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1 Bevezetés, előzmények 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., mint ajánlatkérő 2015/S 146-269141 hivatkozási szám alatt 
nyílt közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó ajánlati felhívást tett közzé az Európai Unió 
hivatalos lapjában „Tervezési szerződés M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény-Záhony közötti szakasz 
tanulmánytervének, közúti biztonsági hatásvizsgálatának, megvalósíthatósági tanulmányának (MT), 
valamint környezeti hatástanulmányának (KHT) elkészítése tárgyában” címmel.  

A NIF Zrt., mint Megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesével, az UNITEF – RODEN – TURA-Terv 
Konzorciummal 2016. március hóban kötötte meg az A003.16 projektazonosító számú tervezési 
szerződést a „Tervezési szerződés M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény-Záhony közötti szakasz 
tanulmánytervének, közúti biztonsági hatásvizsgálatának, megvalósíthatósági tanulmányának (MT), 
valamint környezeti hatástanulmányának (KHT) elkészítése tárgyában” tárgyában. 

A tervezés előzménye 1991. évre nyúlik vissza. Ekkor készítette a Mikrobau alvállalkozójaként az 
UNITEF Mérnöki Iroda az M3 autópálya Polgár – Országhatár közötti szakaszának Tanulmánytervét. A 
tervben három nyomvonalváltozat és ezek variációi szerepeltek, melyek közül a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei szakaszon a megye tengelyében lévőt választották ki továbbtervezésre, mivel a 
területfejlesztési elképzeléseket, a beregi térség felzárkóztatását ez szolgálta leginkább, valamint a 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság állásfoglalása is ezt nyomvonalat tartotta kedvezőnek. A 
változatok Záhony térségét nem érintették. 

Az UVATERV 1993-ban Engedélyezési tervet készített az M3 autópálya Polgár – Országhatár 
szakaszra. A környezetvédelmi engedélyezési terven kívül elkészült a “C” változat Környezeti 
hatástanulmánya is, melyet azonban a környezetvédelmi engedélyezési eljárás során a Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatósága – felülvizsgálva korábbi álláspontját – természetvédelmi szempontból nem 
talált elfogadhatónak. A Vásárosnamény előtti szakasszal kapcsolatban érdemi problémát nem jelzett, 
ezért a Felső-Tisza–vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 1994. 06. 01-én kelt állásfoglalásában 
egyéb szakterületen hiánypótlást, természetvédelmi indokokra hivatkozva pedig a barabási nyomvonal 
felülvizsgálatát írta elő.  

Ezt követően 1995. január 25-én egyeztető tárgyalás során pontosított tartalmi követelmények alapján 
az UNITEF-83 Kft. elkészítette a Nyíregyháza – Országhatár közötti szakasz összehasonlító 
vizsgálatát, ahol 3 határcsatlakozási ponthoz tartozó változat vizsgálata és összehasonlítása szerepelt, 
úgymint  

“A” változat záhonyi határcsatlakozással, 

“B” és “B1” változat lónyai kivezetéssel, 

“C” változat barabási határcsatlakozással.  

A „B”, „B1” és „C” változat Vásárosnamény érintésével, onnan szétválva érte el a határcsatlakozási 
pontokat. Az „A” változat Nyíregyházát D-ről kerülte el, majd Kisvárda – Záhony irányába haladt, ebben 
az esetben is párhuzamosan a 4 sz. főúttal.  

2003. márciusában az UNITEF-83 Rt. Előzetes környezeti hatástanulmányt készített az M300 
gyorsforgalmi út Vásárosnamény – Záhony közötti szakaszra. Az Előzetes hatástanulmányban szereplő 
nyomvonalváltozatok a korábbi tervezések és egyeztetések során alakultak ki. A tervezés alapjául az 
UNITEF 1995-ben készített tanulmánytervének záhonyi (B-A változat) nyomvonala és a Közlekedés Kft. 
a MÁV Rt. megbízásából készített „Autópálya vonalvezetési lehetőség Záhony térségében” 
előtanulmány nyomvonala szolgált. Az egyes változatok végpontja Záhonynál a 4 sz. főútra történő 
visszacsatlakozásnál volt, új határátkelő keresése nem képezte a vizsgálat tárgyát.  

