b) és c) pontja szerinti 

hatásterület lehatárolás:  

a): az új nyomvonal szakaszán az egyórás légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb (NO2: 

10 g/m3). 

b): A nitrogén-dioxidra vonatkozó egy órás légszennyezettségi határérték 100 g/m3 a 4/2011. 

(I.14.) VM rendelet szerint; a terhelhetőség a tervezési terület alap légszennyezettségét (12,3 

g/m3) figyelembe véve, így 87,7 g/m3. Ennek 20%-a 17,54 g/m3. 

c): pont alapján a számított maximális érték NO2 esetében 14,2 g/m3 távlati állapotban. Ennek 

80%-a 12,3 g/m3. 

A nyomvonal hatásterületének lehatárolása az a) feltétel szerint történt, mely átlagosan 5,6 m-en 

belül teljesül. A hatásterületet az Átnézeti helyszínrajz szemlélteti. A közvetlen hatásterülettel 

érintett települések: Etyek, Gyúró, Vál és Vereb határán belül az alábbi területek érintettek:  

 belterületen: gazdasági épületek, utak, mezőgazdasági- és erdőterületek, valamint egyéb 

növényzettel borított területek találhatók a közvetlen hatásterületen belül. Belterületi 

lakóterületet a közvetlen hatásterület nem érint. 

 külterületen: gazdasági épületek, utak, mezőgazdasági- és erdőterületek, valamint egyéb 

növényzettel borított területek találhatók a közvetlen hatásterületen belül. 

 

Közvetett hatásterület – módszertan 

Építés közvetett hatásterülete 

Építés alatt a közvetett hatásterület részét képezhetik a szállítási útvonalak azon burkolt szakaszai, 

ahol 20 %-ot meghaladó forgalomváltozás várható, a burkolatlan utak, valamint a depóniák, 

anyagnyerő helyek és üzemi területek környezete.  

Üzemelés közvetett hatásterülete 

Jogszabályi előírás hiányában azok az utak és csomópontok tekinthetők közvetetten 

levegőtisztaság védelmi szempontból hatásterületieknek, amelyeknél 20%-ot meghaladó 

forgalomváltozást okoz a tervezett létesítmény. Tárgyi beruházás esetében, mintegy 20%-os 

változás eredményezhet ugyanis kimutatható levegőterhelés változást, ezért jogszabályi előírások 

hiányában ezzel a lehatárolási jellemzővel határozható meg objektíven a kapcsolódó úthálózatokra 

vonatkozó levegővédelmi ún. közvetett hatásterület. 

Közvetett hatásterület – számítás 

Építés közvetett hatásterülete 

Jelen tervezési fázisban a szállítási útvonalak még nem ismertek. A tehergépjárművek várhatóan 

a meglévő 1. sz. főút – 8101. j. ök út – 8106. j. ök. utakon, valamint az M7 autópálya – 8104. j. 

ök. út – 8106. j. ök. útvonalon, illetve az épülő út még le nem burkolt szakaszán tudják 

megközelíteni a tervezési területet.  

A fent felsorolt utak burkolattal ellátottak, valamint jelenlegi forgalmukban a szállítás forgalma 20 

%-ot meghaladó forgalomváltozást nem okoz, így nem képezik a közvetett hatásterület részét. 

Közvetett hatásterületnek tekinthető az új útpálya még le nem burkolt szakasza, melyet a 

tehergépkocsik szállítási útvonalként használhatnak. 

Üzemelés közvetett hatásterülete 

A fent bemutatott feltételeket figyelembe véve jelen beruházás esetében az alábbi útszakaszok 

tekinthetők közvetett hatásterületnek: 

20 %-ot meghaladó forgalomnövekedés: 
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 8117. j. ök. út, Pázmánd település – Tervezett ök. út 

 8117. j. ök. út, Tervezett ök. út – Vereb település 

Fontos megjegyezni, hogy távlati állapotban várhatóan már 10 m-es referencia távolságban 

teljesülnek az órás (CO és NO2) és a 24 órás (PM10) egészségügyi határértékek minden vizsgált 

komponens esetében, így a védendő épületek átlagos távolságában (10-20 m) is határérték alatti 

koncentráció értékek várhatóak.  

A vonatkozó forgalmi adatokat a Forgalmi melléklet tartalmazza. 

 Levegőtisztaság-védelmi előírások 

A levegőtisztaság-védelmi fejezet a hatályban lévő rendeletek és előírások figyelembe vételével 

vizsgálja a tervezett nyomvonal levegőminőségre gyakorolt várható hatását: 

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

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

 4/2011. (I.14.) VM rendelete a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről. 

 Vizsgálati módszer 

A vizsgálat során két idősávot vettünk figyelembe, a jelenlegit (2021), referencia (2036 távlat 

nélküle) és a távlat vele (2036) időszakot.  

A jelenlegi állapot levegőterhelésének meghatározásához: 

 a tervezési területhez legközelebbi OLM automata mérőállomás adatai, mint alap 

légszennyezettség, valamint; 

 a jelenlegi közúti közlekedésből származó károsanyag kibocsátásának vizsgálata. 

Az alap légszennyezettség meghatározása során a legközelebbi mérőállomás elmúlt 5 évének éves 

átlagait, továbbá a legutóbbi fűtési és nem fűtési időszak határérték túllépéseinek vizsgálatát 

végeztük %-ban kifejezve. 

A távlati időszakban a tervezett beruházás levegőminőségre gyakorolt hatását vizsgáljuk, amely a 

következő forrásokat foglalja magába: 

 a távlati közúti közlekedésből származó károsanyag kibocsátásának vizsgálata. 

A jelenlegi és távlati állapot jellemzését 

 a zónába sorolás; 

 a rendelkezésre álló OLM mérési adatok; 

 valamint a számított közúti közlekedéstől származó kibocsátás alapján mutatjuk be. 

Ezek közül az értékelést gyakorlatilag a számított közúti közlekedéstől származó levegőterhelés 

jelenlegi és távlati állapot összevetése adja, mivel:  

 A zónába sorolás a tervezési területre nem ad értékelhető adatot, mert a zónán belüli átlagot 

jeleníti meg.  

 Az OLM mérési pont a tervezési területtel nem minden szempontból azonos jellemzők által 

befolyásolt környezetben találhatók, így csupán tájékoztató jelleggel kerülnek bemutatásra 

a mért adatok. Az OLM mérési adatok utolsó 5 év átlagát vettük figyelembe alap 

légszennyezettségként. 
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 A tervezési területen a fűtési szezonban tapasztalható kommunális levegőterhelésen túl, a 

mezőgazdasági tevékenységből származó levegőterhelés, valamint teljes évre nézve a 

közúti forgalomtól származó kibocsátás a meghatározó. 

Levegőterhelés számítások 

A levegő immissziós számításokat a Speciálterv Építőmérnöki Kft. által rendelkezésünkre bocsátott 

közúti forgalmi adatok alapján végeztük.  

Az emisszió számításánál alkalmazott forgalmi kategóriák (MOF I., MOF II.) adatait az egyes 

állapotok (2021-es és 2036-os állapot) szerinti bontásban „Az emisszió meghatározása” pont alatt 

mutatjuk be.  

A terület levegőterhelése a következő időtávokra került vizsgálatra:  

 2021-es jelenlegi állapotban; 

 2036-os referencia (távlat nélküle) állapotban; 

 2036-os távlati állapotban. 

A levegőterhelési számítások első lépéseként a mértékadó óraforgalomra (MOF) vonatkozó 2021-

es és 2036-os levegő emissziós (g/m órás) koncentrációit számítottuk ki, majd ebből immissziós 

értéket kalkuláltunk. A kibocsátásokat nitrogén-dioxidra (NO2), szálló porra (PM10) és szén-

monoxidra (CO) végeztük el.  

Az emisszió meghatározása 

A vonalforrásokra vonatkozó kibocsátások meghatározását az MSZ 21459 szabványban foglaltak 

szerint végeztük el. 

Az egyes útszakaszokra és állapotokra az emisszió meghatározását a forgalmi adatok és az egyes 

állapotokra vonatkozó fajlagos emissziós értékek (HBEFA1) felhasználásával végeztük el a 

következő terhelő komponensekre: szén-monoxid (CO), nitrogén-dioxid (NO2) és szálló por (PM10).  

A közúti forgalom kibocsátásainak meghatározásához a BME által honosított (a 2006. évi hazai 

járműállomány típus és kor összetételére bevizsgált) HBEFA emissziós adatbázisát használtuk fel. 

A HBEFA 3.3 adatbázis ún. járműrétegekhez (járműkategória, üzemanyag, emissziós szabvány, 

űrtartalom alapján létrehozott csoportok) rendel hozzá emissziós faktorokat, amelyeket motorpadi 

vagy valós helyszíni mérésekkel határoznak meg.  

Az adott ország (Németország, Ausztria, Svájc) járműparkja, illetve a járművek futásteljesítménye 

ismeretében ezekből meghatározható az átlagos emissziós faktor. A HBEFA adatbázis az 

útkategória, forgalmi helyzet (pld. autóút, 50 km/h sebességkorlátozás, szabad forgalom lefolyás, 

stb.) függvényében különböző emissziós faktorokat ad meg.  

A BME által elvégzett vizsgálatban a HBEFA adatbázisban használt németországi, valamint a 

magyarországi személygépkocsi park között emisszió szempontjából mintegy 4 éves lemaradás 

volt megállapítható, azaz a 2006-os átlagos magyar emissziós faktor a 2002-es németországinak 

felelt meg. 

A járműpark korszerűsödésének lassulását feltételezve a vizsgálatok időtávlatához igazodva a 

fentiek alapján 4 helyett 5 éves eltolódást alkalmazva a 2021-es állapothoz a 2016-os, a távlati 

2036-os állapot esetében pedig a számítás során a forgalmi prognózis adataihoz a 2028. évi 

emissziós faktorokat párosítottuk a hivatkozott 4 helyett 8 éves eltolódást alkalmazva. Így a 

                                           

 

1 Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 3.3, Graz University of Technology – Institute for 

Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2017 Április 24. 
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megadott emissziós értékek a biztonság javára nagyobb mértékűek, mint a várhatóan ténylegesen 

realizálódó értékek.  

Az emisszió meghatározásánál a HBEFA adatbázisban rendelkezésre álló, azonosnak tekinthető 

közlekedési szituációt vettük figyelembe.  

A forgalmi vizsgálat alapján rendelkezésünkre álló járműosztály besorolás és a HBEFA adatbázisból 

lekérdezhető járműréteg szerinti emissziós faktorok közül a MOF I. kategóriához a 

személygépkocsi, a MOF II. kategóriához a nehéztehergépjármű emissziós faktort alkalmaztuk.  

Az egyes útkategóriák és forgalmi viszonyok mellett a következő emissziós faktorokat 

alkalmaztuk: 

5.3.1. táblázat: Fajlagos emissziós tényezők 2021. 

Légszennyező CO (g/km/j) NOX (g/km/j) PM10 (g/km/j) 

Sebesség 

(km/h) 
I. kat. II. kat. I. kat. II. kat. I. kat. II. kat. 

50/50 0,1623 0,6615 0,2855 2,3943 0,0043 0,0315 

90/70 0,2809 0,6524 0,3243 1,7681 0,0043 0,0273 

5.3.2. táblázat: Fajlagos emissziós tényezők 2036. 

Légszennyező CO (g/km/j) NOX (g/km/j) PM10 (g/km/j) 

Sebesség 

(km/h) 
I. kat. II. kat. I. kat. II. kat. I. kat. II. kat. 

50/50 0,1034 0,1581 0,0893 0,4788 0,0019 0,0050 

90/70 0,1994 0,1373 0,1061 0,2633 0,0018 0,0043 

Útszakaszok, melyekre számítást végeztünk: 

 Tervezett ök. út: 8157. j. ök. út, 8106. sz. ök. út – 81108. sz. ök. út között: 90/70 km/h 

 Tervezett ök. út: 8157. j. ök út, 81108. sz. ök. út – 8111. sz. ök. út között: 90/70 km/h 

 Tervezett ök út: 8157. j. ök. út, 8111. sz. ök. út – 8117. sz. ök. út között: 90/70 km/h 

 Tervezett Gyúró bekötő út, 81108 j. bekötő út: 50/50 km/h 

 

 8104. j. ök. út, Biatorbágy település között: 90/70 km/h 

 8106. j. ök. út 0+000 kmsz. – Tervezett ök. út között: 90/70 km/h 

 8106. j. ök. út Tervezett ök. út – Etyek település között: 90/70 km/h 

 81108. j. bekötő út, Tervezett ök. út – Gyúró település között: 90/70 km/h 

 8111. j. ök. út, Kajászó település – Tervezett ök. út között: 90/70 km/h 

 8111. j. ök. út, Tervezett ök út – Vál település között:90/70 km/h  

 8117. j. ök. út, Pázmánd település – Tervezett ök. út között: 90/70 km/h 

 8117. j. ök. út, Tervezett ök. út – Vereb település között: 90/70 km/h 

A kibocsátott NOX komponens különböző nitrogén-oxidokból áll. A kibocsátást követően a terjedés 

és elkeveredés során a nitrogén-oxidok nitrogén-dioxiddá alakul át amellett, hogy kismértékű 

visszaalakulás is történik. Mérési tapasztalatok alapján a közlekedési vonalforrástól jellemző 

hatásterületi távolságokban az NO2 aránya az NOX-en belül mintegy 50%. A forrástól való távolság 

függvényében az NOX koncentráció csökken, ezen belül a légkörben lezajló átalakulási folyamat 

miatt az NO2 részaránya pedig növekszik. A számítások során fentieknek megfelelően az NOX-ra 
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vonatkozó fajlagos emissziós értékekkel számoltunk, majd az így kapott emissziós értékeknek az 

50%-át vettük, és ennek terjedési számításával határoztuk meg az NO2 koncentrációkat. Az NOx-

NO2 valóságban lezajló dinamikus átalakulása és időbeli eltolódása miatt a kibocsátó forrás melletti 

sávban, mintegy 10 és 20 m-es távolságokban a számított terhelési értékek a biztonság irányába 

túlbecsültek. 

Megjegyezzük, hogy a 4/2011. (I. 14.) „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló VM rendeletben az NO2-re vonatkozó 

egészségügyi órás határérték (100 µg/m3) az NOX-ra vonatkozó órás tervezési irányérték (200 

µg/m3) fele, ami szintén arra a gyakorlati tapasztalatra utal, hogy a kialakuló koncentrációk 

esetében az NO2 levegőterheltség mintegy fele az NOX levegő terheltségnek. 

Vizsgálatunk során mértékadó állapotnak tekinthetjük az órás NO2 terhelést, mellyel egyidőben a 

mértékadó óraforgalom halad el a vizsgált vonalszakaszon. 

Az immisszió meghatározása 

A modellszámítások elvégzésére a levegő immissziós számításokat 2021-es jelenlegi, 2036-os 

referencia és 2036-os távlati állapotra számított emissziós eredmények felhasználásával készítettük 

el Lakes Environmental által kifejlesztett AERMOD View 9.9.0 szoftverrel. A modell Gauss típusú 

fáklyamodell képes a pontforrások, vonalforrások és diffúz források külön, illetve együttesen 

történő kezelésére. A modell alkalmas a 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet 2. § 12c. és 14. 

bekezdés szerinti hatásterület meghatározására.  

Az AERMOD View 9.9.0 szoftverrel modellezett levegőminőségi helyzetet légszennyezettségi 

térképeken ábrázoltuk (Levegővédelmi melléklet). A térképek segítségével NO2, PM10 és CO 

légszennyező-anyagot szemléltetjük, illetőleg értékeljük. A levegőminőség 2021-es jelenlegi, 

valamint referencia és távlati (2036) állapotát a kritikus meteorológiai körülmények között és 

mértékadó óraforgalom (MOF) figyelembe vételével vettük számításba.  

 Meteorológiai és klimatikus viszonyok 

A tervezési terület Fejér megyében található. Az Alföld nagytájon belül a Mezőföld középtájat és a 

Váli-víz síkja kistájat, a Dunántúli-középhegység nagytájon belül pedig a Dunazug-hegyvidék és a 

Vértes–Velencei-hegyvidék középtájat, valamint az Etyeki-dombság és a Lovasberényi-hát kistájat 

érinti. A tervezett beruházás Etyek, Gyúró, Vál és Vereb települések közigazgatási területét érinti. 

A tervezési terület meteorológiai adottságait az 5.3.3. táblázat foglalja össze. 

5.3.3. táblázat: Meteorológiai adatok 

Éghajlati jellemzők 

Kistáj Lovasberényi-hát 

Hőmérséklet évi középértéke 9,5 – 10,0 °C 

Legmelegebb nyári hőmérséklet 33,5 °C 

Leghidegebb téli hőmérséklet -16,0 °C 

Fagymentes napok száma 190 - 195 nap 

Évi csapadékösszeg 570 mm 

Vegetációs időszak csapadéka 300 - 320 mm 

Hótakarós napok átlagos száma 35 - 40 nap 

Átlagos maximális hó vastagság 20 - 23 cm 

A napsütéses órák évi összege 1950 óra 

Uralkodó szélirány É; ÉNY 

Átlagos szélsebesség 3 m/s 
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Éghajlati jellemzők 

Kistáj Etyeki-dombság 

Hőmérséklet évi középértéke 9,7 – 10,0 °C 

Legmelegebb nyári hőmérséklet 33,0 – 33,5 °C 

Leghidegebb téli hőmérséklet -16,0 °C 

Fagymentes napok száma 190 - 195 nap 

Évi csapadékösszeg 540-560 mm 

Vegetációs időszak csapadéka 310-330 mm 

Hótakarós napok átlagos száma 40 nap 

Átlagos maximális hó vastagság 22 cm 

A napsütéses órák évi összege 1940 óra 

Uralkodó szélirány ÉNY 

Átlagos szélsebesség 3,0 - 3,5 m/s 

Kistáj Váli-víz síkja 

Hőmérséklet évi középértéke 10,2-10,5 °C 

Legmelegebb nyári hőmérséklet 34,0 °C 

Leghidegebb téli hőmérséklet -16,0 °C 

Fagymentes napok száma 205-207 nap 

Évi csapadékösszeg 540 mm 

Vegetációs időszak csapadéka 310-330 mm 

Hótakarós napok átlagos száma 32-34 nap 

Átlagos maximális hó vastagság 20 cm 

A napsütéses órák évi összege 1950 óra 

Uralkodó szélirány ÉNy-i 

Átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s 

 Légköri adottságok, alapállapot jellemzése 

Háttérszennyezettség, zóna besorolás 

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 

II. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapján az ország területét a légszennyezettség alapján zónákba kell 

sorolni. A zónába sorolás kritériumait a 4/2011 (I.14.) VM rendelet tartalmazza, akárcsak a 

különböző zónatípusokhoz (A-F csoport) tartozó határértékeket.  

Magát a zónába sorolást (A-F csoport) légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 

szóló 4/2002. (X.7.) KvVM (módosította: 2/2008. (I.16.) KvVM rendelet) 1. számú melléklete 

tartalmazza.  

Zóna besorolás 

A tervezési terület a magyar jogszabályok alapján 10. Az ország többi területe légszennyezettségi 

zónához sorolható.  

5.3.4. táblázat: Légszennyezettségi zónabesorolás 

Zónacsoport a vizsgált 

szennyező anyagok 

szerint 

Kén-

dioxid 

Nitrogén-

dioxid 

Szén-

monoxid 

Szilárd 

(PM10) 
Benzol 

10. Az ország többi területe F F F E F 

A módosított jogszabály a PM10-ből meghatározandó komponensekkel együtt 11 szennyező anyagra 

vonatkozóan állapítja meg az agglomerációk és zónák besorolását. 
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B-től F-ig terjedő kategóriákhoz koncentráció tartományok rendelhetők: 

5.3.5. táblázat: Zónatípusokhoz tartozó koncentráció tartományok 

Zónák SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) CO (µg/m3) 

B zóna ¯ 58 felett 44 felett ¯ 

C zóna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett 

D zóna 75-125 32-40 14-40 3500-5000 

E zóna 50-75 26-32 10-14 2500-3500 

F zóna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt 

B csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében 

a légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra 

tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a 

légszennyezettség meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 

C csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében 

a légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van. 

D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében 

a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van. 

E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség 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 cél értéket. 

A jogszabályok az egyes zónacsoportokra eltérő intézkedéseket írnak elő. 

Az A – D csoportra méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy 

műszaki becslés az előírt meghatározási módszer. 

Alap légszennyezettség – OLM mérőállomás adatai alapján 

A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos alapvető feladat- és hatásköröket a 306/2010. (XII.23.) 

Korm. rendelet szabályozza. Eszerint az ország légszennyezettségét az Országos 

Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) segítségével rendszeresen vizsgálni és értékelni kell.   

Az OLM automata működésű (on-line) mérőhálózatból és manuális (szakaszos) mérőhálózatból áll.  

A térségre jellemző levegőminőségi értékeket az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 

részeként a területhez legközelebbi mérőállomás – Százhalombatta, Búzavirág téren található 

automata mérőállomás - alapján határoztuk meg. A Százhalombattán található mérőállomás ~15 

- 22 km-re helyezkedik el a tervezési területtől, amely városi iparból származó légszennyezettséget 

mér. 

A mérőállomáson BTEX, CO, NO2, NOX, O3, PM10 és SO2 koncentrációjának mérése történik. 

Alap légszennyezettség meghatározása 

5.3.6. táblázat: A Százhalombattán található automata mérőállomás levegőminőségi 

adatai (24 órás adatok átlagértékei) 

Százhalombatta, 

Búzavirág tér 

Nem fűtési félév 

2020.04.01.- 2020.09.30. 

Fűtési félév 

2020.10.01.- 2021.03.31. 

Átlag 
(g/m3) 

Hat. é. 
túllépés (%) 

Átlag 
(g/m3) 

Hat. é. 
túllépés (%) 

Nitrogén-dioxid 12,3 - 16,7 - 
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Százhalombatta, 

Búzavirág tér 

Nem fűtési félév 

2020.04.01.- 2020.09.30. 

Fűtési félév 

2020.10.01.- 2021.03.31. 

Átlag 
(g/m3) 

Hat. é. 
túllépés (%) 

Átlag 
(g/m3) 

Hat. é. 
túllépés (%) 

Kén-dioxid 3,7 - 4,7 - 

Szén-monoxid 405,9 - 586,7  

Ózon 62,7 - 34,4 - 

Nitrogén-oxidok 15,8 - 25,9 - 

Szálló por (PM10) 16,5 - 24,0 1,2 

 

Százhalombattán a vizsgált időszakban csak a szálló por (PM10) tekintetében volt határérték 

túllépés és csak a fűtési időszakban, a 173 mérési napból 2 napon (a mérési napok 1,2%-ában) 

figyelhető meg határérték túllépés.  

A tervezési terület alap légszennyezettségének meghatározásához a bemutatott OLM mérőállomás 

napi adatait használtuk. 

5.3.7. táblázat: A légszennyező anyagok koncentrációinak éves átlagértékének alakulása 

az automata mérőállomás adatai alapján 

Időpont 

(év) 

Százhalombatta 

Kén-

dioxid 

Nitrogén-

dioxid 

Szén-

monoxid 
Ózon 

Nitrogén-

oxidok 
PM10 

Átlag (µg/m3) 

2016 2,7 11,7 320,3 30,5 20,7 25,5 

2017 4,3 15,3 310,0 45,4 23,2 24,8 

2018 4,6 15,5 342,4 56,7 22,3 19,3 

2019 3,1 14,6 304,0 52,3 22,2 18,4 

2020 3,9 15,2 470,4 49,6 22,0 20,8 

Átlag 3,7 14,5 349,4 46,9 22,1 21,8 

 

A tervezett összekötő út nyomvonala nagyrészt mezőgazdasági területen halad, kis szakaszon 

belterületen. A legközelebbi mérőállomás külvárosi háttér légszennyezettséget mér, mely a 

tervezési területen túlbecsültnek tekinthető. Ennek okán a biztonság felé tévedve a következő 

szakmai becslést alkalmaztuk: O3 légszennyező esetén a mérőállomás 50%-át, a többi vizsgált 

komponens esetén 85%-át tekintettük a tervezési terület alap légszennyezettségének. 

5.3.8. táblázat: A tervezési terület alap légszennyezettsége 

Időszak 

(év) – 

2016 – 

2020  

A tervezési terület alap légszennyezettsége 

Kén-

dioxid 

Nitrogén-

dioxid 

Szén-

monoxid 
Ózon 

Nitrogén-

oxidok 
PM10 

Átlag (µg/m3) 

Átlag 3,2 12,3 297 23,5 18,8 18,5 

Ahogy a fent bemutatott táblázatban látható, a tervezési területhez legközelebb elhelyezkedő 

automata mérőállomáson az elmúlt 5 évet tekintve éves határérték túllépés nem történt egyik 

vizsgált komponens esetében sem, így a vizsgált terület levegőminősége jónak tekinthető.  

 Jelenlegi állapot levegőtisztaság-védelmi vizsgálata 

Egy terület levegőjének aktuális kémiai minőségét több alapvető tényező együttesen befolyásolja:  

1. a kibocsátott szennyező anyagok mennyisége és minősége;  
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2. a kibocsátás (emisszió) intenzitása és helyszíne;  

3. a terület földrajzi elhelyezkedése és topológiája és  

4. a meteorológiai viszonyok.  

Az említett tényezők gyakran összefüggenek egymással. 

A légszennyező anyagok között megkülönböztetünk elsődleges és másodlagos légszennyezőket: 

 elsődleges légszennyezők (pl. SO2, CO, NO, korom): közvetlenül kerülnek a levegőbe, és 

forrásuk lehet természetes vagy antropogén. 

 másodlagos légszennyezők: a légkörben keletkező, különböző kémiai reakciók termékeként 

létrejövő anyagok (pl. O3). 

A tervezési területen a levegő minőségét jelenleg a lakossági fűtés (téli időszakban), a közlekedés, 

valamint a mezőgazdasági eredetű levegőterhelés határozza meg. A jelenlegi állapot 

levegőminőségét tekintve megállapítható, hogy jelentős szennyező forrás a beruházás 

környezetében nem található. 

5.3.9. táblázat: Vizsgált útszakaszok jelenlegi állapotra 

Útszakasz 

azonosító 

száma 

Útszakasz 

1 8104. j. ök. út, Biatorbágy település 

2 8106. j. ök. út (Tervezett ök. út – Etyek település) 

3 
81108. j. bekötő út (Tervezett ök. út – Gyúró 

település) 

4 8111. j. ök. út (Kajászó település – Vál település) 

5 8117. j. ök. út (Pázmánd település – Vereb település) 

 

Levegő emissziós számítások 

A 2021-es jelenlegi állapot levegő emissziós (g/m órás) koncentrációk a mértékadó óraforgalmi 

adatok (MOF), valamint a gépjárműállomány fajlagos emissziós értékei (HBEFA) felhasználásával 

végeztük el. Az emisszió számítás belterületen 50/50 km/h, külterületen 90/70 km/h sebességekre 

történt. 

5.3.10. táblázat: A tervezési terület környezetében található útszakaszokra, mértékadó 

óraforgalomra vonatkozó jelenlegi levegőminőségi emissziós koncentrációk (g/m óra) 

Emisszió 

2021 

Útszakasz 

g/m órás 

CO NO2 PM10 

1 0,2033 0,1350 0,0037 

2 0,1291 0,0905 0,0025 

3 0,0256 0,0280 0,0008 

4 0,1055 0,0716 0,0020 

5 0,0369 0,0279 0,0008 

 

Levegő immissziós számítások 

A levegő immissziós számításokat a 2021. évi mértékadó óraforgalmi adatok, valamint az ehhez 
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tartozó emissziós értékek felhasználásával végeztük el. 

A levegőminőségi számításokat mértékadó óraforgalomra, a legjellemzőbb komponensekre; a 

szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NO2) és a szálló porra (PM10) modellezéssel végeztük el. 

A 10, 20 és 50 méterre megadott értékek a modellből kapott immissziós értékek.  

A jelenlegi állapot levegő immissziós (µg/m3) koncentrációk távolság (m) függvényében számított 

értékei (MOF forgalmi adatokkal és kritikus meteorológiával számolva) az alábbi táblázatban 

kerülnek ismertetésre. 

5.3.11. táblázat: A tervezési terület környezetében található útszakaszokra, jelenlegi 

állapotban mértékadó óraforgalomra vonatkozó levegőminőségi koncentrációk (µg/m3) 

a távolság (m) függvényében 

2021 

Útszakasz 

Immisszió 

CO immi (µg/m3) NO2 immi (µg/m3) PM10 immi (µg/m3) 

C10 

(m)* 

C20 

(m)* 

C50 

(m)* 

C10 

(m)* 

C20 

(m)* 

C50 

(m)* 

C10 

(m)* 

C20 

(m)* 

C50 

(m)* 

1 110,2 79,0 51,1 65,5 53,1 33,7 1,7 1,4 0,8 

2 70,0 50,2 32,4 43,9 35,6 22,6 1,2 0,9 0,6 

3 13,9 10,0 6,4 13,6 11,0 7,0 0,4 0,3 0,2 

4 57,2 41,0 26,5 34,8 28,2 17,9 0,9 0,7 0,4 

5 20,0 14,3 9,3 13,5 11,0 7,0 0,4 0,3 0,2 

* m=méter 

A fenti táblázatban látható immissziós értékek alapján megállapítható, hogy jelenlegi állapotban az 

összes vizsgált szakaszon és minden komponens esetében nagy biztonsággal teljesülnek az órás 

(CO és NO2) és a 24 órás (PM10) egészségügyi határértékek is már 10 méteres távolságban is.  

 Építés alatti légszennyezés 

Építés alatti levegőterhelés esetén a tervezett nyomvonalnak azon szakaszára számoltunk, ahol 

teljesen új 2x1 sávos nyomvonal épül, mivel az alapozáshoz tartozó földmunkákból származtatható 

a legnagyobb porterhelés. 

Az építés alatti levegőterhelés kapcsán a következő porterhelő források kerülnek bemutatásra: 

 Felületi légszennyezés – durva földmunka porszennyezése; 

 Az építési területen a munkagépek kipufogógázából származó levegőterhelés. 

A felületi légszennyezés számítás magába foglalja az új útpálya még le nem burkolt szakaszáról 

származó porterhelést. 

Az építés alatti levegőterhelést a legközelebbi védendő épület távolságára számoltuk, mely a 

következő: 

 Gyúró Bicskei út 29. Hrsz. 307/1 – 40 m. 

Felületi légszennyezés - porszennyezés 

Az építés alatt a légszennyezettség szempontjából a legfontosabb emisszió forrásnak a durva 

földmunka tekinthető. 

Az építési munkák során a környezet porterhelésének átmeneti növekedésével kell számolni, mivel 

a területfoglalás, tereprendezés, alapozási és egyéb földmozgatással járó munkálatok ideiglenes 

kiporzással, légszennyezéssel járnak. Ennek mértéke nehezen becsülhető, és jelentősen 
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befolyásolják a talaj pillanatnyi tulajdonságai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori 

meteorológiai viszonyok.  

Az anyagnyerőhelyeken kibányászott homokot, kavicsot deponálás nélkül, bányanedves állapotban 

rakodják és szállítják. A földmunkák során földműépítés és hidraulikus útalapozás történik és ennek 

során a felhasznált (föld) anyagok porterhelésével lehet számolni. 

A durva földmunkák során képződő PM10 felületi porterhelés emissziót a US EPA (United States 

Environmental Protection Agency) 2014 National Emission Inventory, version 2 Technical Support 

Document, 2018. júliusában megjelent dokumentumban foglalt, útépítéshez, durva földmunkához 

és alapozáshoz kapcsolódó földmunkák felületi porterheléséhez tartozó fajlagos emisszió alapján 

határoztuk meg. 

5.3.12. táblázat: Durva földmunka/alapozás fajlagos por emissziója egy hónapra 

Forrás Szennyező Emisszió faktor 

Durva 

földmunka/alapozás 
PM10 0,42 t/hold*hónap 

A területi átváltást követően 1 napra, illetve 1 órára a következő emisszió faktorokat kaptuk, azzal 

a feltételezéssel, hogy havi 20 napot és napi 8 órát dolgoznak. 

5.3.13. táblázat: Durva földmunka/alapozás fajlagos por emissziója 

Forrás Szennyező Emisszió faktor 

Durva 

földmunka/alapozás 
PM10 

5,2 g/m2*nap 

0,65 g/m2*óra 

 

A létesítés fázisában egy adott (az építési terület környezetének levegőterhelését meghatározó) 

munkavégzési ütemben egy levegőterhelésre érzékeny expozíciójú területre vonatkozóan átlagosan 

az építés porkeltő fázisából a következő napi beépítési kapacitással és az építési munkálatokból 

száraz állapotban keletkező PM10 mennyiséggel számoltunk. Az alábbi távolságok a védendő 

épületeknek az építési terület határától mért távolsága. 

 Gyúró Bicskei út 29. Hrsz. 307/1 – 40 m. 

400 m2/nap, tehát ~50 m2/h földmozgatással járó terület esetében: 32,5 g/h PM10 (szállópor) 

emisszió. 

Mivel egy-egy munkaterületen a porszennyezéssel járó tevékenységek (pl.: alapozás, 

tereprendezés) viszonylag rövid ideig (kb. 1 hónap) tartanak, az ideiglenes fellépő porterhelés 

károsító hatásának kockázata rövid ideig állhat fenn.  

Építési technológia 

A felhasznált munkagépek száma, teljesítménye, területi mozgása, műszaki állapota határozza meg 

a légszennyezés mértékét. Jelen esetben szükség lehet elsősorban kotrógépekre, 

szállítójárművekre, hengerre, illetve rakodógépre. 

Jelen tervezési fázisban a munkagépek számát és típusát hasonló volumenű munkákból származó 

korábbi tapasztalatok alapján határoztuk meg.  
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Légszennyező anyag kibocsátással jár a szállító járművek mellett a munkagépek közlekedése által 

felvert por és a gépek működése. Kipufogógázuk jellemzően szén-monoxidot, nitrogén-oxidokat, 

szénhidrogént tartalmaz. 

Korábbi tapasztalatok alapján a durva földmunkák (alapozás) során a következő munkagépek 

használata várható a durva földmunkák során: 

Homlokrakodó – 1 db 

Motor teljesítmény: 130 kW 

Kotrógép mélyásó szerelékkel – 1 db 

Motor teljesítmény: 120 kW 

Tehergépkocsi – 2 db 

Motor teljesítmény: 250 kW 

Henger – 1 db 

Motor teljesítmény: 90 kW 

A munkagépek kibocsátásának számításához a Delphi Technologies által kiadott, „Worldwide 

emissions standards On and off-highway commercial vehicles 2018, 2019” c. kiadványát vettük 

figyelembe.  

5.3.14. táblázat: Munkagépek kibocsátási határértékei 

Leadott 

teljesítmény  

(P; kW) 

Szén-

monoxid  

(CO; g/kWh) 

Szénhidrogének és nitrogén-

oxidok összege  

(HC+NOx; g/kWh) 

Részecskék  

(PT; g/kWh) 

A: 130 ≤ P < 560 3,5 4,0 0,025 

B: 75 ≤ P < 130 5,0 4,0 0,025 

C: 37 ≤ P < 75 5,0 4,7 0,025 

A munkagépek várható kibocsátását a névleges teljesítményük és a fenti lehetséges maximális 

kibocsátás alapján számoljuk ki, így a legrosszabb körülményekre készítve a számítást. A számítás 

továbbá azt feltételezi, hogy a munkagépek a maximális teljesítmény mellett üzemelnek, azonban 

ennek általában csak 40 %-át használják ki, naponta kb. 8 órai munkával. 

5.3.15. táblázat: Földmunkához tartozó munkagépek várható kibocsátása 

 
Névleges 

teljesítmény (kW) 
CO (g/h*gép) 

HC+NOx 

(g/h*gép) 

Részecskék 

(g/h*gép) 

Homlokrakodó 130 455 520 3,25 

Kotrógép 120 600 480 3 

Tehergépkocsi 250 875 1000 6,25 

Henger 120 600 480 3 

 

Több munkagép együttes működtetése során a várható összkibocsátás: 
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5.3.16. táblázat: Földmunkához tartozó munkagépek összkibocsátása 

 Darab CO (g/h) 
HC+NOx 

(g/h) 

Részecskék 

(g/h) 

Homlokrakodó 1 455 520 3,25 

Kotrógép 1 600 480 3 

Tehergépkocsi 2 1750 2000 12,5 

Henger 1 600 480 3 

Összesen 5 3405 3480 21,75 

 

Várhatóan nem üzemel majd egyidejűleg az összes munkagép, így a gépen 60 %-ának egyidejű 

működésével, és 40 %-os teljesítmény kihasználással számolva, a következőképpen alakulnak a 

kibocsátási értékek: 

CO (g/h) HC+NOx (g/h) Részecskék (g/h) 

817 835 5,2 

 

Az építés során a durva földmunkák fázisában várható szálló por (PM10) levegőterheltségi szintet 

AERMOD View 9.9.0 szoftverrel végeztük átlagos meteorológiai állapotra. A modelszámítások 

alapján a szálló por (PM10) 24 órás egészségügyi határérték (50 µg/m3) teljesülésének távolsága a 

következő: 

5.3.17. táblázat: Szálló por (PM10) 24 órás egészségügyi határérték (50 µg/m3) 

teljesülésének távolsága (m) a durva földmunkák (alapozás) idején 

Szálló por (PM10) emisszó Durva földmunka 

Felületi porterhelés (g/h) 31,1 

Munkagépek kipufogógázának porterhelése 

(g/h) 
5,2 

Összesen (g/h) 36,3 

Szálló por (PM10) 24 órás 

egészségügyi határérték (50 µg/m3) 

teljesülésének távolsága (m) 

51 m 

 

Az építéshez kapcsolódó szállítási tevékenység levegőterhelése 

Légszennyező anyag nem csak a felületi porterhelés és a munkagépek, hanem a szállítójárművek 

forgalma miatt is kibocsátásra kerül. Itt is jellemzően nitrogén-dioxid, szén-monoxid, korom és 

porterhelés várható. A szállító járművek által okozott porterhelés úgy az aszfaltozott utakon, mint 

a burkolatlan utakon (itt jelentősebb mértékben) előfordul. 

Korábbi tapasztalataink szerint a kivitelezés ütemezésétől függően a tervezési területre mintegy 2-

3 tgk/óra szállítás fog történni. 

Jelen tervezési fázisban az anyagnyerő helyez és szállítási útvonalak még nem ismertek. A 

tehergépjárművek várhatóan a meglévő 1. sz. főút – 8101. j. ök út – 8106. j. ök. utakon, valamint 

az M7 autópálya – 8104. j. ök. út – 8106. j. ök. útvonalon, illetve az épülő út még le nem burkolt 

szakaszán tudják megközelíteni a tervezési területet.  
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A 8111. j. ök. út, 8117. j. ök. út és 81108. bekötő utakat a közeli beépítés miatt nem javasolt 

szállítási útvonalként kijelölni. 

A fent felsorolt utak burkolattal ellátottak, valamint jelenlegi forgalmukban a szállítás forgalma 20 

%-ot meghaladó forgalomváltozást nem okoz, így nem képezik a közvetett hatásterület részét. 

Közvetett hatásterületnek tekinthető az új útpálya még le nem burkolt szakasza, melyet a 

tehergépkocsik szállítási útvonalként használhatnak. 

A szállításra általánosan különböző típusú pl. SCANIA, MAN tehergépjárműveket használnak, 

melyek kapacitása 8 – 18 (m3) között változik. 

A porszennyezés csökkentése céljából az anyagszállító teherautókat le kell fedni, a szállításra 

használt útvonalakat és a deponált földanyagot újrafelhasználásig kiporzás elleni védelem 

érdekében rendszeres időközökben locsolni kell. 

Az építés légszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag rövid ideig terhel. 

Az építési munkálatok alatt várható levegőterhelés összefoglalása 

Az építés légszennyezése minden esetben ideiglenes és egy-egy szakaszt viszonylag rövid ideig 

terhel. Ez a többletterhelés elsősorban a durva földmunkákból és a munkagépek kipufogó gázaiból 

származtatható. 

A szállítójárművek porterhelése a földmunkákhoz képest elhanyagolható, az építés alatti teljes 

többlet porterhelésnek kevesebb, mint 10%-át adja, így annak számszerűsítése nem indokolt. Az 

átmeneti szálló por (PM10) egészségügyi határérték-túllépés a javasolt védelmi intézkedések 

betartásával jelentős mértékben csökkenthető. 

Teljes építés alatti porszennyezés  

A szálló por (PM10) levegőterheltségi szint meghatározásához a következő forrásokat vettük 

figyelembe átlagos meteorológiai körülmények között: 

 Felületi légszennyezés – durva földmunka porszennyezése; 

 Az építési területen a munkagépek kipufogógázából származó levegőterhelés; 

 Szálló por (PM10) alap levegőterheltségi szint. 

5.3.18. táblázat: Szálló por (PM10) levegőterheltségi szint a legközelebbi védendő épület 

távolságában  

Szálló por (PM10) levegőterheltségi 

szint  

Durva földmunka, 

Gyúró, Bicskei út 

29., hrsz.:307/1, 

40 m 

Felületi porterhelés és munkagépek 

kipufogógáz porterhelése együtt (µg/m3) 
25,4 

Szálló por (PM10) alap levegőterheltségi 

szint (µg/m3) 
18,5 

Összesen (µg/m3) 43,9 

 

Fenti táblázat értékei alapján megállapítható, hogy átlagos meteorológiai körülmények között a 

durva földmunkák esetében a szálló por (PM10) értéke várhatóan intézkedés nélkül sem haladja 

meg a 24 órás egészségügyi határértéket a legközelebbi védendő épület távolságában.  

Az 5.3.10. Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, építés idejére 

vonatkozó levegővédelmi előírások betartásával a szálló por (PM10) levegőterheltségi 

szintje tovább csökkenthető. 
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A tervezett közműkiváltás földmunkával járó munkafolyamatai a dokumentációban vizsgált 

földmunkánál kisebb porterheléssel járnak, így azok külön vizsgálata nem szükséges 

levegőtisztaság-védelmi szempontból. Amennyiben a munkaszervezési folyamatok lehetővé teszik, 

a közműkiváltást egyszerre végzik a földmunka folyamatokkal, így az többletterhelést nem fog 

okozni. 

 Üzemelés (üzemeltetés) alatti légszennyezés 

A közlekedési eredetű levegőszennyezést elsősorban a gépjárművek összkibocsátása és a terjedési 

viszonyok határozzák meg, amelyek az alábbi tényezőktől függenek: 

 a forgalom nagysága, összetétele, a gépjárművek fajlagos emissziója, 

 a forgalom sebessége, akadályoztatottsága, 

 az útvonal geometriai kialakítása, 

 meteorológiai viszonyok, 

 beépítettségi viszonyok. 

A levegő immissziós számításokat a Speciálterv Építőmérnöki Kft. által rendelkezésünkre bocsátott 

forgalmi adatok alapján a 2036. évi mértékadó óraforgalmi adatok, valamint a gépjárműállomány 

várható korszerűsödéséből kalkulált fajlagos emissziós értékek (HBEFA) felhasználásával végeztük 

el. 

Referencia – megvalósulás nélküli - állapot 

A következőkben a referencia állapotban a gépjárművek forgalmából származó emissziós és 

immissziós értékek kerülnek bemutatásra, arra az esetre, ha a beruházás nem valósulna meg. 

Referencia állapotban az alábbi táblázatban felsorolt útszakaszok közlekedéséből származó 

immisszió értékek kerülnek bemutatásra. 

A fent felsorolt utak mentén a legközelebbi védendő épületek átlagos távolsága 10-20 m.  

5.3.19. táblázat: Vizsgált útszakaszok referencia állapotra 

Útszakasz 

azonosító 

száma 

Útszakasz 

1 8104. j. ök. út, Biatorbágy település 

2 
8106. j. ök. út (Tervezett ök. út – Etyek 

település) 

3 
81108. j. bekötő út (Tervezett ök. út – 

Gyúró település) 

4 
8111. j. ök. út (Kajászó település – Vál 

település) 

5 
8117. j. ök. út (Pázmánd település – 

Vereb település) 

 

Levegő emissziós számítások 

A 2036-os referencia állapot levegő emissziós (g/m órás) koncentrációk számítását a mértékadó 

óraforgalmi adatok (MOF), valamint a gépjárműállomány várható korszerűsödéséből kalkulált 

fajlagos emissziós értékeinek (HBEFA) felhasználásával végeztük el. Az emisszió számítás 

belterületen 50/50 km/h, külterületen 90/70 km/h sebességekre történt. 
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5.3.20. táblázat: A tervezési terület környezetében található útszakaszokra a mértékadó 

óraforgalomra vonatkozó referencia levegőminőségi emissziós koncentrációk (g/m óra) 

Emisszió 

2036 

Útszakasz 

g/m órás 

CO NO2 PM10 

1 0,0861 0,0256 0,0009 

2 0,0419 0,0143 0,0005 

3 0,0168 0,0091 0,0003 

4 0,0724 0,0218 0,0007 

5 0,0236 0,0079 0,0003 

 

Levegő immissziós számítások 

A levegőminőségi számításokat mértékadó óraforgalomra, a legjellemzőbb komponensekre; a 

szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NO2) és a szálló porra (PM10) kalkuláltuk. A 10, 20 és 50 

méterre megadott értékek a modellből kapott immissziós értékek.  

A referencia állapot levegő immissziós (µg/m3) koncentrációk távolság (m) függvényében számított 

értékei (MOF forgalmi adatokkal és kritikus meteorológiával számolva) az alábbi táblázatban 

kerülnek ismertetésre. 

5.3.21. táblázat: A tervezési terület környezetében található utakra, a referencia 

állapotban mértékadó óraforgalomra vonatkozó levegőminőségi koncentrációk (µg/m3) 

a távolság (m) függvényében 

2036 

Útszakasz 

Immisszió 

CO immi (µg/m3) NO2 immi (µg/m3) PM10 immi (µg/m3) 

C10 

(m)* 

C20 

(m)* 

C50 

(m)* 

C10 

(m)* 

C20 

(m)* 

C50 

(m)* 

C10 

(m)* 

C20 

(m)* 

C50 

(m)* 

1 46,7 33,5 21,6 12,4 10,1 6,4 0,4 0,3 0,2 

2 22,7 16,3 10,5 6,9 5,6 3,6 0,2 0,2 0,1 

3 9,1 6,5 4,2 4,4 3,6 2,3 0,2 0,1 0,1 

4 39,2 28,2 18,2 10,6 8,6 5,4 0,3 0,3 0,2 

5 12,8 9,2 5,9 3,8 3,1 2,0 0,1 0,1 0,1 

* m=méter 

Jelenlegi állapothoz képest referencia állapotban két szakaszon (8104. j. ök. út, Biatorbágy 

település és a 8106. j. ök. út (Tervezett ök. út – Etyek település) ~35-47 %-os forgalomcsökkenés 

várható. A többi vizsgált szakaszon ~7-20%-os természetes forgalomnövekedés várható referencia 

állapotban a jelenleghez képest. A forgalomnövekedés ellenére a jelentős időtáv (+15 év) miatt a 

gépjárművek javuló műszaki állapota és alacsonyabb kibocsátási értékeinek köszönhetően minden 

vizsgált útszakaszon jelentősen kisebb emissziós és immissziós értékek várhatók a jelenleghez 

képest. Továbbá minden vizsgált szakaszon nagy biztonsággal teljesülnek az órás (CO és NO2) és 

24 órás (PM10) egészségügyi határértékek minden vizsgált komponens esetében.  

Távlat – vele - állapot 

A következőkben a beruházás megvalósulása esetén 2036-ra (jelenleg +15 év), a gépjárművek 

forgalmából származó emissziós és immissziós értékek kerülnek bemutatásra. 
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5.3.22. táblázat: Vizsgált útszakaszok távlati állapotra 

Útszakasz 

azonosító 

száma 

Útszakasz 

Közvetlen hatásterület 

1 
Tervezett összekötő út (8106. j. ök. út – 81108. j. bekötő 

út) 

2 
Tervezett összekötő út (81108. j. bekötő út – 8111. j. ök. 

út) 

3 Tervezett összekötő út (8111. j. ök. út – 8117. j. ök. út) 

4 Tervezett Gyúró bekötő út, 81108 j. bekötő út 

Kapcsolódó úthálózat 

5 8104. j. ök. út, Biatorbágy település 

6 8106. j. ök. út (0+000 kmsz. – Tervezett ök. út) 

7 8106. j. ök út (Tervezett ök. út – Etyek település) 

8 
8111. j. összekötő út (Kajászó település – Tervezett ök. 

út) 

9 8111. j. ök. út (Tervezett ök. út – Vál település) 

10 8117. j. ök. út (Pázmánd település – Tervezett ök. út) 

11 8117. j. ök út )Tervezett ök. út – Vereb település) 

Levegőemissziós számítások 

A 2036-os távlati állapot levegő emissziós (g/m órás) koncentrációk számítását a mértékadó 

óraforgalmi adatok (MOF), valamint a gépjárműállomány várható korszerűsödéséből kalkulált 

fajlagos emissziós értékeinek (HBEFA) felhasználásával végeztük el. Az emisszió számítás a 

közvetlen hatásterületen belterületen 50/50 km/h, külterületen 90/70 km/h sebességekre történt. 

5.3.23. táblázat: A tervezési terület útszakaszaira és a kapcsolódó úthálózatra a 

mértékadó óraforgalomra vonatkozó távlati levegőminőségi emissziós koncentrációk 

(g/m óra) 

Emisszió 

2036 

Útszakasz 

g/m órás 

CO NO2 PM10 

Közvetlen hatásterület 

1 0,0417 0,0116 0,0004 

2 0,0353 0,0096 0,0003 

3 0,0467 0,0127 0,0004 

4 0,0134 0,0061 0,0003 

Kapcsolódó úthálózat 

5 0,0308 0,0003 0,0010 

6 0,0547 0,0163 0,0005 

7 0,0397 0,0137 0,0005 

8 0,0749 0,0222 0,0007 

9 0,0816 0,0243 0,0008 

10 0,0309 0,0100 0,0003 
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Emisszió 

11 0,0293 0,0095 0,0003 

 

Levegő immissziós számítások 

A levegőminőségi értékeket mértékadó óraforgalomra, a legjellemzőbb komponensekre; a szén-

monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NO2) és a szállóporra (PM10) modellezéssel állapítottuk meg. A 

10, 20 és 50 méterre megadott értékek a modellből kapott immissziós értékek.  

A 2036-os távlati állapot levegő immissziós (µg/m3) koncentrációk távolság (m) függvényében 

számított értékei (MOF forgalmi adatokkal és kritikus meteorológiával számolva) az alábbi 

táblázatban kerülnek ismertetésre. 

A távlati állapotban a 8157. j. Etyek – Vereb ök. út közlekedéséből származó immissziót a 

Levegővédelmi melléklet L1-L9. számú ábráin kerülnek bemutatásra.  

5.3.24. táblázat: A tervezési terület útszakaszaira és a kapcsolódó úthálózatra távlati 

állapotban mértékadó óraforgalomra vonatkozó levegőminőségi koncentrációk (µg/m3) 

a távolság (m) függvényében 

2036 

Útszakasz 

Immisszió 

CO immi (µg/m3) NO2 immi (µg/m3) PM10 immi (µg/m3) 

C10 

(m)* 

C20 

(m)* 

C50 

(m)* 

C10 

(m)* 

C20 

(m)* 

C50 

(m)* 

C10 

(m)* 

C20 

(m)* 

C50 

(m)* 

Közvetlen hatásterület (5127. j. összekötő út) 

1 17,6 13,3 8,4 9,5 4,8 9,3 0,2 0,1 0,1 

2 27,7 22,7 19,5 16,9 13,8 11,9 0,2 0,2 0,1 

3 63,9 47,2 28,2 22,6 16,6 9,9 0,3 0,2 0,1 

4 26,3 17,4 9,8 6,8 5,0 3,2 0,10 0,07 0,05 

Kapcsolódó úthálózat 

5 16,7 11,8 7,8 7,9 6,4 4,1 0,46 0,37 0,23 

6 29,7 21,3 13,7 8,0 6,4 4,0 0,22 0,18 0,11 

7 21,5 15,4 10,0 6,7 5,4 3,4 0,21 0,17 0,10 

8 40,6 29,1 18,8 10,8 8,6 5,5 0,32 0,26 0,16 

9 44,2 31,7 20,5 11,8 9,5 6,05 0,4 0,3 0,2 

10 16,7 12,0 7,8 4,8 3,9 2,5 0,15 0,1 0,1 

11 15,9 11,4 7,4 4,6 3,7 2,4 0,1 0,1 0,1 

* m=méter 

Közvetlen hatásterület (8157. j. Etyek - Vereb összekötő út) 

Fenti táblázatban közölt számítások eredményei alapján megállapítható, hogy tervezett 8157. j. 

összekötő út 10 m-es referencia távolságban egyik komponens esetében sem haladja meg az órás 

és 24 órás egészségügyi határértékeket. A legközelebbi védendő épület a (Gyúró Bicskei út 29. 

Hrsz. 307/1 – 40 m távolságra helyezkedik el az út tengelyétől, ahol az órás (CO és NO2) és 24 

órás (PM10) egészségügyi határértékek nagy biztonsággal teljesülnek minden vizsgált komponens 

esetében.  

A következő táblázatban a háttérterhelés és az új összekötő úttól származó levegőterhelés együttes 

hatását mutatjuk be. A 20 m-es referencia távolsághoz tartozó immissziós értékeket vettünk 
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figyelembe, mivel az út tengelyétől a legközelebbi védendő épület távolsága 40 m, így a biztonság 

felé tévedünk. A legközelebbi védendő épület a következő: 

 Gyúró Bicskei út 29. Hrsz. 307/1 – 40 m. 

Az alap levegőterhelést az OLM automata mérőállomás értékei alapján számoltuk. 

5.3.25. táblázat: Levegőterheltség a háttérterheléssel (távlat állapot) a közvetlen 

hatásterületen 

Légszennyező anyag 
Háttérterhelés 

(µg/m3) 

Közlekedésből 

származó 
távlati 

levegőterhelés 
50 m-es 

távolságban 
(µg/m3) 

Távlati 
terheltség 
(µg/m3) 

Határérték 
(órás és 
24 órás) 

Távlati 
terheltség 
mértéke 

Közvetlen hatásterület (8157. j. összekötő út) 

Nitrogén-dioxid 12,3 16,6 28,9 100 28,9% 

Szén-monoxid 297,0 47,2 344,2 10000 3,4% 

PM10 18,5 0,2 18,7 50 37,4% 

Fenti táblázatban a tervezett 8157. j. ök. út 20 m-es referencia távolságban várható távlati 

terheltségét értékeltük. A távlati terheltséget az OLM automata mérőállomás értékeinek és a 

közlekedésből származó 20 m-es távolságban várható távlati levegőterhelés értékeinek 

összeadásával kalkuláltuk. A távlati terheltséget az órás (CO és NO2) és 24 órás (PM10) 

egészségügyi határértékekhez viszonyítottuk. A számítások alapján megállapítható, hogy távlati 

állapotban várhatóan mindhárom vizsgált komponens esetében nagy biztonsággal teljesülnek az 

órás (CO és NO2) és 24 órás (PM10) egészségügyi határértékek: NO2 esetében a határérték 28,9%-

át, CO esetében 3,4%-át, PM10 esetében pedig 37,4%-át érik el a kapott értékek.  

Kapcsolódó úthálózat 

Referencia állapothoz képest távlati állapotban a 8106. j. ök. út (Tervezett ök. út – Etyek település, 

útszakaszán forgalomcsökkenés figyelhető meg és ezzel együtt immisszió csökkenés is várható az 

új összekötő út tehermentesítő hatásának köszönhetően. A többi vizsgált szakaszon azonban ~3-

30%-os forgalomnövekedés figyelhető meg, amely enyhe immisszió növekedést is eredményez. 

Ugyanakkor az órás (CO és NO2) és a 24 órás (PM10) határértékek továbbra is nagy biztonsággal 

teljesülnek minden vizsgált szakasz esetében teljesülnek már 10 m-es referencia távolságban is.  

Összességében megállapítható, hogy a kapcsolódó úthálózat minden vizsgált szakaszán a 

lakóépületek átlagos távolságában (10-20 m) is nagy biztonsággal teljesülnek az órás (CO és NO2) 

és 24 órás (PM10) egészségügyi határértékek az új összekötő út megépülése esetén. 

A tervezett közműkiváltás megvalósulása esetén annak üzemelése nem jár légszennyező anyag 

kibocsátással, így levegőtisztaság-védelmi szempontból ennek külön vizsgálata nem szükséges. 

 Létesítmény felhagyásának hatásai 

A felhagyás keretein belül a bontási munkálatok során az építés alatti levegőterheléshez hasonló 

mértékű levegőterheltségi szint várható. Ennek kedvezőtlen hatása csak átmenetileg lesz 

érzékelhető és az intézkedések betartása esetén nem okoz egészségügyi határérték feletti 

környezeti terhelést. Ez a többletterhelés elsősorban a szállítási forgalomból, a munkagépek 

kipufogó gázaiból, valamint a durva földmunkákból (pl. rekultivációhoz szükségessé váló 
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tereprendezés) származtatható. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a felhagyásból kedvezőtlen jelentős hatás nem várható. 

 Rendkívüli esemény, havária 

Haváriás szennyezés elsősorban az üzemeltetés során jelentkezhet könnyen illó folyékony, valamint 

gáznemű anyagok szállítása esetén véletlen meghibásodás következtében. Teljesen az építés alatt 

sem zárható ki előfordulásuk.  

A következmények szempontjából a lakott terület közelében bekövetkezett havária hatása lehet 

jelentős. Ilyenkor legrosszabb esetben a munkagépek kiégésével lehet számolni, mely során 

különböző légszennyező anyagok kerülhetnek a levegőbe, úgymint por, korom, nitrogén-oxidok, 

kén-dioxid és a füstben lévő egyéb rákkeltő anyagok.  

Levegővédelmi szempontból a legfontosabb terjedést, szennyezettség kialakulást befolyásoló 

tényezők: 

 időjárás/évszakok,

 szél, 

 hőmérséklet, 

 légnyomás, 

 pára, 

 hőmérsékleti inverziótávolság.

 domborzati viszonyok, 

A veszélyes áru közúti szállítására vonatkozó szabályok (ADR) betartása, az azonnali 

balesetelhárítási terv szerinti kárelhárítás megkezdése csökkenti a káresemény által okozott 

terhelést. Nagyobb havária eseménynél az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint 

illetékes szerv szakmai irányításával történik a kárelhárítás, az illetékes Környezetvédelmi Hatóság 

bevonása mellett. 

Összességében megállapítható, hogy mind az építés mind az üzemelés alatti időszakban havária 

esemény bekövetkezésének valószínűsége igen csekély. 

 Javasolt védelmi intézkedések 

 Az építési munkálatok során a kiporzás mértéke a nedvességtartalom növelésével, azaz 

folyamatos permetező locsolással jelentősen csökkenthető. 

 A kivitelezés során felhasznált anyagok szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és 

kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító 

célgéppel, szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon kell végezni. 

 A szabadban végzett anyagtárolást úgy kell kialakítani, hogy abból a lehető legkevesebb 

légszennyezőanyag kerüljön a környezetbe. 

 A közutak rendszeres tisztántartásával a közutak diffúz porkibocsátását a minimálisra 

szükséges csökkenteni. 

 Száraz időben a szállítási útvonalak locsolással történő portalanítása és tisztítása szükséges. 

 A szállító gépkocsipark műszaki állapotának megfelelőnek kell lennie, úgy motorikusan, mint 

felépítményileg (porzás mentesség). Ennek rendszeres ellenőrzése szükséges. 

 A munkagépeknek és a szállítójárműveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban 

előírt levegővédelmi követelményeknek. Elérhető legjobb technológiai berendezések 

alkalmazása (BAT). 

 Az anyagnyerő helyeket a nyomvonalhoz minél közelebb kell megválasztani és a szállítási 

útvonalakat lehetőleg a lakott területek elkerülésével kell kijelölni.  

 Az építéshez használt gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél közelebb, 

a lakott területektől távol kell kijelölni, és kerülni kell a fölösleges mozgásokat a környező 

utakon. 

 A szállítások ütemes és csúcsidőn kívüli szervezése javasolt. 
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 A kivitelezés ideje alatt tilos az olyan mértékű levegő- és bűzterhelés okozása, amely 

tartósan határérték túllépéseket eredményez az építési terület és a szállítási útvonalak szűk, 

tengelytől mért 50 méteres környezetében. 

 A megépített szakaszoknál a rézsűket minél hamarabb füvesíteni, és növénytelepítést 

végezni a kiporzás csökkentése céljából. 
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 ÉLŐVILÁG: EMBER ÉS TÁRSADALOM 

A térség társadalmi-gazdasági jellemzői 

A Vereb – Vál – Gyúró – Etyek összekötő út beruházási területe Fejér megye területén található. A 

megye országos kitekintésű néhány összehasonlító adatát a következő, 2020 I-III. negyedére 

vonatkozó KSH adatsorok felhasználásával készített ábrák érzékeltetik 

(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/203/index.html): 

 

5.4.1. ábra: A térség helye az országban 

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 6,0%-kal magasabb volt 2020 

I–III. negyedévében, mint az előző év azonos időszakában. Összege (383 ezer forint) a megyék 

közül itt volt az egyik legmagasabb.  

Ezer lakosra országosan 143 regisztrált vállalkozás jutott. A vállalkozássűrűség Budapest után 

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun és Zala megyében volt a legmagasabb, a legalacsonyabb 

pedig Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Nógrád megyében. 
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5.4.2. ábra: Ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma 

Fejér megyei székhellyel 2020. szeptember végén közel 69 ezer gazdasági szervezetet tartottunk 

nyilván, számuk 1,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A korábbi időszakokhoz hasonlóan 

a mintegy 64 ezer vállalkozás nagyobb részét (48 ezer) önálló vállalkozóként, kisebb részét (16 

ezer) társas vállalkozásként regisztráltuk. Főtevékenységük alapján a társas vállalkozások a 

kereskedelem, a tudományos és műszaki tevékenység, valamint az építőipar és az ipar területén, 

az önálló vállalkozók a mezőgazdaság és az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágakban fordultak 

elő leggyakrabban.  

 

5.4.3. ábra: Egy lakosra jutó ipari termelés 2020. I-III. negyedév 

A Fejér megyei székhelyű gazdasági szervezetek 2020. I–III. negyedévben 167 milliárd forint 

értékű új beruházást valósítottak meg, összehasonlító áron 19%-kal kevesebbet az egy évvel  
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korábbinál. A volumenváltozás mértéke alapján Fejér a nagyobb visszaesést mutató megyék közé 

tartozott.  

A beruházások viszonylag koncentráltak voltak. A fejlesztési források 55%-át a feldolgozóiparban, 

11%-át a kereskedelemben, 5,3%-át a mezőgazdaságban használták fel.  

 

5.4.4. ábra: Beruházások értéke és változása nemzetgazdasági áganként, 2020. I-III. 

negyedév 

Fejér megyében a koronavírus okozta járvány első, tavaszi hulláma idején sok kereskedelmi 

szálláshely zárva tartott a korlátozó intézkedések hatására, és vendégforgalmukat nyáron is 

visszafogta az emberek csökkenő utazási hajlandósága, szeptembertől pedig a fertőzés ismét 

fokozódó terjedése és a külföldiek beutazására vonatkozó szigorítás. Ennek következtében 2020 I–

III. negyedévében a szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi 

szálláshelyeken a vendégek (113 ezer) és az általuk eltöltött vendégéjszakák (264 ezer) száma 55, 

illetve 56%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A főváros és a megyék körében 

itt regisztrálták az egyik legjelentősebb visszaesést. 

Az elmúlt évek I–III. negyedéveit tekintve Fejér megyében a személysérüléssel járó közúti 

közlekedési balesetek száma hullámzóan alakult. 2020. I–III. negyedévben 432 baleset történt, az 

országos balesetek 4,1%-a. Számuk az országosnál (15%) nagyobb mértékben, 18%-kal elmaradt 

a 2019. I–III. negyedévitől. A balesetek túlnyomó része, 96%-a a járművezetők hibájából 

következett be, jellemzően a sebesség nem megfelelő megválasztása (az összes baleset 42%-a) 

és az elsőbbség meg nem adása (19%) miatt. 

Összességében a csak néhány kiragadott statisztikai adat alapján megállapítható, hogy Fejér 

megye Magyarország fejlett megyéi közé tartozik, de a koronavírus járvány hatása jelentős 

mértékben megmutatkozik. 

Általánosságban elmondható, hogy a tervezett út üzemelésének legnagyobb előnye, hogy javítja 

az érintett települések megközelíthetőségét, illetve összeköttetését és biztonságosabbá teszi a 

térség közlekedését.  

A tervezési terület által érintett települések közigazgatási szempontból az alábbi régiókba, 

megyékbe és járásokba tartoznak: 
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5.4.1. táblázat: Az érintett települések közigazgatási besorolása 

Régió Nyugat-Dunántúl 

Megye Fejér 

Járás Martonvásár Gárdonyi Bicske 

Település 
Vál 

Gyúró 
Vereb Etyek 

 

 Társadalmi, gazdasági hatások 

Általánosan elmondható, hogy ahogy az új utak esetében az a tapasztalat, hogy a megépítés után 

már néhány hónappal kialakul az optimális használatuk. A megépítés után az útpálya 

környezetében lévő lakó- és kereskedelmi-gazdasági területek is kihasználják az új közlekedési 

rendszer előnyeit és a gazdaság, kereskedelem fejlődése is megindul. 

Általánosságban feltételezhető, hogy a közúti fejlesztés valamennyi viszonylatban serkentőleg hat 

a fejlesztésekre.  

Hatásviselők a kiépíteni tervezett közút környezetében lakók, a gazdasági társaságok és a jövőben 

a kiépíteni tervezett utat használók. 

Építés hatása 

A közútfejlesztés építése egy ideiglenes, átmeneti ideig tartó tevékenység, ahol az építés hatásai: 

 a lehatárolható közvetlen munkaterületen, valamint környezetében, illetve 

 a szállítások által a vizsgált terület megközelítő úthálózatán jelentkeznek. 

Ezen hatások – társadalmi és gazdasági értelemben – többnyire időlegesek (tekintve, hogy az egyes 

területeken csak átmenetileg vannak jelen a kivitelező cégek), és az út üzemelése által okozott 

hatásokhoz képest kisebb mértékűek. 

Üzemelés hatása 

Általánosságban elmondható, hogy a tervezett közúthálózati fejlesztés üzemelésének legnagyobb 

előnye, hogy összeköttetést biztosít olyan települések között, amelyek között eddig jóval hosszabb 

úton volt közúti összeköttetés. 

Általánosságban feltételezhető, hogy az új út valamennyi viszonylatban serkentőleg hat a 

fejlesztésekre.  

Közvetlen hatások 

A közútfejlesztés környezetében lévő térségekre gyakorolt közvetlen társadalmi-gazdasági hatások 

az alábbi tényezőkben jelentkezhetnek: 

 az érintett települések lakosságának közlekedési szokásai, mobilitása, 

 a települések területfejlesztései, 

 a településeken végzett egyéb szolgáltatások, 

 a települések ipari termelése, 

 a települések közbiztonsága és közlekedésbiztonsága. 

Közvetett hatások 

A közvetett társadalmi hatások terén a szakértők a külföldi és hazai tapasztalatok alapján a 

következőkben felsorolt hatásokat tartják fontosnak. Ezek a hatások olyan értelemben 

másodlagosak, hogy az előbbiekben felsorolt közvetlen hatásoknak és az ezekre adott társadalmi 

válaszoknak részben eredői, részben egymással is összefüggnek: 
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 a demográfiai helyzet alakulása, 

 a foglalkoztatási helyzet alakulása, 

 a lakosság jövedelmi viszonyainak alakulása, 

 a közösségi/önkormányzati bevételekre gyakorolt hatás, 

 a települések infrastrukturális helyzetének alakulása,  

 a lakosság képzettségi szintjére gyakorolt hatás,  

 a lakosság egészségi állapotára gyakorolt hatás, 

 a települések közötti, kistérségi kapcsolatokra. 

 Egészségügyi hatások 

A közútfejlesztés megvalósítása esetén az emberre ható két legjelentősebb környezeti elem – 

zajterhelés és levegőszennyezés - változásához köthető a területen élő lakosság egészségügyi 

helyzetének változása. A változásához köthetően a területen élő lakosság egészségügyi 

helyzetében nem számolunk negatív hatással, a megfogalmazott javaslatok, intézkedések 

betartása esetén. 

Várható változások a közútfejlesztés megépülése esetén 

Az 5.3.7 illetve 5.3.8 fejezetek részletesen, számszerűsítve kifejtik a levegőterhelést az építés és 

üzemelés fázisait tekintve.  

Az építés légszennyezése minden esetben ideiglenes és egy-egy szakaszt viszonylag rövid ideig 

terhel. Ez a többletterhelés elsősorban a szállítási forgalomból, a munkagépek kipufogó gázaiból, 

valamint a durva földmunkákból származtatható. 

A munkagépek valamint a szállítójárművek porterhelése a földmunkákhoz képest elhanyagolható, 

az építés alatti teljes többlet porterhelésnek kevesebb, mint 10%-át adja. Az ideiglenes határérték-

túllépés a szállítási utak mentén felvert por miatt alakulhat ki, ami a javasolt védelmi intézkedések 

betartásával jelentős mértékben csökkenthető. 

A kivitelezés és üzemelés során javasolt védelmi intézkedéseket be kell tartani, az elérhető legjobb 

technikát kell alkalmazni (BAT). A munkagépeknek és a szállítójárműveknek meg kell felelniük a 

hatályos jogszabályokban előírt levegővédelmi követelményeknek.  

Zajvédelmi szempontból megállapítható, hogy az üzemelés közvetlen hatásterületén a védendő 

épületeket érő zajterhelés sem nappal sem éjjel nem éri el a vonatkozó határértéket. Üzemelésre 

vonatkozóan a közvetett hatásterületen és építés alatt a gyúrói Bicskei úton lehet szükség 

zajvédelmi intézkedésre, hogy a zajvédelmi határértékek teljesüljenek. Az intézkedések 

megvalósulása esetén a hatás elfogadható mértékűvé válhat. 
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 ÉLŐVILÁG-VÉDELEM 

 A hatásterület kijelölése 

Közvetlen hatásterület 

A közvetlen hatásterület élővilág-védelmi szempontból a tervezési terület minden olyan része, 

amelyet az építéssel, kivitelezéssel kapcsolatos munkálatok fizikailag érintenek. Ebbe beleértjük a 

munkaterület minden részét, így az ideiglenes deponálási területet, a kivitelezést végző 

munkagépek felvonulási területeit is. A közvetlen hatásterületet a nyomvonal tengelyétől mért 10-

10 m-es sávban határoztuk meg (területfoglalási terület). Ezen a területen a beruházás 

hatása az élőhelyek vonatkozásában megszüntető, az élővilágot alkotó növény- és állatfajok 

érintett populációi számára megszüntető, vagy károsító (növényfajok, rovarok), illetve zavaró 

(gerincesek).  

Közvetett hatásterület 

Az élővilág szempontjából a közvetett hatásterülethez soroljuk azokat a területeket, ahol az 

építési munkálatok hatásai nem közvetlenül fizikai értelemben, hanem közvetve, más környezeti 

elemre (pl.: levegőre, felszín alatti vagy felszíni vízre) gyakorolt hatásán keresztül érzékelhetően 

befolyásolják a fajok, ill. populációik életfolyamatait, viselkedését, ezáltal befolyásoljak az adott 

területen az adott faj állományának (populációméretének) alakulását. Ide tartoznak az építési 

munkálatok zaj és vibrációs terhelésén, a kivitelezést végző munkások és munkagépek által az 

építést megelőző állapothoz képest keltett vizuális zavarásán keresztül közvetetten jelentkező 

hatások is. Az élővilágra gyakorolt várható közvetett hatások megítélése igen nehéz, mert az egyes 

fajok eltérő érzékenységet mutatnak a különböző környezeti hatásokra, például eltérő mértékben 

érzékenyek a légszennyezésre, a zaj és vibrációs hatásokra vagy a vizuális zavaró hatásokra. A 

beruházási területen ténylegesen és rendszeresen előforduló gerinces állatok (különösen a 

madárfajok) gyakorlati tapasztalatokon alapuló akusztikus és vizuális zavaró hatásokkal szemben 

mutatott érzékenysége alapján az úttengelytől számított 50-50 m-es távolságban jelöltük ki 

a közvetett élővilág-védelmi hatásterületet.  

Hatásviselők 

Élővilág-védelmi szempontból hatásviselőknek tekinthetők a teljes hatásterületen előforduló 

természetközeli állapotú élőhelyek, azok növény- és állatvilága. 

 Anyag és módszer 

Az értékelés célja, hogy feltárja az élővilág-védelmi szempontból jelentős hatásokat, majd a 

kedvezőtlen hatásokra mérséklő javaslatokat forgalmazzon meg. A nyomvonal mentén található 

természeti értékek 2021. március 28. és 2021. július 22. közötti terepbejárások során kerültek 

felmérésre. A vizsgálat során mindemellett figyelembe vettük a szakirodalom és a meglévő 

adatbázisok által nyújtott információkat. Az egyes élőhelyek az Általános Nemzeti Élőhely-

osztályozási Rendszer 2011-es kategóriái alapján (továbbiakban – ÁNÉR 2011), a termőhely, a 

fiziognómia és a fajkompozíció figyelembevételével kerültek meghatározásra. A felmért élőhelyek 

természetessége/degradáltsága a Németh-Seregélyes féle "Természetességi/Degradáltsági 

Osztályok” (továbbiakban - TDO) rendszer alapján lettek minősítve (Bölöni et al. 2011). 

Az ötfokozatú skála értékei:  

1. teljesen leromlott, tönkrement állapot 

2. erősen leromlott állapot  

3. közepesen leromlott/regenerálódó állapot  

4. természetközeli állapot  

5. természetes, illetve annak tekinthető állapot  
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A térképezés pontosságát GPS vevőkészülék (Garmin eTrex Vista HCx) használata biztosította.  

A zoológiai vizsgálatok alapját szintén a terepbejárás jelentette, amelyeket kiegészítettünk a 

szakirodalom és a meglévő adatbázisok által nyújtott információkkal (Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság biotikai adatszolgáltatása). 

Madárvilág 

Egy vizsgált terület madártani felmérésekor kiemelt szerepet töltenek be a fészkelő fajok és ezek 

állománynagyságainak meghatározása. E taxonok feltérképezésére a legalkalmasabb a Magyar 

Madártani és Természetvédelmi Egyesület MMM (Mindennapi Madaraink Monitoringja), illetve MAP 

felmérési protokolljainak alkalmazása. Ezek gyakorlati tapasztalatokon alapuló módszertan alapján, 

2,5×2,5 km-es UTM négyzetek egységeit használva adnak pontos tájékoztatást az adott területen 

költő fajok köréről és azok állománynagyságáról. A felmérési módszerekhez terepi füzet 

kapcsolódik, amelyet kitöltve kell rögzíteni a megfigyeléseket.  

A ritka és telepesen fészkelő fajok esetében pedig az ún. RTM (Ritka és telepesen fészkelő fajok 

monitoringja) alkalmazható eredményesen. 

Természetesen egy adott terület teljes madárállományát az ott előforduló összes madárfaj jelenti, 

amelybe beletartoznak a vonuló és telelő, valamint a csak ritka kóborlóként megjelenő taxonok. 

Jelentőségük abban nyilvánul meg, hogy ezek is hozzájárulnak egy terület eltartóképességének és 

az élőhelyminőségének pontos meghatározásához. Bár a vonuló, kóborló és telelő fajok legtöbb 

esetben csak alkalomszerűen, vagy bizonyos időintervallumon belül látogatják a vizsgált élőhelyet, 

ezeknek a csoportoknak a fajösszetétele mégis fontos indikátort képez egy madártani felmérés 

során. 

A nem fészkelő fajok elsődlegesen táplálékszerzés, vonulás során a tartalékok feltöltése, vagy 

búvóhelyként történő használat okán jelennek meg egy adott területen. Ezeknek a fajoknak a 

feltérképezését rendszeres monitoring megfigyelésekkel lehet a legátfogóbban és a legpontosabban 

elvégezni. Erre a legjobb módszer a havonként legalább egy vizuális megfigyelés elvégzése a költési 

időszakon kívül. Ezt érdemes a vízimadárszinkronok módszertanát alapul véve adott hónapon belül 

pontosan meghatározott napokon végrehajtani. A fajok meghatározására a legjobb eszközök a 

kézitávcső és a teleszkóp, a megfigyelt fajok listáját és a látott egyedszámot pedig minden esetben 

terepen, napló vezetése mellett kell feljegyezni. A megfigyeléseket ebben az esetben célszerű 

mindig azonos útvonal bejárása mellett végrehajtani. Az így kapott faj- és egyedszám adatsor 

alapján meghatározható, hogy mely fajok telelnek és vonulnak át tavasszal, illetve ősszel a 

területen, illetve melyek azok, amelyek csak alkalomszerűen, ritka kóborlóként látogatják a 

területet. 

A fenti módszertanok meglehetősen pontos képet tudnak adni akár egy év alatt is egy adott élőhely 

madárvilágáról, de ahhoz, hogy ez a felvázolt kép minél alaposabb legyen, magas szintű 

fajismeretre és terepei tapasztalatokra van szükség. 

A vizsgálat során fényképes dokumentáció készült, amely a teljes tervezési terület, különösen a 

kiemelt oltalomban részesülő, vagy egyéb erdős területek növényzetét mutatják be (ld. Élővilág-

védelmi melléklet). 

 

 Jelenlegi állapot jellemzése 

Az alábbiakban a tervezési terület természetvédelmi érintettsége, természeti adottságai, valamint 

az élővilág természetvédelmi szempontú értékelése kerül ismertetésre.  
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Védett természeti értékek és területek érintettsége 

Országos és helyi jelentőségű védett természeti terület 

A beruházás a hatásterületen belül országos jelentőségű védett természeti területet, valamint 

jogszabállyal vagy egyedi határozattal kihirdetett „ex lege” védett lápterületet, szikes tavat, forrást 

nem érint.  

Natura 2000 terület 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek vonatkozásában, a 

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján, a tervezett fejlesztés által egyedül a 

Szentgyörgypuszta (HUDI20034) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (KjTT) 

érintett.  

A tervezett fejlesztés kb. 180 m hosszan közvetlenül érinti (keresztezi) a Natura 2000 

területet, melyre Natura 2000 hatásbecslés dokumentáció készült. A hatások részletes kifejtését a 

Natura 2000 hatásbecslés részletezi. 

Országos Ökológiai Hálózat elemei (OÖH) 

Az Országos Ökológiai Hálózat a Páneurópai Ökológiai Hálózat része. Legfontosabb alkotórészei a 

magterületek, amelyek természetes, vagy természetközeli élőhelyeket foglalnak magukba, 

európai, illetve hazai jelentőségű területek, fajok populációinak élőhelyei. Az ökológiai folyosók a 

vándorló fajok mozgását, az értékes élőhelyek, populációk összeköttetését biztosítják térbeli és 

genetikai szinten egyaránt. Az ökológiai folyosók hálózatának elemei szervesen illeszkednek az 

európai, országos, megyei, települési és élőhely szintű ökológiai hálózati felépítésbe. Az ökológiai 

folyosók kialakításánál törekedtek a folytonos hálózati elemek kijelölésére, de előfordulhatnak 

megszakított (ún. "stepping stone") hálózati elemek is. Az országos ökológiai hálózat területét az 

a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 2018. évi CXXXIX. törvény 

jelöli ki.  

A tervezett beruházás az ökológiai hálózatot több szakaszon is keresztezi:  

 

5.5.1. ábra: OÖH ökológiai folyosók kiterjedése a beruházás hatásterületén (Zámori-

patak keresztezése) 
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5.5.2. ábra: OÖH ökológiai folyosók kiterjedése a beruházás hatásterületén (Szent 

László-patak keresztezése) 

 
5.5.3. ábra: OÖH ökológiai folyosók kiterjedése a beruházás hatásterületén (Váli-völgy) 
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5.5.4. ábra: OÖH ökológiai folyosók kiterjedése a beruházás hatásterületén (Vereb-Vál 

térsége) 

Növényvilág 

A tervezési terület növényföldrajzilag a Pannóniai (Pannonicum) flóratartomány, a Dunántúli-

középhegység flóravidéke (Bakonyicum) Vesprimense és Pilisense flórajárásainak határán 

helyezkedik el.  

A Váli-víz síkja kistájon jelenleg a nagytáblás szántókkal körülvett, mezsgyékre, vasúti töltések 

oldalára, meredek lejtőkre visszaszorult lösznövényzet, valamint a szabályozott patakmedret 

követő vízparti növényzet és nedves rétek a meghatározóak. A gyepek nagy része jellegtelen 

szárazgyep, részben cserjésedő löszpusztagyep, illetve löszlegelő. Fajgazdag löszpusztagyepek 

elsősorban a mezsgyéken maradtak fenn. A Váli-víz mentén kiterjedt ártéri kaszálókat és 

mocsárréteket találunk. Jellemzők a tájidegen fafajokból álló ültetvények, galagonyás-kökényes 

cserjések, néhol telepített tölgyesek. A kistáj növényfajainak száma 400-600-ra tehető, melyből 

körülbelül 20-40 védett. Jellemző özönfaj a területen a zöld juhar, a bálványfa, a selyemkóró, az 

akác, a gyalogakác, a japánkeserűfű, az amerikai kőris. 

A Mezőföldre emlékeztető növényzetű Etyeki-dombság kistájat egykor nagyrészt zárt és nyílt 

tölgyesek boríthatták, jelenleg a szántóföldek uralják. A szántók között kis foltokban maradt meg 

a természetesebb növényzet. Jelentősebb erdőket csak a kistáj közepén találunk, ezeket nagyobb 

részt akácosok, jellegtelen aljnövényzetű tölgyesek és kőrisesek alkotják. A kisebb kiterjedésű 

karakteresebb rész a lösztölgyesekre és a mészkedvelő tölgyesekre hasonlít. A mezőföldihez 

hasonló löszvölgyek rejtik a löszgyep- és erdőssztyepprét-maradványokat. Etyek mellett köves 

talajú sztyeppek is előfordulnak. A vizeket többfelé nagyobb kiterjedésű nádasok övezik. A kistáj 

növényfajainak száma 400-500-ra tehető, melyből körülbelül 20-30 védett. Jellemző özönfaj a 

területen az aranyvessző-fajok és az akác.  

A Lovasberényi-hát kistáj egykor nyílt és zárt lösztölgyesek uralta táj lehetett, kisebb szárazgyep-

foltokkal, a szélesebb patakvölgyekben ártéri erdőkkel. Napjainkra ebből kevés maradt. Az erdőket 

két nagyobb és néhány kisebb erdőfolt képviseli, sok jellegtelen állománnyal és akácossal. A 

karakteresebb erdők többnyire a löszön kialakuló elegyes tölgyesekre hasonlítanak, 

gyepszintjükben üde, többnyire kora tavaszi és száraz erdei fajokkal, de előfordulnak már a 
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mészkedvelő tölgyesekre emlékeztető erdők is. Az erdők legnagyobb része idegenhonos fafajok 

uralta állomány. A gyepes vegetáció leginkább a löszbe vágódott völgyek oldalain maradt fenn, 

ahol - a ritka erdőfoltok mellett - cserjések és száraz gyepek találhatók. A D-ies oldalakat 

löszpusztagyepek maradványai jellemzik. Az É-ias oldalakban található erdőssztyeprétek számos, 

ebben a tájtípusban ritka fajt őriznek. A nagyobb patakok mellett vízpartra jellemző vegetáció is 

előfordul. A kistáj növényfajainak száma 400-500-ra tehető, melyből körülbelül 20-30 védett. 

Jellemző özönfaj a területen az aranyvessző-fajok és az akác. 

Az alábbiakban a tervezett nyomvonal mentén, a hatásterületen található élőhelyeket soroljuk fel, 

természetességi értékkategóriákkal jellemezve (TDO = a Németh-Seregélyes ötfokozatú skála 

szerint). A felmérés 2021. április hónapban történt (ld. Élővilág-védelmi melléklet). 

5.5.1. táblázat: Élőhelyek felsorolása a nyomvonal mentén 

ÁNÉR 2011 jellemzés TDO megjegyzés 

BAxOC jellegtelen mocsári növényzet 3  

BAxRA 
mocsári növényzet patak partján, őshonos 

fasor 
2-3 

Váli-völgy: 

vízfolyások, árkok 

H5a degradált löszgyep 3 
Váli-völgy: 

völgyoldal 

L2b cseres-kocsányos tölgyes 3-4  

OAxBA 
nádas fragmentum, mocsári növényzet 

vízfolyás mentén 
3  

OB jellegtelen üde gyep 2-3  

OBxD34 nedves kaszálórét és mocsárrét mozaik 3-4 Váli-völgy 

OBxOC gyomos, fajszegény üde gyep 2-3 kaszálók, legelők 

OC jellegtelen szárazgyep 2-3 legelő 

B1axU9 nádas mocsár és állóvíz 3-4 Váli-völgy 

OA jellegtelen kiszáradó nádas 3  

OCxOB gyomos, fajszegény félszáraz gyep 2-3 legelő 

OCxRA jellegtelen szárazgyep őshonos fákkal 2  

OFxOC magaskórós jellegtelen szárazgyepben 2-3  

P2a üde cserjés 3  

P2b száraz cserjés 2-3  

P2bxOC 

száraz cserjés erdőszegély jellegtelen 

szárazgyepekkel; cserjésedő terület 

szárazgyepekkel 

3  

P2bxOC (T7) cserjésedő felhagyott gyümölcsös 2-3  

S7(S6)xP2bxU11 
földút, inváziós fafajok állományai, spontán 

száraz cserjés 
1-2 

Szent László-patak 

völgye 

RA őshonos fajú facsoport, faegyed 4  
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ÁNÉR 2011 jellemzés TDO megjegyzés 

RB jellegtelen puhafás erdőmaradvány 3  

RBxP2a patak mentén puhafás, cserjés sáv 2-3  

RC őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdő 3 

kocsánytalan 

tölgyes, kocsányos 

tölgyes, cseres-

tölgyes 

RDa 
őshonos fafajokkal elegyes fenyves 

származékerdő 
2-3 

cseres 

feketefenyves 

RDb 
őshonos lombos fafajokkal elegyes 

idegenhonos lombos és vegyes erdők 
2-3 akácos 

S1 telepített akácos 1-2  

S6 idegenhonos fásszárúak spontán állományai 2-3 akác 

S6xP2b 
idegenhonos fafajok spontán állománya, száraz 

cserjés 
2  

S6xRA 
idegenhonos és őshonos fafajok spontán 

állományai 
2  

T1 szántó 1  

T6 extenzív szántó 1  

U11 út, földút 1  

 

Védett növényfajok a hatásterületen (ld. Átnézeti helyszínrajz) 

Az alábbiakban a tervezett nyomvonal mentén, a hatásterületen található védett növényeket 

soroljuk fel. A felmérés 2021. április - július hónapokban történtek. 

5.5.2. táblázat: Védett növényfajok a hatásterületen 

magyar név 
tudományos 

név 

állomány

méret 

(tőszám) 

előfordulás 

(km sz.) 
koordináták 

selymes 

boglárka 

Ranunculus 

illyricus 
1 6+070 

47.408800°, 

18.760200° 

bársonyos 

kakukkszegfű 

Lychnis 

coronaria 
1 6+050 

47.409000°, 

18.759694° 

budai imola 
Centaurea 

sadleriana 
5 

Gyúró, 

bekötő út 

47.379961°, 

18.736326°;  

47.379046°,  

18.736970°;  

47.378834°,  

18.737245°  
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magyar név 
tudományos 

név 

állomány

méret 

(tőszám) 

előfordulás 

(km sz.) 
koordináták 

kisfészkű aszat 
Cirsium 

brachycephalum 
30-40 15+150 

47.351340°, 

18.690192°;  

47.351127°,  

18.690221°; 

47.351221°,  

18.690325° 

 

Jelölő növényfajok a hatásterületen nem fordulnak elő (leánykökörcsin, Szent István-szegfű, vö. 