A tervet a Felső-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőségre benyújtották, melyre 2003.09.22-én 
6255-33/2003 számon határozatot adtak ki. A határozat Vásárosnamény – Záhony közötti szakaszon 
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Részletes környezeti hatástanulmány készítését írta elő; továbbtervezésre az „Av” és „Bk” változatokkal 
módosított „A” nyomvonalat jelölte meg.  

A Részletes környezeti hatástanulmány 2006-ban készült el. A környezetvédelmi engedélyt az 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/5816-46/2006. számon 
adta ki. 

2006-ban a Részletes környezeti hatástanulmánnyal párhuzamosan elkészült az „M300 autóút 
Vásárosnamény (280+134 km sz-től) – Záhony (319+005 km sz-ig) szakasz költség-haszon elemzése” 
az Encon – Traficon Konzorcium által, valamint a Tandem Mérnökiroda Kft. elkészítette az „M300 és 
M49 gyorsforgalmi utak tervezett nyomvonalának felhasználásával Kelet-Szlovákia, Észak-Erdély között 
kiépítendő gyorsforgalmi út nemzetgazdasági vizsgálatokat tartalmazó döntés-előkészítő 
megvalósíthatósági előtanulmánytervét”.  

A Közlekedési Koordinációs Központ megbízásából a Tandem Kft. 2008-ban a „Záhony térségében 
létesítendő új Tisza-hidak vizsgálata” címmel Tanulmánytervet készített, melyben szerepelt egy Záhony 
keleti és egy Záhony nyugati Tisza-híd hely, mint az M34 gyorsforgalmi út új határátkelési 
lehetőségének vizsgálata. 

A környezetvédelmi engedély megszerzését követően elkészült a nyomvonal kijelölési dokumentáció, 
majd az előkészítés leállt, ezért az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 
2014-ben 14/04224-6/2014 sz. határozatában a környezetvédelmi engedélyt visszavonta.  

2014-ben szintén a Közlekedési Koordinációs Központ megbízásából elkészült a „KÖZOP-hoz 
illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok 
hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-ukrán határszakaszon" c. munka, amely során Záhony 
térségében újra megvizsgálták a gyorsforgalmi út létesítésének megvalósíthatóságát, új 
határcsatlakozási pontok keresésével. A Tisza-hidak helyei közel azonosak voltak a 2008-ban készült 
tanulmánytervben szereplőkkel.   

Az M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény – Záhony szakasz megvalósításának előkészítése 2015-ben 
folytatódott, amikor a NIF Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást hirdetett "Tervezési szerződés M34 
gyorsforgalmi út Vásárosnamény-Záhony közötti szakasz tanulmánytervének, közúti biztonsági 
hatásvizsgálatának, megvalósíthatósági tanulmányának (MT), valamint környezeti hatástanulmányának 
(KHT) elkészítése" címmel. A nyertes az UNITEF - RODEN – TURA-TERV Konzorcium lett.  

A tervezési szakasz az M3 gyorsforgalmi út 41 sz. főúttal alkotott csomópontjától a 279+900 km 
szelvénytől indul. Az M3 autópálya Nyíregyháza – Vásárosnamény közötti szakasz Megvalósulási tervét 
a NIF Zrt. bocsátotta rendelkezésünkre. A tervezett szakasz a 41.sz. főúttól az M3-M34 elválási 
csomópontig M3 autópálya néven szerepel, mert továbbra is az M3 Vásárosnamény – országhatár 
szakasz lesz a főirány, annak ellenére, hogy nagy valószínűséggel az M3 autópálya fog később 
megépülni. A jelenleg érvényben lévő a 1371/2016 Kormányhatározat ennek előkészítéséről, illetve 
építéséről a 2022-ig tartó ciklusban nem rendelkezik. Ezért a szelvényezés a 41.sz. főúttól a déli 
elválási csomópontig az M3 szelvényezését követi, majd innen 0 km szelvénnyel indul az M34 
gyorsforgalmi út. A déli elválási csomópont a 287+000 km szelvényben van.  