Natura 2000 hatásbecslés). 

 

Erdőgazdálkodás 

A vizsgált területen nagyrészt telepített akácosokat, kisebb részben feketefenyveseket találunk, 

amely kultúrerdők nem tekinthetők természetesnek (ld. 5.5.5-7. ábrák és 5.5.3. táblázat). 

Az őshonos fafajú származék erdők különböző elegyarányú tölgyesek, amelyek természetessége, 

elegyaránya, koreloszlása természetvédelmi szempontból nem kedvező. Legnagyobb kiterjedésben 

tölgy-cser telepítéseket találunk, jellemzően kocsánytalan, néhol kocsányos tölggyel. Az erdők 

gyepszintje a túltartott vadállomány miatt szegényes, degradált, de védett növényfaj itt megjelenik 

(selymes boglárka, bársonyos kakukkszegfű). A legértékesebb erdőrészletek távlatilag 

természetszerű erdőnek lesznek átalakítva (pl. (Etyek 5H).   

 

5.5.5. ábra: A tervezett összekötő út nyomvonala által (50-50 m) érintett erdőrészletek 

(zöld: talajvédelmi rendeltetés) – Vál 33/B 
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5.5.6. ábra: A tervezett összekötő út nyomvonala által (50-50 m) érintett erdőrészletek 

(zöld: talajvédelmi rendeltetés, kék: faanyagtermelő rendeltetés) – Gyúró - 

Pusztazámor – Etyek 

 

5.5.7. ábra: A tervezett összekötő út nyomvonala által (50-50 m) érintett erdőrészletek 

(zöld: talajvédelmi rendeltetés, kék: faanyagtermelő rendeltetés) – Gyúró - 

Pusztazámor – Etyek 
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5.5.3. táblázat: Érintett erdőrészletek a tervezett összekötő út mentén (tengelytől 50-50 

m távolságon belül) 

Erdőrészlet 
Tulajdon

-forma 

Elsődleges 

rendeltetés 
Védettség Faállomány típus 

Természetes-

ség 

33/B (Vál) magán talajvédelmi nem védett akácos kultúrerdő 

1/C (Gyúró) állami talajvédelmi nem védett 

egyéb 

lombelegyes- 

akácos 

kultúrerdő 

1/B (Gyúró) állami talajvédelmi nem védett 

egyéb 

lombelegyes- 

akácos 

kultúrerdő 

1/A (Gyúró) állami talajvédelmi nem védett akácos kultúrerdő 

6/A 

(Pusztazá-

mor) 

magán talajvédelmi nem védett akácos kultúrerdő 

6/E (Etyek) állami 
faanyag-

termelő 
nem védett 

cseres-kocsányos 

tölgyes 
származék erdő 

6/D (Etyek) állami talajvédelmi nem védett 

egyéb 

lombelegyes- 

cseres 

átmeneti erdő 

6/F (Etyek) állami 
faanyag-

termelő 
nem védett akácos kultúrerdő 

5/D (Etyek) állami talajvédelmi nem védett 
kocsánytalan 

tölgyes 
származék erdő 

5/E (Etyek) állami 
faanyag-

termelő 
nem védett 

egyéb 

lombelegyes- 

cseres 

származék erdő 

5/B (Etyek) állami  
faanyag-

termelő 
nem védett 

egyéb 

lombelegyes- 

kocsányos tölgyes 

származék erdő 

5/G (Etyek) állami 
faanyag-

termelő 
nem védett akácos kultúrerdő 

5/H (Etyek) állami 
faanyag-

termelő 
nem védett 

kocsánytalan 

tölgyes 
származék erdő 

4/D (Etyek) állami talajvédelmi nem védett 
cseres-

feketefenyves 
kultúrerdő 

 

Állatvilág 

A hatásterület állatföldrajzilag az Ősmátra (Matricum) körzethez, azon belül a Dunántúli-

középhegység (Pilisicum) faunajáráshoz tartozik.  

A vizsgálati terület faunisztikailag kevésbé feltárt.  
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Gerinctelenek 

skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) 

Natura 2000-es jelölőfaj. A skarlátbogár lárvái többnyire lábon álló, néha kidőlt fák meglazult, de 

még le nem váló kérge alatt, nyirkos környezetben két évig fejlődnek; a fafajt illetően nem 

válogatósak, de a nyárfaféléket részesítik előnyben. Az imágók a kikelésük után a telet ugyanezen 

fák olyan részein töltik, ahol a kéreg alatti tér kifejezetten száraz.  

Előfordulás: Szent László-patak 

A fajt potenciális hatásviselőnek tekintjük. 

nagy tűzlepke (Lycaena dispar) 

A zárt erdőterületek kivételével minden üde élőhelyen előfordul, a természetes réttársulásoktól 

kezdve egészen az emberi tevékenység által kialakított másodlagos élőhelyekig. Hazánkban a 

hernyó fő tápnövényei a különböző nedvességkedvelő lóromfajok (Rumex spp.). 

Előfordulás: Váli-völgy 

A fajt potenciális hatásviselőnek tekintjük. 

vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius)  

Előfordulás: A faj előfordulása nem bizonyított a Váli-völgyben, de élőhelye alkalmas a 

megtelepedésre  

A fajt potenciális hatásviselőnek tekintjük. 

A tervezési területen viszonylag kevés a maradó holt faanyag, ami a szaproxilofág (elhalt faanyagot 

fogyasztó) rovarfauna diverzitásának nem kedvez. E rovarcsoportokat (pl. nagy szarvasbogár, nagy 

hőscincér stb.) nem tekintjük hatásviselőknek (vö. Natura 200 hatásbecslés).  

Halak 

Mind a Váli-víz, mind a Szent László-patakra vonatkozóan léteznek korábbi felmérések, halakat 

azonban a beruházás kapcsán nem tekintjük hatásviselőknek. 

Kétéltűek, hüllők 

A kétéltűek és hüllők közül elsősorban a vízhez kötődőek, pl. vöröshasú unka (Bombina bombina) 

és vízi sikló (Natrix natrix) jellemzi a vizsgálati területet, de a szárazgyepekben előfordul a zöld 

gyík (Lacerta viridis) is. 

A kétéltű és hüllőfajokat potenciális hatásviselőknek tekintjük. 

Madarak 

A térség madárvilága változatos, részletes monitoring vizsgálatok folynak az Alcsúti Arborétumban 

és környékén.  

Az alábbi fajlista a Váli-völgyben évtizedek óta folyó ornitológiai megfigyelések alapján készült. A 

fajok jelentős része a Szentgyörgypuszta KjTT-ben és a Zámori-patak mentén is előfordul (forrás: 

MME) (ld. 5.5.4. táblázat). 
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5.5.4. táblázat: Madárfajok a tervezési területen 

No. magyar név latin név 
Stá-

tusz* 
Megjegyzés 

1.  Fürj 
Coturnix 

coturnix 
K 

A térség kaszálóinak ritkuló 

fészkelője, vonuló 

2.  Fácán 
Phasianus 

colchicus 
K 

Agrárkultúrákban és kaszálókon 

egyaránt gyakori fészkelő, állandó 

3.  Nagy kócsag 
Casmerodius 

albus 
R 

Elsősorban lekaszált gyepeken és a 

Váli-víz közelében jelenik meg 

egyesével, vagy néhány példányban. 

A téli fagyott időszak kivételével 

szinte egész évben megfigyelhető 

4.  Szürkegém Ardea cinerea R 

Elsősorban lekaszált gyepeken és a 

Váli-víz közelében jelenik meg 

egyesével, vagy néhány példányban. 

A téli fagyott időszak kivételével 

szinte egész évben megfigyelhető 

5.  Fehér gólya Ciconia ciconia R 

A környező településeken költő párok 

rendszeresen megjelennek 

magányosan, vagy párban a nyíltabb 

területeken. Őszi vonulás idején 

kisebb csapatai is átrepülnek a terület 

felett 

6.  Fekete gólya Ciconia nigra R 

Mélyebben fekvő időszakos 

kiöntéseken, nedves kaszálókon, 

illetve olykor kisvízfolyások mentén 

alkalmilag megfigyelhető. Vonulás 

során tavasszal és ősszel is érintik 

legtöbbször magányos példányai a 

vizsgálati területet 

7.  Barna rétihéja 
Circus 

aeruginosus 
R 

A vizsgált területen nagy 

valószínűséggel nem fészkel, de 

tavasztől őszig rendszeresen 

megfigyelhető 

8.  Egerészölyv Buteo buteo K 
A térség leggyakoribb 

ragadozómadara, állandó 

9.  Darázsölyv Pernis apivorus R 

A vizsgált területen belül nem költ, de 

alkalmilag megjelenik a területen 

április és szeptember között 

10.  Karvaly Accipiter nisus K 

Az egerészölyv után a második 

leggyakoribb ragadozó madár a 

vizsgált térségen belül, állandó 

11.  Vörös vércse 
Falco 

tinnunculus 
K 

A vizsgált térségben rendszeresen 

költ, állandó 
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No. magyar név latin név 
Stá-

tusz* 
Megjegyzés 

12.  Kabasólyom Falco subbuteo K 
A vizsgált térségben rendszeresen 

költ, vonuló 

13.  Örvös galamb 
Columba 

palumbus 
K 

Gyakori költőfaj. A fagyott időszak 

kivételével bármelyik hónapban 

megfigyelhető 

14.  Balkáni gerle 
Streptopelia 

decaocto 
K 

A környező települések gyakori 

költőfaja, mely elsősorban a nyár végi 

őszi időszakban figyelhető meg 

nagyobb számban a tarlókon 

15.  Vadgerle 
Streptopelia 

turtur 
K 

A vizsgált területen belül rendszeres, 

de kis számú költőfaj, vonuló 

16.  Kakukk 
Cuculus 

canorus 
K Gyakori faj a területen, vonuló 

17.  Gyurgyalag Merops apiaster R, V 

Májustól szeptemberig rendszeresen 

megfigyelhető a területen. Tavaszi és 

őszi vonulási időszakban gyakran 

találkozhatunk kisebb csapataival a 

térségben 

18.  Búbosbanka Upupa epops K 
Rendszeres, de kisszámú költőfaj, 

vonuló 

19.  
Nagy 

fakopáncs 

Dendrocopos 

major 
K 

A vizsgálati terület leggyakoribb 

fészkelő harkályfaja, állandó 

20.  Mezei pacsirta Alauda arvensis K 
A mezőgazdasági területek és a 

kaszálók rendszeres költőfaja, vonuló 

21.  
Búbos 

pacsirta 

Galerida 

cristata 
K 

Mezőgazdasági területeken és 

állattartó telepek, tanyák közelében 

ritkuló, de még rendszeresnek 

nevezhető költőfaj, állandó 

22.  Molnárfecske Delichon urbica R, V 

A környező településeken 

rendszeresen költ. A vizsgált térség 

gyakran megfigyelhető vendége 

tavasztól őszig 

23.  Füstifecske Hirundo rustica R, V 

A környező településeken 

rendszeresen költ. A vizsgált térség 

gyakran megfigyelhető vendége 

tavasztól őszig 

24.  Partifecske Riparia riparia V 
A vizsgált területen belül rendszeres 

őszi-tavaszi átvonuló 
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No. magyar név latin név 
Stá-

tusz* 
Megjegyzés 

25.  
Barázdabille-

gető 
Motacilla alba K 

Településekhez közel rendszeresen 

költ, mely a víz mentén és az 

agrárterületeken rendszeresen 

megfigyelhető 

26.  Vörösbegy 
Erithacus 

rubecula 
K 

Rendszeres és gyakori költőfaj a 

területen, állandó 

27.  Fülemüle 
Luscinia 

megarhynchos 
K 

Rendszeres és gyakori költőfaj a 

területen, vonuló 

28.  
Házi 

rozsdafarkú 

Phoenicurus 

ochruros 
K 

Települések gyakori költőfaja, mely a 

vizsgált területen is fészkel; vonuló 

melynek egyes egyedei ritkán 

áttelelnek 

29.  Rozsdás csuk 
Saxicola 

rubetra 
K 

A terület kaszálóinak és szántóföldi 

szegélyeinek ritka költőfaja, vonuló 

30.  Cigány csuk 
Saxicola 

torquatus 
K 

A terület kaszálóinak és szántóföldi 

szegélyeinek ritka költőfaja, vonuló 

31.  Énekes rigó 
Turdus 

philomelos 
K 

Bokrosok és sűrű aljnövényzetű erdők 

tipikus költőfaja, vonuló 

32.  Fekete rigó Turdus merula K 
Bokrosok és sűrű aljnövényzetű erdők 

tipikus költőfaja, vonuló 

33.  Fenyőrigó Turdus pilaris T 
Csapatokban megjelenő rendszeres 

téli vendég 

34.  Barátposzáta 
Sylvia 

atricapilla 
K 

Bokrosok és sűrű aljnövényzetű erdők 

tipikus költőfaja, vonuló 

35.  Mezei poszáta 
Sylvia 

communis 
K 

Bokrosok és sűrű aljnövényzetű erdők 

kisszámú költőfaja, vonuló 

36.  Kis poszáta Sylvia curruca K 
Bokrosok és sűrű aljnövényzetű erdők 

tipikus költőfaja, vonuló 

37.  Kerti poszáta Sylvia borin K 

Elsősorban a költési időszakot 

követően jelennek meg a területen 

legtöbbször fiatal, vonulásban lévő 

egyedek 

38.  
Énekes 

nádiposzáta 

Acrocephalus 

palustris 
K 

Rendszeres, de kisszámú fészkelőfaj 

főként a nedvesebb rétek és üde 

bokrosok mentén 

39.  Nádirigó 
Acrocephalus 

arundinaceus 
K? 

A kisebb nádas foltok ritka költőfaja, 

vonuló 
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No. magyar név latin név 
Stá-

tusz* 
Megjegyzés 

40.  
Foltos 

nádiposzáta 

Acrocephalus 

schoenobaenus 
K? 

A kisebb nádas foltok alkalmi 

költőfaja, vonuló 

41.  
Réti 

tücsökmadár 

Locustella 

naevia 
K, A 

Alkalmi költőfaj a Váli-víz üde 

bokrosainak és nedvesebb 

kaszálóinak területén, vonuló 

42.  
Berki 

tücsökmadár 

Locustella 

fluviatilis 
K 

Ritka, de rendszeres költőfaj a Váli-

víz üde bokrosainak területén, vonuló 

43.  
Csilpcsalpfüzi-

ke 

Phylloscopus 

collybita 
K 

A kisebb- nagyobb erdőfoltok 

rendszeres költőfaja, vonuló 

44.  Fitisz füzike 
Phylloscopus 

trochilus 
K? 

Ősszel és tavasszal kis számban, de 

rendszeresen átvonul, olykor pedig 

egy-egy pár költeni is szokott 

45.  Sisegő füzike 
Phylloscopus 

sibilatrix 
V 

Ősszel és tavasszal kis számban, de 

rendszeresen átvonul 

46.  Ökörszem 
Troglodytes 

troglodytes 
K 

A kisebb- nagyobb erdőfoltok 

rendszeres költőfaja, állandó 

47.  Széncinege Parus major K 
A vizsgált térség egyik leggyakoribb 

költőfaja, állandó 

48.  Kékcinege 
Cyanistes 

caeruleus 
K 

A vizsgálati területen belül kisszámú 

költőfaj, állandó 

49.  Őszapó 
Aegithalos 

caudatus 
K 

Rendszeres költőfaj az Alcsúti 

Arborétumban és a kisebb-nagyobb 

erdőfoltokban, télen kis csapatokban 

kóborol a térségben, állandó 

50.  Csuszka Sitta europaea K 
A vizsgált térség egyik leggyakoribb 

odúlakó énekese, állandó 

51.  
Rövidkarmú 

fakusz 

Certhia 

brachydactyla 
K 

A vizsgálati területen belül kisszámú 

költőfaj, állandó 

52.  
Tövisszúró 

gébics 
Lanius collurio K 

Rendszeres, de kisszámú fészkelő a 

nyíltabb területeken, vonuló 

53.  Szarka Pica pica K 
Rendszeres és gyakori fészkelő a 

nyíltabb területeken, állandó 

54.  Szajkó 
Garrulus 

glandarius 
K 

Az erdős területek egyre gyakoribbá 

váló költőfaja a térségben, állandó 
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No. magyar név latin név 
Stá-

tusz* 
Megjegyzés 

55.  
Dolmányos 

varjú 
Corvus cornix K 

Gyakori költőfaj elsősorban a 

településeken és azok közvetlen 

közelében. Rendszeresen 

táplálkoznak a nyíltabb élőhelyeken, 

állandó 

56.  Csóka 
Corvus 

monedula 
K 

Erdős területeken nagyobb, odvas fák 

környezetében és kisebb számban 

településeken szórványos költőfaj, 

állandó 

57.  Holló Corvus corax R 

A környező erdőségek rendszeres és 

egyre gyakoribbá váló fészkelője, 

melynek egyedei a vizsgált térségben 

egész évben megfigyelhetők. A 

terület a védett faj fontos 

táplálkozóterülete. 

58.  Seregély 
Sturnus 

vulgaris 
K 

A kisebb nagyobb erdőségek gyakori 

odúlakó fészkelője, vonuló. Ősszel 

nagyobb csapatai is megfigyelhetők a 

nyíltabb területeken 

59.  Sárgarigó Oriolus oriolus K 
Kisszámú, de rendszeres költőfaj a 

területen, vonuló 

60.  Házi veréb 
Passer 

domesticus 
K 

A környező települések egyik 

leggyakoribb költőfaja, mely a 

vizsgált térségben is rendszeresen 

megfigyelhető, állandó 

61.  Erdei pinty Fringilla coelebs K 
A fás területek gyakori fészkelője, 

állandó 

62.  Fenyőpinty 
Fringilla 

montifringilla 
T 

Október végétől március elejéig 

olykor nagyobb csapatokba verődve 

telel a vizsgálati területen belül 

63.  Meggyvágó 
Coccothraustes 

coccothraustes 
K? 

Alkalmi költőfaj a vizsgálati területen 

belül, télen gyakoribb az északról 

érkező egyedeknek köszönhetően, 

állandó 

64.  Kenderike 
Carduelis 

cannabina 
K 

Rendszeres, de kisszámú költőfaj a 

vizsgálati területen belül, állandó 

65.  Tengelic 
Carduelis 

carduelis 
K 

Rendszeres költőfaj, mely télen 

nagyobb csapatokba verődve járja a 

vizsgált térséget, állandó 

66.  Zöldike 
Carduelis 

chloris 
K 

Rendszeres költőfaj, mely télen 

nagyobb csapatokba verődve járja a 

vizsgált térséget, állandó 
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No. magyar név latin név 
Stá-

tusz* 
Megjegyzés 

67.  Csíz 
Carduelis 

spinus 
T 

Október végétől március elejéig 

kisebb csapatokban telel át a 

vizsgálati területen belül 

68.  Csicsörke Serinus serinus  K 

Rendszeres vonuló elsősorban 

települési környezetben, főként ott, 

ahol örökzöldek is találhatók, vonuló 

69.  
Citrom-

sármány 

Emberiza 

citrinella  
K 

Bokros domboldalakon, erdőszéleken 

kisszámú, de rendszeres költőfaj, 

állandó 

 

*Jelmagyarázat: 

K: rendszeres költőfaj 

V: rendszeres vonuló 

T: rendszeres téli vendég 

A: alkalmi vendég, ritka kóborló 

R: rendszeresen előfordul, de nem költ a vizsgált térségben 

 

gyurgyalag (Merops apiaster) 

Az új nyomvonal kijelölésének következtében a vizsgálati területen belül újabb felmérésre volt 

szükség 2021-ben (DINPI, 2016), mivel a Váli-völgyben a gyurgyalagtelepet közvetlenül érinti – 

kettévágja – a területre tervezett összekötő út (ld. 5.5.8. ábra). 

A 2021-es évben a felmérések során összesen 30 pár fészkelése nyert bizonyítást, amely a korábbi 

felmérésekhez képest azt mutatja, hogy a telepet alkotó párok száma kis mértékben emelkedett 

az elmúlt 5 évben. A pontos fészkelőpárszám-meghatározást nehezítette, hogy a vizsgálati terület 

egy része legeltetés alatt áll, amit villanypásztor véd, illetve a párok egy része egy lakott tanya 

közvetlen közelében található. Ezen kívül több lakott üregről derült ki, hogy a bejáratukat állatok 

kikaparták – valószínűleg kutya, vagy róka – ezek esetében nem mindig sikerült megnyugtatóan 

bizonyítani, hogy a költés meghiúsult-e, vagy sem. A fenti 30 páros költőállomány éppen ezért azt 

a minimum párszámot mutatja, amely a vizsgált területen biztosan költött 2021 nyarán. 

A közvetlen hatásterületen belül egy meredek domboldal található, amelyet előszeretettel 

használnak a gyurgyalagok költőhelyként. A megfigyelések során ezen a területrészen összesen 9 

darab, biztosan lakott gyurgyalag-költőüreg került elő. Ezek a költőhelyek a beruházás során 

mindenképpen elpusztulnak. 

A közvetlen hatásterületen belül található költőüregekből a többi – 21 darab – várhatóan 

megmarad, de ezeket a kivitelezési időszakban folyó munkálatok során folyamatos zavarás 

(megnövekedett zaj, gépjárműforgalom stb.) fogja érni a költési időszakban. Ez várhatóan 

állománycsökkenést – esetleg teljes telepmegszűnést – vonhat maga után. 

Az esetleges visszatelepülést az üzemelés időszakában jelentkező, jelentősen megnövekedett 

gépjárműformalom zajártalma, valamint a megépült út élőhelymegszűnéssel és fragmentációval 

együtt járó megépítése fogja akadályozni. A jelenleg meglévő gyurgyalagtelep jövője 

szempontjából az építendő út negatív hatást fog eredményezni a fészkelőállomány szempontjából. 
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A gyurgyalagról röviden: 

Magyar név:  gyurgyalag 

Tudományos név: Merops apiaster 

Védettsége:  fokozottan védett (természetvédelmi értéke: 100.000 Ft) 

Leírása: 

Hazánk egyik legszínesebb madara. Rovarevő faj, mely előszeretettel fogyaszt hártyásszárnyúakat, 

de lepkékkel és egyéb rovarokkal is táplálkozhat. Afrikai telelőhelyéről az egyik legkésőbb 

visszatérő madarunk, legelső egyedei április végén jelennek meg nálunk és szeptember legelején 

el is vonul. Augusztusban az öreg madarak közé vegyülnek a fiatal egyedek is, amelyek akár 

többszázas csapatokba verődhetnek, így indulnak el déli irányba, telelőhelyük felé. A 

közhiedelemmel ellentétben házi méhet igen ritkán fogyaszt, mely elsősorban csak a hűvös 

napokon fordul elő. 

Élőhelye, költése: 

Telepes fészkelő, lösz- és homokfalakban, homokbányákban, csatornák, mélyebb árkok falában 

alakít ki lyukakat költőhelyül. Folyók meredek partfalában is megtelepedhet. Költőürege még a 

jégmadárénál is hosszabb, elérheti a 2 métert is. Későn, április végén - május elején érkezik vissza, 

ezért évente csak egyszer költ. Költési sikerét a vízparton veszélyeztethetik az áradások, máshol 

siklók, valamint a homok- és löszfalak leomlása, elhordása okozhat jelentős problémát, ezért 

állományait oltalmazni kell a káros hatásoktól. Fészekalja 6-7 tojásból áll, melyeken mindkét szülő 

kotlik.  

Előfordulása, hazai állományának helyzete: 

Magyarországi fészkelő állományát 17.000 – 24.000 párra becsülik, mely adott években 

jelentősebb ingadozást mutathat az időjárás függvényében. (Hűvös, csapadékos nyarak esetén 

kevesebb költhet.) 

Állománya stabilnak mondható, illetve kismértékű csökkenést mutat. Az ország jelentős részén 

fordul elő költőfajként, de a zárt erdőségeket elkerüli. Fejér megyei állománya stabil, de itteni 

telepei meglehetősen kicsik,1-2 tucat párnál rendszerint nem nagyobbak, ami sérülékennyé teszi 

a megye állományának jelentős részét, ugyanis egy kisebb párszámú telep negatív hatások 

következtében sokkal gyorsabban számolódik fel, mint egy nagyobb populáció. Fejér megyében a 

felmérések alapján elmondható, hogy 30 feletti fészkelőhelye ismert a fajnak, de az összesített 

megyei fészkelőállomány egy adott évben általában nem éri el a 300 párt, vagyis a gyurgyalag a 

vizsgált terület tágabb környezetében sérülékenynek és veszélyeztetettnek számít. 

A gyurgyalagot hatásviselőnek tekintjük. 
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5.5.8. ábra: Gyurgyalagtelep a Váli-völgy keresztezésénél 

tövisszúró gébics (Lanius collurio) 

Élőhelye a gyúrói bekötőút építése következtében megszűnik (vö. Natura 2000 hatásbecslés). 

A tövisszúró gébicset hatásviselőnek tekintjük. 

 

Emlősök 

A hód (Castor fiber) előfordul a hatásterületen, életnyomok (rágásnyomok) a vizsgálat idején 

megfigyelhetők voltak a Váli-víz mentén. A faj országos szinten is terjedőben van. A hód 

szárazföldre ritkán, csak táplálkozás céljából merészkedik, általában ilyenkor sem távolodik el 10-

15 m-nél messzebb a vízparttól (a rágásnyomok 90%-a 10 m-en belül található). Ha a part lejtése 

kicsi, vagy áradás miatt az állat a felszínre kényszerül, gallyakból és faágakból az állat várat épít.  

A hódot potenciális hatásviselőnek tekintjük. 

A fokozottan védett vidrát (Lutra lutra) is megfigyelték a Váli-völgyben, ez a faj jelentős migrációra 

képes! A vidrát potenciális hatásviselőnek tekintjük. 

 

Vadak 

A hatásterületen jelentős számban fordul elő valamennyi nagyvad, így a gímszarvas (Cervus 

elaphus), az európai dámvad (Dama dama), az őz (Capreolus capreolus), a muflon (Ovis aries) és 

a vaddisznó (Sus scrofa). 

Az alábbiakban a vadváltóhelyeket mutatjuk be. Ezek a szakaszok kritikusak a vad - gépjármű 

ütközések szempontjából. 
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A tervezett összekötő út nyomvonala által (50-50 m) érintett vadváltó helyeket a következő ábrák 

mutatják be (zöld: üzemtervezett erdőterületek): 

 

5.5.9. ábra: A tervezett összekötő út nyomvonala által (50-50 m) érintett vadváltó 

helyek – Vereb 
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5.5.10. ábra: A tervezett összekötő út nyomvonala által (50-50 m) érintett vadváltó 

helyek – Gyúró 

 

5.5.11. ábra: A tervezett összekötő út nyomvonala által (50-50 m) érintett vadváltó 

helyek – Gyúró - Pusztazámor 
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5.5.12. ábra: A tervezett összekötő út nyomvonala által (50-50 m) érintett vadváltó 

helyek – Pusztazámor 

 Építés során várható hatások 

Főbb építési tevékenységek 

- fa- és cserjeirtás (fásszárú növények irtása) 

- területfoglalás (új út, ideiglenes depónia, szállítási útvonalak) 

- munkagépek forgalma (talaj tömörülése, zajhatás) 

A tervezett beruházás jelentősebb kedvezőtlen hatásai 

 területfoglalás 

 biológiai aktív felületek csökkenése 

 por– és zajszennyezés 

 zavarás 

 inváziós fajok elszaporodása 

Területfoglalás. Az új összekötő út építése során új területfoglalás megjelenésével kell számolni, 

a műszaki követelményeknek megfelelő útparaméterek biztosításából kifolyólag.  

A beruházás szempontjából - mind az építés, mind az üzemelés során - „kritikus szakaszoknak” 

nevezhetők az OÖH elemei, kiemelten az ökológiai folyosók, ezek:  

1/ Váli-víz völgye  

2/ Szent László-patak keresztezése 

3/ Zámori-patak keresztezése 
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A beruházás Natura 2000 jelölő élőhelyet és jelölő fajokat élőhelymegszűnéssel, ill. populációk 

károsításával nem érint. A Natura 2000 terület koherenciáját („működő kapcsolat, átjárhatóság, 

egybefüggőség”) a beruházás negatívan érinti, minthogy a tervezett összekötő út és bekötő út 

„kettévágja” a Natura2000 területet.  

Az új út értékes élőhelyeket (D34 – ártéri mocsárrétek) keresztez a Váli-völgyben, az élőhelyre 

nézve ez károsító hatású. 

A védett növényfajok (selymes boglárka, bársonyos kakukkszegfű, budai imola, kisfészkű aszat) 

egyedei érintettek az építés során, ez a populációkra nézve károsító, vagy megszüntető hatású. 

Az új út építése időleges élőhelyveszteséget is okozhat. Az építési anyagok depóniái, a 

munkaterületek, szállítási útvonalak jelentős méretű területet foglalhatnak el, ezért ezeket úgy kell 

kijelölni, hogy az ökológiai hálózat érékes élőhelyei (Váli-völgy) és Natura 2000 jelölő élőhelyek ne 

sérüljenek (Szent László-patak). Natura 2000 területen és ökológiai folyosóban ezért a szállítási út 

csak a területfoglalási területen belül lehet, és ugyanitt depónia még időlegesen sem létesíthető. 

Az új út építése a növényzet megbontásával, a felszín roncsolásával jár, ami megnöveli az inváziós 

növényfajok területre való bekerülésének lehetőségét. Ez a hatás a bontás-építés ideje alatt 

ideiglenes (szállítási útvonalra és felvonulási területre koncentrálódik), az üzemeltetési szakaszban 

a jelenlegi állapotokhoz képest nem várható kedvezőtlen változás.  

A nyomvonalas létesítmények legjelentékenyebb veszélyeztető hatása az élőhelyfeldarabolódás 

(fragmentáció). Az élőhelyek elszigetelése egy-egy populáció genetikai állományának 

elszigetelődésével jár. A megmaradó kisebb populációk ellenállóképessége sok tekintetben 

csökken. Az élőhely-fragmentáció elsősorban a növényzetben idéz elő változásokat, ami közvetve 

a faunára is visszahat. A meglévő földutakon történő nyomvonalvezetés élővilág-védelmi 

szempontból kedvezőbb. A gyepeket, erdőrészleteket keresztező nyomvonal az ökológiai 

átjárhatóságot csökkenti. A fragmentációs hatás a Natura 2000 területen negatív (vö. Natura 2000 

hatásbecslés). 

Az élőlények mindennapos bioritmusát, táplálkozási- és vándorlási szokásait átmenetileg 

megzavaró zajártalommal is számolni kell az út megépítése során. Az építés ideje alatt a 

zajterhelés az építő, szállító, rakodógépek mozgásából ered. A munkagépek zaja a szállítási utak 

közelében okozhat problémát, ideiglenes jelleggel. Az üzemelés során a forgalom és a sebesség 

növekedése okozhat többletterhelést. 

A fentiekben kifejtésre került, hogy a tervezett beruházás Vál településtől délre egy régóta létező 

gyurgyalagtelepet a közvetlen és közvetett hatásterületen belül egyaránt érint. Az itteni, kb. 30 

páros állományból 9 pár (költőüreg) belekerül a közvetlen hatásterületbe, ezek a költőhelyek ezért 

teljes mértékben megsemmisülnek. Ez a mennyiség a megyében becsült teljes fészkelőpopuláció 

nagyjából 3%-át teszi ki. A fennmaradó – közvetett hatásterülethez tartozó – költőállomány 

jelentős zavarásnak lesz kitéve mind az építés, mind pedig a későbbi üzemelés időszakában, 

melyből az utóbbi állandó zavarást fog kifejteni. A teljes állomány a megyei populáció kb. 10%-át 

teszi ki. Az országos költőpárok mennyiségét nem befolyásolja számottevően a tervezett 

beruházás, mivel a 30 páros populáció ennek 0,13-0,17%-a. 

Élővilágvédelmi szempontból a szükséges közműkiváltás az új nyomvonalszakaszok 

területfoglalásával gyakorol hatást, amely az útépítés hatásaival megegyezik, de további terület-

igénybevételt jelent. 

 Üzemelés során várható hatások 

A "negatív ökológiai folyosó", mint hatás az üzemeltetési szakaszban az esetlegesen megjelenő 

inváziós fajok irtásával elkerülhető, ill. csökkenthető. Szükséges megemlíteni azonban, hogy 

inváziós fajokkal jelenleg is erősen fertőzött a tervezési terület néhány szakasza - elsősorban 
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erdőszéli, ill. félszáraz-szárazgyepi élőhelyek - így azok visszaszorítása a beruházástól függetlenül 

is indokolt lenne. 

Az élőlények mindennapos bioritmusát, táplálkozási- és vándorlási szokásait megzavarhatja az 

időszakosan jelentkező emberi jelenlét, mely az út mentén jelenlegi is tapasztalható. Az üzemelés 

során a forgalom növekedése okozhat többletterhelést. A hatásterületeken előforduló fajok 

tekintetében a zajterhelés, mint zavarás hatása állandó, a növekedés mértéke várhatóan 

számottevő lesz az új összekötő úton. Hasonló körülmények tapasztalataira alapozva pusztulás, 

esetleges denzitáscsökkenés azonban a kultúrakövető, ill. zavarástűrő fajok vonatkozásában 

relevánsan nem várható.   

A forgalom hatása "leglátványosabban" az állatok elütésében (gázolás) mutatkozhat meg: az új 

út leszűkíti, illetve leszűkítheti a napi mozgásteret és vándorlási útvonalakat vághat el; másrészt a 

burkolt utak felszínét egyes fajok napozásra (gyíkok), illetve éjjel melegedésre (varangyok), 

használják növelve ezzel a gázolás esélyét. Vagyis a gázolás elsősorban a hüllő és kétéltű fajokat 

érintheti. A burkolat minősége befolyásolja a fenti hatást, kedvezőbb a kevésbé felmelegedő 

burkolat, ill. környezet kialakítása (pl. növénytelepítéssel árnyékolt szakaszok). A gyurgyalag 

vonatkozásában – mivel jól repülnek – az elütés kockázata várhatóan nem számottevő. 

A gázolás a nagyvadak vonatkozásában is számottevő veszélyeztető tényező (vö. 5.5.3. fejezet). 

A fenti zavaró, vagy károsító hatások csökkentésére élővilág-védelmi javaslatok lettek 

megfogalmazva. 

 

 Létesítmény felhagyásának hatásai 

Létesítmény felhagyása nem tervezett. Felhagyás (vagy a kezelés/karbantartás hiánya) esetén 

spontán regenerációs folyamatok indulnak be, amelynek első lépéseként gyomosodás és az inváziós 

fajok térnyerése várható. Amennyiben az esetlegesen bekövetkező felhagyás bontási feladatokkal 

is járna, úgy a szakasz természetvédelmi szempontból ugyanolyan negatív hatásokkal járhat, mint 

az építési szakasz, így azokat még egyszer nem részletezzük ebben a fejezetben. 

 

 Javasolt védelmi intézkedések 

A tervezett tevékenységgel összefüggő kedvezőtlen hatások mérséklése az alábbi intézkedésekkel 

valósítható meg: 

1. A szállítási útvonalat, az anyagnyerő helyeket és depóniákat úgy kell kijelölni, hogy 

természeti értéket közvetve vagy közvetlenül ne károsítsanak, valamint a térség 

természetes vízjárását ne változtassák meg. A Natura 2000 területen és az ökológiai 

folyosókban anyagnyerő hely, depónia, felvonulási terület, egyéb szemétlerakó kialakítása, 

még ideiglenesen sem megengedett.  

2. A fák és cserjék kivágását csak a feltétlen indokolt helyeken és mértékben szabad végezni. 

A fakivágást a madarak fészkelési időszakán kívül, augusztus 15. és március 15. közötti 

időszakban kell végezni (április 1. és július 15. közötti időszakon kívül). Vegetációs 

időszakban esetlegesen szükségessé váló növényzetirtást a védett madárfajok védelme 

érdekében, a területen működő Nemzeti Park Igazgatósággal a helyszínen előzetesen 

egyeztetni kell. 

3. A védett növényfajokat az építés megkezdése előtt fel kell mérni, az építés által 

veszélyeztetett állományait a kivitelezést végzőnek át kell telepíteni az új úttal közvetlenül 

határos élőhelyre, a nyomvonaltól biztonságos távolságra, ill. a DINPI által meghatározott 

területre. Az áttelepítéshez az egyedeket vegetációs periódusban, biztonságosan 
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felismerhető fenológiai állapotban kell felmérni és a kivitelezési munkák megkezdése előtt 

tavaszi, vagy őszi időpontban kell áttelepíteni.  

4. A területen előforduló összes védett gerinctelen és (nem madár) gerinces aktív időszaka 

télen szünetel (téli álmot alszanak, a talajba húzódnak vagy csak petéjük, lárvájuk, bábjuk 

telel át). Az építést ezért javasolt az inaktív időszakban elvégezni, lehetőség szerint 

november 1. és március 1. között (a végső tereprendezés kitolódhat március 31-ig).  

5. A munkaárkokat a lehető legkevesebb ideig szabad nyitva hagyni, mert a talajon mozgó 

állatok beleeshetnek. Ha az építés az említett téli időszakra esik, ez a hatás gyakorlatilag 

nem jelentkezik. 

6. A munkálatok száraz talajviszonyok mellett végezhetőek, törekedve a legkisebb területi 

igénybevételre. 

7. Az inváziós lágyszárú növényfajok terjedésének megelőzése érdekében az új út Natura 

2000-rel és az ökológiai folyosóval érintkező rézsűinek, burkolatlan árkainak gyepesítése 

szükséges, továbbá a rézsűt évente minimum kétszeri kaszálással kell fenntartani. 

8. A Váli-völgy nyugati oldalán található gyurgyalagtelep védelme érdekében, a földmunkák 

során keletkező valamennyi friss talajfelszínt (bevágások, töltések rézsűi, depóniák) 

megfelelő eszközökkel (pl. rácsozat, ponyva) védeni, takarni szükséges. Az intézkedés az 

újabb költőüregek kialakítását előzi meg.  

9. A vadváltó helyeken a vad – gépjármű ütközések megakadályozása céljából védőkerítések 

építése szükséges (5+300-6+750, 7+450-7+800, 7+900-9+200, 11+400-12+700, 

19+400-19+900, 20+400-21+250 kmsz-ek között). A védőkerítés magassága 2,8 m, amely 

megakadályozza a gímszarvas bejutását az útfelületre. A kerítés alsó része megerősített, 

vagy földbe helyezett legyen, hogy megakadályozza a vaddisznó átjutását is. Amennyiben 

ez nem kivitelezhető, úgy az érintett szakaszon 60 km/h sebességkorlátozás javasolt. 

10. A vadváltó helyeken az elütések számának csökkentése érdekében vadveszélyre 

figyelmeztető táblák kihelyezése javasolt. 

11. Az OÖH ökológiai folyosóiban (Váli-völgy, Zámori-patak) ökológiai átjárók építése 

szükséges, amennyiben az út töltésen vezet (5+190-5+300 kmsz., 15+040-15+500 kmsz.  

között). 

12. A munkaterületről a kivitelezés során esetlegesen kikerülő anyagok kezeléséről és 

elhelyezéséről a területen működő Nemzeti Park Igazgatóság közreműködésével külön 

szükséges egyeztetni a részletes kiviteli tervek elkészítése során. 

13. Az énekesmadarak költési idejében (április 1. és július 30. között) nagy zajterheléssel és 

emberi, gépi mozgással történő munkák lehetőség szerint ne történjenek. Amennyiben a 

kivitelezés ütemezése miatt az ilyen jellegű munka elhagyása egyéb okok miatt nem 

tartható, úgy a munkafeladatokat napközi időkorlátozással szükséges megoldani. 

14. Az építés során környezetkímélő területhasználat szükséges, azaz a földtani közeg és a 

felszíni, illetve felszín alatti vízkészletek nem szennyezhetők. 

15. Mesterségesen kialakított gyurgyalag költőhely kialakítása szükséges a projekt keretén 

belül.  Min. 15 m hosszú, 2 m széles és 1,5 m mély, függőleges falú árkot kell készíteni. Ezt 

követően érdemes ökölnyi fészeküreg kezdeményeket mélyíteni az oldalfalakba, ami 

egyrészt vizuálisan vonzza a gyurgyalagokat. A gyurgyalag költőhely tervezését 

természetvédelmi szakértővel le kell egyeztetni és be kell vonni a területen működő Nemzeti 

Park Igazgatóság illetékeseit a kivitelezési munkák megkezdése előtt. 

 

 Monitorozás tervezése 

A tervezett beruházáshoz kapcsolódóan biológiai monitoring vizsgálatokat szükséges végezni. A 

biológiai monitoringnak a legnagyobb hatásviselő élőhelyekre és fajokra kell kiterjednie. A 

monitoring célja: 
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 a növényzet és a védett növények monitoringja esetén az új út melletti magas természeti 

értékű növényzet változásának vizsgálata; indikátor élőhely: D34 – ártéri mocsárrétek (Váli-

völgy); indikátor fajok: kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum), vérfű-hangyaboglárka 

(Maculinea teleius), gyurgyalag (Merops apiaster) (Váli-völgy) 

 a vadak monitoringja esetén az esetlegesen előforduló gázolások, valamint a kialakított 

műtárgyak (vadkerítések) vizsgálata (teljes nyomvonalon) 

 a kétéltű és hüllőfajok gázolásának vizsgálata (vízfolyások keresztezésénél) 

A monitoring vizsgálatokat a kivitelezést követően legalább 3 éven keresztül szükséges végezni.  
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 TÁJVÉDELEM 

 Hatásterület 

Közvetlen hatásterület 

Tájvédelmi szempontból a közvetlen hatásterület megegyezik a tervezett nyomvonal által közvetlen 

igénybevétellel érintett területtel (út koronaszélessége, csomóponti ágak, töltések-bevágások), 

valamint a kapcsolódó létesítmények, tervezett műtárgyak területi igénybevételével, továbbá a 

létesítés következtében művelésiág-váltással érintett területrészekkel és azon tájrészletekkel, 

melyekről nyíló látvány, tájkép előterében (a nézőponttól mért 300 méter) szemmel jól érzékelhető 

minőségi változás várható (pl. látvány eltakarása vagy feltárása).  

Közvetett hatásterület 

Tájvédelmi szempontból közvetett hatásterületnek tekinthető mindaz a terület, ahonnan a tervezett 

nyomvonal kapcsolódó létesítményeivel együtt még látható lesz. A láthatóság érvényesülése a 

tengerszint feletti magasságtól, a lejtők hajlásától, hosszától, a hegy-völgy formációk jellegétől, ill. 

az út vízszintes és függőleges nyomvonalvezetésétől függ. A láthatóságot, az át-, a ki- és a rálátást 

a geomorfológiai adottságok mellett a felszínborítottság, a területhasználati mód és a beépítettség 

mértéke határozza meg. A függőleges nyomvonalvezetésnél figyelembe kell venni, hogy például a 

jellemzően síkvidéki környezetben kialakított, 1-3 m magas rézsű akár 500 m távolságból is látható 

a tájban. Azon szakaszokon, ahol a töltésrézsű nem éri el az 1 m magasságot, vagy bevágásban 

vezet az út, kisebb távolságú a láthatósági terület, ahol pedig meghaladja, ott nagyobb. 

 Jelenlegi állapot 

Táji adottságok 

A tervezett összekötő út nyomvonala az Alföld nagytájon belül a Mezőföld középtájat és a Váli-víz 

síkja kistájat, a Dunántúli-középhegység nagytájon belül pedig a Dunazug-hegyvidék és a Vértes–

Velencei-hegyvidék középtájat, valamint az Etyeki-dombság és a Lovasberényi-hát kistájat érinti. 

A tervezett út Etyek, Gyúró, Vál és Vereb települések közigazgatási területén halad keresztül. 

Az Etyeki-dombság kistáj mérsékelten tagolt dombság. Az átlagos relatív relief 45 m/km2.  

A Váli-víz síkja kistáj 106 és 185 m közötti tengerszint feletti magasságú felszínének nagyobb része 

féloldalasan és aszimmetrikusan kiemelt, vetődésekkel, völgyekkel, völgymedencékkel szabdalt, 

lösz takarta eróziós halomvidék. Délkelet felé lejtő felszínét ÉNy–DK-i irányú teraszos völgyek szelik 

keresztül. Északnyugati része közepes magasságú tagolt síkság.   

A Lovasberényi-hát kistájon a völgyek felszínét lapos hátak, keskeny vízválasztó tetők és eróziós-

deráziós tanúhegyek tagolják. Hosszú lejtői erősen erodáltak. Átlagos tengerszint feletti magassága 

170 m, az átlagos relatív relief 34 m/km2 (Dövényi, 2010). 

Potenciális növénytakaró 

Az Etyeki-dombságot egykor nagyrészt zárt és nyílt tölgyesek boríthatták, jelenleg a szántóföldek 

uralják. A szántók között kis foltokban maradt meg a természetesebb növényzet. Jelentősebb 

erdőket csak a kistáj közepén találunk, ezeket nagyobbrészt akácosok, jellegtelen aljnövényzetű 

tölgyesek és kőrisesek alkotják. A kisebb kiterjedésű, karakteresebb rész a lösztölgyesekre és a 

mészkedvelő tölgyesekre hasonlít. A löszvölgyek rejtik a löszgyep- és erdőssztyepprét-

maradványokat. Etyek mellett köves talajú sztyeppek is előfordulnak. A vizeket többfelé nagyobb 

kiterjedésű nádasok övezik.  

A Váli-víz síkja kistáj klímazonális vegetációja a löszerdőssztyepp és a cseres-tölgyes. Potenciális 

növényzete az északi peremterületeken dombvidéki elegyes tölgyes, a belsőbb löszhátakon 

löszerdőssztyepp, a vízfolyások mentén vizes élőhelyek együttese. Jelenleg a nagytáblás szántókkal 
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körülvett, mezsgyékre, vasúti töltések oldalára, meredek lejtőkre visszaszorult lösznövényzet, 

valamint a szabályozott patakmedreket követő vízparti növényzet a meghatározó. Az északias 

lejtők gyakran birkalegelők, a völgyaljak kaszálók, marhalegelők. 

A gyepek nagy része jellegtelen száraz gyep, részben cserjésedő löszpusztagyep, ill. löszlegelő. 

Fajgazdag löszpusztagyepek elsősorban a mezsgyéken maradtak fenn. Jellemzők a tájidegen 

fafajokból álló ültetvények, a galagonyás-kökényes cserjések, néhol a telepített tölgyesek. A 

vízfolyásokat nádasok, mocsarak, a Váli-víz mellett 600-800 m széles, mikromozaikos, enyhén 

szikesedő mocsárrétek, üde gyepek, valamint rekettyefüzesek és öreg fűz-nyár ligeterdők 

szegélyezik.     

A Lovasberényi-hát kistáj egykor nyílt és zárt lösztölgyesek uralta táj lehetett, kisebb szárazgyep-

foltokkal, a szélesebb patakvölgyekben ártéri erdőkkel. Napjainkra az erdőket két nagyobb és 

néhány kisebb erdőfolt képviseli, sok jellegtelen állománnyal és akácossal. A karakteresebb erdők 

többnyire a löszön kialakuló elegyes tölgyesekre hasonlítanak, de előfordulnak a mészkedvelő 

tölgyesekre emlékeztető erdők is. Az erdők legnagyobb része azonban idegenhonos fafajok uralta 

állomány. A gyepes vegetáció leginkább a löszbe vágódott völgyek oldalain maradt fenn, ahol 

cserjések és száraz gyepek találhatók. A délies oldalakat löszpusztagyepek maradványai jellemzik. 

Az északias oldalakban található erdőssztyepprétek számos ritka fajt őriznek. A nagyobb patakok 

mellett vízpartra jellemző vegetáció is előfordul (vízparti mocsarak, nádasok, mocsárrétek, 

sásrétek, pionír füzesek) (Dövényi, 2010). 

Tájkarakter, tájszerkezet jellemzése 

Az első katonai felmérés (1782–1785) alapján a XVIII. század második felében változatos 

tájhasznosítás volt jellemző a tervezési területen. A mezőgazdasági hasznosítás szántókon, 

legelőkön, réteken és szőlőkben folyt. Etyektől délnyugatra, valamint Vál és Vereb között nagyobb 

erdőfoltok helyezkedtek el. A szőlőművelés Etyek, Vál és Vereb közelében is jellemző volt. A 

tájszerkezet meghatározó eleme volt a Váli-víz északnyugat–délkeleti irányban húzódó völgye. A 

vízfolyást széles sávban rétek kísérték. A települések beépített területe ebben az időben még 

meglehetősen kicsi volt, a tervezett beruházás által érintett négy település közül Vál volt a 

legnagyobb. A térséget számos út hálózta be. 
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5.6.1. ábra: Az első katonai felmérés kivágata a tervezési terület térségéből  

(Forrás: https://mapire.eu/hu/) 

A második katonai felmérés (1819–1869) alapján a tervezési területen a XIX. században is 

változatos tájhasznosítás folyt, a nagy kiterjedésű szántókat szőlők, erdők, legelők tagolták. A 

szőlők területe kismértékben nőtt, az erdők területe viszont csökkent az első katonai felméréshez 

képest. A települések növekedésnek indultak. A Váli-vizet szabályozták. A tájat számos út, dűlőút 

hálózta be. 
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5.6.2. ábra: A második katonai felmérés kivágata a tervezési terület térségéből  

(Forrás: https://mapire.eu/hu/) 

A tervezési területen napjainkban is mozaikos tájszerkezet jellemző, a mezőgazdasági, 

erdőgazdasági és települési tájhasználat egyaránt jelen van. Szántók elsősorban Gyúró és Vereb 

térségében jellemzők. Etyektől és Verebtől délre nagyobb erdőterületek találhatók. A szőlők 

leginkább Etyektől délre meghatározóak. Legelők legnagyobb részt a Váli-víz mentén találhatók. 

Etyektől északra kis területen a vízgazdálkodási (etyeki horgásztó), délre szintén kis területen az 

ipari tájhasznosítás (Korda Studios) is megjelenik. Az érintett települések közül Etyek rendelkezik 

a legnagyobb beépített területtel. A tájszerkezet meghatározó eleme a Váli-víz nyomvonala. 

A hatásterületen a természetvédelmi és a turisztikai potenciál is jelen van. A beruházás Natura 

2000 területet és az Ökológiai Hálózat elemeit is érinti. 



 

113 

 
Vereb – Vál – Gyúró – Etyek összekötő út módosított nyomvonalon – Környezeti hatástanulmány 

 

A tervezett összekötő út szántó, erdő, legelő, rét, szőlő, kert és kivett művelési ágú területeket 

érint. Települési belterületet nem érint. 

 

  

 

 

 

 

 

 

5.6.3. ábra: Jelenlegi felszínborítás, tájhasználat a CORINE alapján (A tervezett 

összekötő út nyomvonala feketével jelölve.)  

(Forrás: http://gis.teir.hu/teirgis_corine_2006_2012/) 

Etyek településszerkezeti terve alapján a tervezett nyomvonal gazdasági és védelmi erdőterületet, 

valamint általános mezőgazdasági területet érint. 
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5.6.4. ábra: Etyek településszerkezeti terve, kivágat (A tervezett összekötő út 

nyomvonala feketével jelölve.)   

Gyúró településszerkezeti és tájhasználati terve alapján a tervezett nyomvonal gazdasági 

erdőterületet, általános mezőgazdasági területet, ipari gazdasági területet és védelmi erdőterületet 

érint. 

Vál településszerkezeti terve alapján az összekötő út nyomvonala alternatív energiahasznosításra 

alkalmas általános mezőgazdasági terület, kertes mezőgazdasági terület, korlátozott hasznosítású 
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mezőgazdasági terület, vízgazdálkodási terület, talajvédelmi erdő és általános mezőgazdasági 

terület övezetbe sorolt területeket érint. 

 

5.6.5. ábra: Vál településszerkezeti terve, kivágat (A tervezett összekötő út 

nyomvonala pirossal jelölve.)   

A tervezett nyomvonal az alábbi üzemtervezett erdőterületeket érinti: 

 Etyek 4/D (talajvédelmi elsődleges rendeltetésű, cseres-feketefenyves kultúrerdő), 

 Etyek 5/H (faanyagtermelő elsődleges rendeltetésű, kocsánytalan tölgyes származékerdő), 

 Etyek 5/G (faanyagtermelő elsődleges rendeltetésű, akácos kultúrerdő), 

 Etyek 5/B (faanyagtermelő elsődleges rendeltetésű, egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyes 

származékerdő), 

 Etyek 5/E (faanyagtermelő elsődleges rendeltetésű, egyéb lomb elegyes-cseres 

származékerdő), 

 Etyek 5/D (talajvédelmi elsődleges rendeltetésű, kocsánytalan tölgyes származékerdő), 

 Etyek 6/F (faanyagtermelő elsődleges rendeltetésű, akácos kultúrerdő), 
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 Etyek 6/D (talajvédelmi elsődleges rendeltetésű, egyéb lomb elegyes-cseres átmeneti erdő), 

 Etyek 6/E (faanyagtermelő elsődleges rendeltetésű, cseres-kocsányos tölgyes 

származékerdő), 

 Gyúró 1/A (talajvédelmi elsődleges rendeltetésű, akácos kultúrerdő), 

 Gyúró 1/B (talajvédelmi elsődleges rendeltetésű, egyéb lomb elegyes-akácos kultúrerdő), 

 Vál 33/B (talajvédelmi elsődleges rendeltetésű, akácos kultúrerdő). 

Tájkép jellemzése 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. 

(VI. 14.) MvM rendelet melléklete alapján a tervezett összekötő út nyomvonala Etyek déli részén; 

Gyúró területén, a Szentgyörgypuszta Natura 2000 területnél; valamint Vál területén, a Váli-víz 

mentén és attól délre érinti a tájképvédelmi terület övezetét. 

A tájképvédelmi terület övezetében a művelési ág megváltoztatása, termőföld más célú 

hasznosítása csak a hagyományos tájhasználatnak megfelelő termelési és tájszerkezet, illetve a 

sajátos tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető, és a 

kialakult geomorfológiai formák természetes domborzati adottságai és láthatósága megőrzendők. 

Új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a táji és tájképi 

értékek és az egyedi tájértékek megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti 

hagyományok követése mellett történhet. 

 

5.6.6. ábra: A tájképvédelmi terület övezetének érintettsége (A tervezett összekötő út 

nyomvonala pirossal jelölve.) 

(Forrás: 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet)    

Fejér megye Területrendezési Terve a tájképvédelmi terület övezetét a 9/2019. (VI. 14.) MvM 

rendelettel azonos módon határolja le. 
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A tervezési terület környezetének jelenlegi tájképét nagyban meghatározza a terület tájhasználata, 

valamint domborzata, dombvidéki jellege.   

A vizsgált nyomvonal környezetében pozitív tájképi hatásúak a mezőgazdasági területeket tagoló 

fasorok, az erdők, valamint Gyúrón az érintett Natura 2000 terület. Említést érdemel a nyomvonal 

egy része felől a környező dombok irányába feltáruló panoráma is. A Váli-völgynek tájképi 

szempontból kiemelt jelentősége van. 

Negatív látványelemnek tekinthetők a nagytáblás, monoton mezőgazdasági területek (pl. Etyek és 

Gyúró közigazgatási területén) és a légvezetékek. 

A tervezett nyomvonal a Széleslyuki-mellékág völgyéből indul. A dombháton felkapaszkodva, 

egészen az 5+200 km szelvényig nagytáblás szántókon halad, ezen a szakaszon nyílt látvány 

jellemző, jól belátható a környező tájrészlet. A Zámori-patakot az 5+200 km szelvénynél 

keresztezi, majd az 5+300 km szelvénynél belép egy nagyobb erdőtömbbe. 

 

5.6.7. ábra: A Zámori-patak keresztezésének környezete 

Az összekötő út nyomvonala emelkedőn, majd dombháton, a 7+100 km szelvényig az erdőben 

halad, ezen a szakaszon nem vagy csak részlegesen lehet rálátni a környező tájra.  
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5.6.8. ábra: Az etyeki erdő látképe 

 

5.6.9. ábra: Az etyeki erdő 

A 7+100 km szelvényt követően ismét szántókon, mezőgazdasági területeken halad a nyomvonal, 

majd a 9+650 km szelvénynél, ismét egy völgyben eléri a Szentgyörgypuszta Natura 2000 

területet. 



 

119 

 
Vereb – Vál – Gyúró – Etyek összekötő út módosított nyomvonalon – Környezeti hatástanulmány 

 

 

5.6.10. ábra: A Szentgyörgypuszta Natura 2000 terület 

A nyomvonal a 9+800 km szelvény környékén hagyja el a Natura 2000 területet, és emelkedő 

terepen, szántókon, majd a 13+700 km szelvénytől a váli zártkertek mellett vezet tovább, itt már 

lejtőn. Ezen a szakaszon is jól belátható a környező tájrészlet. A 14+900 km szelvénynél eléri a 

Váli-víz völgyét, amely az Ökológiai Hálózat ökológiai folyosója. 

 

5.6.11. ábra: A Váli-völgy 
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5.6.12. ábra: A Váli-völgy 

 

5.6.12. ábra: A Váli-völgy 

A Váli-völgyet elhagyva a terep hirtelen emelkedik. A 15+850–15+990 km szelvény között egy kis 

erdőfolton halad keresztül a nyomvonal, majd változatos domborzati viszonyok között, 

szántóterületeken vezet tovább egészen a tervezési szakasz végéig. 
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Táji értékek 

Értékes tájalkotó elemként vagy elemegyüttesként kiemelendők a tervezett közútfejlesztés 

közvetlen környezetében a természetvédelmi oltalom alatt álló területek (Szentgyörgypuszta 

Natura 2000 különleges természetmegőrzési terület), valamint az Ökológiai Hálózat elemei 

(magterületek és ökológiai folyosók). Ezek részletes bemutatására az 5.5.3. fejezetben került sor.  

Ezek mellett a tájkép értékes és kiemelkedő tájalkotó elemeinek, elemegyütteseinek tekinthetők: 

 a vízfolyások, 

 a patakvölgyek menti gyepes, ligetes, fás területek, 

 a gyep- és erdőterületek, gyümölcsösök, 

 az út menti fasorok, 

 az egyedi tájértékek. 

Egyedi tájértéknek tekinthetők azok a leginkább külterületen előforduló természeti képződmények, 

antropogén hatás során kialakult földrajzi képződmények vagy épített emlékek, melyek nem állnak 

semmilyen országos vagy helyi védelem alatt, de megőrzésük a helyi közösség számára fontos 

lehet. Ilyen jellegű értéknek tekinthetők pl. a kőkeresztek, gémeskutak, vízimalmok, szakrális és 

történelmi emlékhelyek, határkövek, kőhidak, hagyásfák, fasorok és így tovább.  

A Tájértékkataszter alapján a tervezett összekötő út nyomvonala az alábbi egyedi tájértékeket 

közelíti meg közvetlenül: 

 Etyek: Fischer-kereszt (közvetlenül a tervezett út kezdőszelvényénél), 

 Gyúró: kilátópont, pince, 

 Vál: halastó, gémeskút. 
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5.6.14. ábra: Egyedi tájértékek érintettsége (A tervezett összekötő út 

nyomvonala pirossal jelölve.) 

(Forrás: TÉKA Tájértékkataszter) 
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5.6.15. ábra: A nyomvonal által érintett váli gémeskút 

 Tájértékelés 

Tájvédelmi szempontból érzékeny területek 

Infrastrukturális beruházások esetében a tájvédelmi szempontból érzékeny területek közé 

sorolhatók az intenzív emberi jelenléttel érintett területek (éves viszonylatban), a jelentős 

forgalmat lebonyolító közlekedési hálózati elemek, a meglévő ökológiai hálózat elemei és a 

hagyományos tájhasználat területei. 

Ezeknek egymáshoz, illetve a tervezett létesítményhez viszonyított elhelyezkedése alapján kerültek 

meghatározásra a jelen beruházás esetében tájvédelmi szempontból érzékenynek tekinthető 

területek, melyek a következők: 

 ökológiai szempontból értékes területek, 

 a tájképvédelmi terület övezete. 

A tervezett összekötő út általános tájvédelmi jellemzése 

A tervezett nyomvonal települési belterületet nem érint. Natura 2000 és egyéb, ökológiai 

szempontból értékes természeti területeket (Ökológiai Hálózat magterületeit és ökológiai folyosóit), 

valamint erdőterületeket viszont érint. 

A tervezett út magassági vonalvezetése, amennyire lehetséges, illeszkedik a terepi adottságokhoz, 

egyes szakaszokon azonban a nyomvonal töltésben vagy bevágásban halad. Közvetlen tájvédelmi 

hatásként így a természetes terepfelszín mesterséges eredetű formákkal való megtörése is várható. 

Tájhasználati konfliktusok 

A tervezett összekötő út megvalósítása során különböző konfliktushelyzetek, problémák 

fordulhatnak elő. Ezek közül a legfontosabbak: 

 a tervezett út Natura 2000 területet érint (9+650–9+800 km szelvény), 

 a tervezett út erdőterületeket érint (5+300–7+100, 15+870–15+980 km szelvény), 

 a tervezett út több helyen áthalad a tájképvédelmi terület övezetén, 
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 a tervezett út merőlegesen, töltésen keresztezi a Váli-völgyet, 

 a tervezett összekötő út kedvezőlen tájesztétikai hatása. 

A tájra kifejtett hatások az MSz. 13-202-1990 sz. „Tájak osztályozása” és az MSz. 13-195-1990 sz. 

„Általános tájvédelem” ágazati szabványok meghatározásai alapján kerültek értékelésre.  

A hatások a következők lehetnek: 

 táji értékekre gyakorolt – azokat megszüntető vagy zavaró – hatások; 

 a tájképben bekövetkező változások (az utak tájba illesztésével, láthatóságával-

takartságával összefüggésben); 

 tájhasználati módokban bekövetkező – azokat megszüntető vagy zavaró – változások. 

 Építés és a létesítmény hatásai 

A közútfejlesztés megvalósításának hatása a térfoglaláson keresztül a tájhasználati módokban, az 

értékes táji elemekre gyakorolt hatásban, a kapcsolatok átvágásában, átformálásában és a tájkép 

változásában jelentkezhet. 

Tájhasználatban várható változások 

Tájhasználati módokban bekövetkező változás alapvetően a véglegesen igénybe vett területeken 

jelentkezik: a korábbi művelési ágak (szántó, erdő, legelő, rét, szőlő, kert), természetközeli 

területek megszűnésével és a helyükön közlekedési terület kialakulásával jár. A tervezett beruházás 

kivitelezési munkálatai során a tájhasznosítás kizárólag a beruházás néhány tíz méteres szélességű 

területén változik meg véglegesen, annak tágabb környezetében (a közvetett hatásterületen) 

számottevően (rövid távon) nem módosul. A tervezett beruházás a szomszédos területek 

használatát nem fogja érdemben megváltoztatni, az út menti területek kereskedelmi, gazdasági, 

szolgáltató potenciálja azonban javulhat a jobb megközelíthetőség következtében. 

Tárgyi projekt kapcsán legszembetűnőbb, tájat érő változás a meglévő növényzetnek a nyomvonal 

mentén a tervezett koronaszélességben történő teljes eltűnése; a nyomvonal által közvetlenül 

területi igénybevétellel érintett mezőgazdasági területrészletek, illetve erdőterületek részleges 

vagy teljes megszűnése; új útpálya kialakítása; meglévő földutak felszámolása és újak kialakítása. 

A beruházás során az igénybe vett területek használata megváltozik (meglévő tájhasználat 

megszűnése, korlátozása), a tervezett nyomvonal mentén található zöldfelületek átalakulnak. A 

várhatóan igénybevétellel érintett területeken nyilvántartott erdőtagok is találhatók, így 

erdőterületek igénybevétele, erdőművelésből való területkivonás is várható.  

A tervezett összekötő út és kapcsolódó létesítményei (pl. csomópontok) a táj szerkezetében új, 

művi eredetű, vonalas tájalkotó elemként jelennek meg. Hosszabb távon a tájszerkezet így 

várhatóan kisebb mértékben módosul. Az új út elválasztja a meglévő mezőgazdasági területeket, 

új közlekedési irányokat indukál. 

A közútfejlesztés átformálja a térség korábbi kapcsolatrendszerét. Elsősorban a közúthálózat alakul 

át, de a változások kihathatnak az ökológiai kapcsolatokra is. Az átvágott területek megközelítési 

viszonyainak változásából adódóan egyes területeken csökkenhet a gazdálkodás intenzitása, míg 

más területeken a gazdálkodás erősödése, korábban felhagyott területek újbóli művelése is 

előfordulhat.  

A tervezett gyúrói bekötőút meglévő földút nyomvonalán, szántóterületek között, illetve egy 

telephely mellett halad. Számottevő többlet-területigénybevételt nem jelent. 

Biológiailag aktív felületek változása 

A tervezési területen jelenleg elterülő, biológiailag aktív felületek jellemzően szántók, erdők, 

legelők, rétek, szőlők és kertek, melyek egyes részei feldarabolódnak vagy megszűnnek a tervezett 
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összekötő út terület-igénybevételi sávja következtében. A tervezett út üzemtervezett 

erdőrészleteket is érint, így erdőművelésből való kivonás is szükséges. Üzemtervezett erdőterületek 

igénybevételére várhatóan 46290 m2-en kerül sor (~4,6 ha). Mindezek által a tervezési területen 

a biológiailag aktív felületek csökkenése várható. A felvonulási területeken, ideiglenes szállítási 

útvonalak mentén ez a hatás azonban átmenetinek tekinthető. Az út építése során várhatóan 

fakivágásra, bozótirtásra is szükség lesz, pl. azon meglévő földutak mentén, amelyek nyomvonalát 

a tervezett út nyomvonala felhasználja. A 8106. sz. utat kísérő fasorban is szükség lesz fakivágásra 

a csomópont kialakítása miatt. A fakivágás mértéke jelen tervezési fázisban még nem ismert. 

A tervezett gyúrói bekötőút megépítése szintén fakivágást tehet szükségessé, mivel a meglévő 

földutat hosszabb szakaszokon fák kísérik. 

Tájképben bekövetkező változások  

A tervezett beruházás során kialakítandó földművek, útpálya és csomópontok látványa 

meghatározó elemként jelenhet meg a tájképben. Új műtárgyak építése is tervezett. 

A tervezett összekötő út magassági vonalvezetése a terepi adottságokból adódóan változatos. A 

nyomvonal három völgyet keresztez gyakorlatilag merőlegesen, és kezdőpontja is völgyben 

található. Keresztezi a Váli-völgyet, a Szent László-patak völgyét Gyúrónál és a Zámori-patak 

völgyét Etyek és Gyúró között, illetve a 8106 j. úthoz való csatlakozás is völgybe esik. A tervezett 

magassági vonalvezetés, amennyire lehetséges, illeszkedik a terepi adottságokhoz. Egyes 

szakaszokon azonban a nyomvonal középmagas töltésben vagy bevágásban halad. A legnagyobb 

töltés és bevágás mértéke kb. 6 méter (Vál térségében). 

A bevágásban vezetett útszakaszok és az útszéli vízelvezető árkok alig észlelhető mértékben 

befolyásolják a táj képét. A töltésen vezetett út azonban várhatóan viszonylag jól látható lesz.   

Öt csomópont kerül kialakításra (0+000, 2+775, 9+795, 14+945, 22+499 km szelvény), ezek 

mindegyike körforgalom lesz. 

A tervezett beruházás keretében hat műtárgy is épül, a keresztezett vízfolyások átvezetésére 

előregyártott kerethidak és egynyílású vasbeton hidak kerülnek beépítésre. A műtárgyak az alábbi 

helyszíneken létesülnek: 

 21+080 kmsz (Pázmánd-patak), 

 15+487 kmsz (Malom-csatorna), 

 15+175 kmsz (Váli-víz), 

 9+745 kmsz (Szent László-patak), 

 5+180 kmsz (Zámori-patak), 

 0+052 kmsz (Széleslyuki-mellékág). 

A kivitelezési munkálatok egyes szakaszokon, ahol az út építése nyílt, fátlan mezőgazdasági 

területen történik, nagyobb távolságból is észlelhetők lesznek. Ezeken a helyeken a kisebb 

takartság miatt a kivitelezés földmunkáinak, illetve a szállítás és deponálás láthatósága is több száz 

méter.  

A beruházás közvetlen hatásterületén – ahol az úttest, valamint az ahhoz tartozó egyéb épített 

elemek (vízelvezető árkok, átereszek, padkák stb.) kialakítása történik – a tereprendezés során a 

termőföldet, illetve az ott található növényzetet eltávolítják. A növényzet nélküli, tereprendezett 

talajfelszín, illetve a termőföld- és építőanyag-depóniák látványa egyértelműen kedvezőtlen. 

Kedvezőtlen tájképi hatása lesz a kivitelezésben és szállításban részt vevő munkagépeknek, 

szállítójárműveknek, felvonulási létesítményeknek is. 

A tervezett közútról a domborzatnak és a felszínborításnak köszönhetően túlnyomórészt nyílt 

látvány lesz jellemző, gyakran jól beláthatóvá válik a tájrészlet. Kivételt ez alól az erdőterületen 

vezetett szakaszok jelentenek (5+300–7+100, 15+870–15+980 kmsz). 
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A tervezett beruházás lakott területek tekintetében legfeljebb Vál legszélső utcáiról lehet 

helyenként látható.  

A tervezett gyúrói bekötőút, mivel meglévő földút nyomvonalán kerül kialakításra, tájképi 

szempontból kismértékű változást okoz. 

Táji értékekre gyakorolt hatások 

A tervezett beruházás a nyomvonal környezetében található egyedi tájértékek közül az etyeki 

Fischer-keresztre, egy gyúrói pincére és a váli gémeskútra lehet hatással, mivel ezek közvetlenül 

a tervezett út nyomvonalán helyezkednek el. Ezek az egyedi tájértékek megőrzésre javasoltak, a 

nyomvonallal kikerülendők (a kereszt áthelyezésére lehet szükség). 

Kapcsolódó létesítmények hatásai 

Tájhasználati szempontból a szükséges közműkiváltás az új nyomvonalszakaszok 

területfoglalásával gyakorol hatást, amely az útépítés hatásaival megegyezik, de további terület-

igénybevételt jelent. A kiváltandó távvezeték új tartóoszlopainak látótérben való megjelenése 

emellett a tájkép esztétikai minőségére is hatást gyakorol. 

 Üzemelés és üzemeltetés során várható hatások 

Az út üzemelésének hatásait a különböző szakági fejezetek (levegőtisztaság-védelem, zaj- és 

rezgésvédelem, élővilág-védelem) részletesen tárgyalják. Itt csak azokat a hatásokat emeljük ki, 

melyekkel részletesen nem foglalkoznak ezek a fejezetek. 

Az üzemelés hatása a tájra mint komplex egységre hat, a különböző környezeti elemek változásán 

keresztül.  

A tervezett beruházás az üzemelés szakaszában kisebb mértékben módosíthatja a kialakult 

tájszerkezetet. Az útpálya mentén, az út és a települési belterületek határa között a művelésből 

kivont területek aránya növekedhet. A jó közlekedési kapcsolatok, a termelési és a szolgáltatási 

tevékenység telepítése szempontjából felértékelődhetnek ezek a területek, és várható, hogy az új 

út közelében új – elsősorban kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági funkciójú – létesítmények 

jelennek majd meg. Az út használata a távolabbi területhasználatokat érdemben nem befolyásolja, 

a tágabb környezet tájpotenciálja alapvetően nem változik. 

A biológiailag aktív felületek aránya az út területén az üzemelés időszakában nem változik, azonban 

a későbbi, várható beépítésekkel a biológiailag aktív felületek további csökkenése 

prognosztizálható. 

A nyomvonalas létesítmények, így az utak építése is a felszín roncsolásával, a természetes 

növényzet megbontásával utat enged a jövevényfajoknak az addig természetközeli élővilágú 

területek belsejébe, elgyomosítva azokat, így az út negatív ökológiai folyosóként működik. Az 

üzemeltetési szakaszban a növényzet gondozásával (az esetlegesen megjelenő inváziós fajok 

irtásával) ez elkerülhető.  

Az út üzemelése során a közlekedés mértékéből adódó várható zavarások az ökológiai gát hatás 

erősödését eredményezhetik. A nyomvonal közvetlen környezetében fekvő értékes élőhelyek 

ökológiai stabilitása meggyengülhet. 

Tájképi szempontból az út jelentős, maradandó, negatív hatású tájképváltozást okoz. Ezt a 

kedvezőtlen hatást megfelelő útfásítással mérsékelni lehet, amely azonban számottevően csak több 

év elteltével (a növényzet megerősödésével) kezdi kifejteni kedvező hatását. 

A rendszeres karbantartási munkák során az űrszelvényt, a rézsűket, az oldalárkokat az ott 

megtelepedett növények mechanikai, illetve vegyszeres irtásával megtisztítják. A 
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vegyszermaradványok nem megfelelő használat esetén a kapcsolódó területekre is átterjedhetnek. 

A téli sózás az út mentén telepítendő növényzet egészségi állapotára lehet kedvezőtlen hatással. 

 Létesítmény felhagyásának hatásai 

A tervezett úthoz tartozó létesítmények, illetve a tervezett tevékenység felhagyása önmagában 

még nem eredményezi a tájképi hatások kedvező megváltozását: ezt csak az épített elemek 

elbontásával és a terület rekultivációjával lehet elérni. Az egyes épített elemek karbantartására, 

felújítására, átépítésére lehet számítani az elkövetkező évtizedekben, de a létesítmény teljes 

felhagyása nem valószínű. 

 Javasolt védelmi intézkedések 

Felvonulási útvonalak megfelelő kialakítása 

A felvonulási útvonalakat úgy kell megtervezni, hogy a tájvédelmi szempontból meghatározott 

érzékeny területek ne sérüljenek maradandó (tartós) és visszafordíthatatlan módon. A felvonulási 

útvonalakkal a nem védett, de ökológiai szempontból értékes természeti területeket is szükséges 

elkerülni, melyek közül a meglévő ökológiai hálózat mentén beazonosítható élőhelyek, az erdő- és 

gyepterületek képviselik a legnagyobb értéket. A kivitelezési munkálatok során lehetőség szerint 

csak a meglévő burkolt utak és burkolatlan földutak használhatók szállítási célra. Ahol lehet, meg 

kell óvni az idősebb, fás szárú növényzetet. Az érintett Natura 2000 területen és az érintett 

ökológiai folyosókon tilos depóniákat, anyagnyerő helyeket kialakítani, illetve a lehető legkisebb 

mértékben szabad azokat igénybe venni a munkavégzés során. A felvonulási útvonalak pontos 

megtervezése és kijelölése a kivitelezési fázishoz szükséges, részletesebb, pontosabb műszaki 

adatok, technológiák ismeretében válik teljesíthetővé. 

Rehabilitáció 

Törekedni kell arra, hogy az átmenetileg vagy véglegesen biológiailag inaktívvá váló felületek 

aránya a lehető legkisebb legyen. 

A tervezett nyomvonal teljes szakaszán a kivitelezés során hátramaradó rombolt felszíneket 

rehabilitálni kell. Kiemelt figyelmet szükséges fordítani az ökológiailag értékes, illetve kiemelt 

oltalomban részesített területeken, továbbá a tájképvédelmi terület övezetét érintő szakaszokon a 

tervezett út és kapcsolódó létesítményeinek kivitelezését követően visszamaradó rombolt felületek 

rehabilitálására. Továbbá figyelmet szükséges fordítani ezeken a területeken a kivitelezést 

követően elvégzett tereprendezés és növénytelepítés utáni 3-5 éven keresztül a rehabilitált terület, 

illetve az azon megjelenő növényállomány utógondozására (elsősorban a megjelenő gyom- és 

invazív fajok kézi úton történő irtására).  

Az igénybe vett területeken belül a felhagyott földutak és árkok rehabilitációja után végezhető a 

növénytelepítési munka. A rehabilitáció elvégzendő az útpálya és az árok területén kívül, a 

területfoglalási határon belül; illetve az igénybe vett területeken kívül eső, az építkezés során 

elfoglalt egyéb munkaterületeken – az építkezés előtti területhasználat és ökológiai alapfeltételek 

biztosításával. Az így rehabilitált terület a szomszédos terület művelési ága szerinti művelésbe 

visszaadandó. 

Továbbá a beruházáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek megvalósításához szükséges 

létesítmények (pl. vízrendezéssel kapcsolatos műtárgyak, közműkiváltások) kialakítása 

következtében visszamaradó rombolt felszínek rehabilitációját is biztosítani kell. 

Rehabilitáció szempontjából kiemelt szakaszok:  

 a Szentgyörgypuszta Natura 2000 területre eső szakasz (9+650–9+800 km szelvény), 

 az Ökológiai Hálózat érintett szakaszai (5+200–5+300, 9+650–9+800, 15+050–15+670, 

15+750–15+980 km szelvény), 
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 a tájképvédelmi terület övezetébe eső szakaszok. 

Egyedi tájértékek védelme 

A tervezett út nyomvonala által közvetlenül érintett egyedi tájértékek (etyeki Fischer-kereszt, 

gyúrói kilátópont és pince, váli gémeskút) megőrzésre javasoltak. A továbbtervezés során ügyelni 

kell arra, hogy ezeket a nyomvonal kikerülje. Szükség esetén megfontolható az etyeki Fischer-

kereszt (ideiglenes) áthelyezése. 

Rézsűfelületek tájbaillesztése 

Az 5 m magasságot meghaladó töltés/bevágás esetén keletkező rézsűfelületek kiemelt figyelmet 

érdemelnek tájbaillesztés szempontjából, mivel ezeken a területeken jelentős, tartós 

beavatkozások érik a felszínt, ami a tájképet is hosszú távon befolyásolja. A magas rézsűfelületek 

tájbaillesztését a megfelelő növénytelepítés kialakítása tudja legjobban elősegíteni, ami egyben a 

rézsű megkötéséhez is hozzájárul. 

Növénytelepítési formák 

A jelenlegi felszínborításra való tekintettel és a várható hatások értelmében a közútfejlesztés 

tájbaillesztésének célja: 

 a tájrészlet jelenlegi tájpotenciáljának megőrzése; 

 a térségre jellemző egyedi tájszerkezet és tájkarakter megőrzése; 

 a helyi társadalmi és gazdasági érdekek fennmaradásának biztosítása; 

 a vidékre jellemző hagyományok, természeti és kultúrtörténeti értékek, illetve emlékek 

megőrzése; 

 az összekötő út és kapcsolódó létesítményeinek látványa és a meglévő tájképi együttesek 

közötti összhang megteremtése. 

Tájvédelmi szempontból tekintve az összekötő út és kapcsolódó létesítményeinek tájbaillesztését a 

tervezett vonalvezetés kialakítása, valamint a tervezett növénytelepítés oldhatja meg. Az útépítés 

miatt kivágásra kerülő fás szárú növényzet pótlásáról gondoskodni kell, az úton közlekedők 

biztonságos közlekedését is elősegítő optikai vezetést biztosítva. A növénytelepítés a tájesztétikai 

hatásokon túl a levegő, a víz, a hó, a talaj műszaki szempontból káros mozgásainak 

akadályozásában is részt vesz, valamint a közlekedési eredetű terhelések mérséklésében (pl. 

porszűrő képességével, a légszennyezés csökkentésében a CO, CO2, O3 adszorbeálásával) játszik 

szerepet. A továbbtervezés során, az engedélyezési és kiviteli tervekben szükséges az Útügyi 

Műszaki Előírások (ÚME) előírásainak figyelembevétele a részletes növénytelepítés tervezésénél. 

A rézsűk erózió elleni védelmének biztosítása során mérnökbiológiai módszerek alkalmazása – 

elsősorban gyepesítés és cserjetelepítés – a tervezett nyomvonal teljes hosszában javasolt. 

Gyepesítés javasolható az 5 méternél alacsonyabb, illetve fás szárú (cserje vagy ligetes) 

növénytelepítés javasolható az 5 méternél magasabb szintkülönbségű töltések rézsűjén. Töltések 

esetén cserje, bevágások esetén gyep, illetve alacsony (max. 1 m magasra növő) cserje telepítése 

elfogadható. Az útpálya mentén, a csomópontok és útkereszteződések környezetében elsősorban 

a mindenkori közlekedésbiztonsági előírások figyelembevételével és betartásával javasolt 

növénytelepítés céljából területeket kijelölni. 

A növénytelepítés során alkalmazott növényekkel szembeni követelmény, hogy a közlekedés 

hatásaival szemben ellenálló, kevés ápolást igénylő, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, 

lehetőség szerint honos fajok legyenek. Sík terepen, illetve bevágásban haladó szakaszon a 

kiépítésre kerülő útpályától számított 3-5 méteren belül közlekedésbiztonsági okokból fás szárú 

növény telepítése erősen kerülendő. 
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Inváziós fajok (pl. akác, zöld juhar stb.) nem telepíthetők. Továbbá mezőgazdasági szempontból 

az alkalmazandó fajoknál különösen kerülni kell a termesztett növényállományra veszélyt jelentő 

kártevők és kórokozók gazdanövényeit (pl. szilfafélék, vadkörte). 

A tervezett beruházás továbbtervezése során, a későbbi tervfázisok, mint pl. az engedélyezési terv 

növénytelepítési szakági terve esetében, külön szükséges megkérni az illetékes Nemzeti Park 

Igazgatóság előzetes természetvédelmi szakvéleményét a növénytelepítésnél alkalmazandó 

fajlistáról. 

A fent említett telepítési módokon kívül jelző facsoportok telepíthetők a csomópontok kihajtó ágai 

mellett, amely facsoportok környezetükből kitűnve jelzik az útszakasz forgalmi változásait. 

A különböző vonalvezetésű szakaszokon eltérő jellegű növénytelepítés javasolható: 

 egyenes útszakasz egyenletes emelkedővel: kétoldali ligetes telepítés; 

 egyenes útszakasz homorú lekerekítőívvel: kevés növénytelepítést igényel, a lejtő 

középtáján cserje- vagy alacsony ligetes telepítés; 

 körív egyenletes emelkedővel: a körív külső oldalán fasor vagy ligetes telepítés; 

 körív domború lekerekítőívvel: a körív külső oldalán fasor vagy ligetes telepítés; 

 körív homorú lekerekítőívvel: kevés növénytelepítést igényel, a lejtő középtáján, a külső 

íven cserje- vagy alacsony ligetes telepítés. 

A növénytelepítés szempontjából a fenti elveknek megfelelően lehatárolt szakaszok az alábbiak:  

 0+000–0+200 km sz. között egyenes útszakasz: kétoldali ligetes telepítés javasolható 

 0+200–0+400 km sz. között körív egyenletes emelkedővel: a körív külső oldalán fasor vagy 

ligetes telepítés javasolható 

 0+400–1+400 km sz. között egyenes útszakasz domború lekerekítőívvel: kétoldali ligetes 

telepítés javasolható  

 1+400–1+900 km sz. között körív domború lekerekítőívvel: a körív külső oldalán fasor vagy 

ligetes telepítés javasolható 

 1+900–3+400 km sz. között egyenes útszakasz egyenletes emelkedővel: kétoldali ligetes 

telepítés javasolható 

 3+400–3+850 km sz. között körív homorú lekerekítőívvel: kevés növénytelepítést igényel, 

a lejtő középtáján, a külső íven cserje- vagy alacsony ligetes telepítés javasolható 

 3+850–5+200 km sz. között egyenes útszakasz: kétoldali ligetes telepítés javasolható 

 5+200–5+500 km sz. között körív homorú lekerekítőívvel: kevés növénytelepítést igényel, 

a lejtő középtáján, a külső íven cserje- vagy alacsony ligetes telepítés javasolható 

 5+500–5+700 km sz. között enyhe körív egyenletes emelkedővel: a körív külső oldalán 

fasor vagy ligetes telepítés javasolható 

 5+700–6+600 km sz. között egyenes útszakasz domború lekerekítőívvel: kétoldali ligetes 

telepítés javasolható 

 6+600–6+800 km sz. között enyhe egyenletes emelkedővel: a körív külső oldalán fasor 

vagy ligetes telepítés javasolható 

 6+800–7+400 km sz. között egyenes útszakasz homorú lekerekítőívvel: kevés 

növénytelepítést igényel, a lejtő középtáján cserje- vagy alacsony ligetes telepítés 

javasolható 

 7+400–7+800 km sz. között körív domború lekerekítőívvel: a körív külső oldalán fasor vagy 

ligetes telepítés javasolható 

 7+800–8+600 km sz. között egyenes útszakasz egyenletes emelkedővel: kétoldali ligetes 

telepítés javasolható 

 8+600–8+800 km sz. között körív egyenletes emelkedővel: a körív külső oldalán fasor vagy 

ligetes telepítés javasolható 
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 8+800–9+600 km sz. között egyenes útszakasz egyenletes emelkedővel: kétoldali ligetes 

telepítés javasolható 

 9+600–9+750 km sz. között enyhe körív homorú lekerekítőívvel: kevés növénytelepítést 

igényel, a lejtő középtáján, a külső íven cserje- vagy alacsony ligetes telepítés javasolható 

 9+750–9+900 km sz. között enyhe körív homorú lekerekítőívvel: kevés növénytelepítést 

igényel, a lejtő középtáján, a külső íven cserje- vagy alacsony ligetes telepítés javasolható 

 9+900–10+400 km sz. között egyenes útszakasz domború lekerekítőívvel: kétoldali ligetes 

telepítés javasolható 

 10+400–10+600 km sz. között körív egyenletes emelkedővel: a körív külső oldalán fasor 

vagy ligetes telepítés javasolható 

 10+600–10+850 km sz. között egyenes útszakasz egyenletes emelkedővel: kétoldali ligetes 

telepítés javasolható 

 10+850–11+150 km sz. között homorú lekerekítőívvel: kevés növénytelepítést igényel, a 

lejtő középtáján cserje- vagy alacsony ligetes telepítés javasolható 

 11+150–11+450 km sz. között körív domború lekerekítőívvel: a körív külső oldalán fasor 

vagy ligetes telepítés javasolható 

 11+450–12+300 km sz. között egyenes útszakasz egyenletes emelkedővel: kétoldali ligetes 

telepítés javasolható 

 12+300–12+400 km sz. között enyhe körív egyenletes emelkedővel: a körív külső oldalán 

fasor vagy ligetes telepítés javasolható 

 12+400–13+250 km sz. között egyenes útszakasz domború lekerekítőívvel: kétoldali ligetes 

telepítés javasolható 

 13+250–13+750 km sz. között körív egyenletes emelkedővel: a körív külső oldalán fasor 

vagy ligetes telepítés javasolható 

 13+750–14+100 km sz. között egyenes útszakasz egyenletes emelkedővel: kétoldali ligetes 

telepítés javasolható 

 14+100–14+650 km sz. között körív egyenletes emelkedővel: a körív külső oldalán fasor 

vagy ligetes telepítés javasolható 

 14+650–14+950 km sz. között egyenes útszakasz homorú lekerekítőívvel: kevés 

növénytelepítést igényel, a lejtő középtáján cserje- vagy alacsony ligetes telepítés 

javasolható 

 14+950–15+050 km sz. között enyhe körív egyenletes emelkedővel: a körív külső oldalán 

fasor vagy ligetes telepítés javasolható (Váli-völgy) 

 15+050–15+300 km sz. között egyenes útszakasz egyenletes emelkedővel: kétoldali ligetes 

telepítés javasolható (Váli-völgy) 

 15+300–15+550 km sz. között körív egyenletes emelkedővel: a körív külső oldalán fasor 

vagy ligetes telepítés javasolható 

 15+550–15+700 km sz. között egyenes útszakasz homorú lekerekítőívvel: kevés 

növénytelepítést igényel, a lejtő középtáján cserje- vagy alacsony ligetes telepítés 

javasolható 

 15+700–15+800 km sz. között enyhe körív egyenletes emelkedővel: a körív külső oldalán 

fasor vagy ligetes telepítés javasolható 

 15+800–16+300 km sz. között egyenes útszakasz domború lekerekítőívvel: kétoldali ligetes 

telepítés javasolható 

 16+300–16+450 km sz. között körív homorú lekerekítőívvel: kevés növénytelepítést 

igényel, a lejtő középtáján, a külső íven cserje- vagy alacsony ligetes telepítés javasolható 

 16+450–16+950 km sz. között egyenes útszakasz egyenletes emelkedővel: kétoldali ligetes 

telepítés javasolható 

 16+950–17+200 km sz. között körív domború lekerekítőívvel: a körív külső oldalán fasor 

vagy ligetes telepítés javasolható 
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 17+200–17+450 km sz. között egyenes útszakasz egyenletes emelkedővel: kétoldali ligetes 

telepítés javasolható 

 17+450–17+850 km sz. között körív homorú lekerekítőívvel: kevés növénytelepítést 

igényel, a lejtő középtáján, a külső íven cserje- vagy alacsony ligetes telepítés javasolható 

 17+850–18+750 km sz. között egyenes útszakasz domború lekerekítőívvel: kétoldali ligetes 

telepítés javasolható 

 18+750–19+050 km sz. között körív domború lekerekítőívvel: a körív külső oldalán fasor 

vagy ligetes telepítés javasolható 

 19+050–20+150 km sz. között egyenes útszakasz egyenletes emelkedővel: kétoldali ligetes 

telepítés javasolható 

 20+150–20+550 km sz. között körív egyenletes emelkedővel: a körív külső oldalán fasor 

vagy ligetes telepítés javasolható 

 20+550–20+950 km sz. között egyenes útszakasz egyenletes emelkedővel: kétoldali ligetes 

telepítés javasolható 

 20+950–21+200 km sz. között enyhe körív homorú lekerekítőívvel: kevés növénytelepítést 

igényel, a lejtő középtáján, a külső íven cserje- vagy alacsony ligetes telepítés javasolható 

 21+200–22+499 km sz. között egyenes útszakasz domború lekerekítőívvel, illetve 

egyenletes emelkedővel: kétoldali ligetes telepítés javasolható. 