A tervezés keretében készült tanulmányterv 2 változatot vizsgált. Ezek a korábbi KHT „A” változata és 
az EKHT „B” változatának sávjában haladtak. Az elkészült megvalósíthatósági tanulmány, a két 
változatra készült környezeti vizsgálatok, valamint a megyei, önkormányzati vélemények azt mutatták, 
hogy a két változat kombinációja a legkedvezőbb. A környezeti vizsgálatok érdemi különbséget nem 
mutattak ki a két változat között. Ezért a Tervtanács úgy döntött, hogy a környezetvédelmi engedélyt a 
következő kombinált változatra kell megkérni:  

41.sz. főút – 4111 j. út közötti szakasz:    „B” változat 

4111 j. út – 28+100 km sz. közötti szakasz:   „A” változat 
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28+940 km sz. – 4.sz. főúti visszakötés:    „B” változat 

Mivel a Tervtanács által elfogadott nyomvonalkombináció folyamatos szelvényezése nem volt 
biztosított, így az átszelvényezése megtörtént, és mint önálló nyomvonal az „I.K” megnevezést kapta. 
A Környezeti hatástanulmány a 4 sz. főútra történő visszakötés vizsgálatával készült el, a határig tartó 
nyomvonal szakasz kizárólag távlati fejlesztésként, továbbvezetési lehetőségként jelenik meg a 
tanulmányban.  

Jelen dokumentáció a környezetvédelmi hatástanulmány és a műszaki tervek alapján készült el. 

Engedélykérő neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 

Címe: 1134 Budapest, Váci út 45. 

A tárgyi létesítmény szerepel a 345/2012. (XII. 6.) Kormányrendeletben (1.181. Az M34 gyorsforgalmi út 
Vásárosnamény–Záhony közötti szakasz előkészítése), mint a nemzetgazdaság számára kiemelt 
jelentőségű közúti közlekedési projekt. 

A beruházás megvalósulásához szükséges a Környezetvédelmi engedély, az építési engedélyek, 
vízjogi engedélyek megszerzése. Ezt követően kell a tendertervet elkészíteni, közbeszerzési eljárás 
keretében a kivitelezőt ki kell választani és a kiviteli terveket elkészíteni. Ezek alapján tud elkezdődni az 
építés, amely megkezdésének várható időpontja 2018. év, a forgalomba helyezés várható időpontja 
2020. év.  

Jelen Klímaváltozás kockázatelemző dokumentációt a „Non-paper Guidelines for Project Managers: 
Making vulnerable investments climate resilient”, a „Klímakockázati Útmutató és a Részletes 
módszertani leírás a klímakockázati útmutatóhoz” és a „Jelentés Magyarország nemzeti 
katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak eredményeiről” alapján állítottuk össze. 

 

1.1 A projekt műszaki tartalma 

A projekt az M34 gyorsforgalmi út nyomvonala, az Észak-alföldi Régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében, 13 település közigazgatási határát érinti. Érintett települések: Vásárosnamény, Kisvarsány, 
Nagyvarsány, Gyüre, Aranyosapáti, Jéke, Tornyospálca, Mándok, Komoró, Fényeslitke, Mándok, 
Tuzsér, Tiszabezdéd, Győröcske. 

A tervezett nyomvonal a 41.sz. főút különszintű csomópontjától indul, aminek I. üteme kiépült és 
jelenleg is üzemel. a továbbépítés során a csomópontot át kell építeni. A nyomvonal M3 autópályaként 
épül tovább a déli elválási csomópontig, végszelvénye a 287+000 km-nél van. Innen 0 km szelvénnyel 
kezdődik az M34 gyorsforgalmi út. Az M3 autópálya a Vásárosnaményi I: homokbányát és a 
szeméttelepet K-i irányból kerüli el.  