Az útfásítás során előnevelt, min. kétszer iskolázott fákat kell telepíteni. 

A Váli-völgyben (15+050–15+700 kmsz) telepítésre javasolt fafajok: csertölgy (Quercus cerris), 

kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), kocsányos tölgy (Quercus robur), korai juhar (Acer 

platanoides), tatárjuhar (Acer tataricum). A Váli-völgyben kialakítandó rézsűk lábához 2 m 

magasságot nem meghaladó cserjék ültetése javasolt. 

A tervezett gyúrói bekötőút és a határos Natura 2000 terület közé cserjesáv telepítése javasolt 

min. 3 m szélességben. Javasolt őshonos cserjefajok: egybibés galagonya (Crataegus monogyna), 

varjútövis (Rhamnus cathartica), kökény (Prunus spinosa), fekete bodza (Sambucus nigra). 

Az engedélyezési és kiviteli tervek készítése során a tervezett növénytelepítés az adottságoknak és 

lehetőségeknek megfelelően tovább pontosítandó. 

Egyéb tájvédelmi javaslatok, intézkedések 

A légvezeték-hálózatok kiváltása olyan tevékenység, mely végeredménye – jellegéből fakadóan – 

feltétlenül mesterséges tájképi elemként jelenik meg a területen. A vezetékoszlopok tájképbe 

„rejtése”, takarása csak rendkívül korlátozott módon lehetséges. Kisebb mértékben lehet 

csökkenteni a tájképre gyakorolt kedvezőtlen hatást az oszlopok festésével. A festés javasolt színe 

olívazöld. Ezzel a festéssel az oszlopsor sokkal jobban beleolvad a tájképbe, mint a régi, 

hagyományos horganyzott oszlopok. 
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 ÉPÍTETT KÖRNYEZET, KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME 

 Jogszabályi háttér 

Az épített környezet és a kulturális örökségvédelem vizsgálata az alábbi jogszabályok előírásai 

figyelembe vételével történt: 

 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről, 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről, 

 253/1997. (XII. 20.) korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről. 

 Hatásterület 

Közvetlen hatásterület 

Épített környezet szempontjából akkor beszélhetünk közvetlen hatásokról, ha a közút fejlesztése 

következtében a területfoglalás által művi értékek, régészeti leletek érintettsége várható a 

nyomvonal mentén. 

Közvetett hatásterület 

Városképvédelmi szempontból közvetett hatásterületnek azokat a területeket tekinthetjük, 

ahonnan a tervezett beruházás a településekről még észlelhető változásként jelenik meg – ez a 

távolság pontosan nem definiálható, pontszerűen változik. 

 Jelenlegi állapot ismertetése 

A tervezett nyomvonal külterületen fut, nagyrészt mezőgazdasági hasznosítású területeket érint, 

így az épített környezetre nem gyakorol jelentős hatást. 

A tervezett út elkerülő szakaszai által csökkenteni fogja a belterületi utak forgalmát, ezáltal javul 

a településeken lakók életminősége, segíti az építmények, épített környezeti elemek állagának 

megóvását. 

A tervezési szakasz az alábbi településeket érinti: 

1. Vereb, 

2. Vál, 

3. Gyúró, 

4. Etyek. 

A tervezett beruházás nem érint települési belterületet. 

Világörökség, világörökség várományos terület 

Fejér Megye Területrendezési Terve szerint a nyomvonal nem érint világörökségi, vagy világörökség 

várományos terület övezetét. 

Az érintett települések építészeti értékei 

A www.muemlekem.hu, valamint a rendelkezésre álló településrendezési tervek alapján a tervezett 

fejlesztés területén és 250 m-es környezetében 1 db védett építészeti érték található Etyek 

közigazhatási területén: 

 Kőkereszt (helyi védelem), kb. 35 m-re a nyomvonaltól 

A tervezett nyomvonal műemléket és műemléki környezetet nem érint. 

 

 

http://www.muemlekem.hu/
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Kulturális örökségvédelem 

Fejér Megye Területrendezési Terve alapján a tervezett nyomvonal által érintett települések közül 

Vál a Kulturális örökségi-történeti fejlesztési övezet által érintett települések közé tartozik. 

Borvidék 

A tervezési terület jelentős része az Etyek-Budai Borvidéken halad keresztül. Vál, Gyúró és Etyek 

települések a  Borvidéki és kertgazdálkodási fejlesztési övezet által érintett települések közé 

tartoznak. 

Régészeti lelőhelyek  

A Várkapitányság Nonprofit Zrt. 2021-ben készített előzetes régészeti dokumentációkat (ERD-I.) 

az „Összekötő út tervezése a Vereb – Vál – Gyúró – Etyek települések között új, egybefüggő 

nyomvonalon, 22 km hosszban” és „Összekötő út tervezése a Vereb – Vál – Gyúró – Etyek 

települések között új, egybefüggő nyomvonalon, 22 km hosszban – módosítás” címekkel a 

beruházás örökségvédelmi vizsgálatához a VIBROCOMP Kft. megbízására. 

Az ERD elkészítése során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) és 

a Kormány, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) 

Kormány rendeletének (Korm. R.) előírásait alkalmazták. A Kötv. 23/C. § (5) bekezdésének 

megfelelően az ERD-t próbafeltárás alkalmazásával kell elkészíteni. Mivel az ERD megrendelésekor 

a próbafeltárást nem lehetett elvégezni, az ERD – a Korm. R. 39. § (1) bekezdése alapján – több 

munkafázisban készül. A beruházás a 345/2012. (XII. 6.) Korm. R. 1. melléklet 1.3.52. pont 

értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedés infrastruktúra-

beruházás. 

A közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a múzeumi adattári, szakirodalmi, térképészeti kutatások 

során, a tervezett nyomvonalon és 250 méter széles pufferzónájában 5 nyilvántartott régészeti 

lelőhelyre utaló adat került összegyűjtésre.  

A tervezett nyomvonal felszíni vizsgálatát 2021. április 14-én és 20-án, valamint július 1-jén 

végezték el. A régészeti terepbejárás során 8 új lelőhelyet azonosítottak (Etyek – Pap-rét, Vereb – 

Pázmándi-úti-dűlő, Vereb – Róna-dűlő, Vereb – Váli határra-dűlő, Vál – Szilas-dűlő, Vál – Epres-

oldaltól DK-re, Gyúró – Közép-föld-dűlő, illetve Etyek- Zámori-határ-dűlő). 

A régészeti értékvizsgálat során az alábbi 13 régészeti lelőhelyet azonosították a vizsgált terület 

250 m-es környezetében: 

5.7.1. táblázat: Érintett és pufferzónában lévő régészeti lelőhelyek 

Név 
Nyilvántartási 

szám 
Lelőhely 
jellege 

Lelőhely kora Pozíciója 

Vereb – Pázmándi-
úti-dűlő 

Új lelőhely telep 
késő bronzkor, 

Árpád-kor 
érintett 

Vereb – Róna-dűlő Új lelőhely telep bronzkor, római kor érintett 

Vereb – Váli 

határra-dűlő 
Új lelőhely telep 

késő bronzkor, 

római kor, avar kor 
érintett 

Vál – Szilas-dűlő 
Nyilvántartásba 

vétel alatt 
telep 

bronzkor, kora 
újkor-újkor 

érintett 

Vál – Epres-

oldaltól DK-re 

Nyilvántartásba 

vétel alatt 
telep bronzkor, középkor érintett 
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Név 
Nyilvántartási 

szám 
Lelőhely 
jellege 

Lelőhely kora Pozíciója 

Gyúró – Közép-
föld-dűlő 

Nyilvántartásba 
vétel alatt 

telep rézkor, Árpád-kor pufferzónában 

Gyúró – Kukoricás-
dűlő 

93881 telep római kor pufferzónában 

Etyek – Zámori-
határ-dűlő 

Új lelőhely telep 
DVK, avar kor, késő 

Árpád-kor 
érintett 

Etyek – Pince-dűlő 47443 
telep 

erődítés 

Vatya-kultúra, római 

kor 

ismeretlen kor 

érintett 

Etyek – Pap-rét 
Nyilvántartásba 

vétel alatt 
telep 

Vatya-kultúra, római 
kor 

érintett 

Etyek – 
Fenyvesorom 

47447 telep őskor pufferzónában 

Etyek – Sóskúti-
úti-dűlő 

58701 épület ismeretlen kor pufferzónában 

Etyek – Felsősánc 21862 
telep 

szórvány 

neolitikum (DVK), 

Vatya-kultúra 

római kor 

érintett 

 

A teljes vizsgálati területen azonosított 13 régészeti lelőhely közül 9 lelőhely érintett a beruházás 

nyomvonala által, valamint 2 lelőhely területe részben összefügg egymással (47443 és Etyek – 

Pap-rét).   

A Gyúró területén tervezett bekötőút nem érint régészeti lelőhelyet, azonban „Gyúró – Közép-föld-

dűlő” lelőhely a tervezett nyomvonal 250 m-es környezetében található.  

A tervezett nyomvonal és 250 m-es környezetében elhelyezkedő régészeti lelőhelyek a 

Környezetvédelmi átnézeti helyszínrajzokon kerültek ábrázolásra. 

A régészeti lelőhelyek a Kötv. alapján általános védelem alatt állnak. A Kötv. 19. § (2) szerint a 

régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A 

beruházás tervezése során feltétlenül figyelembe kell venni a szükséges régészeti feltárások idő- 

és költségigényét.  

A régészeti értékvizsgálat során, a tervezett nyomvonal területén sehol sem azonosítottak olyan 

helyben megtartandó örökségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) bekezdés alapján a 

földmunkával el kell kerülni.  

A 47443 lelőhely ugyan nem élvez sem régészeti, sem természetvédelmi szempontból egyedi 

védettséget, azonban erődítés található rajta. A tervezett összekötő út nyomvonalának jelenlegi 

kialakítása nem veszélyezteti az erődítés központi részét, kis mértékben érinti csupán a külső 

teleprészt, annak É-i szélét.  

 Építés, üzemelés hatásai 

Az építés a lakott környezetre abban az esetben gyakorol jelentős hatást, ha az építés közvetlenül 

a lakott terület mellett folyik, vagy a szállítási útvonalak a lakott területeken vezetnek át. 
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A tervezett beruházás kivitelezése és üzemelése közvetlen hatást nem gyakorol védett építészeti 

értékekre, kilenc régészeti lelőhelyet viszont közvetlenül is érint. Ezeket a lelőhelyeket a tervezett 

beruházás veszélyeztetheti.  

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak. A régészeti örökség elemei 

eredeti helyükről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.  

A potenciális közműkiváltások az épített környezet szempontjából nem gyakorolnak hatást.  

 Létesítmény felhagyásának hatásai 

A felhagyás (bontás) hatásai megegyeznek az építés hatásaival. Az esetleges felhagyás után a 

területeket rekultiválni kell. 

 Javasolt védelmi intézkedések 

A továbbtervezés és a kivitelezés során is be kell tartani az ERD-I javaslatait. 

Amennyiben a földmunkák során régészeti lelet kerülne elő, az örökségvédelmi törvény vonatkozó 

előírásában foglaltak szerint kell eljárni, és haladéktalanul értesíteni kell a jegyző útján a hatóságot. 

További javasolt örökségvédelmi vizsgálatok 10 lelőhely esetében szükségesek, melyek a 

következő táblázatban láthatók: 

5.7.2. táblázat: Javasolt örökségvédelmi vizsgálatok 

Lelőhely neve Nyilvántartási szám További javaslat 

Vereb – Pázmándi-úti-dűlő Új lelőhely Geofizikai kutatás, Próbafeltárás 

Vereb – Róna-dűlő Új lelőhely Geofizikai kutatás, Próbafeltárás 

Vereb – Váli határra-dűlő Új lelőhely Geofizikai kutatás, Próbafeltárás 

Vál – Szilas-dűlő Nyilvántartásba vétel alatt Geofizikai kutatás, Próbafeltárás 

Vál – Epres-oldaltól DK-re Nyilvántartásba vétel alatt Geofizikai kutatás, Próbafeltárás 

Gyúró – Közép-föld-dűlő Nyilvántartásba vétel alatt Geofizikai kutatás, Próbafeltárás 

Etyek – Zámori-határ-dűlő Új lelőhely Geofizikai kutatás, Próbafeltárás 

Etyek – Pince-dűlő 47443 Geofizikai kutatás, Próbafeltárás 

Etyek – Pap-rét Nyilvántartásba vétel alatt Geofizikai kutatás, Próbafeltárás 

Etyek – Felsősánc 21862 Geofizikai kutatás, Próbafeltárás 

 

Az időszakos (vetés, magas és sűrű gabona, kukorica és lucerna) és tartós (beépített területek, 

kertek, legelő) fedettségből adódóan a terepbejárást nem lehetett mindenhol elvégezni a 

nyomvonalon, így még számítani lehet további, eddig ismeretlen lelőhelyek előkerülésére, illetve 

az azonosított lelőhelyek bővülésére, ahogy azt az előkerült szórvány leletanyagok is mutatják. 

Azokat a területeket, ahol a megfigyelési körülmények miatt csak szórványosan került elő régészeti 

leletanyag, de az emberi megtelepedés szempontjából kedvező helyszíneket régészeti érdekű 

területnek jelölték (5.7.1. ábra). 

A tavaszi terepbejáráson azonosított Gyúró – Közép-föld-dűlő lelőhelytől ÉNy felé kb. 200 m-nyire, 

a tervezett nyomvonal környezetében egy rézkori (nagy valószínűséggel késő rézkori, Baden-

kultúra) cserepet és egy csiszolókő töredékét gyűjtöttek. Feltehetően a lelőhely jóval nagyobb 

kiterjedésű, mint ahogy azonosítani tudták, de mivel nem lehetett egyértelműen igazolni a 

régészeit lelőhely meglétét, régészeti érdekű területnek jelölték (5.7.1. ábra). 
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5.7.1. ábra: Gyúró területén azonosított régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű 

területek (Forrás: Várkapitányság Nonprofit Zrt.) 

A Korm. R. 39. § (2) bekezdése alapján próbafeltárásokra csak az akadályozó körülmények 

elhárulását követően kerülhet sor, régészeti munkavégzésre alkalmas állapotú területen, amelynek 

szempontjait a Korm. R. 34. § (3) bekezdése határozza meg. 

A Korm. R. 36. § (2) bekezdés alapján a gépi és kézi földmunkát a régész irányítása mellett kell 

végezni, olyan munkagép (gumikerekes forgókotró, iszapoló vagy rézsűző kanállal) alkalmazásával, 

amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tükörfelület kialakítására. 

A Kötv. 21. § (2) bekezdés szerint a szükséges próbafeltárásokat a régészeti rétegsor aljáig kell 

elvégezni. 

Az Előzetes régészeti dokumentációhoz kapcsolódó geofizikai kutatás és próbafeltárás elvégzésére, 

a Kötv. 23/C. § (3) bekezdés és a Korm. R. 3. § (3) alapján a Várkapitányság Integrált 

Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogosult.  
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 ZAJVÉDELEM 

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési terület várható környezeti zajterhelésének meghatározása 

és értékelése, és szükség esetén javaslattétel a környezeti zajterhelés csökkentésére alkalmazható 

intézkedésekre, azok hatására a védendő területen várható hatás mértékének bemutatásával. 

 Tervezési terület környezetének bemutatása 

A tervezett beruházás tárgya összekötő út létesítése Vereb – Vál – Gyúró – Etyek települések között 

a 8106. jelű és a 8117. jelű összekötő utak között új, egybefüggő nyomvonalon, 21,97 km 

hosszban. 

A fejlesztés Vál, Gyúró, Vereb és Etyek települések közigazgatási területét érinti. 

A tervezési terület és a hozzá legközelebb található védendő létesítmények a 27/2008. (XII. 3.) sz. 

KvVM–EüM együttes rendelet (továbbiakban: ZR) 3. sz. melléklete szerint falusias lakóövezet 

besorolásúak. E mellett a beruházási terület környezetében kertvárosias és mezőgazdasági 

területek találhatók. 

A tervezett útépítéshez legközelebb eső védendő épület: 

 Vál Szent Mihály Major Lelkigyakorlatos Ház Hrsz. 05/44 - 110 m (Mák), 

 Gyúró Bicskei út 29. Hrsz. 307/1 – 40 m (Lf, közvetett hatásterület), 

 Etyek Hrsz. 066/45– 208 m (Má). 

Jelen projekt keretein belül a tervezési területen telepítendő védendő funkciójú épületek nem 

kerülnek elhelyezésre. 

 Vizsgálati módszerek, főbb felhasznált jogszabályok 

A helyszínrajzok, beépítési jellemzők alapján a mértékadó zajterhelést a mértékadó forgalmi adatok 

alapján számítással, az e-UT 03.07.42 sz. „Közúti közlekedési zaj számítása” c. Útügyi Műszaki 

Előírás és a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet előírásai szerint határoztuk meg.  

A jelenlegi és távlati mértékadó forgalmi adatokat a Megbízó adatszolgáltatása alapján vettük 

figyelembe. 

Zajmérést csak a háttérterhelés megállapítására végeztünk, egyrészt azért mert a tervezési 

területen nincs értékelhető zajforrás, másrészt a Covid vírus miatti kijárási tilalom miatti forgalom 

korlátozás miatt. A háttérterhelés mérést az MSZ 18050-1:98 szabvány, ill. a 93/2007. (XII. 18.) 

KvVM rendelet szerint végeztük.  

Zajterjedés során figyelembe vett adatok: zajforrás és immissziópont magassága, burkolat 

minősége, terjedés akadályozatlansága (ill. akadályozottsága - épített környezet objektumainak 

hatása, lásd. visszaverődés, árnyékolás adott esetben). 

A terjedési számításokat a SoundPlan 8.2 szoftver segítségével készítettük el. A program a magyar 

előírások szerint számol. A geometriai adatok digitalizálása, bemenő adatok megadása után a 

program számítja ki a várható zajterhelést. 

A fentieknek megfelelően a magyar szabvány szerinti korrekciók nem kerülnek külön 

meghatározásra. Megjegyezzük, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002 

„Hangterjedés a szabadban” c. szabvány szerint veszi figyelembe. 

A mértékadó épületek esetében a várható zajterhelés mértékét a homlokzat előtti 2 méteres 

távolságban határoztuk meg. A zajtérképes ábrákon a terepszint +1,5 méteres magasságban 

ábrázoltuk a várható zajterhelés mértékét, ami általánosságban a földszinti nyílászárók 

középvonalának felel meg.  
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Az egyes útszakaszokon az adott állapotban várható nappali és éjjeli zajkibocsátást a forgalmi 

vizsgálatban megadott forgalomnagyság (az egyes útszakaszokra számított Átlagos Napi 

Forgalmak (ÁNF) és járműtípus megoszlás) a napszaki forgalommegoszlás, és a járműkategóriák 

szerinti haladási sebesség alapján határoztuk meg a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendeletben foglaltak 

szerint. 

A napszaki arányokat a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 3. táblázata szerint vettük figyelembe. 

Számításnál alkalmazott napszakok: nappal (06-22 óra), éjjel (22-06 óra). 

Forgalom: I., II., III. járműakusztikai osztályokba sorolva az ÁNF (átlagos napi forgalom) alapján 

(lásd. Forgalmi melléklet adatsora). 

Az aszfalt burkolatokra vonatkozóan a tervezett utak esetében a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 

2. sz. melléklet 6. táblázata szerint távlatban minden szakaszon a „B” kategóriát alkalmaztuk, ezzel 

feltételeztük az útkezelő időről-időre történő karbantartási tevékenységét, amellyel a „C” 

kategóriás (vagy annál kedvezőtlenebb) állapot nem következik be. 

A távlati állapotra vonatkozóan a megközelítő útszakaszok esetében a „B” kategóriát alkalmaztuk. 

Emisszió számítás: A területnek megfelelő (dokumentációban feltüntetett) sebességgel és a 

megadott forgalomból számolva 7,5 m-re meghatározva.  

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a közlekedéstől 

származó zajterhelés LAM’kö megítélési szintje új tervezésű, vagy megváltozott terület-felhasználású 

területeken az épületek ZR. szerint meghatározott védendő homlokzatai előtt: 

 falusias lakóövezet esetén, országos közúthálózatba tartozó összekötőutaktól származó 

zajra: 

nappal        LAM’kö = 60 dB 

éjjel          LAM’kö = 50 dB         

 gazdasági területen országos közúthálózatba tartozó összekötőutaktól származó zajra: 

nappal        LAM’kö = 65 dB 

éjjel    LAM’kö = 55 dB         

értéket nem lépheti túl. 

A vonatkoztatási idő: nappal 16 óra, éjjel 8 óra. 

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 4.§ (5) szerint a meglévő közlekedési útvonal 

vagy létesítmény korszerűsítése, útkapacitás bővítése utáni állapotra az alábbiakat írja elő: 

 a 3. melléklet határértékei érvényesek, ha a változást közvetlenül megelőző állapotra 

vonatkozó számítások és mérések a határérték teljesülését igazolják; 

 legalább a változást megelőző zajterhelést kell követelménynek tekinteni, ha a változást 

megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték túllépését igazolják.  

Számítási módszerek, felhasznált irodalom 

SoundPLAN 8.2 c. német grafikus számítógépes program  

Alkalmazott szabványok, előírások: 

 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 

 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet   

 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 

 MSZ 18150/1-98. sz. Környezeti zaj vizsgálata és értékelése - szabvány  

 e-UT 03.07.42 sz. Közúti közlekedési zaj számítása c. Útügyi Műszaki Előírás  
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 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

Adatok hiánya, bizonytalansága 

A zaj- és rezgésvédelmi számítások pontossága az alábbi bizonytalansági tényezőkkel van szoros 

összefüggésben. 

 forgalmi prognózis,  

 előírt sebesség betartása, ill. betartatása közúton (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 távlatban csökkenni fog, így a jelen szabvánnyal számított 

értékeknél 2-3 dB-el kisebb zajterhelés lesz 15-20 év távlatában várható.  

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, ahol a 

bizonytalanság elsősorban a tehergépkocsi forgalom típusmegoszlásának előrebecslésében 

jelentkezik.  

Az építési idő és a forgalomba helyezés időpontjának bizonytalansága fennállhat. 

 Hatásterület lehatárolása 

Közvetlen hatásterület 

A zajvizsgálat a közvetlen hatásterület védendő létesítményeire készült a környezeti zaj és rezgés 

elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5., 6. és 7. § előírásai 

szerint. 

A közvetlen hatásterület lehatárolását az aktualizált forgalmi adatok alapján a 2036. évre 

vonatkozó éjszakai zajterhelési értékből számítással állapítottuk meg. A közvetlen hatásterületet 

minden esetben az éjjeli időtartamra határoztuk meg, a zajforrások magasságának és a védendő 

létesítmények elhelyezkedésének figyelembe vételével 1,5 m-es magasságra. Nappal az éjjelinél 

kisebb hatásterület határolható le, ezért ennek bemutatásától a Kr. 6. § (3) pontja alapján 

eltekintettünk. A hatásterületet a Zajvédelmi melléklet ZH1-ZH5. ábráin szemléltetjük. 

A hatásterület lehatárolásához szükséges háttérterhelés mérést az MSZ 18150-1:1998. sz. 

szabvány 6.4.2. szerint végeztük el. 

A tervezett út környezetében a zajterhelést jellemzően a természet hangjai, illetve a környező 

összekötőutak zaja határozza meg. A vizsgálati helyszínt úgy határoztuk meg, hogy az jellemezze 

a nyomvonal menti területek háttérterhelését.  

A háttérterhelés meghatározásának vizsgálati eredményét az alábbi táblázat tartalmazza. 
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5.8.1. táblázat: Háttérterhelés zajvizsgálata 

Vizsgálati pontok 

Jelenlegi háttérterhelés 

nappal/ éjjel 

LAeq (dB) 

Gyúró Hrsz.: 645 37,1/34,6 

 

A háttérterhelés számítás eredményeiből megállapítható, hogy a környezeti zajforrás vélelmezett 

hatásterületén, a tervezett (vizsgált) zajforrás működése nélkül, de a forrás típusának megfelelő 

zajterhelés jellemzően legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték. 

Fentieknek megfelelően a közvetlen hatásterületet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) 

bekezdésének értelmében éjszakára 40 dB értékre állapítottunk meg. Tárgyi lehatárolás által 

kijelölt hatásterület a legnagyobb lehatárolást adó zaj szempontú kritérium alapján került 

meghatározásra.  

A közvetlen hatásterületet az 5.8.2. táblázat adatai mutatják be, illetőleg jellemzik. 

5.8.2. táblázat: Közvetlen zajvédelmi hatásterület adatai 

TELEPÜLÉS / ÚTSZAKASZ (SZELVÉNY) 

Távlat (2036) 

Zajterhelési 

határérték/hatás-

terület 

teljesülésének 

távolsága (m) 

Zajterhelési 

határérték/ 

hatásterület 

lehatárolása 

éjjel (dB) 

Sebesség 

(km/h) 

szgk/tgk 

Tervezett összekötő út (8106. j. ök. út - 81108. j. 

bekötő út) 
30/138 50/40 90/70 

Tervezett összekötő út (81108. j. bekötő út - 
8111. j. ök. út) 

25/116 50/40 90/70 

Tervezett összekötő út (8111. j. ök. út - 8117. j. 

ök. út) 
28/131 50/40 90/70 

 

A közvetlen hatásterület környezete, védendő létesítményeit a Zajvédelmi melléklet ZH1-5. ábráin 

szemléltetjük. 

Kapcsolódó utak hatásterülete 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a tervezett létesítmény hatásával érintett terület (vizsgált 

terület) azon része tekinthető a kapcsolódó utak hatásterületének, amelyen a tervezett 

létesítményhez kapcsolódó járműforgalom járulékos zajterhelést vagy zajterhelés változást okoz. 

Ilyen útszakasz jelen esetben a 8106. j. ök. út, a 8111. j. ők. út, a 8117. j. ök. út, illetve a 81108. 

j. bekötő út. 

Építési szállítás hatásterülete 

Az építési szállítás zajvédelmi hatásterületére vonatkozóan a 284/2007. Kr. 7. §-ában 

meghatározottak, valamint a vizsgálati dokumentáció 5.8.5 fejezetben foglaltak alapján az alábbi 

megállapítások tehetőek. 
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Az építési szállítás zajvédelmi hatásterülete az anyagnyerő és aszfaltkeverő telepekig tart. A 

szállítás a tervezési területet az 1. sz. főút – 8101. j. ök út – 8106. j. ök. utakon, valamint az M7 

autópálya – 8104. j. ök. út – 8106. j. ök. utakon tudja megközelíteni. 

Tárgyi megközelítő utak környezetében a szállítási és fuvarozási tevékenység várhatóan nem okoz 

3 dB-nél nagyobb mértékű járulékos zajterhelés változást. 

A szállítási útvonalat a kivitelezőnek úgy kell megválasztania, hogy a lehető legkisebb út- és egyéb 

környezeti károk keletkezzenek. 

 A jelenlegi helyzet értékelése 

A tervezési területre, ill. annak hatásterületébe eső védendő épületek jelenlegi zajimmisszióját 

számítással állapítottuk meg. 

Közvetlen hatásterület 

A közvetlen hatásterület esetében a tervezett összekötőút környezetét, és a legközelebbi lakó-, 

védendő épületek jelenlegi állapotát vizsgáltuk. A tervezett összekötő út tervezési területének 

közvetlen környezetében védendő épület, illetve terület nem található. 

Közvetett hatásterület 

A közvetett hatásterület esetében a forgalom változással érintett útszakaszok környezetét, és a 

legközelebbi lakóépületek jelenlegi állapotát vizsgáltuk számításos módszerrel. A védendő épületek 

kb. 7-17 méteres távolságban helyezkednek el. 

5.8.3. táblázat Jelenlegi közúti zajterhelési állapot közvetett hatásterületen 

Vizsgálati pontok Szint 

Jelenlegi 

zajterhelés 

LAM’kö [dB] 

Határérték [dB] 
Túllépés 

mértéke [dB] 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

Etyek Kossuth L. utca 79. 

(8106. j. ök út – 17 m) 
Fsz 60,4 53,4 60 50 0,4 3,4 

Biatorbágy Nagy utca 1. 

(8104. j. ök út – 7 m) 
Fsz 67,9 60,9 65 55 2,9 5,9 

Gyúró Bicskei út 60. 
(81108. j. bekötőút – 16 m) 

Fsz 55,7 48,7 60 50 - - 

Vál Rákóczi utca 67. 
(8111. j. ök út – 13 m) 

Fsz 61,2 54,1 60 50 1,2 4,1 

Kajászó Rákóczi utca 24. 

(8111. j. ök út – 13 m) 
Fsz 61,2 54,1 60 50 1,2 4,1 

Vereb Fő út 99.  

(8117 j. ök út – 7 m) 
Fsz 61,2 54,2 60 50 1,2 4,2 

Pázmánd Fő utca 2. 

(8117 j. ök út – 11 m) 
Fsz 58,3 51,3 60 50 - 1,3 

 

A jelenlegi, zajtérképezéssel meghatározott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–

EüM együttes rendelet szerinti határértékekkel összehasonlítva megállapítható, hogy a közúti 

zajterhelés a közvetett hatásterület környezetében falusias lakóterületi lakóépületeknél nappal 0,4 

-1,2 dB-el és éjjel 1,3-4,1 dB-el lépi túl az előírt határértéket. Kivétel ez alól a 8104. j. ök. út 

Biatorbágy területén, ahol településközponti vegyes területen a túllépés mértéke nappal 2,9 dB-el, 

éjjel 5,9 dB.  
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 Az építés hatásai 

Az építési munkáknál az alábbi források eredményeznek környezeti zajszennyezést: 

 építési technológia 

 munkagépek  

 rakodási művelet. 

 szállítási forgalom. 

Az immissziós értékek betartása függ 

 a helyszíni viszonyoktól, 

 az építési eljáráshoz szükséges gépek és berendezések zajteljesítmény szintjétől, 

 gépek, berendezések működési területétől, idejétől, 

 technológiai sorrendtől, stb. 

A közvetlen hatásterületet érintő építés körülményeiről, technológiájáról, az alkalmazni kívánt 

gépekről az 5.8.4. táblázat ad tájékoztatást. Mivel a kivitelező még nem ismert, a táblázatban 

megadottaknál pontosabb technológiai és műszaki leírás nem áll rendelkezésre.  

A tervezett közműkiváltás munkafolyamatai a dokumentációban vizsgált munkafolyamatoknál 

jelentősen kedvezőbb zajterhelési értékekkel rendelkeznek, így azok külön vizsgálata nem 

szükséges zajvédelmi szempontból. Amennyiben a munkaszervezési folyamatok lehetővé teszik, a 

közműkiváltást egyszerre végzik a földmunka folyamatokkal, így az többletterhelést nem fog 

okozni. 

Az építés során alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsátását, illetve az építési munkától 

származó környezeti zajterhelést irodalmi adatok, illetve a korábban elvégzett zajmérések alapján 

becsüljük. 

5.8.4. táblázat: Egyes építőipari gépek zajszint adatai 

Földmunkák (útépítés) 

Géptípus 
Munkaidő 

(h) 

elhaladás d= 7,5 m 
L

AW
 

(dB) Leq (dB) 
SEL 

(dB) 
tmin (sec) 

Kotrógép mélyásó szerelékkel 8 69,9 90,7 2 95,4 

Liebherr-541 homlokrakodó 8 74,1 90,7 0,46 99,6 

Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 95,8 2,04 100,4 

Tátra billenős tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8 

Tátra billenős tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8 

 

Pályaszerkezet építés (útépítés) 

Géptípus 
Munkaidő 

(h) 

elhaladás d= 7,5 m 
L

AW
 

(dB) Leq (dB) 
SEL 

(dB) 
tmin (sec) 

Liebherr-541 homlokrakodó 8 74,1 90,7 0,46 99,6 

Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 95,8 2,04 100,4 

F-105 A gréder 5 75 92,2 0,52 100,5 
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Géptípus 
Munkaidő 

(h) 

elhaladás d= 7,5 m 
L

AW
 

(dB) Leq (dB) 
SEL 

(dB) 
tmin (sec) 

Tátra billenős tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8 

Tátra billenős tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8 

 

A táblázatban közölt munkagépek és szállítójárművek építési fázisonként és azon belül egy-egy 

munkafolyamat során a kiterjedt felvonulási területen többnyire különböző helyszínen és nem 

azonos időben üzemelnek. 

A teljes építés tervezett időtartama 1 hónaptól 1 év időn belül várhatóan, ezen belül az egyes, 

zajvédelmi szempontból figyelembe vett építési fázisok tervezett időtartama 1 hónap vagy annál 

kevesebb időn belül várható. Az építés főbb zajos munkafázisai: földmunkák, pályaszerkezet építés. 

A zajterhelés az bontó, építő, szállító, rakodógépek mozgásából ered.  

besorolásúak. E mellett a beruházási terület környezetében kertvárosias, mezőgazdasági 

A tervezett építmény közvetlen környezetében túlnyomórészt falusias és kertvárosias lakóövezet, 

illetve mezőgazdasági területek találhatóak. A legközelebbi lakóépület 120 m-re található. 

Az építés időtartamára vonatkozó határértékek a fenti építési fázisokban a védendő területek 

irányában az alábbiak: 

 falusias lakóterületeken a védendő épületeknél 1 hónaptól 1 évig tartó munka esetén: 60/45 

dB (nappal/éjjel), 

 gazdasági területen a védendő épületeknél 1 hónaptól 1 évig tartó munka esetén: 70/55 

dB (nappal/éjjel). 

Az építkezés során az 5.8.4. táblázat közölt zajparaméterekkel számítottuk a védendő épületek 

előtt várható zajterhelést az alábbiak szerint: 

5.8.5. táblázat Az egyes munkafolyamatoktól a legközelebbi lakóterületeken keletkező 

zajterhelés nappal 

Munkafolyamatok 

Napi 
működési 

idő 

LAW, 
nappal 

Gyúró Bicskei út 29. 

Hrsz. 307/1 (40 m) 
Túllépés Határérték 

(óra) (dB) (dB) (dB) (dB) 

Földmunkák 8 109,2 66,2 6,2 60 

Pályaszerkezet 
építés 

8 109,6 66,6 6,6 60 

Munkafolyamatok 

Napi 
működési 

idő 

LAW, 
nappal 

Vál Szent Mihály Major 
Lelkigyakorlatos Ház 

Hrsz. 05/44 (110 m) 

Túllépés Határérték 

(óra) (dB) (dB) (dB) (dB) 

Földmunkák 8 109,2 57,4 - 70 

Pályaszerkezet 

építés 
8 109,6 57,8 - 70 

Munkafolyamatok 

Napi 
működési 

idő 

LAW, 
nappal 

Etyek Hrsz. 066/45 

 (208 m) 
Túllépés Határérték 

(óra) (dB) (dB) (dB) (dB) 
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Munkafolyamatok 

Napi 
működési 

idő 

LAW, 

nappal 

Gyúró Bicskei út 29. 

Hrsz. 307/1 (40 m) 
Túllépés Határérték 

(óra) (dB) (dB) (dB) (dB) 

Földmunkák 8 109,2 51,8 - 70 

Pályaszerkezet 
építés 

8 109,6 52,2 - 70 

 

Éjszakai munkavégzés nem tervezett. 

Az építési munka a távolság figyelembevételével úgy becsülhető, hogy a fentiekben közölt, becsült 

működési és zajparaméterek megtartásával a védendő területek túlnyomó részén nem okoz 

határérték feletti zajterhelést a legközelebbi védendő épületeknél, hatása elviselhető. Kivételt 

képeznek ez alól a gyúrói bekötőúthoz közeli – üzemelési szempontból a közvetett hatásterületén 

található – Bicskei út lakóházak, ahol határérték feletti zajterhelés várható az építkezés során. Itt 

az időszakosan jelentkező túllépés miatt határérték túllépési kérelem benyújtását javasoljuk az 

építés megkezdése előtt. 

A várható zajterhelés értékelése alapján az alábbi zajvédelmi intézkedéseket javasoljuk: 

Első közelítésben megvizsgáltuk az építési terület mentén mobil zajvédő falak elhelyezésének 

lehetőségét. Ez munkavédelmi, balesetbiztonsági szempontok, valamint a helyi adottságok és a 

hosszú, keskeny munkaterület miatt elvetésre került.  

Második közelítés: a munkavégzés idejére vonatkozóan törekedni kell az építési munkák idejének 

minimalizálására a Bicskei út térségében. Éjszakai munkavégzés és szállítás nem javasolt. 

Harmadik közelítésben az építés alatti zajterhelési határértékek alóli felmentés lehetőségét 

vizsgáltuk meg. 

Az építkezésre a kiviteli terv szintjén, az organizációs terv ismeretében kell zajvédelmi tervet 

készíteni, a kedvezőtlen hatások minimális értéken tartása, ill. a határértékek betartása érdekében. 

Az építési tervvel együtt zajvédelmi tervet kell készíteni. A megadott immissziós értékek betartása 

függ: 

 a helyszíni viszonyoktól, 

 az építési eljáráshoz szükséges gépek és berendezések  

 zajteljesítmény szintjétől, 

 gépek, berendezések működési területétől, idejétől, 

 technológiai sorrendtől, stb. 

Az építési zaj csökkentésére az alábbi lehetőségek vannak: 

 kisebb zajteljesítményű gépek, berendezések alkalmazása, 

 a keletkező zaj terjedésének korlátozása, 

 szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy az a meglévő autópályát, főúthálózatot vegye 

igénybe, és minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen környezetet, 

 zajszegény építési technológia és eljárás választása. 

Az építésre vonatkozó jelenleg még tájékoztató jellegű adatok későbbi pontosítását követően, 

valamint a számítások pontosítása után minősíthető az építkezés zajhatása, valamint határozhatók 

meg az esetleg szükséges zajvédelmi intézkedések. 
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Szállítás 

Az építkezéstől származó zajterhelést a fentiek mellett még az anyagszállító gépjárművek 

elhaladása fog jelenteni. A szállítási útvonalak adottak, az esetek túlnyomó részében a meglévő és 

az épülő útpálya nyomvonala, valamint az azokra rákötő földutak. 

A tehergépjárművek az épülő összekötőutat meglévő 1. sz. főút – 8101. j. ök út – 8106. j. ök. 

utak, valamint az M7 autópálya – 8104. j. ök. út – 8106. j. ök. útvonalon tudják megközelíteni. A 

meglévő utak mentén az érintett településeken túlnyomórészt falusias, kisvárosias lakóterületek 

találhatóak, illetve mezőgazdasági területek. 

A különböző (töltésanyag, burkolatanyag) szállítási tevékenységek az építkezés különböző 

szakaszaiban folynak, így egyidejűleg csak egyfajta szállítási tevékenység terhelő hatása 

jelentkezik.  

A szállítások szervezése során megoldható, hogy a töltésanyagot beszállító járművek 

visszfuvarként szállítsák a bevágásból kitermelt anyagot, így utóbbinak a szállítása külön környezeti 

terhelésként nem jelentkezik.  

A 8111. j. ök. út, 8117. j. ök. út és 81108. bekötő utakat a közeli beépítés miatt nem javasolt 

szállítási útvonalként kijelölni. 

Korábbi tapasztalataink szerint a kivitelezés ütemezésétől függően a tervezési területre mintegy 8-

10 tgk/óra szállítás fog történni. 

A szállítási útvonalak települési zajtól védendő területeket a szállítási célterületeknek megfelelően 

közvetlenül nem érintenek, így az ilyen helyeken az építési szállításból származóan a tágabb térség 

védendő létesítményeinek környezetében zajterhelés változásról, ill. növekedésről nem 

beszélhetünk. 

Lakott belterületet az előzőekben ismertetettek szerint előre láthatóan az út bevágások anyagának 

elszállításakor érinthet szállítási forgalom a nappali időszakban 1-3 dB többlet zajterhelést jelent. 

 A létesítmény üzemelése és üzemeltetése során várható 

hatások 

A távlati állapotban várható zajterhelés értékeit a távlati 2036. évre vonatkozó forgalmi adatok 

alapján a tervezett út paraméterei, megengedett sebesség, beépítési változtatások stb. 

figyelembevételével számítással állapítottuk meg. 

A tervezett közműkiváltás megvalósítása az üzemelés során jelentkező zajterhelési értékeket nem 

befolyásolja, így ennek külön vizsgálata nem szükséges. 

Közvetlen hatásterület 

Közvetlen hatásterület alatt a tervezett összekötő út környezetében lévő védendő lakóterületeket 

és lakóépületeket értjük. 

A távlati állapotban várható zajterhelést zajtérképes formában az éjszakai időszakra vonatkozóan, 

az immissziós pontok helyének jelölésével, a Zajvédelmi melléklet ZT1-5. ábrái szemléltetik. 

A számítással meghatározott zajterhelés értékelése a közvetlen hatásterületre: 
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5.8.6. táblázat: Távlati közúti zajterhelési állapot 

Vizsgálati pontok Szint 

Távlati 

zajterhelés 

LAM’kö [dB] 

Határérték [dB] 
Túllépés 

mértéke [dB] 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

Etyek, Hrsz.: 066/3 Tervezett 

kertvásorias lakóövezet 

Fsz. 

32,6 25,6 
60 50 - - 

Etyek, Hrsz.: 066/45 Fsz. 42,9 35,9 60 50 - - 

Etyek, Hrsz.: 1538 Fsz. 32,1 25,1 60 50 - - 

Gyúró, Hrsz.: 306/17 Fsz. 38,2 31,2 60 50 - - 

Gyúró, Hrsz.: 645 Fsz. 42,1 35,1 60 50 - - 

Gyúró, Temetősor utca 47. Fsz. 38,2 31,2 60 50 - - 

Vál, Arany János utca 83. Fsz. 39,2 32,1 60 50 - - 

Vál, Szent Mihály Major 
Lelkigyakorlatos ház 

Fsz. 

50,7 43,7 
60 50 - - 

Vál, Tabán utca 13. Fsz. 37,1 30,0 60 50 - - 

Vereb, Hrsz.: 091/2 Fsz. 42,1 35,0 60 50 - - 

 

A lakóterületek, a lakóépületek környezetében sem nappal, sem éjjel nem lépi túl az 

előírt határértéket a közúti közlekedéstől származó zajterhelés. Zajvédelmi intézkedés 

nem szükséges. 

Közvetett hatásterület 

Közvetett hatásterület esetében az összekötő út megvalósulása esetén a forgalomváltozással 

érintett útszakaszok környezetének vizsgálatát értjük. A védendő épületek kb. 7-17 méteres 

távolságban helyezkednek el. 

5.8.7. táblázat Távlati közúti zajterhelési állapot közvetett hatásterületen 

Vizsgálati pontok Szint 

Távlati 

zajterhelés 

LAM’kö [dB] 

Határérték [dB] 
Túllépés 

mértéke [dB] 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

Etyek Kossuth L. utca 79. 

(8106. j. ök út – 17 m) 
Fsz 58,3 51,4 60,4* 53,4* - - 

Biatorbágy Nagy utca 1. 

(8104. j. ök út – 7 m) 
Fsz 66,6 59,6 67,9* 60,9* - - 

Gyúró Bicskei út 60. 
(81108. j. bekötőút – 16 m) 

Fsz 55,7 48,7 60 50 - - 

Vál Rákóczi utca 67. 
(8111. j. ök út – 13 m) 

Fsz 62,0 55,1 61,2* 54,1* 0,8 1,0 
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Vizsgálati pontok Szint 

Távlati 

zajterhelés 

LAM’kö [dB] 

Határérték [dB] 
Túllépés 

mértéke [dB] 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

Kajászó Rákóczi utca 24. 

(8111. j. ök út – 13 m) 
Fsz 61,6 54,6 61,2* 54,1* 0,4 0,5 

Vereb Fő út 99.  

(8117 j. ök út – 7 m) 
Fsz 62,5 55,5 61,2* 54,2* 1,3 1,3 

Pázmánd Fő utca 2. 

(8117 j. ök út – 11 m) 
Fsz 59,7 52,8 60 51,3* - 1,5 

 

A távlati állapotban a zajtérképezéssel meghatározott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) 

sz. KvVM–EüM együttes rendelet szerint az előírt határértéket, illetve több védendő épület esetében 

jelenleg határérték túllépés van, ezért a változást megelőző állapotot (*-al jelölve) tekintjük 

követelménynek. 

A 5.8.7. táblázatból látható, hogy 8106. j. ök úton Etyek területén valamint a 8104. j. ök úton 

Biatorbágy területén csökken a zajterhelés. Gyúró területén távlatban sem várható sem nappal 

sem éjjel határérték túllépés. A 8111. j. ök. út környezetében Vál és Kajászó területén valamint a 

8117. j.  ök. úton Vereb és Pázmánd területén a zajterhelés mértéke, a közvetett hatásterületen, 

nappal 0,4-1,3 dB-lel, éjjel 0,5-1,5 dB-lel lépi túl a határértéket. 

A közvetlen és közvetett hatásterület vizsgálata alapján megállapítható, hogy a tervezett 

összekötő út megépülése esetén a közvetett hatásterület egyes részein határérték 

túllépés várható, így zajvédelmi intézkedéseket javaslunk. 

 Javasolt védelmi intézkedések 

Közvetlen hatásterület 

A közvetlen hatásterület lakóterületei, a lakóépületek környezetében sem nappal, sem éjjel nem 

lépi túl az előírt határértéket a közúti közlekedéstől származó zajterhelés. Zajvédelmi intézkedés 

nem szükséges. 

Közvetett hatásterület 

A közvetett hatásterületen az összekötő út megvalósulása esetén jelentkező, a jelenlegi 

zajterhelésnél kevesebb, mint 2 dB-lél magasabb zajterhelés növekedés kis mértékűnek tekinthető.  

A 2 dB hangnyomás növekedés alig érzékelhető az emberi fül számára.  

A 8111. j. és 8117 j. ök. utak környezetében a zajnövekedés elkerülése érdekében első sorban 

éjszakai sebességkorlátozó intézkedések (30 km/ó)  bevezetése javasolt az összekötő utak menti 

lakóterületek övezetében Kajászó, Vál, Pázmánd és Vereb települések területén.  

 Várható állapotváltozások a beruházás elmaradása esetén 

A távlati referencia állapotban várható zajterhelés és értékelése 

Referencia állapot alatt azt a 2036. évben kialakuló helyzetet értjük, ami akkor jönne létre, ha a 

tervezett fejlesztések nem valósulnak meg. A távlati állapotra várható zajterhelést a meglévő 

környező utak hatásterületére határoztuk meg. 

A megközelítő utak hatásterületén a távlati referencia zajterhelést belterületekre vonatkozóan 

az alábbi táblázat mutatja be. 
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5.8.8. táblázat Kapcsolódó utak zaj emmisszió változása a beruházás elmaradása esetén 

ÚTSZAKASZ (SZELVÉNY) 

Zajterhelés 
(7,5m) 

Jelenleg 

2021 

Távlat 
nélküle 
(7,5m) 

2036 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

(dB) (dB) (dB) (dB) 

8104. j. ök. út, Biatorbágy település 67,4 60,4 65,6 58,6 

8106. j. ök. út (Tervezett ök. út - Etyek település) 65,7 58,7 63,8 56,8 

81108. j. bekötő út (Tervezett ök. út - Gyúró település)  60,6 53,6 61,4 54,4 

8111. j. összekötő út (Kajászó település - Vál település) 64,8 57,7 65,2 58,2 

8117. j. ök. út (Pázmánd település - Vereb település) 60,8 53,8 61,4 54,3 

 

Biatorbágy területén a 8104. j. ök. úton, valamint Egyek területén a 8106. j. ök. úton a tervezett 

összekötő út megvalósulása nélkül is csökkenne a zajterhelés, ennek oka a tervezett 8106. j. 

összekötő utat az 1.sz.főúttal összekapcsoló tervezett út megvalósulása, melyet a vizsgálat során 

– távlat és referencia – figyelembe vettünk. 

A többi vizsgált útszakaszon a zajterhelés növekedését a természetes forgalomnövekedés 

eredményezi. 

A tervezett összekötő út hatásterületén (megközelítő utak hatásterülete) a számítások szerint a 

zajvédelmi szempontból a táblázat adatai alapján megállapítható, hogy referencia állapotban a fent 

említett két útszakaszon zajszint csökkenésre, a többi szakaszon nappal és éjjel jellemzően 0,4 – 

0,8 dB zajszint növekedésre kell számítani.  

 Monitoring pontok kijelölése 

A környezet állapotának rögzítésére és folyamatos figyelemmel kísérésére az alábbi helyeken 

javasolunk monitor pontokat felállítani:  

MZ1.: Gyúró Bicskei út 29. Hrsz. 307/1 (40 m) 

Mérések ideje: 

 Alapállapot mérés: építés megkezdése előtt 

 Építés alatt: A legnagyobb zajhatással járó munkafolyamat alatt/legnagyobb szállítási kapacitás mellett. 

 Üzembe helyezés után: Üzembe helyezést követően 

Mérendő értékek: Mértékadó egyenértékű A-hangnyomásszint nappalra és éjszakára. 

Minden esetben szükséges a forgalmi adatok rögzítése is. 

A méréseket a kijelölt mérőpontok közelében szükséges elvégezni, ahol a mérések elvégzéséhez a 

szükséges feltételek fennállnak. 

Határértéknek való megfelelőség vizsgálatát a 27/2008. (XII. 03.) sz. KvVM – EüM rendelet 

mellékletei szerint kell végezni. 
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 REZGÉSVÉDELEM 

 Rezgésforrások bemutatása 

A rezgésforrások megegyeznek a zajvédelmi fejezetben bemutatottakkal. 

 Rezgésvédelmi követelmények 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet 8. § szerint, a környezeti rezgésforrás hatásterülete az a terület, ahol a forrástól származó 

környezeti rezgés – külön jogszabályban meghatározott – rezgésterhelés-növekedést okoz. 

A közúti forgalomtól eredő rezgésterhelés a talajban való terjedési feltételektől függően néhány tíz 

méter távolságban olyan mértékben csillapodik, hogy a rezgésterhelés változás hibahatáron belüli 

mértékben válik kimutathatóvá. Ennek megfelelően azt lehet kijelenteni, hogy a rezgésvédelmi 

hatásterület minden esetben közel az út nyomvonalához, a zajvédelmi hatásterületen belül 

határolható le. 

A környezeti rezgésekre vonatkozó határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes 

rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. Az épületekben a rezgés súlyozott egyenértékű gyorsulása 

nem haladhatja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet szerinti határértéket, 

azaz nappal AM = 10 mm/s2, éjjel AM = 5 mm/s2 ill. a maximális Amax=200 mm/s2 értéket. A 

vonatkozó rezgésterhelési határértékek <5 m távolságon belül teljesülnek. 

 Jelenlegi rezgésterhelés bemutatása 

Jelenleg a tervezési területen, illetőleg annak környezetében épületekben a rezgésterhelés nem 

haladja meg a vonatkozó határértékeket, sok éves tapasztalat alapján a rezgésforrás és a védendő 

épületek közötti kellő távolságból adódóan. 

 Építés alatti rezgésterhelés 

A rezgésből eredő károkkal a lakóépületek távolsága miatt nem kell számolni.  

A tervezett közműkiváltás munkafolyamatai a dokumentációban vizsgált munkafolyamatoknál 

jelentősen kedvezőbb rezgésterhelési értékekkel rendelkeznek, így azok külön vizsgálata nem 

szükséges rezgésvédelmi szempontból. 

 A létesítmény üzemelése és üzemeltetése során várható 

hatások 

A tervezett összekötő út a meglévő épületek rezgésterhelése szempontjából nem jelent lényeges 

változást.  

A tervezett közműkiváltás megvalósítása az üzemelés során jelentkező rezgésterhelési értékeket 

nem befolyásolja, így ennek külön vizsgálata nem szükséges. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az új összekötő út hatására a meglévő épületekben nem 

kell kimutatható mértékű rezgésterhelés növekedésre számítani, a rezgés súlyozott egyenértékű 

gyorsulása továbbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet szerinti 

határértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s2, éjjel AM = 5 mm/s2 ill. a maximális Amax=200 mm/s2 

értéket. A 8111. j. és 8117 j. ök. utak környezetében várhatóan nőni fog a rezgés mértéke, a 

növekvő forgalom miatt, de ennek ellenére nem kell határérték feletti rezgésterhelésre számítani. 
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 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

 Jogszabályi háttér 

Hulladékgazdálkodási szempontból a következő jogszabályok előírásainak betartása szükséges: 

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

 2012. CLXXXV. törvény a hulladékról (továbbiakban Ht.) - az európai parlamenti és 

tanácsi irányelvnek való jogharmonizációt figyelembe véve, 

 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 

 225/2015. (VIII.7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól 

 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, 

 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 

 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről, 

 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 

feltételeiről, 

 Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (www.okir.hu) 

A fejezet készítése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és 

az 1995. évi LIII. törvény elveit figyelembe véve tettük meg javaslatainkat: 

 elővigyázatosság elve 

A hulladékok gyűjtése, kezelése esetén, illetve a kockázat valós mértékének ismerete hiányában 

úgy kell eljárni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak kockázattal lennének. A hulladékkeletkezés 

csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására 

törekedve kell a tevékenységet végezni. 

 megelőzés elve 

A leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén 

az elérhető legjobb technika alkalmazásával törekedni kell arra, hogy hulladék keletkezését 

megelőzzük, minimalizáljuk.  

 az újrahasználat és az újrahasználatra előkészítés elve 

A hulladékképződés megelőzése érdekében a termékek újrahasználatát, javítását, újratöltését, a 

hulladék újrahasználatra előkészítését, az ujrahasználati és javító hálózatok kiépítését jogi, 

gazdasági s műszaki eszközökkel, valamint az anyag vagy tárgy beszerzésére vonatkozó 

kritériumok és számszerűsített célok kitűzésével kell elősegíteni. 

 Közelség elve 

Biztosítani kell, hogy a Ht. 3. § d) pontja alapján, hogy a 3. § c) pont szerinti hálózat lehetővé 

tegye a hulladék egyik legközelebbi, a célnak megfelelő hulladékgazdálkodási létesítményben és 

a leginkább alkalmas módszerek, valamint technológiák segítségével történő hasznosítását vagy 

ártalmatlanítását, figyelembe véve a környezeti adottságokat, a környezeti és gazdasági 

hatékonyságot, az elérhető legjobb technikát, valamint az adott hulladék különleges kezelési 

igényét. 

 A szennyező fizet elve 

http://www.okir.hu/
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A hulladéktermelő, a hulladékbirtokos vagy a hulladékká vált termek gyártója felelős a hulladék 

kezeléséért, a hulladékgazdálkodás költségeinek megfizetéséért. 

 A biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elve 

Elő kell segíteni a biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtését és hasznosítását annak 

érdekében, hogy a hasznosítás után a természetes szervesanyag-körforgásba minél nagyobb 

tisztaságú anyag kerülhessen vissza, valamint a hulladéklerakókon lerakásra kerülő települési 

hulladék biológiailag lebomló tartalma csökkenjen. 

 

 Hatásterület 

Közvetlen hatásterület 

Közvetlen hatásterület hulladék szempontjából a fejlesztési terület, amelyen a hulladék keletkezik, 

gyűjtésre kerül. Ugyancsak a közvetlen hatásterület része a kivitelezés által ideiglenesen igénybe 

vett felvonulási terület, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gyűjtése szükségessé válhat. 

Közvetett hatásterület 

Hulladékgazdálkodási szempontból a beruházás közvetett hatásterületéhez tartozik az a térség, 

amely az építésből származó, és az üzemelés időszakában keletkező hulladékokat befogadja, illetve 

a kapcsolódó szállítási útvonalak. 

 Jelenlegi környezetben fellelhető hulladék 

A beruházás tervezett helyszínén hulladék előfordulásával alapállapotban nem számolunk. A 

tervezett beruházás hulladéklerakó telepet, vagy felhagyott, illetve rehabilitált hulladéklerakó 

területét nem érinti. 

 Kivitelezési munkálatok során várhatóan keletkező 

hulladék 

A tervezett beruházás építési-kivitelezési munkálatai (beleértve az anyagnyerő helyeket) során 

nem veszélyes, veszélyes és kommunális hulladékok keletkezésével kell számolni, a teljes 

beruházási időszakban, a munkák ütemezésének megfelelően.  

Tekintettel arra, hogy a kivitelező, valamint annak technológiája még nem ismert, a tervezés 

jelenlegi fázisában a keletkező hulladékok mennyisége nem becsülhető.  

Az építéshez szükséges töltőanyagok nyerésére szolgáló anyagnyerő-helyek kijelölését, a 

töltőanyagok deponálási helyeit, a szállítási útvonalakat az illetékes környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósággal a tevékenység megkezdése előtt természetvédelmi szempontból 

véleményeztetni, ha szükséges engedélyeztetni kell. 

A kivitelezés alatti hulladékok gyűjtésére, szállítására, átadására, nyilvántartására vonatkozókat a 

Kiviteli Tervben részletesen szabályozni kell, annak betartását a beruházás ideje alatt ellenőrizni 

kell. 

Az építési munkálatok során a hulladékok jogszabály szerinti gyűjtésére a felvonulási (organizációs) 

területen kerül sor, munkahelyi gyűjtőhelyen. A megvalósítás során a területek igénybevételét a 

lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni. 

A tervezett nyomvonal térségében fekvő Natura 2000 területeken, illetve belvízveszélyes 

területeken még időlegesen sem alakítható ki építési, felvonulási terület, törmelék, építési anyagok 

és eszközök tárolására használt lerakat vagy depónia, illetve nem létesíthető anyagnyerő-hely.  
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A kivitelezés során a keresztező vízfolyások, vizes élőhelyek védelme, haváriás szennyeződésének 

elkerülése érdekében a vízfolyások, vizes élőhelyek közelében (100 méteres körzeten belül) 

semmilyen típusú építési, felvonulási terület, tároló hely vagy depónia nem létesíthető. 

A keletkező hulladékok főbb csoportjai a következők:  

 építőanyag (cement, beton, tégla, stb.) törmelék, hulladék, 

 tömítő-, szigetelőanyag hulladék, 

 bitumen hulladék, 

 festékek, lakkok és egyéb bevonó, korrózióvédő anyagok hulladékai, 

 szennyezett hígító és oldószerek, 

 fémhulladék (vas, acél), 

 fahulladékok, 

 papírhulladékok, 

 műanyag hulladékok, 

 olaj- és olajos hulladékok, 

 egyéb hulladékok. 

 

A beruházási területen dolgozók létszámától függően kommunális hulladék folyamatosan 

keletkezik. 

A keletkező hulladékok jelentős része nem veszélyes építési-bontási hulladék. 

Az építés során keletkező hulladékok alcsoportszám azonosító kód szerint: 

Megnevezés Azonosító kód 

Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai (veszélyes hulladékok) 

Hidraulika olaj hulladékok 13 01 

Motor, hajtómű és kenőolaj hulladékok 13 02 

Folyékony üzemanyag hulladékai 13 07 

Hulladékká vált csomagoló anyagok 

Csomagolási hulladékok 15 01 

Szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat 15 02 03 

Építési és bontási hulladékok 

Beton, tégla, cserép, kerámia 17 01 

Fa, üveg, műanyag 17 02 

Bitumen keverékek 17 03 02 

Föld, kövek 17 05 04 

Kevert építkezési és bontási hulladékok 17 09 04 

Települési hulladékok 

Kerti és parkokból származó hulladékok 02 02 

Úttisztításból származó hulladékok 20 03 03 
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5.10.1. táblázat: A tervezett útszakasz építése során az alábbi azonosító kóddal 

rendelkező hulladékok képződhetnek 

Azonosító 
kód 

Megnevezés 

13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok 

15 01 04 fém csomagolási hulladékok 

15 02 03 
abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 

02 02-től 

17 01 01 beton 

17 02 01 fa 

17 02 03 műanyag 

17 03 02 bitumen keverék, amelyek különböznek a 17 03 01-től 

17 04 02 alumínium 

17 04 05 építési és bontási hulladék, vas és acél 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 

17 09 04 
építési és bontási hulladék, kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek 
különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól 

20 02 01 biológiailag lebomló hulladékok 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 

20 03 03 úttisztításból származó hulladék 

 

A fenti hulladékok keletkezése az alkalmazandó kivitelezési technológiáktól függően a teljes 

beruházási időszakban, a munkák ütemezésének megfelelően várható.  

Bontási hulladékot eredményez a nyomvonalkeresztezés, illetve a csatlakozási pontok 

kialakítása. 

Az építés során kitermelt, nem szennyezett talaj akkor nem tekinthető hulladéknak, ha az a 

kitermelés helyszínén természetes állapotában az adott építési tevékenységhez felhasználásra 

kerül.  

Amennyiben ezen kitermelt bontott anyagok és talaj nem az építés helyszínén kerül felhasználásra, 

hanem azt az építés helyszínéről elszállítják, hulladéknak minősül, be kell sorolni a 

hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. 

A Ht. 2. § (4) bekezdés alapján a nem a kitermelés helyszínén felhasznált kitermelt szennyezetlen 

talajt abban az esetben lehet mellékterméknek tekinteni, amennyiben együttesen teljesülnek a Ht. 

8. § a)-e) pontjaiban rögzített feltételek vagy az hulladékként hasznosításon esik át és a hulladék 

státusz megszűnésére vonatkozóan teljesülnek a Ht. 9. és 10. §-ában rögzített feltételek.  

A kitermelt talaj felesleg az önkormányzat által kijelölt helyen kizárólag abban az esetben 

rakható le, amennyiben az a Ht. 8. §-a szerint mellékterméknek tekinthető, egyebekben kizárólag 

arra végleges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevőnek adható át. 

A keletkező, 17-es főcsoportba tartozó hulladékok nem tekinthetők veszélyes hulladéknak, ezért 

elhelyezhetők az érintett településekhez legközelebbi hulladéklerakóban, a közelség elvét és a 

gazdaságosság elvét betartva, minden esetben a hulladék hasznosítással történő kezelési módját 

előnyben részesítve. 
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A kivitelezés során keletkező inert hulladékok - mivel jelentős fizikai kémiai és biológiai 

átalakuláson nem mennek át - válogatási, aprítási, darálási műveleteket követően felhasználásra 

kerülhetnek utak, földutak útalapjainak építéséhez és szilárdításához, új aszfaltkeverékekhez 

adalékanyagként, betonadalék anyagként, töltőanyagként. Inert hulladéklerakóba történő 

szállításuk csak abban az esetben indokolt, amennyiben anyagában történő hasznosításra nincs 

mód. 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

191/2009. Korm. rendelet) 12. § (2) bek. c) pontja alapján a vállalkozó kivitelező feladatai között 

szerepel egyebek mellett az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék 

mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban. A 191/2009. Korm. 

rendelet) 12. § (5) bekezdés szerint a vállalkozó kivitelező a saját elektronikus építési naplójának 

a vezetésével megbízhatja a felelős műszaki vezetőjét.  

A 191/2009. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés i) pontja alapján a felelős műszaki vezetőnek 

kötelessége az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján az 

említett rendelet 5. melléklet szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő 

átadása. 

A 191/2009. Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdés h) pontja szerint a kivitelezési szerződésnek 

tartalmaznia kell az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező 

kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezését. 

Ha a keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja a 45/2004. (VII. 26.) BM-

KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletben foglalt mennyiségi küszöbértéket, az építtető 

köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot - a hulladék további könnyebb hasznosíthatósága 

érdekében - a többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a 

hulladékot a kezelőnek át nem adja. 

Amennyiben a kivitelezés során keletkező hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletének l. számú melléklet szerinti táblázatban közölt 

mennyiségi küszöbértéket, az építtető mentesül a 8-11. §-ban foglalt kötelezettségek alól. 

Az építési munkák során veszélyes hulladékok elsősorban a gépek berendezések üzemeléséhez 

kapcsolódóan, illetve a karbantartási tevékenységekből, valamint havária esetén keletkezhetnek 

(pl. festékes göngyöleg, felületkezelő anyagok maradványai, olajtartalmú hulladékok stb.). A 

veszélyes hulladékok a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, 2. sz. mellékletében (*)-gal megjelölt 

hulladékok, melyek esetében a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait kell betartani. 

5.10.2. táblázat: A tervezett beruházás kivitelezése során az alábbi azonosító kóddal 

rendelkező veszélyes hulladékok fordulhatnak elő 

Azonosító 

kód 
Megnevezés 

15 02 02*  
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok 
(ide értve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), 
törlőkendők, védőruházat  

15 01 10*  
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal 
szennyezett csomagolási hulladékok  

13 02 08*  Egyéb motor-, hajtómű és kenőolajok  

17 05 03*  Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek  

17 09 03*  
Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék 
(ideértve a kevert hulladékot is)  
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Kommunális hulladék keletkezésére elsősorban az építési fázisban kell számítani. Mennyiségük 

jelenlegi tervezési fázisban nem becsülhető, a munkavállalók létszámától függ.  

Szilárd kommunális hulladék a felvonulási terület szociális és irodahelyiségeiben keletkezik. 

Megfelelő gyűjtésről (ideértve a szelektív hulladékgyűjtést is), időszakos elszállításukról 

közműszolgáltató felé gondoskodni kell. A szilárd kommunális hulladék megfelelő gyűjtésére a 

munkaterületen szabványos edényzetek kihelyezése szükséges. A folyékony kommunális hulladék 

gyűjtésére az építési területeken telepített mobil WC-kben kerül sor.  

Hulladékok gyűjtése 

A hulladékok gyűjtése a felvonulási területen kell történjen. A hulladékok gyűjtésére szolgáló 

munkahelyi gyűjtőhelyekkel kapcsolatban figyelembe kell venni az egyes hulladékgazdálkodási 

létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. 

rendelet előírásait. A munkahelyi gyűjtőhely hulladékgazdálkodási engedély, illetve nyilvántartásba 

vétel nélkül üzemeltethető, a hulladék a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető. 

A felvonulási területen a hulladékokat elkülönítetten, gyűjtőedényben, konténerben kell gyűjteni, 

úgy, hogy a hulladék biztonságos gyűjtése lehetővé váljon, figyelembe kell venni, hogy a hulladék 

fajtája, típusa, jellege, mérete, mennyisége és tömege alapján mi biztosítja a környezetszennyezés 

kizárását. 

Olyan telephelyen, ahol több munkahelyi gyűjtőhely is üzemel, a munkahelyi gyűjtőhelyet táblával 

kell jelezni. A táblán a munkahelyi gyűjtőhelyre utaló feliratot úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki 

számára jól látható és olvasható legyen. 

A hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően 

elkülönítetten kell gyűjteni. A gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék 

fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni. 

Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki 

védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer használható, amely a hulladék környezetbe történő 

kikerülését megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.  

A nem veszélyes hulladékok gyűjtőhelyének kialakítása a veszélyes hulladéktól elkülönített kell 

történjen. Burkolatlan gyűjtőhely kialakítása csak nem veszélyes hulladékok gyűjtése során 

engedélyezett, ha a hulladék fizikai, kémiai jellemzőiből adódóan normál időjárási körülmények 

között a környezetre nem jelent kockázatot.  

Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek 

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket a 309/2014. 

(XII. 11.) Korm. rendelet határozza meg.  

A hulladékok nyilvántartását úgy kell vezetni, hogy: 

 a telephelyi hulladékforgalom tételesen nyomon követhető legyen hulladéktípusonként és 

technológiánként, 

 alkalmas legyen az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, a hatósági ellenőrzések 

kiszolgálására. 

 a kiállított szállítójegyek és SZ kísérőjegyek alapján a hulladék sorsa nyomon követhető 

legyen, a bizonylatokat úgy kell kiállítani, hogy tartalmazza a szállítás időpontját, a 

hulladék keletkezésének helyét (településnév, településkód), a hulladék típusának 

megnevezését, azonosító kódját, mennyiségét és halmazállapotát. 

 

A naprakész hulladék nyilvántartás fogalmát sem a Ht., sem a végrehajtási rendelet nem definiálja, 

a naprakész azt jelenti, hogy az adott napon keletkezett veszélyes hulladék mennyiségét és fajtáját 
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be kell jegyezni a hulladék nyilvántartásba (munkahelyi gyűjtőhely esetében) vagy az üzemnaplóba 

(üzemi gyűjtőhely esetében). Nem veszélyes hulladék képződésére vonatkozó napi adatokat heti 

rendszerességgel kell nyilvántartásba venni. 

 

Veszélyes hulladék ill. nem veszélyes hulladék 1 évig tartható üzemi gyűjtőhelyen, továbbá 6 

hónapig munkahelyi gyűjtőhelyen, az 1 év ill. 0,5 év lejárta előtt a hulladékbirtokos köteles a 

hulladék kezeltetéséről és elszállítatásáról gondoskodni, hulladékgazdálkodási engedéllyel 

rendelkező szervezettel. 

 

Hulladékok elszállítása, átadása 

A hulladékok elszállítása, átadása minden esetben engedéllyel rendelkező átvevő telephelyére 

kell történjen, a közelség elvét és a gazdaságosság elvét betartva, minden esetben a hulladék 

hasznosítással történő kezelési módját előnyben részesítve. 

A hulladékok további kezelésre csak az adott típusú hulladékra érvényes hulladékgazdálkodási vagy 

egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek adhatók át, melyről a hulladék 

átadását megelőzően a Kivitelezőnek meg kell győződnie. 

Lehetséges hulladékkezelők a tervezési terület közelében az Elektronikus Hulladékgazdálkodási 

Információs Rendszer alapján is fellelhetők. (Lásd: http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR). 

 Üzemelés során keletkező hulladék 

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. 

Az üzemelési időszakra vonatkozó előírásokat a kezelési tervek fogják tartalmazni. Mind a 

kivitelezési, mind az üzemelési időszak során be kell tartani a vonatkozó jogszabályokban előírt 

eljárásokat és adatszolgáltatási kötelezettségeket. 

Az útszakasz üzemelése során hulladék keletkezik az alábbi tevékenységek során: 

 takarítás, 

o kommunális hulladék elszállítása, 

o elütött állat tetemek eltávolítása; 

 zöldterület gondozása, 

 karbantartás és javítás, 

o a pályatest és az út szerelvényeinek (korlátok, oszlopok) karbantartása, festése, 

mosása; 

o az útfelület javítása (kitermelt aszfalt); 

 esetleges havária során. 

Az üzemelés alatt jellemzően keletkező hulladékok jegyzéke a 72/2013. (VII.27.) VM rendelet 

szerinti kódszámokkal együtt az 5.10.1. és 5.10.2. táblázatokban kerültek ismertetésre. 

Nem veszélyes és kommunális, települési hulladékok gyűjtése, ártalmatlanítása  

A nem hasznosítható veszélyesnek nem minősülő hulladékok a települési szilárd hulladékokhoz 

hasonlóan, illetve azzal együtt kezelendők.  

http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR
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Az illetékes közútkezelő gondoskodik a jelenleg meglévő és a jövőben kiépítésre kerülő közutakon 

keletkező kommunális hulladékok rendszeres összegyűjtéséről és elszállításáról.  

Az említett összegyűjtött hulladékokat a megfelelő jogosultsággal rendelkező hulladéklerakó 

telepekre kell szállítani. 

A veszélyes hulladékok gyűjtése és elszállítása 

Elsősorban a karbantartási tevékenységek során lehet veszélyes hulladékok keletkezésével 

számolni. 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, a környezet szennyezését kizáró módon kell, hogy végezze.  

A keletkező hulladékok mennyisége a tervezés jelen fázisában pontosan nem határozható meg. 

 Kapcsolódó létesítmények 

A tervezett beruházáshoz kapcsolódó közműkiváltások során esetlegesen keletkezhetnek a 17 01 

01 azonosító kóddal jelölt beton, valamint a 17 04 02 azonosító kódú alumínium és a 17 04 05 

azonosító kódú vas és acél hulladékok. A fent részletezett releváns jogszabályokban foglaltak 

betartásával hulladékgazdálkodási szempontból a közműkiváltásokból eredő hatások 

elhanyagolhatónak tekinthetők. 

 A létesítmény felhagyása  

A létesítmény felhagyása nem várható. Az esetleges felhagyás miatti bontási munkák során 

(aszfaltburkolat felmarására, a beton alapok és műtárgyak elbontása), a kivitelezési munkálatokhoz 

hasonló építési-bontási hulladékok keletkezhetnek (azonosító kód 17 01 07 és 17 03 02), amelyek 

a megfelelő jogszabályok betartásával környezetszennyezést nem okozhatnak. Amennyiben a 

létesítmény felhagyása bekövetkezik, úgy kötelező lefolytatni az akkor hatályos jogszabályoknak 

megfelelő engedélyeztetést a bontási tevékenységre vonatkozóan. 

 Javasolt védelmi intézkedések 

A kivitelezés során a kitermelt anyagmennyiség besorolásáról és kezeléséről, elhelyezéséről, illetve 

a keletkező hulladékok részletes kezelési szabályairól a Kiviteli Terv keretén belül kell gondoskodni.  

Az üzemelési időszakra vonatkozó előírásokat a kezelési tervekben javasolt rögzíteni. 

Az építési-bontási munkálatok során kell törekedni a keletkező hulladék mennyiségének 

minimalizálására, a keletkező építési-bontási anyagok kivitelezésen belüli felhasználására, 

hasznosítására. 

A keletkező hulladékot kizárólag engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek lehet átadni, a közelség 

elvét és a gazdaságosság elvét betartva, minden esetben a hulladékhasznosítással történő kezelési 

módját előnyben részesítve.  

A hulladékok elszállítása kijelölt anyagszállítási útvonalakon kell, hogy történjen.  

A kivitelezési munkálatok során keletkező hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes tárolóit, 

valamint a földmunkagépek üzemanyag-tárolóit, a talaj- és felszín alatti vizek szennyezését kizáró 

módon, kármentő edényzetet használva, szigetelőréteggel ellátott, vagy már burkolt felületen 

szükséges elhelyezni.  
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A különböző típusú kommunális hulladékok összegyűjtéséről és elhelyezéséről a kivitelezés alatt 

a Kivitelezőnek, üzemelésnél pedig az illetékes közútkezelőnek kell gondoskodnia. A lerakás a 

megyei, vagy települési önkormányzatok által üzemeltetett szilárd hulladéklerakókba javasolt. 

A letermelt talaj felhasználása a majd készülő Talajvédelmi Terv rendelkezéseinek megfelelően kell, 

hogy történjen. 

Az építés befejeztével az építési területet – beleértve az ideiglenesen használt területeket is – meg 

kell tisztítani a hulladékoktól, építési törmelékektől, felesleges építési anyagoktól és el kell 

szállíttatni azokat. 

Úgy az építés, mint az üzemelési időszak során be kell tartani a vonatkozó jogszabályokban előírt 

eljárásokat és adatszolgáltatási kötelezettségeket. 

Az építés során keletkező inert hulladékokat (veszélyes anyagot nem tartalmazó építési 

törmelék) a legközelebbi - engedéllyel rendelkező - települési inerthulladék-lerakóban szükséges 

elhelyezni. 

Az építés és üzemelés során keletkező települési szilárd hulladékot (kommunális hulladékot) 

zárt hulladéktárolóban kell gyűjteni és azt rendszeresen nem veszélyes hulladéklerakóba 

(kommunális hulladéklerakóba) kell elszállítani.  

A különböző típusú kommunális hulladékok összegyűjtéséről és elhelyezéséről építés alatt a 

Kivitelezőnek, üzemelésnél pedig az illetékes közútkezelőnek kell gondoskodnia. A lerakás 

célszerűen a megyei, vagy települési önkormányzatok által üzemeltetett szilárd hulladéklerakókba 

történhet. 

Az építés és üzemelés során keletkező veszélyes hulladékok a jogszabály előírásai szerint 

egymástól elkülönítve, környezetszennyezést kizáró módon szükséges összegyűjteni, azokról 

nyilvántartást vezetni, bejelentést tenni és további kezeléséről, illetve veszélyes hulladéklerakóban 

való elhelyezéséről gondoskodni kell. Veszélyes hulladék szállítását, kezelését csak arra jogosult, 

engedéllyel rendelkező cég végezheti. 
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 VÍZ KERETIRÁNYELV VIZSGÁLAT 

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. 

Egyes beruházások (vízi létesítmények) akkor valósíthatók meg, ha betartják az új infrastrukturális 

fejlesztésekre (fizikai módosításokra) vonatkozó előírásokat (EU Víz Keretirányelve 4.7 cikk), ha 

nem veszélyeztetik más víztestekben a jó állapot elérését, ha nem veszélyeztetik más EU 

jogszabályok előírásainak a teljesítését (értik itt a Natura 2000 területek védelmét, ill. a 

hatásbecslést is). 

Ennek eldöntésére szolgál az ún. VKI 4.7 teszt, aminek a célja, hogy el lehessen dönteni, hogy a 

tervezett beavatkozásoknak jelentős hatása lehet a víztest állapotára, vagy sem (ez leginkább vízi 

létesítményekre, nem infrastrukturális műtárgy beruházásokra vonatkozik). 

A környezeti hatásvizsgálati eljárások során a VKI előírásainak a betartását szinte mindig ellenőrizni 

kell, legalább olyan szintig, hogy szükség van-e VKI 4.7 teszt (illetve VKI tesztek) elvégzésére. 

Ha a tervezett beavatkozásoknak nem lesz jelentős hatása a víztestek állapotára, akkor a VKI 4.7 

tesztben előírt részletes vizsgálatokat nem kell elvégezni. 

A Víz Keretirányelv folyamat ábráját a következő ábra szemlélteti: 
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6.1. ábra: Víz Keretirányelv folyamat ábrája 

 

Áttervezhet

ő a 

beavatkozás

? 

Más a 4.7 

cikknek 

megfelelő VKI 

célok nem 

Nem 

Nem 

Igen 

Igen 

Nem 

5. Kizárja a beavatkozás ugyanazon vízgyűjtő 

más víztestein tartósan a VKI célok 

megvalósulását, vagy veszélyezteti azokat? 

Igen 

6. A beavatkozás összeegyeztethető 

az egyéb közösségi előírásokkal? 

Nem 

Nem 

2. Minden lehetséges intézkedést megtettek 

a víztestek állapotára gyakorolt negatív 

hatások csökkentésére? 

3. Elérhetők azok a hasznos célok, amelyek a víztest 

módosítását eredményezik, más olyan eszközökkel is, amelyek 

műszakilag kivitelezhetőek, nem járnak aránytalanul magas 

költségekkel, és lényegesen jobb környezeti lehetőséget 

4. A beavatkozások oka elsőrendű közérdek és/vagy a hasznokat, 

amelyek a környezet és a társadalom számára a VKI célok 

megvalósulásából fakadnak, felülmúlják-e a beavatkozások hasznai 

az emberi egészség, az emberi biztonság megtartása, vagy a 

7. A beavatkozás biztosítja legalább 

azt a védelmi szintet, amit a 

meglévő közösségi előírások? 

A 4.7 pont szerint kitűzhetők más VKI 

célok 

Nem 

szükséges 

a 4.7 cikk 

alkalmazás

a Igen 

Igen 

Nem 

Igen 

Nem 

Igen 

Igen 

A beavatkozások okait a vízgyűjtő-gazdálkodási terv részletesen 

bemutatja, a célokat 6 évente felülvizsgálják. 

1. A beavatkozás a felszíni víztest fizikai tulajdonságai módosulását, 

vagy a felszín alatti víztest szintjének változását eredményezi, amely 

a felszíni víztest jó ökológiai, vagy kémiai állapota, adott esetben a 

jó ökológiai potenciálja, illetve a felszín alatti víztest jó 

mennyiségi állapota el nem éréséhez, vagy egy felszíni, vagy egy 

felszín alatti víztest állapota romlásának nem megakadályozásához 

vezethet? 

Vagy a beavatkozás egy új fenntartható fejlődéssel kapcsolatos emberi 

tevékenység eredménye, amely a felszíni víztest kiváló állapotról jó 

Nem 
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A Vál-Vereb-Gyúró-Etyek összekötő út építése, illetve üzemelése a felszíni víztest fizikai 

tulajdonságainak módosulását, vagy a felszín alatti víztest szintjének változását nem eredményezi, 

a vizek kémiai és ökológiai állapotát várhatóan nem befolyásolja negatívan, ezért a VKI 4.7 teszt 

elvégzésére nincs szükség. 

A fenti állítás alátámasztására a 5.1., 5.2. és 5.4. fejezetek megállapításainak figyelembevételével 

röviden ismertetjük a tervezett projekt hatásait:  

I. Hidrológia 

A felülvizsgált Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a tervezési terület az 1-9. Közép-

Duna, illetve a 1-14. Velencei-tó tervezési alegység részét képezi.  

1-9 Közép-Duna tervezési alegység 

A közel 8600 km2 területű Közép-Duna tervezési alegység meglehetősen különleges helyzetben 

van, mivel nem egységes vízgyűjtőterületet, hanem a Duna két partján lefutó kisvízfolyások 

vízgyűjtőinek sokaságát foglalja magába. Ezek a bal parton a Szob és a Csepel-sziget északi csúcsa 

között, a jobb parton pedig a Dömös és Dunaföldvár között érik el a Dunát. Ennek megfelelően a 

terület földrajzi felépítése is változatos: a bal parton ide tartozik a Börzsöny déli része, a Gödöllői-

dombság nyugati szegélye és a hordalékkúp-teraszokkal tagolt Pesti-síkság keskeny északi 

elvégződése. A jobb parton az északkelet-délnyugati csapásirányú, töréses, pikkelyes szerkezetű 

Dunántúli-középhegység résztájai közül a Visegrádi-hegység, a Pilis, a Budai-hegység és a 

Zsámbéki-medence, a Gerecse és a Vértes egyes részei, illetve a déli irányból benyúló Mezőföld 

északi része csatlakozik a területhez. A tervezési egység gazdasági központja Budapest és a Közép-

magyarországi Régió. Itt állítják elő az ország GDP-jének közel felét. 

Az alegység területét a 15 db felszín alatti víztest tökéletesen lefedi. 

Az alegység területén az erősen módosított és mesterséges vízfolyás víztestek módosítottságának 

jellemzőbb okai az öntözés és a horgászat, nem számottevő mértékben az árvízvédekezés, hajózás 

biztosítása és a kikötők építése. Az erősen módosított víztesteknél, amelyekből 13 db található a 

tervezési alegységen, az ember által okozott változás olyan mértékű (és e módosítás az emberi 

igények miatt továbbra is fenntartandó), hogy emiatt a jó állapot nem érhető el. A mesterséges 

víztestekből 3 db található a tervezési alegységen. 

Az alegységen 13 db víztest esetében van kapcsolat a felszín alatti és felszíni vizek között, a felszín 

alatti vizek a Duna és egyéb közepes vízfolyások, valamint hideg és termálforrások alaphozamához 

járulnak hozzá. 

Az alegységben összesen 0 felszíni, 77 üzemelő -, 4 tartalék - és 5 távlati felszín alatti ivóvízbázis 

szerepel. Az üzemelő vízbázisok összes védendő vízkészlete 924327 m3 /nap. A távlati vízbázisok 

mindegyike parti szűrésű vízbázis, amelyeknél az összes védendő vízkészlet 108000 m3 /nap. 

1-14. Velencei-tó tervezési alegység 

A Velencei-tó vízgyűjtőterülete 623 km2, a Velencei-hegységre, a Vértes-hegység délkeleti 

lejtőjére, és a Mezőföld északi részére terjed ki. A tervezési alegység névadó állóvize a Velencei-

tó. A tó területe 24,2 km2, fő táplálója a vízpótló tározókkal szabályozott Császár-víz, és a Vereb-

Pázmándi-vízfolyás (Bágyom-patak). A tóból a fölös vizeket a Dinnyés-Kajtori-csatorna vezeti le a 

Nádor-csatornába. 

Az alegység vízgyűjtőjén 5 db vízfolyás víztest található, a Császár-víz (felső és alsó), a Burjánárok, 

a Vereb–Pázmándi-vízfolyás és a Rovákja-patak. Mindegyik vízfolyás víztest természetes eredetű, 

de erősen módosított. A víztestek a VKI tipológiának megfelelően 3-as (3 db), 5-ös (1 db) és 6-os 

(1 db) típusúak. A 3-as típusú besorolásba hegyvidéki, meszes hidrogeokémiai jellegű, durva 

mederanyagú, kicsi és közepes vízgyűjtő területtel rendelkező víztestek tartoznak. Az alegység 

területén a 3-as típus található meg a legnagyobb számban. Az 5-ös típusba sorolt víztest 
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jellemzője, hogy síkvidéki, meszes, kis esésű. Az 6-os típusú síkvidéki, meszes hidrogeokémiai 

jellegű durva mederanyagú közepes vízgyűjtő területtel rendelkező víztest tartozik. 

A Velencei-tó vízgyűjtőjén 4 db állóvíz víztest található, a Zámolyi- és Pátkai-tározók, valamint a 

Velencei-tó két víztestje. Előbbiek elsődleges célja a Velencei-tó vízpótlása. 

Az alegységben az ivóvízszükségletet felszínalatti vízbázisok biztosítják, összesen 11 üzemelő 

vízbázis. Az alegységen felszíni ivóvízbázisok és távlati felszínalatti ivóvízbázisok nem találhatók. 

Az üzemelő vízbázisok összes védendő vízkészlete 4516 m3/nap. 

II. Felszíni vizek védelme 

A tervezett összekötő út nyomvonala a Széleslyuki-mellékágat, a Szent-László-patakot, a Váli-

vizet, a Malomcsatornát, a Zámori-patakot és a Pázmánd-patakot érinti. A tervezett elkerülő 

útszakasz csapadékvíz-elvezető rendszerének kialakításakor a lefolyó vizek befogadójaként az 

előzőekben felsorolt vízfolyások felhasználásra kerülnek, azon szakaszokon, ahol lehetséges.  

A Közép-Duna alegység Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 7-1. melléklete alapján a Váli-víz középső 

szakszára vonatkozóan az alábbi adatok állnak rendelkezésre:  

6.1. táblázat: Vízfolyás minősítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Közép-Duna alegység Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 7-1. melléklete alapján a Szent-László-patak 

középső szakszára vonatkozóan az alábbi adatok állnak rendelkezésre:  

6.2. táblázat: Vízfolyás minősítése 

Víztest neve Váli-víz középső 

VOR kód AEQ093 

Alegység 1-9 

A víztest kategóriája természetes 

Biológiai elemek szerinti állapot gyenge 

Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot mérsékelt  

Ökológiai minősítés gyenge 

Kémiai állapot jó 

Hidromorfológiai elemek szerinti 

állapot  
jó 

Ökológiai célkitűzés A jó állapot elérendő 

Kémiai célkitűzés 
A jó állapot 

fenntartandó 

Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát 

javító intézkedések 

2.1;2.3;2.4;17.1;17.

2;17.4;17.8;29.2; 

Víztest neve 
Szent László-víz 

felső 

VOR kód AEP995 

Alegység 1-9 

A víztest kategóriája erősen módosított 

Biológiai elemek szerinti állapot gyenge 

Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot mérsékelt  

Ökológiai minősítés gyenge 
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Vízfolyás állapotát javító intézkedések ismertetése  

2.1 - A mezőgazdasági termelés tápanyag szennyezésének csökkentésére vonatkozó általános 

szabályrendszer, a tápanyag kihelyezés tényleges korlátozása szántó és ültetvény területeken  

2.3 – Tápanyag-gazdálkodási terv alapján történő tápanyag kihelyezés szántók esetében, 

agrárkörnyezetgazdálkodási programok (AKG) keretében  

2.4 - Művelési ág váltás (szántó-gyep, szántó - erdő, szántó-vizes élőhely konverzió)  

17.1 - Szennyezőanyag és hordalék lemosódás csökkentése gyepesítéssel, fásítással, lejtős 

területeken 

17.2 -  Talajerózióból származó hordalék- és szennyezőanyag terhelés csökkentése 

17.4 -  Szennyezőanyag és hordalék lemosódás csökkentése erózió-érzékeny területen agrár-

környezetgazdálkodási program (AKG) keretében (pl. erózióvédelmi talajművelés, táblamenti 

szegélyek, terasz, szintvonal menti sáncok, gyűjtőárkok...) 

17.8 - Vízfolyások és tavak melletti pufferzónák kialakítása gyepesítéssel vagy agrár-erdészeti 

módszerrel (összehangolás a parti növényzónák rehabilitációjával, árvízvédelmi és fenntartási 

szempontok figyelembevételével  

17.9 - Az erózió és a lefolyás csökkentése erdőterületeken, a jó erdőgazdálkodási gyakorlat 

alkalmazásával (zárt korona vagy aljnövényzet, tarvágás mellőzése, erdei utak kijelölése) 

29.2 - Állattartótelepek korszerűsítése az EU Nitrát Irányelv alapján  

A felsorolt intézkedések alapján látható, hogy a tervezett beruházással közvetlenül megvalósítható 

célkitűzést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt vízfolyás víztesttel 

kapcsolatban 

A keretirányelvnek való megfelelés a Vál-Vereb-Gyúró-Etyek összekötő út kiépítésével 

összefüggésben: 

 

Az összekötő út több vízfolyást is keresztez (részletesen lásd. 5.2.2 fejezetben). Az útról lefolyó 

csapadékvizek tervezett befogadói a vízfolyások, melyekben vízminőség romlást nem idézhetnek 

elő, ezért a bevezetés elé, az útárkokba hordalékfogó műtárgyat vagy ülepítő-szűrő mezőt kell 

kialakítani. Ahol nem lehetséges vízfolyásba történő bevezetés, ott kétoldali, föld anyagú, tározó 

árkokat, illetve záportározókat alakítanak ki. A vízelvezető árkokat a meglévő földutak alatt 

átereszeken keresztül vezetik el. 

 

A nyomvonal, nagyon kis szakaszon (kb. 103 m hosszon) érint vízbázis hidrogeológiai „B” 

védőterületet. Ezen a szakaszon a talpárkok vízzáró burkolása szükséges. 

 

A vízfolyások keresztezése várhatóan nem igényel mederkorrekciót. A vízfolyásba történő 

bevezetések előtt és után 5-5 méterrel, valamint az útpálya alatti átvezetéseknél (áteresz, 

Kémiai állapot adathiány 

Hidromorfológiai elemek szerinti 

állapot  
jó 

Ökológiai célkitűzés 
A jó potenciál 

elérendő 

Kémiai célkitűzés A jó állapot elérendő 

Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát 

javító intézkedések 

2.1;2.3;2.4;17.1;17.

2;17.9;29.2; 
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surrantó) a medret burkolni kell. Amennyiben szükségessé válik burkolt árkok kialakítása, úgy 

azokat vízzáró kivitelben kell kialakítani. 

A vízfolyásokba való csatlakozást a mértékadó vízszint felett kell kialakítani, vagy a csatlakozáshoz 

csappantyús átereszt kell építeni. 

A vízfolyásokat érintő kivitelezési munkákat kisvízi időszakban kell végezni, a megfelelő kezelőkkel 

és szakfelügyeletekkel való egyeztetések után. Az út burkolatáról lefolyó csapadékvíz keresztező 

vízfolyásokba történő bevezetése ellen a vízfolyás kezelők kifogást nem emeltek, a megoldásnak 

műszaki akadálya nincs. 

A befogadóba vezetendő csapadékvíz minőségének mindenkor ki kell elégítenie a felszíni vizek 

minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és a vízszennyező 

anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet előírásait. 

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, 

és a 4. általánosan védett befogadók kategóriájú vízfolyás található, ahol a szerves oldószer extrakt 

megengedett mennyisége az előbbi kategóriánál 5 mg/l, az utóbbinál pedig 10 mg/l. 

A csapadékvíz elvezetés megvalósításához a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről 

és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerinti engedélyezési dokumentáció 

csatolásával vízjogi létesítési engedély kérelmet kell benyújtani az Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályához. 

Az üzemelés alatt elsősorban közvetett módon érheti szennyezés a felszíni vízfolyásokat. Ez a 

felszín alatti vizek közvetítésével juthat el a vízfolyásokba, a járműalkatrész kopásból származó 

fém, gumi és csöpögésből származó üzemanyagok, egyéb olajok és hűtőfolyadékok, valamint az 

útburkolat porlódásából keletkező por és az útburkolatra kiszórt síkosság-mentesítő anyag által. 

Közvetlen szennyezés havária esetekben érheti a vízfolyásokat, melyet elsősorban kárelhárítás 

keretében lehet lokalizálni és megszüntetni. A hatás nagysága függ a vízfolyás vízhozamától, a 

meder állapotától és nem utolsó sorban a vízfolyás medrének esésviszonyaitól. Az út üzeme során 

előfordulható haváriás szennyezések közül legkedvezőtlenebb hatása a vízfolyások vízminőségére 

és nem utolsó sorban élővilágára a szénhidrogén származékoknak lehet. A haváriák 

bekövetkezésének valószínűsége, és az hogy pont vízfolyások környezetében történik, azonban 

kicsi.  

A forgalom hatására diffúz jelleggel kicsapódó légszennyező anyagok koncentrációja felhígul és 

ezért az út melletti területeken nem fejtenek ki jelentős hatást.  

Tanulmányok igazolják, hogy az útpályáról lemosódó és beszivárgó víz, a földmedrű árok szennyező 

anyag visszatartó hatása révén felfogja az esetlegesen keletkező szennyezés kb. 60 %-át.  

Az út üzemelése során nem várható olyan szennyező hatás, mely a beszivárgó vizekkel a felszín 

alatti ezeken keresztül pedig a felszíni vizek mennyiségi, illetve minőségi változását okozná.  

A tervezett útépítés a kialakult vízáramlási viszonyokat, a felszíni és felszín alatti vizek kapcsolatát 

nem változtatja meg. 

Mindezek alapján a tervezett összekötő út megvalósítása a keletkezett vízfolyások 

meglévő állapotát nem rontja le, nem veszélyezteti.  

 

 

 



 

165 

 
Vereb – Vál – Gyúró – Etyek összekötő út módosított nyomvonalon – Környezeti hatástanulmány 

 

III. Földfelszín, felszín alatti vizek védelme 

Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján bemutatásra kerülnek a tervezési területen 

található víztestek, amelyek közül a tervezett beruházás első sorban a felszín közeliekre (sekély 

porózus, sekély hegyvidéki és porózus víztestek) lehet hatással.  

A vizsgált területen az alábbi felszín alatti víztestek találhatók: 

 sp.1.7.1. - Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő, 

 sp.1.9.1. - Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks, 

 sh.1.5. – Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt, 

 p.1.7.1. - Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő, 

 p.1.9.1. - Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks, 

 h.1.5. – Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt, 

 kt.1.3. - Budapest környéki termálkarszt. 

A víztestek mennyiségi és kémiai állapotát az alábbi táblázat mutatja be: 

6.3. táblázat: Felszín alatti víztestek minősítése 

Víztest neve 
Alegysé

g 

Víztest 

kódja 

Mennyiségi 

állapota 

Kémiai 

állapota 

Mennyiségi 
állapotát 

javító 
intézkedések 

Kémiai 
állapotát javító 
intézkedések 

sp.1.7.1. 

Séd-Nádor-

Sárvíz-

vízgyűjtő 

1-14 AIQ643 
gyenge, oka: 
-sz.földi és 

vizes FAVÖKO 

gyenge, oka: 

- diffúz 
szennyeződés

: NO3 

- szennyezett 

vb.: NO3 

- felszíni 
vizek állapota 

7a.2;8.1;8.2;8.
4;23.2;33.2 

21.7; 

 

sp.1.9.1. 

Duna jobb parti 

vízgyűjtő - 

Budapest-Paks 

1-9 

 
AIQ537 

 

jó, de gyenge 

kockázata, 
oka: -

vízmérleg 

gyenge, oka: 

- diffúz 

szennyeződés
: NO3 

- szennyezett 
vb.: NO3 

7a.2;7a.4;7.1;
8.1;8.2;8.4;23.

2; 

 

2;3;21.7;21.10;
21.9;4.1;21.1;2

1.5;36 

sh.1.5. 

Dunántúli-

középhegység - 

Duna-vízgyűjtő 

Budapest alatt 

1-9 
AIQ546 

 

jó, de gyenge 
kockázata, 

oka: -
vízmérleg 

jó 
7a.2;7.1;8.1;8.

4;23.2 

2;3;21.7;21.10;
21.9;21.1;21.5;

36 

p.1.7.1. 

Séd-Nádor-
Sárvíz-

vízgyűjtő 

1-14 AIQ642 jó jó 
7a.2;8.1;8.2;8.

4 
- 

p.1.9.1. 
Duna jobb parti 

vízgyűjtő - 
Budapest-Paks 

1-9 AIQ538 

jó, de gyenge 
kockázata, 

oka: -
vízmérleg 

jó - 7a.2;8.1;8.2;8.4 

h.1.5. 
Dunántúli-

középhegység - 

Duna-vízgyűjtő 
Budapest alatt 

1-9 AIQ547 

jó, de gyenge 
kockázata, 

oka: -

vízmérleg 

jó, de gyenge 
kockázat oka: 

- szennyezett 

vb.: NO3, 
SO4 

7a.2;8.1;8.2;8.
4;23.2 

2;3;21.10;21.9;
4.1;21.1;21.5;3

6 
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Víztest neve 
Alegysé

g 

Víztest 

kódja 

Mennyiségi 

állapota 

Kémiai 

állapota 

Mennyiségi 
állapotát 

javító 
intézkedések 

Kémiai 

állapotát javító 
intézkedések 

kt.1.3. 
Budapest 
környéki 

termálkarszt 

1-9 AIQ503 jó jó 36 
7a.2;7a.5;8.1;8.

2;8.4; 

A víztestek fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések ismertetése 

2. - Mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése 

3. – Mezőgazdasági eredetű peszticid szennyezés csökkentése 

4.1 - Szennyezett terület kármentesítése (feltárás, megfigyelés, biztosítás, felszámolás) 

7.1 - A belvízelvezető rendszer módosítása  

7a.2 - Felszín alóli vízkivételek nyilvántartása, felülvizsgálata, módosítása, engedélyezése 

7a.4 - Alternatív felszín alatti vízkészletek feltárása 

7a.5 -Termálvizek hasznosítása, a használt termálvizek visszasajtolásának szabályozása, 

ösztönzése és korszerűsítése 

8.1 - Víztakarékos megoldások alkalmazása növénytermesztésben (növénykultúra, öntözési 

technológia, energiahatékonyság) 

8.2 - Technológiai és hálózati veszteségek csökkentése 

8.4 - Víztakarékos megoldások az ipari vízellátásban  

21.1 - Kommunális hulladéklerakók megfelelő kialakítása, működtetése és ellenőrzése 

21.5 - Illegális hulladéklerakók felszámolása, a hulladéklerakás ellenőrzése, bírságolása 

21.7 - A Szennyvíz Program megvalósítása (csatornázás, egyedi szennyvízkezelés)  

21.9 – További csatornarákötések elősegítése és megvalósítása  

21.10 - Csatornahálózatok rekonstrukciója  

23.2 - Csapadékgazdálkodás, táblaszintű vízvisszatartás a táblákon belül a beszivárgás növelése 

és a lefolyás csökkentése érdekében    

33.2 - A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések, 

beleértve a vízkivételek speciális szabályozása, vízkormányzás és vízpótlás megoldása a 

természetvédelmi igények kielégítésére 

36 - Szakszerűtlenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása 

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a felszín alatti víztestek kémiai, illetve mennyiségi 

állapota jellemzően eléri a jó állapotot, de részben fenn áll a gyenge kockázata és a gyenge állapot 

is. 

A felsorolt intézkedések alapján látható, hogy a tervezett beruházással közvetlenül megvalósítható 

célkitűzést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt víztestekkel kapcsolatban. 

A keretirányelvnek való megfelelés a Vál-Vereb-Gyúró-Etyek összekötő út kiépítésével 

összefüggésben: 

A tervezett útszakasz üzemelése során a talajra és felszín alatti vizekre kifejtett esetleges 

szennyező hatásainak bemutatására az 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5. fejezetben került sor, ahol 

megállapításra került, hogy a hatások mértéke elhanyagolható. 

A vízelvezető, illetve tározó árkok az útpálya két oldalán kerülnek kialakításra. A vízelvezető árkok 

meglévő földutak alatti átvezetése átereszen keresztül történik. A tervezett útszakaszon lévő 

műtárgyakra hulló csapadékvizet, a töltés oldalán surrantókon keresztül vezetik a rézsű aljában 

lévő árkokba. 
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A nyomvonal érint vízbázis hidrogeológiai „B” védőövezetet. Ezen a szakaszon a talpárkok vízzáró 

burkolása szükséges. 

Üzemelés során a talaj és a felszín alatti víz szennyeződése elsősorban a közúti közlekedés 

emissziói, a levegőből kiülepedő poron megkötött szennyezőanyagok, és az út mentén olajosan 

szennyeződő porszemcsék következtében léphet 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 padka és árok fogja fel. 

A forgalom hatására diffúz jelleggel kicsapódó légszennyező anyagok koncentrációja felhígul és az 

út melletti területeken már nem fejt ki jelentős hatást. 

Az üzemeltetés során a téli síkosság-mentesítés szintén szennyezheti beszivárgás útján a talajt, 

illetve a felszín alatti vizeket. Ennek kockázatát jelentős mértékben csökkenti, hogy e károsító hatás 

viszonylag rövid ideig, jellemzően az út tengelyétől számított 10-15 m-es sávon belül jelentkezik, 

az út szélétől távolodva csökkenő koncentrációban.  

A tervezett beruházás megvalósítása a kialakult vízáramlási viszonyokat, a felszíni és felszín alatti 

vizek kapcsolatát nem változtatja meg. 

A védelmi intézkedések betartása mellett (pl.: korszerű, környezetbarát gépek, technológiai 

berendezések alkalmazása) a közút fejlesztés megvalósítása nem jelent kedvezőtlen hatást a 

felszín alatti vizekre nézve. 

A tervezett vízelvezetés, valamint a fentiek alapján nem valószínű a földtani közeg és a 

felszín alatti víz minőségének romlása a Vál-Vereb-Gyúró-Etyek összekötő út kiépítése, 

valamint üzemelése alatt. 

IV. Élővilág-védelem  

A beruházás a hatásterületen belül országos jelentőségű védett természeti területet, valamint 

jogszabállyal vagy egyedi határozattal kihirdetett „ex lege” védett lápterületet, szikes tavat, forrást 

nem érint.  

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek vonatkozásában, a 

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján, a tervezett fejlesztés által egyedül a 

Szentgyörgypuszta (HUDI20034) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (KjTT) 

érintett. Az érintett területre Natura 2000 hatásbecslés dokumentáció készült.  

A tervezett beruházás az Országos Ökológia Hálózat elemei közül magterületet, illetve ökológiai 

folyosót is keresztez több alkalommal. 

Védett növényfajok pl.: selymes boglárka, bársonyos kakukkszegfű egyedei érintettek az építés 

során. Madárvilágot illetően költőfajok pl.: fürj, fácán, egerészölyv, mezei pacsirta, vörösbegy 

vonatkozásában az új út építése zavaró hatású lehet.  

A tervezett létesítmény megvalósítása során vízhez kötődő, illetve egyéb vizes élőhely 

érintettséggel nem kell számolni, így az ilyen típusú élőhelyek kedvezőtlen állapotváltozása sem 

várható. 

Az 5.5. fejezet részletesen tartalmazza az élővilágvédelmi felmérés megállapításait. 

Az előző fejezetrészekben foglaltak alapján összefoglalva megállapítható, hogy a Vál-

Vereb-Gyúró-Etyek összekötő út megvalósítása, majd üzemelése a felszíni víztest fizikai 

tulajdonságainak módosulását, illetve a felszín alatti víztest szintjének változását nem 

eredményezi, a vizek kémiai és ökológiai állapotát várhatóan nem befolyásolja 

negatívan, így a VKI irányelveivel nem ellenkezik. A VKI 4.7 teszt folyamat ábra első 

kérdéscsoportjára adható válasz tehát minden estben nemleges, így nem szükséges a 

4.7 cikk alkalmazása. 
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 KLÍMA KOCKÁZATELEMZÉS 

 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK, 

IRÁNYELVEK 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve az egyes köz- és magánprojektek 

környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/52/EU irányelve az egyes köz- és magánprojektek 

környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról 

 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról 

 Útmutató projektek klímakockázatának értékeléséhez és csökkentéséhez (Rövid neve: 

Klímakockázati Útmutató) 

 Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient 

 Részletes módszertani leírás a Klímakockázati Útmutatóhoz 

 Magyarország második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiája 

 A globális klímaváltozás: Hazai hatások és válaszok (KvVM – MTA „VAHAVA projekt”) 

 Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) 

https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ 

 Dövényi Z. (szerk.) 2010.: Magyarország kistájainak katasztere. MTA-FKI, Budapest 

 https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html 

 ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ HATÁSOK 

Az éghajlatváltozás utal az éghajlatban történő bármilyen változásra, legyen az akár természetes 

változékonyság, akár emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatváltozás hatásai már jelenleg is 

érzékelhetők, és a hatások a jövőben várhatóan egyre érezhetőbbé válnak majd. 

A hőmérsékleti és csapadékviszonyok változásainak és e változások kölcsönhatásainak 

köszönhetően az éghajlat változékonysága várhatóan megnő majd, aminek következtében 

gyakoribb és súlyosabb természeti csapások fordulhatnak elő: erős viharok sok csapadékkal és 

nagy sebességű széllel, folyami és villámárvizek, illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégeső, 

erősebb UV-B sugárzás stb. 

Jelen vizsgálat figyelembe veszi a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait, tartalmi 

követelményeit. Továbbá az elemzés az ide vonatkozó útmutató (Non-paper Guidelines for Project 

Managers: Making vulnerable investments climate resilient; továbbiakban: Útmutató) 

szempontrendszerét és eszközeit is figyelembe veszi. 

Az Útmutató 1–4. moduljai (Érzékenység; Kitettség; Sérülékenység; Kockázatok), a modulok által 

biztosított elemzési keret, módszertan hasznos segítség, ezen egymásra épülő modulokat követve 

mutatjuk be, miként és mely kockázatokat azonosítottunk az éghajlatváltozás-biztosság fent 

bemutatott szempontjaiból relevánsnak. Az Útmutató további moduljait nem követjük, ill. csak 

annyiban, hogy bemutatjuk, a beazonosított kockázatokat miként kezeltük a projekt 

előkészítésének és megvalósításának szakaszaiban, hogyan kerültek beépítésre, figyelembevételre 

a klímavédelmi szempontok, megfontolások, javaslatok.  

A közlekedési létesítményeknek hosszú a várható élettartama (10-100 év). A klímamodellek a XXI. 

század közepéig, illetve végéig vizsgálják az éghajlatváltozás várható hatásait. Jelen tanulmányban 

az évszázad közepéig szóló klímamodellek megállapításait vettük figyelembe, így az 

éghajlatváltozással szembeni biztosság, illetve rugalmasság vizsgálata is ehhez igazodva a 2021–

2050-es intervallumot fedi le jelen elemzésben. 

https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html
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 Klímaváltozással szembeni érzékenység 

Egy adott rendszert attól függően nevezünk érzékenynek, hogy mennyire fogékony az 

éghajlatváltozáshoz kötődő időjárási jelenségek közvetlen vagy közvetett hatásaira. 

Az érzékenységelemzés során a projekt érzékenysége kerül meghatározásra az elsődleges 

éghajlatvédelmi tényezőkre és a másodlagos hatásokra/éghajlatvédelmi kockázatokra 

vonatkozóan. A vizsgált tényezőket az érzékenységi mátrix táblázat tartalmazza (7.2.1. táblázat). 

A Létesítmény oszlopban az út, a Használók oszlopban pedig a közlekedésben részt vevő személyek 

érzékenységét vizsgáljuk az egyes éghajlati paraméterek változásával szemben.  

7.2.1. táblázat: Az utak érzékenysége a klímaváltozás várható hatásaira 

Éghajlati paraméter változása Létesítmény Használók 
Közlekedési 

kapcsolatok 

1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú 

növekedése  
Közepes Alacsony Közepes 

2. Fagyos napok számának csökkenése (napi 

min. < 0 °C)  
Alacsony Alacsony Alacsony 

3. Hőségnapok számának növekedése (napi 

maximum ≥ 30 °C)  
Magas Magas Közepes 

4. Hőhullámos napok számának növekedése 

(napi középhőmérséklet > 25 °C)  
Magas Magas Közepes 

5. Csapadék intenzitásának növekedése Közepes Közepes Közepes 

6. Megnövekedett UV-sugárzás, csökkent 

felhőképződés  
Közepes Közepes Közepes 

7. Szélerősség növekedése Közepes Közepes Közepes 

8. Viharos időjárási események számának és 

intenzitásának növekedése  
Közepes Közepes Közepes 

9. Árvíz előfordulási gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése 
Közepes Közepes Közepes 

10. Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése  
Közepes Közepes Közepes 

11. Belvíz kialakulásának gyakoriságának 

növekedése  
Közepes Közepes Közepes 

12. Tömegmozgás gyakoribb előfordulása  Közepes Közepes Közepes 

13. Erdőtüzek gyakoriságának növekedése  Közepes Közepes Közepes 

14. Aszályos időszakok hosszának növekedése  Közepes Alacsony Alacsony 

A 7.2.1. táblázatban, az alkalmazott színkódok segítségével került bemutatásra annak vizsgálata 

és osztályozása, hogy mennyire érzékenyek a létesítmények, használóik és a közlekedési 

kapcsolatok a különböző éghajlati tényezőkre és a tényezők – éghajlatváltozásból eredő – 

változásaira a létesítmény működése során. 
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Ezen szempontok alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás érzékenysége elsősorban a 

következő időjárási hatásokkal szemben magas:  

 3. hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 30 °C), 

 4. hőhullámos napok számának növekedése (napi középhőmérséklet > 25 °C). 

 Klímaváltozással szembeni kitettség 

A kitettség azt jelenti, hogy a különböző természeti, társadalmi, gazdasági és infrastrukturális 

értékek, erőforrások, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatváltozással érintett területen. 

Így ezek az értékek ki vannak téve az időjárás szélsőségeinek vagy egyéb, éghajlatváltozással 

kapcsolatos hatásoknak. 

A tervezési terület éghajlati adottságai 

A tervezési terület Fejér megyében található. Az Alföld nagytájon belül a Mezőföld középtájat és a 

Váli-víz síkja kistájat, a Dunántúli-középhegység nagytájon belül pedig a Dunazug-hegyvidék és a 

Vértes–Velencei-hegyvidék középtájat, valamint az Etyeki-dombság és a Lovasberényi-hát kistájat 

érinti. A tervezett beruházás Etyek, Gyúró, Vál és Vereb települések közigazgatási területét érinti. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat, illetve a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer 

adatai alapján a tervezési területen az elmúlt évtizedekben, 1971–2000 között 8-11 °C volt az évi 

átlagos középhőmérséklet. Az átlagos éves csapadékösszeg ugyanebben az időszakban 500-600 

mm volt. Az évi átlagos napfénytartam a tervezési területen az 1971–2000 közötti időszakban 

1950-2000 óra körül volt. A forró napok száma évi 0,4–0,6 között változott, a hőségriadós napok 

száma pedig jellemzően évi 4-5 volt. 

A tervezési terület által érintett kistájak jelenlegi éghajlati jellemzőit az alábbi táblázat foglalja 

össze. 

7.2.2. táblázat: A tervezési terület éghajlati adottságai (Forrás: Dövényi Zoltán (szerk.): 

Magyarország kistájainak katasztere, 2010) 

Éghajlati jellemzők 

Kistáj Etyeki-dombság Váli-víz síkja 
Lovasberényi-

hát 

Hőmérséklet évi középértéke 9,7-10,0 °C 10,2-10,5 °C 9,8-10,0 °C 

Legmelegebb nyári hőmérséklet 33,0-33,5 °C 34,0 °C 33,5 °C 

Leghidegebb téli hőmérséklet -16,0 °C -16,0 °C -16,0 °C 

Fagymentes napok száma 194-200 nap 205-207 nap 195-200 nap 

Évi csapadékösszeg 540-560 mm 540 mm 550-570 mm 

Vegetációs időszak csapadéka 310-330 mm 310-330 mm 300-320 mm 

Hótakarós napok átlagos száma 40 nap 32-34 nap 35-40 nap 

Átlagos maximális hóvastagság 22 cm 20 cm 20-23 cm 

A napsütéses órák évi összege 1940 óra 1950 óra 1950 óra 

Uralkodó szélirány ÉNy-i ÉNy-i É-i és ÉNy-i 

Átlagos szélsebesség 3-3,5 m/s 2,5-3 m/s 3 m/s 

 

Magyarországot érintő hatások 

Az ENSEMBLES projekt keretében futtatott modellszimulációk eredményei szerint Magyarország 

éghajlata a XXI. század során összességében melegszik és szárazabbá válik. A meleg szélsőségek 

gyakorisága erőteljesen növekszik, a hideg szélsőségek előfordulása kisebb mértékben csökken. 
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Éves viszonylatban a nyári és a tavaszi csapadék csökkenése, valamint az őszi csapadék 

növekedése valószínű. Kevesebb csapadékos nap várható, nő a tartós szárazsággal járó időszakok 

hossza. A csapadék egyre inkább rövid ideig tartó, intenzív záporok formájában fog lehullani, ami 

esetenként árvízi jelenségeket okozhat. 

Globális viszonylatban a Kárpát-medence földrajzi adottságai miatt különösen gyakoriak az ár- és 

belvíz, valamint aszály okozta problémák, amely ennélfogva fokozottan sérülékeny régiónak 

minősül. A modellszimulációk elemzése alapján e szélsőségek várhatóan Magyarország középső, 

keleti és északkeleti területeit érintik kedvezőtlenül, így a klímaváltozás negatív következményei 

jelentős hatást gyakorolhatnak a környezetbiztonság megvalósítására, valamint a kritikus 

infrastruktúrák védelmére. 

A hazánkban várható, klímaváltozással járó felmelegedés, szárazság, extrém időjárási jelenségek 

gyakoriságának, valamint a valószínűsíthető károk nagyságának növekedése váratlanul és 

sokoldalúan hathat a társadalomra, a gazdaságra és a természeti környezetre. 

Összefoglalva, az éghajlatváltozás várható hatásai Magyarországon az alábbiak: 

 fokozatos növekedés az éves átlaghőmérsékletben, a legnagyobb növekedés a nyári 

évszakban várható, 

 fokozatos növekedés a hőhullámok előfordulási valószínűségében és tartósságában, 

 hideg szélsőségek csökkenése/csökkenés a fagyos napok számában, 

 az éves átlagos csapadékmennyiség csökkenése, 

 aszályos időszakok hosszának növekedése, 

 a csapadék éves eloszlásának változása, 

 a csapadékos események intenzitásának növekedése, 

 megnövekedett UV-sugárzás, csökkent felhőképződés. 

Az éves középhőmérséklet 1-2,5 °C-kal emelkedik a 2021–2050 időszakban, a felmelegedés 

mértéke a 2071–2100-as időszakra pedig eléri a 2-5 °C-ot a NÉS-2 szerint. 

Magyarországon a közlekedési ágazat részesedése a teljes energiafogyasztásból 21%, ennélfogva 

az egyik legjelentősebb komponens. Az éghajlatváltozásban tehát komoly szerepe van a közlekedés 

által generált üvegházhatásúgáz-kibocsátásoknak, ezért a közlekedésből származó emisszió 

csökkentése fontos feladat. Ez a közlekedési-szállítási igények észszerűsítésével, mérséklésével, a 

kerékpáros, gyalogos közlekedés bővítésével, a tömegközlekedést használók arányának 

javításával, továbbá a környezetbarát közlekedési-szállítási módok (vasút, kombinált áruszállítás) 

népszerűbbé válásával valósulhat meg. 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia összefoglalja a kibocsátások csökkentésének legfontosabb 

lehetőségeit. Jelentős feladatként írja elő a közlekedéssel összefüggő hatékony, fenntartható 

közlekedési rendszer kialakítását.  

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztályozása történik, hogy az érzékenységi 

vizsgálatban beazonosított, közepes vagy magas értékelésű létesítmények, használók és 

közlekedési kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a káros éghajlati tényezőknek, a 

tényezők változásából eredő várható hatásoknak földrajzi elhelyezkedés szempontjából. 

A kitettséget a jelenlegi (múltbeli) és a jövőbeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgálni. A múltbeli 

állapot az 1971–2000 közötti időszakra (illetve a globálsugárzás esetén az 1961–1990 közötti 

időszakra) vonatkozik, a jövőbeni állapot pedig a 2021–2050-es időszakra vonatkozó várható 

állapotokat jelenti. A terület kitettségének vizsgálatához a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai 

Rendszer (NATéR) adatbázisát használtuk. A 2021–2050-es időszakra vonatkozó kitettség 

meghatározásánál mind az ALADIN-Climate, mind a RegCM klímamodell előrejelzését figyelembe 

vettük. A vizsgált tényezőket a kitettségi mátrix táblázat tartalmazza (7.2.3. táblázat). 
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7.2.3. táblázat: A tervezett beruházás kitettsége a klímaváltozás várható hatásaival 

szemben 

Éghajlati paraméter változása 

Vizsgált terület 

kitettsége a jelenlegi 

(ill. múltbeli) 

időszakra 

vonatkozóan 

Vizsgált terület 

kitettsége a 2021-

2050-es időszakra 

vonatkozóan 

1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének 

lassú növekedése Közepes Közepes 

2. Fagyos napok számának csökkenése 

(napi min. < 0 °C) Alacsony Alacsony 

3. Hőségnapok számának növekedése 

(napi maximum ≥ 30 °C) Alacsony Közepes 

4. Hőhullámos napok számának 

növekedése (napi középhőmérséklet > 

25 °C) 
Közepes Közepes 

5. Csapadék intenzitásának növekedése Közepes Közepes 

6. Megnövekedett UV-sugárzás, 

csökkent felhőképződés Közepes Közepes 

7. Szélerősség növekedése Közepes Közepes 

8. Viharos időjárási események 

számának és intenzitásának növekedése Közepes Közepes 

9. Árvíz előfordulási gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése Alacsony Alacsony 

10. Villámárvíz előfordulási 

gyakoriságának és intenzitásának 

növekedése 
Magas Magas 

11. Belvíz kialakulásának 

gyakoriságának növekedése Alacsony Alacsony 

12. Tömegmozgás gyakoribb 

előfordulása Alacsony Alacsony 

13. Erdőtüzek gyakoriságának 

növekedése Alacsony Alacsony 

14. Aszályos időszakok hosszának 

növekedése Magas Magas 

A tervezett beruházás által érintett útszakasznak és kapcsolódó létesítményeinek elsősorban az 

alábbi tényezők szempontjából magas a kitettsége a XXI. század közepéig tartó (2021–2050) 

időszakra vonatkozóan: 

 10. villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése, 

 14. aszályos időszakok hosszának növekedése. 
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 Klímaváltozással szembeni sérülékenység 

Az éghajlati paraméterek változása az alábbi potenciális hatásokkal járhat a tervezett út és a 

közlekedési kapcsolatok tekintetében. 

7.2.4. táblázat: A közúti létesítményeket érintő potenciális hatások 

Éghajlati paraméter változása Potenciális hatás 

Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú 

növekedése 

útburkolat élettartamának 

rövidülése, öregedésének 

felgyorsulása; repedések, kátyúk 

kialakulása 

Hőségnapok számának növekedése (napi 

maximum ≥ 30 °C), hőhullámos napok 

számának növekedése (napi 

középhőmérséklet > 25 °C), 

megnövekedett UV-sugárzás, csökkent 

felhőképződés 

útburkolat deformálódása, 

nyomvályúsodás 

Csapadék intenzitásának növekedése, 

villámárvíz előfordulási gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése 

útalap kimosódása, töltés 

stabilitásának csökkenése; 

teherbírás csökkenése, süllyedés; 

útpálya beszakadása; alacsonyan 

fekvő útszakaszok elöntése; 

közlekedési kapcsolatok romlása 

Szélerősség növekedése 

rossz látási viszonyok 

(homokvihar); kiegészítő 

infrastruktúra károsodása 

Viharos időjárási események számának és 

intenzitásának növekedése 

kiegészítő infrastruktúra 

károsodása; közlekedési 

kapcsolatok romlása 

Árhullámok gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése, belvíz 

kialakulásának gyakoriságának növekedése 

útalap kimosódása, töltés 

stabilitásának csökkenése; 

teherbírás csökkenése, süllyedés; 

útpálya beszakadása; alacsonyan 

fekvő útszakaszok elöntése; 

közlekedési kapcsolatok romlása 

Tömegmozgás gyakoribb előfordulása 
útpálya beszakadása; közlekedési 

kapcsolatok romlása 

Erdőtüzek gyakoriságának növekedése közlekedési kapcsolatok romlása 

Aszályos időszakok hosszának növekedése 

rossz látási viszonyok 

(homokvihar); teherbírás 

csökkenése, süllyedés 

 

Egy rendszer akkor sérülékeny, ha a klímaváltozás hatásai nagy eséllyel okoznak benne jelentős 

károkat – 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. 



 

174 

 
Vereb – Vál – Gyúró – Etyek összekötő út módosított nyomvonalon – Környezeti hatástanulmány 

 

A sérülékenység meghatározása: a rendszer érzékenységének, valamint a terület kitettségének 

értékeiből egy mátrixot képzünk, mellyel meghatározható a vizsgált rendszer sérülékenysége. 

7.2.5. táblázat: A tervezett beruházás sérülékenysége a klímaváltozással szemben 

 
Kitettség a 2021-2050-es időszakra vonatkozóan 

Alacsony Közepes Magas 

É
r
z
é
k
e
n

y
s
é
g

 

 Létesítmény 

Alacsony 2.   

Közepes 9., 11., 12., 13. 1., 5., 6., 7., 8. 10., 14. 

Magas  3., 4.  

 Használók 

Alacsony 2. 1. 14. 

Közepes 9., 11., 12., 13. 5., 6., 7., 8. 10. 

Magas  3., 4.  

 Közlekedési kapcsolatok 

Alacsony 2.  14. 

Közepes 9., 11., 12., 13. 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8. 10. 

Magas    

Összességében megállapítható, hogy a tervezett beruházás a következő hatásokkal szemben 

tekinthető sérülékenynek: 

 3. hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 30 °C), 

 4. hőhullámos napok számának növekedése (napi középhőmérséklet> 25 °C), 

 10. villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése, 

 14. aszályos időszakok hosszának növekedése. 

Az éghajlat változékonysága és a különféle extrém időjárási és hidrometeorológiai jelenségek 

mindig jelentős nyomot hagytak a társadalmi-gazdasági életünkben és a természeti környezetben. 

A megfigyelések alapján ezen extrém jelenségek száma és intenzitása az elmúlt évtizedek során 

tovább emelkedett. Az éghajlatváltozás tekintetében az elmúlt években Magyarországon és 

külföldön is előfordultak olyan események, amelyek bizonyos esetekben alátámasztják az időjárási 

anomáliák gyakoribbá és egyre súlyosabbá válásának tendenciáját. A modellszimulációk és 

megfigyelések alapján megállapítható, hogy ez a tendencia különösen az aszályok, áradások, heves 

esőzések és hőhullámok esetében mutatható ki. 

A klímaváltozáshoz kapcsolódóan felmért fenyegető események közül a tervezett beruházás által 

lefedett területen a hőség- és hőhullámos napok számának növekedése, a villámárvíz előfordulási 

gyakoriságának és intenzitásának növekedése, valamint az aszályos időszakok hosszának 

növekedése járhat káros következményekkel. 

 KOCKÁZATÉRTÉKELÉS 

Magyarországon a várható klíma- és időjárás-változással járó felmelegedés, szárazság, extrém 

időjárási jelenségek gyakoriságának, valamint a valószínűsíthető károk nagyságának növekedése 

váratlanul és sokoldalúan hathat a társadalomra, a gazdaságra, a természeti környezetre, amit 

pontosan nehéz prognosztizálni. 
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Az éghajlatváltozás több módon befolyásolja az infrastrukturális beruházások 

élettartamát, üzemeltetését, az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. A változó 

éghajlat azt eredményezheti, hogy azok az események, melyek korábban kivételesek voltak, 

gyakoribbá válnak. Az éghajlatváltozás a projektek üzemelését is befolyásolhatja. Az 

éghajlatváltozás hatásainak következményei az infrastruktúrára az alábbi kategóriákra bonthatók:  

a) Az éghajlatváltozás miatt a beruházásban keletkező károk és rövidebb élettartam, pl. a 

vasutat, utakat és hidakat károsító árvíz, épületek tetőszerkezetét károsító szélvihar stb., melyek 

a projekt megvalósítása után vagy megvalósítása közben jelentkezhetnek.  

b) Az éghajlatváltozás miatt a beruházás okán a beruházás környezetében (egyéb 

infrastruktúrákban, természeti környezetben stb.) keletkező fizikai károk, illetve az ezek 

kapcsán felmerülő peres eljárások költségei, pl. a nem megfelelően rögzített tetőcserepek által 

okozott emberi sérülések, a víz lefolyását akadályozó utak miatt keletkező árvízkárok stb.  

c) A beruházás által biztosított szolgáltatásban történő negatív változások az 

éghajlatváltozás hatására, pl. utak járhatatlanná válása, szennyvíztisztítás szünetelése, termelés 

hatékonyságának csökkenése stb., és adott esetben az ezzel összefüggő bevételkiesés, illetve 

többletköltség, valamint a beruházás megítélésének romlása, hírnévvesztés.  

d) Az éghajlatváltozás hatásai elleni védekezés miatt megnövekedett működési, illetve 

pótlólagos beruházási költségek. 

e) Az éghajlatváltozás közvetett hatása a beszállítókra, illetve fogyasztókra kifejtett 

hatáson keresztül, pl. az élelmiszer-feldolgozáshoz szükséges nyersanyagok nem állnak 

rendelkezésre megfelelő mennyiségben vagy minőségben a beszállítókat érintő éghajlatváltozás 

miatt stb.  

f) Megnövekedett biztosítási költségek.  

g) Egyéb társadalmi költségek. 

A járművekre, a közlekedőkre, a forgalomra, a közlekedési infrastruktúrára közvetlenül is negatívan 

hat a várható éghajlatváltozás (elsődleges hatások). Ezen hatások magasabb fenntartási 

költségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruházási költséget tehetnek szükségessé. 

Az elsődleges következmények miatt másodlagos következmények is megjelennek a társadalom, 

gazdaság és környezet körében. 

Emellett a baleseti kockázat változása várható (kockázat csökkenése a hideg szélsőségek 

csökkenése miatt, kockázat növekedése a szélsőséges időjárási események gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése eredményeképpen), és ebből következően változások várhatók a 

személyi sérülések és halálozások számában. 

7.3.1. táblázat: A következmények bekövetkezésének valószínűsége, hatásuk 

nagyságrendje 

Kockázat, következmény típusa 
A bekövetkezés 

valószínűsége 

Hatás/következmény 

nagyságrendje 

1. Útburkolat élettartamának rövidülése, 

öregedésének felgyorsulása 
Valószínű Közepes 

2. Útburkolat deformálódása, 

nyomvályúsodás 
Valószínű Kicsi 
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Kockázat, következmény típusa 
A bekövetkezés 

valószínűsége 

Hatás/következmény 

nagyságrendje 

3. Repedések, kátyúk kialakulása Valószínű Kicsi 

4. Útalap kimosódása, töltés 

stabilitásának csökkenése 
Nem valószínű Közepes 

5. Útpálya beszakadása Nem valószínű Nagy 

6. Teherbírás csökkenése, süllyedés Közepes valószínűségű Közepes 

7. Alacsonyan fekvő útszakaszok 

elöntése 
Közepes valószínűségű Nagy 

8. Kiegészítő infrastruktúra károsodása Közepes valószínűségű Közepes 

9. Rossz látási viszonyok (homokvihar, 

köd) 
Nem valószínű Közepes 

10. Közlekedési kapcsolatok romlása Közepes valószínűségű Közepes 

7.3.2. táblázat: A kockázatok kategorizálása 

 

Hatás/következmény 

Kicsi Közepes Nagy 

V
a
ló

s
z
ín

ű
s
é
g

 Nem 

valószínű 
 4., 9. 5. 

Közepes 

valószínűségű 
 6., 8., 10. 7. 

Valószínű 2., 3. 1.  

Az értékelés alapján kiemelten kezelendő kockázatok és következmények a következők: 

 1. útburkolat élettartamának rövidülése, öregedésének felgyorsulása, 

 7. alacsonyan fekvő útszakaszok elöntése. 

További, másodlagos hatások is előfordulhatnak. Így szintén figyelembe veendő, de kisebb 

kockázatot jelentő következmények: 

 2. útburkolat deformálódása, nyomvályúsodás, 

 3. repedések, kátyúk kialakulása, 

 5. útpálya beszakadása, 

 6. teherbírás csökkenése, süllyedés, 

 8. kiegészítő infrastruktúra károsodása, 

 10. közlekedési kapcsolatok romlása. 

Ezen hatások klímavédelmi szempontból kockázatként kezelhetők, mely kockázatok projektszintű 

megelőzésére, csökkentésére és kezelésére tett lépéseket a következő fejezet részletezi, azok a 

tervezés fázisában kiemelten kezelendők. 
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 ADAPTÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK, JAVASLATOK 

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a projekt 

végrehajtási folyamata, megvalósítási szakaszai során a korábbi részben bemutatott kockázatok 

eliminálására, a rendszer éghajlatváltozás-biztosabbá tételére, illetve az alkalmazkodási 

képességének, rugalmasságának növelése érdekében javasoltak. 

A változó éghajlat hatásainak következtében gyakoribbá váló extrém időjárási események, a 

hőmérsékleti és csapadékbeli módosulások, valamint a szélerősség fokozódása kedvezőtlenül hat 

az utakra, a forgalomra, valamint komoly baleseti kockázatot jelenthet. Az éghajlatváltozás várható 

negatív hatásait enyhítő adaptációs intézkedések súlya tehát jelentős. 

A vizsgálat azokat a klímavédelmi megfontolásokat részletezi, melyek a projekt megvalósításának 

különböző szakaszaiban (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, üzemelés) javasoltak, ezáltal is 

biztosítva, illetve növelve a beruházás hosszú távú biztosságát, rugalmasságát az 

éghajlatváltozással szemben, csökkentve a kockázatokat, növelve a rendszer alkalmazkodási 

képességét.  

A közlekedési létesítmények a szélsőséges időjárási eseményektől károsodnak leginkább (viharos 

szél, intenzív csapadék, hőhullámok), a létesítmények az éghajlati paraméterek (hőmérséklet, 

csapadék stb.) átlagértékeiben hosszabb távon bekövetkező változásokra kevésbé érzékenyek. 

A tervezés során a műszaki megoldások az elérhető legjobb technika (BAT) figyelembevételével 

kerültek kiválasztásra. A kivitelezés során a BAT alkalmazása mellett a megfelelő előkészítés, a 

feltárási tervek, a magas minőségű építőanyagok, a korszerű műtárgyak és közlekedéstechnika 

alkalmazása jelenthet garanciát a projekt érzékenységének csökkentésére.  

Az adaptációs stratégiák kidolgozásánál ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy nem lehet minden 

lehetséges negatív hatást elkerülni, illetve vannak olyan esetek, amikor nem éri meg a megelőző 

intézkedések bevezetése. 

A nyolcvanas évek elejétől megfigyelt intenzív melegedés jól látszik a 7.4.1. ábrán. Az Országos 

Meteorológiai Szolgálat elemzései alapján, a tervezett beruházás területén 1,5–1,6 °C körüli 

átlaghőmérséklet-növekedés következett be az 1981–2016 közötti 35 éves időszakban. 
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7.4.1. ábra: Az éves középhőmérsékletek változásának területi eloszlása az 1981–2016 

közötti időszakban Magyarországon (A tervezett beruházás helyszíne fekete színű 

ellipszissel jelölve.) 

A hőhullámos napok gyakorisága a 2021–2050 közötti időszakban, az ALADIN-Climate klímamodell 

alapján az 1991–2020 közötti időszakhoz képest jelentősen növekedni fog. A 7.4.2. ábra szerint a 

tervezett beruházás területén 65,3–78,1%-kal is nőhet évente a hőhullámos napok gyakorisága a 

jövőben, ami az útburkolatok ellenálló képességét nagyban befolyásolja.  

 

7.4.2. ábra: Hőhullámos napok számának változása (%) 2021–2050 között az ALADIN-

Climate klímamodell alapján (A tervezett beruházás helyszíne kék színű ellipszissel 

jelölve.) 
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A gyakoribbá váló rendkívüli hőségek hatással vannak a közlekedésre, mivel egyes szakaszokon 

sebességkorlátozások válhatnak szükségessé az utak felületének túlzott felmelegedése, 

deformálódása miatt. Hőcsapda szerepük következtében az útburkolatok élettartama rövidülhet 

(repedések, deformálódó útburkolatok). A hőségnapok és hőhullámos napok számának növekedése 

magas kockázatot jelent úgy az építés, mint az üzemelés fázisában.  

A hőségnapok és hőhullámok számának növekedése a deformálódáshoz, nyomvályúsodáshoz 

járulhat hozzá (szélsőséges esetben egyes szakaszok lezárását, az ezeken zajló közlekedés 

korlátozását is szükségessé teheti). Az utak károsodása miatt romolhatnak a közlekedési 

kapcsolatok, nő a baleseti kockázat, valamint a járművekre is káros hatással lehet azok 

túlmelegedése, a gumik fokozott kopása, tönkremenetele okán.  

A használók szempontjából a komfortérzet csökkenése nagyobb baleseti kockázathoz vezethet, 

hiszen a közlekedési eszközök belsejében a hőmérséklet több fokkal is meghaladhatja a szabadban 

lévőt (kiemelten igaz ez a közösségi közlekedés résztvevőire). A hőmérséklet emelkedése az 

aszfaltok deformációhajlamának növekedését eredményezi. A deformációhajlam elsősorban az 

alkalmazott kötőanyag minőségétől függ, emiatt ezt a kockázatot már a tervezés fázisában kezelni 

lehet. 

Adaptációs javaslatok: 

 Merevebb kötőanyagok, magas hőmérséklettűrő képességű bitumentípusok használatával 

ez a hatás kezelhető. 

 A kivitelezés minőségének és az aszfaltkeverék receptúrájának gondos megválasztása 

javasolt. 

 A szemszerkezet, a kötőanyag-tartalom és -minőség, a modifikálószerek megválasztásakor 

előnyben kell részesíteni azokat a megoldásokat, amelyekkel a pályaszerkezet megfelelő 

merevségű és fáradásellenálló lesz a magas hőmérsékleti értékekkel szemben. 

 A középtartomány teljesítése javasolt a bitumentartalom meghatározása tekintetében, nem 

csupán a minimumkövetelmények. 

 A tájékoztatás hőhullámok esetén fontos lehet, felhívva a figyelmet arra, hogy a járművek 

utasterében fokozni kell a szellőztetést, illetve a hűtést, mivel a hőhullámos időszakok a 

balesetveszély növekedéséhez járulhatnak hozzá. 

A megnövekedett UV-sugárzás a bitumen öregedésének felgyorsulásához vezethet, valamint 

hozzájárulhat a felületi repedések kialakulásához. Emellett a használók komfortérzetét is csökkenti. 

Az ultraibolya sugárzás növekedésével a kopóréteg felső részén a bitumen gyorsabban öregszik, 

ridegebb lesz. Emiatt a keletkező feszültségeket kevésbé tudja felvenni, és a kopóréteg felülről 

megreped.  

Adaptációs javaslatok: 

 A kopóréteg tervezésére kiemelten figyelmet kell fordítani. 

 Fokozott útfelügyelet válhat szükségessé.  

 Az út menti növényzet hozzájárulhat az út árnyékolásához. 

A szélerősség fokozódása miatt hóátfúvások gyakoribb előfordulása várható, ami forgalmi 

fennakadást okozhat. A viharos szél továbbá jelzőlámpákat, fákat stb. dönthet az útra, ami komoly 

károkhoz vezethet. Útfelügyeleti intézkedésekkel a károk nagy része megelőzhető. 

Adaptációs javaslatok: 

 Az út folyamatos tisztítása válhat szükségessé.  

 Az útvonal mentén található fák állapotfelmérése és azon ágak, fák eltávolítása szükséges, 

amelyek balesetet okozhatnak. 



 

180 

 
Vereb – Vál – Gyúró – Etyek összekötő út módosított nyomvonalon – Környezeti hatástanulmány 

 

A klímaváltozás várható hatásaként a megnövekedett csapadékintenzitás is problémákat okozhat. 

A közlekedési létesítmények pályaszerkezete esetében az egyik fő problémát a víz távoltartása 

jelenti. A nagy intenzitású csapadék romboló hatása megnő, így az utat védeni kell a kimosódás 

ellen. 

A csapadék intenzitásának növekedése az utak szerkezeti károsodásához vezethet (alap 

kimosódása, beszakadás, süllyedés, töltés stabilitásának csökkenése), valamint hozzájárul a 

tömegmozgás okozta károk kockázatának növeléséhez. A pályaszerkezetbe bekerült és ott 

összegyűlő, nem távozó víz a bitumennek a kővázról való leválását eredményezi. A víztartalom 

növekedése emellett a teherbírás csökkenéséhez vezethet. Amennyiben a pályaszerkezetben vagy 

a földműben a víztartalom olyan mértékben megnő, hogy a közlekedési létesítmény teherbírása 

károsan lecsökken, a használó forgalmat korlátozni kell, ami a forgalom korlátozását vagy tiltását 

jelenti, szélsőséges esetben teljes útzárra is szükség lehet. 

A tervezett összekötő út nyomvonala az alábbi kisvízfolyásokat keresztezi:  

 Széleslyuki-mellékág,  

 Zámori-patak, 

 Szent László-patak, 

 Váli-víz, 

 Malom-csatorna, 

 Pázmánd-patak. 

A települések ár- és belvíz-veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. 

(XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletében a tervezési terület által érintett Vereb az erősen 

veszélyeztetett „A” kategóriába, Vál pedig az enyhén veszélyeztetett „C” kategóriába tartozik.  

Erősen veszélyeztetett „A” kategóriába tartozik a település, ha a hullámtéren lakóingatlannal 

rendelkezik, illetőleg, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize 

szabadon elönthet. Enyhén veszélyeztetett „C” kategóriába tartozik a település, ha nyílt vagy 

mentesített ártéren helyezkedik el, és előírt biztonságban kiépített védművel rendelkezik. 

Fejér megye Területrendezési Terve alapján a tervezett nyomvonal nem halad át nagyvízi meder 

övezetén.  

A 2007/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt tagállami kötelezettségnek eleget 

téve elkészült Magyarország Árvízi Kockázatkezelési Terve, melyben meghatározásra kerültek a 

vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek, a veszély- és kockázati térképek, valamint a 

kockázatkezelési tervek. A vizsgált terület a 30 éves (3,3%), a 100 éves (1%) és az 1000 éves 

(0,1%) valószínűségű potenciális elöntési térképek alapján sem veszélyeztetett árvízzel (forrás: 

www.vizugy.hu/Árvízi kockázatkezelés). 
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7.4.3. ábra: Magyarország településeinek árvízi kockázati besorolása (A tervezett 

beruházás helyszíne kék színű ellipszissel jelölve.) 

Mindezek alapján a tervezési terület árvízi kitettségét alacsonynak soroltuk be. 

A 7.4.4. ábrán látható a villámárvízi veszélyeztetettség mértéke Magyarországon. Eszerint a 

tervezett beruházás területe villámárvízi események kialakulásának nagy, illetve közepes 

mértékben kitett. Villámárvíz esetén jelentősen romlanak a közlekedési kapcsolatok, pl. a 

vízfolyások mentén a közlekedési létesítmények víz alá kerülésével. A magasabb területekről 

lezúduló vizek elmoshatják, alámoshatják az utakat és egyéb műtárgyakat.  
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7.4.4. ábra: Magyarország településeinek villámárvízi kockázati besorolása (A tervezett 

beruházás helyszíne kék színű ellipszissel jelölve.) 

A közlekedési létesítmények pályaszerkezete esetében az egyik fő problémát a víz távoltartása 

jelenti. Ezen hatások ellen a megfelelő vízelvezetéssel védekezhetünk. 

Adaptációs javaslatok: 

 A megfelelő vízelvezetés biztosítása a legfontosabb adaptációs intézkedés az 

éghajlatváltozás esetében. A megfelelő vízelvezetéshez jó minőségű meteorológiai, 

hidrológiai és geomorfológiai adatok szükségesek. A megfelelő vízgazdálkodási 

infrastruktúra segítségével kell megoldani a víz hatékony távoltartását és elvezetését a 

létesítménytől. A vízelvezetés tervezése során kezelni kell a felszín alatti vízfolyásokat, fel 

kell készülni az intenzív csapadékok során keletkező csapadékmennyiségre, és tervezni kell 

a keletkező árhullámok levonulásának útját. 

 Hirtelen lezúduló nagyobb mennyiségű csapadék esetén szükséges az árkok, átereszek 

közútkezelő általi ellenőrzése, hogy az üzemszerű állapot visszaállítható legyen.  

 A kopóréteg vízáteresztő képességének minimalizálásával, illetve a pályaszerkezeten belüli 

vizek megfelelő elvezetésével is lehet védekezni e hatás ellen.  

A kiegészítő infrastruktúra viharos események miatti károsodása főként utólagos javítással 

oldható meg.  

Adaptációs javaslatok: 

 A károsodás megelőzése a vízelvezetés (lejtés, árok, alagcsövek) megfelelő kialakításával, 

valamint az út menti növényzet megfelelő megválasztásával és gondozásával lehetséges. 
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 A tervezett beruházás által érintett területen a vízelvezető árkok tisztítása válhat 

szükségessé. Ezen beavatkozásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen az egyszerre 

nagy mennyiségben lehulló csapadék, amely egyre gyakoribbá válik hazánkban, komoly 

problémákat és balesetveszélyes helyzeteket teremthet. 

 Az út menti növényállomány esetében a rossz állapotú, törékeny faegyedek lecserélésével 

a fakidőlésekből származó problémák csökkenthetők. 

A belvíz előfordulását nagyon sok helyi tényező befolyásolja, éppen ezért a belvízveszély 

változásának előrejelzése sok bizonytalanságot hordoz. A klímamodellek eredményei alapján 

azonban egyértelműen várható a belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése. Az utak 

kifejezetten érzékenyek a belvizek hatásaival szemben.  

Magyarország közel 45 000 km2 nagyságú síkvidéki területének jelentős részén fennáll a belvíz 

megjelenésének veszélye. A sokévi átlagos belvízkár 15-16 milliárd Ft-ra tehető. A belvízzel borított 

területek nagysága évről évre nagymértékben ingadozik, a jelentősebb belvizes időszakok során 

eléri a 200-400 ezer hektárt. E komoly károkat okozó jelenség miatt víz alá kerülhetnek a felszíni 

közlekedési infrastruktúra elemei. Az út- és járdahálózat egy része tartós vízborítás alá kerülhet, 

ami akadályozhatja a közlekedést. Emellett a teherbírás-csökkenés miatt a forgalom korlátozására 

is szükség lehet.  

Fejér megye Területrendezési Terve alapján a tervezett nyomvonal nem érinti a rendszeresen 

belvízjárta terület övezetét. 

A 7.4.5. ábrán látható a belvíz-veszélyeztetettségi valószínűség mértéke Magyarországon. Eszerint 

a tervezett beruházás területe belvízesemények kialakulása szempontjából kismértékben kitett.  

 

7.4.5. ábra: Belvíz-veszélyeztetettségi valószínűség mértéke Magyarországon (A 

tervezett beruházás helyszíne kék színű ellipszissel jelölve.) 
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Adaptációs javaslatok: 

 A tervezett út földművét és műtárgyait úgy kell kialakítani, hogy az esetleges belvíz 

levonulása biztosított legyen. 

 A tervezett beruházás által érintett területen a vízelvezető árkok, csatornák és műtárgyak 

megfelelő méretezése, valamint az út üzemelése során gyakori karbantartásuk javasolt. 

A tartós aszályos időszak is rontja a műtárgyak, földművek és rézsűk állékonyságát és vízzárását 

(süppedést okozva). A látási viszonyokat befolyásoló homokviharok valószínűségének növekedése 

várható, ezáltal a baleseti kockázat növekedése. 

Adaptációs javaslatok: 

 A megfelelő növénytelepítés kialakítása amellett, hogy az éghajlatváltozáshoz való 

adaptációhoz járul hozzá (pl. rézsűstabilizálás, árnyékolással UV-sugárzás elleni védelem), 

hozzájárul az út területfoglalásának mint közvetett kockázati tényező okozta kedvezőtlen 

hatásnak a csökkentéséhez.  

 Az út melletti növénytelepítéssel az út által elfoglalt biológiailag aktív kiegyenlítő felületek 

igénybevétele részben kompenzálható. Az utat kísérő tájadekvát növénytelepítés közvetve 

talajvédelmi, klímajavító hatású is.  

Az erdőtüzeknek való kitettség Fejér megyében alacsony. A tervezett nyomvonal üzemtervezett 

erdőrészletek mellett is elhalad. Tűzveszélyesség szempontjából a megközelített erdőrészletek 

között kis-, közepes és nagymértékben veszélyeztetett erdőrészletek is előfordulnak.  

Két fokozottan erdőtűzveszélyes időszakot különíthetünk el. Az egyik kora tavasszal van, hóolvadás 

után közvetlenül, amikor a kizöldülés előtt elsősorban rét- és tarlóégetések következtében gyullad 

meg az erdő, általában lombos erdőtelepítésekben és felújításokban okozva igen jelentős károkat. 

A második veszélyeztetett időszak a nyári hónapokra esik, amikor a hosszabb csapadékmentes, 

forró időjárási viszonyok következtében az erdei avar- és tűlevélréteg teljesen kiszárad. Ezek az 

erdőtüzek elsősorban eldobott cigarettacsikkek és a tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) 

kihirdetése ellenére meggyújtott tábortüzek, nyári gazégetések következtében keletkeznek, 

elsősorban erdei és fekete fenyves, valamint idősebb lombos állományokban. 

A magyarországi erdőtüzek 99 százaléka (!) emberi gondatlanság vagy szándékosság miatt 

keletkezik. Az erdei tüzek relatív gyakorisága az utóbbi évtizedekben megnövekedett. Ennek okai 

az éghajlati szélsőségekben, a kevesebb csapadékban, a magasabb éves átlaghőmérsékletben, 

valamint a hótakaró nélküli telek sorozatában keresendők. Jellemző, hogy a klímaváltozás 

következtében a korábbinál forróbb nyarakon nem csupán az erdőtüzek száma növekedett meg, 

hanem esetenként a tűz terjedési sebessége és intenzitása is. A nagyobb intenzitású erdőtüzek a 

korábbinál nagyobb területet érinthetnek, és nehezebb eloltani azokat. Az erdőtüzek mielőbbi 

észlelése, a tűz mielőbbi kezelése, tovaterjedésének megakadályozása kiemelten fontos az út 

forgalma miatt.  

Fontos megállapítani, hogy az alkalmazkodást elősegítő intézkedések hosszú távon fenntarthatók. 

A projekt teljes életciklusa alatt az üzemeltetőnek javasolt figyelmet fordítani a monitoring 

tevékenységre. Az adaptációs intézkedések nyomon követése későbbi tervfázisban, az üzemeltetés 

során tervezendő. Ennek segítségével az alkalmazkodás továbbra is fenntartható, a rendszer 

rugalmas és így éghajlatváltozás-biztos lesz. A katasztrófákkal szembeni ellenálló képessége a 

megelőző tevékenységekkel kezeltnek tekinthető. 
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 A PROJEKT HATÁSA A KLÍMAVÁLTOZÁSRA ÉS A HATÁSTERÜLET 

KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSI KÉPESSÉGÉRE 

Infrastrukturális beruházások esetében a klímaváltozásra gyakorolt hatások közül alapvetően a 

területfoglalásnak és az üvegházhatású gázok mennyiségi változásának van szerepe. 

A tervezett beruházás közvetett módon az alábbi klímaváltozási kockázati tényezőket tartalmazza: 

Üvegházhatású gázok várható kibocsátása  

A tervezett műszaki infrastruktúra (beleértve a földművet, útburkolatot, műtárgyakat stb.) 

önmagában nem jár üvegházhatású gáz kibocsátásával. 

Üvegházhatású gáz kibocsátását a kivitelezési munkák, ill. maga az üzemelés okoznak. A kivitelezés 

kibocsátása átmeneti, az üzemelésé tartós, a létesítmény felhagyásáig folyamatos. 

Területfoglalás 

Az újonnan kiépülő nyomvonalszakaszok területfoglalásával csökken a biológiailag aktív kiegyenlítő 

felületek, pl. az erdők, mezőgazdasági területek nagysága, ami közvetve kedvezőtlenül hat az 

éghajlatváltozásra.  

A hőmérséklet, valamint a hőhullámos napok gyakoriságának növekedésével az utak egyre inkább 

hőcsapdaként működnek, a felmelegedett aszfalt tovább „fűti” a környezetének amúgy is meleg 

levegőjét. 

A beruházás klímaváltozásra gyakorolt hatásának csökkentése érdekében az alábbi intézkedések 

javasoltak: 

 alacsony vagy zéró ÜHG-kibocsátású munkagépek használata a kivitelezés és szállítás 

során, 

 alacsony vagy zéró ÜHG-kibocsátású technológiák alkalmazása a kivitelezés során, 

 a rekultiváció során a tájra jellemző őshonos növények telepítése (fák, cserjék, füvesítés 

stb. tekintetében is). 

 Üvegházhatású gázok várható kibocsátása 

Kivitelezés 

A kivitelezési munkák során autópálya-építés esetében 3234 t CO2 eq./km kibocsátással számolva2 

a tervezett nyomvonal esetén legfeljebb a 7.5.1 táblázatban látható kibocsátás jelentkezik (mivel 

jelen esetben nem autópálya, hanem csak mellékút épül); ez a kivitelezés időtartamától függően 

több évre eloszlik. 

7.5.1. táblázat: CO2-kibocsátás a kivitelezés során 

Hossz [km] Összes CO2-kibocsátás [t] 

22,499 72761,766 

 

 

 

                                           

 

2 Forrás: The World Bank/EGIS (2010): Introduction to Greenhouse Gas Emissions in Road Construction and Rehabilitation 
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Üzemelés, az éves CO2-emisszió meghatározása 

A közúti forgalom éves CO2-kibocsátásának meghatározásához a BME által honosított (a 2006. évi 

hazai járműállomány típus- és korösszetételére bevizsgált) HBEFA3 emissziós adatbázist használtuk 

fel. A HBEFA 3.3 adatbázis ún. járműrétegekhez (járműkategória, üzemanyag, emissziós szabvány, 

űrtartalom alapján létrehozott csoportok) rendel hozzá emissziós faktorokat, amelyeket motorpadi 

vagy valós helyszíni mérésekkel határoznak meg.  

Az adott ország (Németország, Ausztria, Svájc) járműparkja, illetve a járművek futásteljesítménye 

ismeretében ezekből meghatározható az átlagos emissziós faktor. A HBEFA adatbázis az 

útkategória, forgalmi helyzet (pl. autóút, 110 km/h sebességkorlátozás, szabad forgalomlefolyás 

stb.) függvényében különböző emissziós faktorokat ad meg. 

A BME által elvégzett vizsgálatban a HBEFA adatbázisban használt németországi, valamint a 

magyarországi személygépkocsipark között emisszió szempontjából mintegy 4 éves lemaradás volt 

megállapítható, azaz a 2006-os átlagos magyar emissziós faktor a 2002-es németországinak felelt 

meg. 

A járműpark korszerűsödésének lassulását feltételezve, a vizsgálatok időtávlatához (+15 év) 

igazodva, a fentiek alapján a távlati 2036-os állapot esetében a számítás során a forgalmi prognózis 

adataihoz a 2028. évi emissziós faktorokat párosítottuk a hivatkozott 4 helyett 8 éves eltolódást 

alkalmazva. Így a megadott emissziós értékek a biztonság javára nagyobb mértékűek, mint a 

várhatóan ténylegesen realizálódó értékek.  

A forgalmi vizsgálat alapján rendelkezésünkre álló járműosztály-besorolás és a HBEFA adatbázisból 

lekérdezhető járműréteg szerinti emissziós faktorok közül az ÁNF (Átlagos Napi Forgalom) I. 

kategóriához a személygépkocsi, az ÁNF II. kategóriához a nehéz tehergépjármű emissziós faktort 

alkalmaztuk. Az egyes útkategóriák és forgalmi viszonyok mellett a következő emissziós faktorokat 

alkalmaztuk: 

7.5.2. táblázat: Fajlagos emissziós tényezők 2036. 

Légszennyező CO2 (g/km/j) 

Sebesség 

(km/h) 
I. kat. II. kat. 

50/50 115,39 642,85 

90/70 105,88 644,81 

 

Az üvegházhatású gázok közúti forgalomból származó kibocsátásának számításához az alábbi 

adatok lettek figyelembe véve: 

 a fent bemutatott fajlagos CO2-emissziók, 

 előrebecsült forgalmi adatok: referencia (nélküle) és vele állapotokra, 

 az egyes útszakaszok hossza (km). 

A számítások alapján a következő kibocsátási értékek várhatók: 

Referencia (nélküle) állapotban a meglévő úthálózaton: ~4254 t CO2/év. 

Vele állapotban a meglévő úthálózaton: ~3009 t CO2/év. 

                                           

 

3 Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 3.3, Graz 
University of Technology – Institute for Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2017. április 24. 
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Tehát az új nyomvonal megvalósulása esetén ~1245 t CO2/év üvegházhatású gáz 

kibocsátáscsökkenés várható a meglévő úthálózaton.  

Az új nyomvonalon a következő kibocsátási érték várható: ~872 t CO2/év. 

A beruházás megvalósulása esetén a tervezett összekötő és a meglévő úthálózat együttes éves 

CO2-kibocsátása: ~3881 t CO2/év. 

A beruházás megvalósulása esetén (meglévő és tervezett út együttvéve) az éves CO2-kibocsátás a 

referencia állapothoz képest csökken ~374 t CO2/év kibocsátással. 

 Az üvegházhatású gázok növényzet általi elnyelése4 

A tervezett beruházás területfoglalásával csökken a biológiailag aktív kiegyenlítő felületek 

nagysága, ami közvetve kedvezőtlenül hat az éghajlatváltozásra és a hatásterület 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére. A tervezett beruházás tartósan növényzettel 

fedett területeket is igénybe vesz. Ezeken a területeken a felszínborítás megváltozik, így a tervezési 

területen a növényzet CO2-megkötő képessége csökken. 

A területfoglalás felszínváltozással jár együtt. Az átlagos felszíni hőmérséklet egyik meghatározó 

tényezője a felszín átlagos albedó értéke. Minél kisebb egy táj albedója, a felszín annál kevesebb 

napsugarat ver vissza a levegőbe, így az adott területen nagyobb melegedésre számíthatunk. 

A tervezett beruházás hatására egyrészt nőnek a burkolt felületek, másrészt csökkennek a 

növényzettel fedett területek. A megváltozott felszínborítás alapvetően a mikroklimatikus 

viszonyokra van hatással. A felszínborítás megváltozásának hatása lokálisan fog jelentkezni. 

A tervezett nyomvonal területfoglalásának fő paramétereit a 7.5.3. táblázat mutatja be. 

7.5.3. táblázat: A tervezett nyomvonal paraméterei  

Sávok száma Koronaszélesség [m] Hossz [km] 

2x1 11 22,499 

További burkolt felületek kialakítását jelenti a csomópontok kiépítése.  

A növényzet által felhasznált szén-dioxid és termelt oxigén mennyisége az asszimiláló felületek 

nagyságától függ (7.5.5. táblázat). Számítások szerint egy lombköbméter asszimiláló felület egy 

évben, a vegetációs időszakban 650 gramm oxigént termel és 590 gramm szén-dioxidot köt meg 

(1 lombköbméter átlag 4 m2 asszimiláló felületnek felel meg). Egy 50 éves fa 50 kg oxigént termel 

és 68,75 kg CO2-t dolgoz fel egy vegetációs időszakban. 

A Föld oxigén- és szén-dioxid-mérlegére a legjelentősebb hatást az erdők gyakorolják. Az erdők 

esetében számításba kell venni az erdők korát, élőfakészletét, termőhelyét, fajösszetételét, 

záródási százalékát és a törzsszámot. Egy hektár erdő teljesítménye CO2 esetében 5,4-15,3 tonnáig 

terjedhet. 

A gyepszint 0,5-2,5 lombköbméternek megfelelő szolgáltatást nyújthat. A növényzet általi szén-

dioxid-elnyelés az összes növényzet életfolyamatához kötődik, így részt vesz benne a szántóföldi 

növénytermesztés, a vizes élőhelyek és a mocsarak is. 

A tervezett útszakasz által elfoglalt terület jelenlegi, növényzet általi éves CO2-elnyelése a művelési 

áganként igénybe vett területek ismeretében határozható meg. 

                                           

 

4 Felhasznált irodalom: Radó Dezső: A növényzet szerepe a környezetvédelemben 
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Az összekötő út és a rézsűfelületek tájba illesztése, valamint a rombolt felületek rehabilitációja 

céljából gyepesítés, cserjetelepítés és fasorok, facsoportok telepítése végezhető. A tervezett 

növénytelepítés mértéke jelenleg még nem ismert, mindazonáltal várhatóan bizonyos mértékben 

kompenzálja majd azt a negatív hatást, amelyet a területhasználat-változás okoz a CO2-elnyelés 

kapcsán. Összességében megállapítható, hogy a tervezett tevékenység következtében a 

hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képessége várhatóan kismértékben csökken. 

 A KLÍMAKOCKÁZATI ELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI 

A XXI. század egyik jelentős kihívása a globális felmelegedés és éghajlatváltozás 

következményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatásainak csökkentése, valamint a várható 

változásokra való felkészülés, az azokhoz való alkalmazkodás.  

Jelen tanulmányban bemutatott, várhatóan nagyobb számban jelentkező hatások 

közlekedésbiztonság szempontjából kedvezőtlenek, sebességkorlátozás bevezetését, a forgalom 

fennakadását okozhatják. 

Hatáscsökkentő javaslatként (összefoglalóan) megfogalmazható a biológiailag aktív felületek 

pótlása, az extrém időjárási körülményeknek ellenálló útburkolat alkalmazása, valamint a megfelelő 

vízelvezetési rendszer kialakítása a beruházás megvalósítása során. 

A tervezési, kivitelezési és üzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az 

azonosított kockázatokat, egyrészt eliminálják azokat, másrészt biztosítják a rendszer 

éghajlatváltozással szembeni rugalmasságát. 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett beruházás sérülékeny az 

éghajlatváltozás kapcsán várható hatások tekintetében. A klímaváltozás hatásainak 

csökkentését szolgáló javaslatok, megfelelő adaptációs intézkedések alkalmazása 

jelentős mértékben enyhítheti a várható negatív hatásokat a tervezett beruházásra 

vonatkozóan. A tervezett beruházás hatása a klímaváltozásra – volumenéből adódóan – 

kismértékű. 
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 ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 

Talaj és felszín alatti víz védelme 

A kivitelezési időszak negatív hatásait a beruházás területfoglalása, a földmunkák nagyságrendje, 

a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny területek és vízbázisok érintettsége jelentik.  

A nyomvonal Vál település mellett haladó szakasza érinti Kajászó vízmű vízbázisának hidrogeológiai 

„B” védőterületét kb 103 m hosszon keresztül. A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján felszín 

alatti vízbázisok hidrogeológiai „B” védőövezetének területén nincs korlátozva vízzáróan burkolt 

csapadékvízárok-rendszerrel, illetve földárok-rendszerrel tervezett egyéb út létesítése, 

üzemeltetése, azonban különösen nagy figyelmet kell fordítani a szennyezések megelőzésére. 

A felszín alatti vizek védelme tekintetében vízbázisok érintettségével nem kell számolni, azonban a 

27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján Vál, Gyúró és Etyek érzékeny és kiemelten érzékeny 

felszín alatti vízminőség védelmi területen található, amelyet figyelembe véve a kivitelezés, továbbá 

az üzemelés során kiemelt figyelmet kell fordítani az esetleges szennyezések elkerülésére. 

A tervezett nyomvonal, mely kb. 22,5 km hosszúságú, nagyrészt mezőgazdasági területen, kis 

szakaszon belterületen halad. A területfoglalás negatív hatását enyhíti, hogy az építéshez 

viszonylag keskeny területsáv (tervezett koronaszélesség: 11) igénybevételére kerül sor. 

A tervezett út üzemelése során a szennyezés nagysága elsősorban a haváriák, tehergépkocsik 

balesetével kapcsolatban lehet számottevő.  

Mindezeket figyelembe véve földvédelmi szempontból az előírt környezetvédelmi 

javaslatok betartása mellett a tervezett beruházás megvalósítható. 

Felszíni víz védelme 

A felszíni vizek állapotát befolyásoló hatásokat az építési és üzemelési időszakban egyaránt 

elsősorban az új útszakasz vízelvezetésének módja és hatékonysága szabja meg. 

A keresztezett vízfolyások, azokon a szakaszokon, ahol lehetséges, a lefolyó vizek befogadói 

lesznek (Széleslyuki-mellékág, Zámori-patak, Szent László-patak, Váli-víz, Pázmánd-patak). Ahol 

ez nem lehetséges, ott kétoldali, föld anyagú, tározó árkokat, illetve záportározókat alakítanak ki. 

A vízelvezető árkokat a meglévő földutak alatt átereszeken keresztül vezetik el. 

Közvetlen szennyezés havária esetekben érheti a vízfolyásokat, melyet elsősorban kárelhárítás 

keretében lehet lokalizálni és megszüntetni. A hatás nagysága függ a vízfolyás vízhozamától, a 

meder állapotától és nem utolsó sorban a vízfolyás medrének esésviszonyaitól. Az út üzeme során 

előfordulható haváriás szennyezések közül legkedvezőtlenebb hatása a vízfolyások vízminőségére 

és nem utolsó sorban élővilágára a szénhidrogén származékoknak lehet. A haváriák 

bekövetkezésének valószínűsége, és az hogy pont vízfolyások környezetében történik, azonban 

kicsi. 

A forgalom hatására diffúz jelleggel kicsapódó légszennyező anyagok koncentrációja felhígul és 

ezért az út melletti területeken nem fejtenek ki jelentős hatást. Az út üzemelése során nem várható 

olyan szennyező hatás, mely a beszivárgó vizekkel a felszín alatti ezeken keresztül pedig a felszíni 

vizek mennyiségi, illetve minőségi változását okozná.  

Mindezek alapján a tervezett beruházás vízvédelmi szempontból az előírt 

környezetvédelmi javaslatok betartása mellett megvalósítható. 

Levegőminőség-védelem 

A legközelebbi védendő épület ~40 m távolságban található. Az építés alatti porterhelés ebben a 

távolságban sem haladja meg az egészségügyi határértéket, illetve a javasolt védelmi intézkedések 
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betartásával tovább csökkenthető. Az üzemelés alatti levegőterhelés ebben a távolságban is 

várhatóan elhanyagolható lesz, mivel az órás (CO és NO2) és 24 órás (PM10) egészségügyi 

határértékek már 10 m-en teljesülnek.  

Élővilág-védelem 

A beruházás a hatásterületen belül országos jelentőségű védett természeti területet, valamint 

jogszabállyal vagy egyedi határozattal kihirdetett „ex lege” védett lápterületet, szikes tavat, forrást 

nem érint. A tervezett fejlesztés kb. 180 m hosszan közvetlenül érint (keresztezi) Natura 2000 

területet (Szentgyörgypuszta, HUDI20034), melyre Natura 2000 hatásbecslés dokumentáció 

készült. A tervezett beruházás az országos ökológiai hálózatot több szakaszon is keresztezi. 

A beruházás Natura 2000 jelölő élőhelyet és jelölő fajokat élőhelymegszűnéssel, ill. populációk 

károsításával nem érint. A Natura 2000 terület koherenciáját („működő kapcsolat, átjárhatóság, 

egybefüggőség”) a beruházás negatívan érinti, minthogy a tervezett összekötő út és bekötő út 

„kettévágja” a Natura 2000 területet. 

Az új út értékes élőhelyeket (D34 – ártéri mocsárrétek) keresztez a Váli-völgyben, az élőhelyre 

nézve ez károsító hatású. A védett növényfajok (selymes boglárka, bársonyos kakukkszegfű, 

budai imola, kisfészkű aszat) egyedei érintettek az építés során, ez a populációkra nézve károsító, 

vagy megszüntető hatású. A madárvilág vonatkozásában az új út építése zavaró hatású. 

A gyurgyalag esetében a tervezési területen előforduló, kb. 30 páros állományból nagyjából annak 

30%-a biztosan elpusztul a beruházás kivitelezése során. Ez hozzávetőlegesen a Fejér megyei 

állomány 3%-át teszi ki, az országos populációnak pedig 0,13-0,17%-át, vagyis helyi/megyei 

szinten az állománycsökkenés számottevőnek tekinthető. További negatív tényező, hogy a 

megmaradó párok a közvetett hatásterületen és annak közvetlen környezetében az építés 

kezdetétől a legvégéig, majd az üzemelés időszakában állandó jelleggel zavaró zajhatásnak és 

jelentősen megnövekedett gépjárműforgalomnak lesznek kitéve úgy, hogy ezt a negatív hatást 

tovább fokozza az élőhelyek fragmentálódása és az esetlegesen előforduló elütések jelensége. 

Nagyvadak gázolása valószínűsíthető az új út mentén, több szakaszon. 

A megfogalmazott élővilág-védelmi javaslatok betartásával a káros hatások 

csökkenthetők. 

Tájvédelem 

Tájvédelmi szempontból a tervezési területen napjainkban mozaikos tájszerkezet jellemző, a 

mezőgazdasági, erdőgazdasági és települési tájhasználat egyaránt jelen van, emellett a 

természetvédelmi és a turisztikai potenciál is megjelenik.  

A tervezett összekötő út szántó, erdő, legelő, rét, szőlő, kert és kivett művelési ágú területeket 

vesz igénybe. Települési belterületet nem érint, viszont számos üzemtervezett erdőterületet érint. 

A tervezett út megvalósítása során előforduló fontosabb konfliktushelyzetek: a tervezett út Natura 

2000 területet érint; erdőterületeket érint; több helyen áthalad a tájképvédelmi terület övezetén; 

merőlegesen, töltésen keresztezi a Váli-völgyet; valamint kedvezőlen a tájesztétikai hatása.  

Tájhasználati módokban bekövetkező változás alapvetően a területfoglalással érintett területeken 

jelentkezhet: a korábbi művelési ágak (szántó, erdő, legelő, rét, szőlő, kert), természetközeli 

területek megszűnésével és a helyükön közlekedési terület kialakulásával jár. A tervezett összekötő 

út és kapcsolódó létesítményei (pl. csomópontok) a táj szerkezetében új, művi eredetű, vonalas 

tájalkotó elemként jelennek meg. Hosszabb távon a tájszerkezet így várhatóan kisebb mértékben 

módosul.  
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A beruházás következtében a tervezési területen a biológiailag aktív felületek csökkenése várható. 

Üzemtervezett erdőterületek igénybevételére várhatóan 46290 m2-en kerül sor, emellett 

fakivágásra, bozótirtásra is szükség lesz.  

A tervezett összekötő út magassági vonalvezetése a terepi adottságokból adódóan változatos. A 

nyomvonal három völgyet keresztez gyakorlatilag merőlegesen, emiatt egyes szakaszokon 

töltésben vagy bevágásban halad. Öt csomópont kerül kialakításra, a keresztezett vízfolyások 

átvezetésére pedig hat műtárgy épül. 

A javasolt intézkedések betartásával, az út és létesítményeinek megfelelő tájba 

illesztése esetén a beruházás tájvédelmi szempontból elfogadhatónak tekinthető.  

Épített környezet védelme  

A tervezett nyomvonal nem érint világörökségi, vagy világörökség várományos terület övezetét.  

A tervezett nyomvonal műemléket és műemléki környezetet nem érint, környezetében 1 db helyi 

védelem alatt álló védett építészeti érték található. 

A tervezési terület jelentős része az Etyek-Budai Borvidéken halad keresztül. Vál, Gyúró és Etyek 

települések a  Borvidéki és kertgazdálkodási fejlesztési övezet által érintett települések közé 

tartoznak. 

Fejér Megye Területrendezési Terve alapján a tervezett nyomvonal által érintett települések közül 

Vál a Kulturális örökségi-történeti fejlesztési övezet által érintett települések közé tartozik. 

A tervezett beruházáshoz készült előzetes régészeti dokumentáció alapján a teljes vizsgálati 

területen azonosított 13 régészeti lelőhely közül 9 lelőhely érintett a beruházás nyomvonala által. 

Emellett két régészeti érdekű területet is kijelöltek, melyek szintén érintettek a tervezett 

nyomvonal által. 

A régészeti értékvizsgálat során, a tervezett nyomvonalak területén sehol sem azonosítottak olyan 

helyben megtartandó örökségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) bekezdés alapján a 

földmunkával el kell kerülni. Amennyiben a földmunkák során régészeti lelet kerülne elő, az 

örökségvédelmi törvény vonatkozó előírásában foglaltak szerint kell eljárni, és haladéktalanul 

értesíteni kell a jegyző útján a hatóságot. 

10 lelőhely esetében a további javasolt örökségvédelmi vizsgálatok: Geofizikai kutatás, 

Próbafeltárás. 

A javasolt intézkedések betartása mellett elmondható, hogy épített környezet szempontjából a 

tervezett beruházás megvalósítható. 

Zaj- és rezgésvédelem 

Zajvédelmi szempontból a közvetlen hatásterületen az elvégzett számítások alapján 

megállapítható, hogy a tervezett összekötő út megépülése esetén üzemelés során annak 

környezetében sem nappal, sem éjjel nem várható határérték feletti zajterhelés. A tervezett 

csomópont külterületen létesül. 

A tervezett összekötő út megépülése esetén a közvetett hatásterületén határérték túllépés várható, 

így zajvédelmi intézkedéseket javaslunk. A 8111. j. és 8117 j. ök. utak környezetében a 

zajnövekedés elkerülése érdekében első sorban éjszakai sebességkorlátozó intézkedések (30 

km/ó) bevezetése javasolt az összekötő utak menti lakóterületek övezetében Kajászó, Vál, 

Pázmánd és Vereb települések területén.  

A tervezett út építése védendő létesítmények túlnyomó részén nem okoz határérték feletti 

zajterhelés, kivételt képeznek ez alól a gyúrói bekötőúthoz közeli – üzemelési szempontból a 
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közvetett hatásterületén található – Bicskei út lakóházak, ahol határérték feletti zajterhelés várható 

az építkezés során, ezért zajvédelmi intézkedés javasolt. 

Összefoglalva megállapítható, hogy üzemelés során a közvetlen hatásterületen 

zajvédelmi intézkedések nélkül, a közvetett hatásterületen és építés alatt a gyúrói 

bekötő út környezetében zajvédelmi intézkedések megvalósulása estén teljesülnek a 

jogszabályban foglalt előírások. A javasolt zajvédelmi intézkedések megvalósulása 

esetén a tervezett beruházás zajvédelmi szempontból megfelel a vonatkozó 

követelményeknek. 

Hulladékgazdálkodás 

Hulladékgazdálkodási szempontból a kivitelezési munkálatok során a felsorolt 

hulladékgazdálkodási elvek, vonatkozó jogszabályi előírások betartásával a hulladékok mennyisége 

minimalizálható. Az építés és üzemelés során keletkező hulladékok minimalizálásával, megfelelő 

gyűjtésével, elszállításával, hasznosítással történő elhelyezésével, a felsorolt megelőző 

intézkedések megtétele mellett, a felelős hulladékgazdálkodás megvalósítható. 

 

 

A javasolt intézkedések teljesülésével a tervezett beruházás megvalósítása és 

üzemeltetése során előzetesen feltárt, várható környezeti hatások jellege és mértéke a 

hatályos környezetvédelmi előírások és jogszabályok szerint elfogadhatónak tekinthető. 

A létesítmény megvalósulása a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelel. 

 

 

A klímakockázati elemzés következtetései 

Az érzékenységelemzés során a beruházás érzékenysége került meghatározásra az elsődleges 

éghajlatvédelmi tényezőkre és a másodlagos hatásokra vonatkozóan. A tervezett beruházás 

érzékenysége a hőségnapok számának növekedése és a hőhullámos napok számának növekedése 

szempontjából magas. 

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztályozása történt, hogy az érzékenységi 

vizsgálatban beazonosított, érzékenynek minősített létesítmények, használóik és a közlekedési 

kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a káros éghajlati tényezőknek, a tényezők 

változásából eredő várható hatásoknak a földrajzi elhelyezkedés szempontjából. A tervezett 

beruházás által érintett összekötő útnak elsősorban a villámárvíz előfordulási gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése, valamint az aszályos időszakok hosszának növekedése szempontjából 

magas a kitettsége. 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett beruházás a hőségnapok és a hőhullámos napok 

számának növekedésével, a villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának 

növekedésével, valamint az aszályos időszakok hosszának növekedésével szemben sérülékeny az 

éghajlatváltozás kapcsán várható hatások tekintetében. 

A kockázatértékelés alapján kiemelten kezelendő kockázatok a következők: az útburkolat 

élettartamának rövidülése, öregedésének felgyorsulása, illetve az alacsonyan fekvő útszakaszok 

elöntése.  

A klímaváltozás hatásainak csökkentését szolgáló javaslatok, megfelelő adaptációs intézkedések 

alkalmazása jelentős mértékben enyhítheti a várható negatív hatásokat a tervezett beruházásra 

vonatkozóan. 
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A tervezett beruházás hatása a klímaváltozásra – volumenéből adódóan – kismértékű. A beruházás 

területfoglalásával várhatóan csökken a biológiailag aktív kiegyenlítő felületek nagysága, ami 

közvetve, kismértékben kedvezőtlenül hat az éghajlatváltozásra és a hatásterület 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére. A beruházás megvalósulása esetén 

(meglévő és tervezett út együttvéve) az éves CO2-kibocsátáscsökkenés a referencia állapothoz 

képest: ~374 t. 
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