A 4108.j. összekötő úton különszintű forgalmi csomópont épül. A csomópont melletti területen javasoljuk 
kialakítani a mérnökségi telepet. A telep a későbbiekben kiépülő M3 autópálya és az M34 gyorsforgalmi 
út kezelését fogja végezni, valamint a megépülése esetén a megszűnő jelenlegi Vásárosnaményi telep 
szerepét át tudja venni. A telep helyét úgy jelöltük ki, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre (max. 
3 ha szükséges az első ütemben, de a telep bővítési lehetősége is biztosított). Közműellátását – 
elsősorban ivóvíz - a közeli településről (Vásárosnamény) biztosítani lehet. Ugyancsak ennél a 
csomópontnál javasoljuk mindkét változat esetében a komplex pihenő elhelyezését, ami a távlatban az 
ukrán határig kiépülő M3 autópályát is el tudja majd látni.  

A csomópont utáni vonalvezetést az intenzív vadgazdálkodást folytató vadaspark befolyásolja, amit a 
déli elválási csomópont térségében közelít meg. 

A déli elválási csomóponttól a nyomvonal kisebb erdőtömbök és zártkertek elkerülésével halad észak 
felé. Továbbiakban a 4109.j. úttól északra lévő erdőtömböt egy viszonylag elkeskenyedő sávjában 
vágja át. Az erdőtömb az Országos Ökológiai hálózat része. A 4109.j. úton nem épül csomópont, a 
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forgalmi adatok nem igénylik csomópont építését. Ezen a szakaszon Gyüre és Aranyosapáti közötti 
átvezetéssel került kijelölésre az északi elválási csomópont, ami alternatívája a délinek. A 10+500 km 
szelvény környezetében egyszerű pihenő került kijelölésre.  

A 4111.j. Jéke-Tornyospálca összekötő utat a nyomvonal a Tornyospálcai temető mellett keresztezi. 
Különszintű csomópont épül, aminek a csomóponti ágai körforgalommal kapcsolódnak a jelenlegi Jéke 
– Tornyospálca összekötő út korrekciójához, valamint a távlatban megépülő Jéke elkerülő úthoz 
egyaránt. A csomóponti kialakításnál figyelembe vettük a tornyospálcai temető jelenlegi helyét, valamint 
a távlati fejlesztési igényét.  

A csomópont után a nyomvonal a korábbi KHT nyomvonal sávjában halad, a vasúti átrakót 
megközelítve, gyümölcsösöket és szántóföldi művelés alatt álló területeket érintve. A Mándoki erdő 
nyugati peremén, a Kálonga tanyától nyugatra halad el. Az erdő az Országos Ökológiai hálózat része. A 
szakaszon két különszintű csomópont épül, az egyik a 4145.j. út bekötését szolgálja, egyben a tervezett 
ipari parkkal biztosítja a kapcsolatot. A másik csomópont a 4112.j. összekötő úton épül, Mándok 
bekötését, valamint a vasúti átrakó kapcsolatát biztosítja.  

A Mándoki erdőtől É-ra a nyomvonal a 28+940 km szelvényig 26,6 m-es keresztszelvénnyel épül ki. 
Innen a 4. sz. főútra történő visszakötés 90 km/h tervezési sebességgel, 22,50 m koronaszélességgel 
épül. I. ütemben csak eddig valósul meg a gyorsforgalmi út, új határátkelőhely kiépítésére, illetve 
határcsatlakozási pont létesítésére csak távlatban, II. ütemként kerül sor. A távlati Záhony K-i változat 
megépülése esetén ez a szakasz a Záhony különszintű csomópont egyik ága lesz. A tervezési szakasz 
vége a 4.sz. főút szintbeni csomópontjánál van.  

Keresztmetszeti kialakítás 

M3 autópálya: 2x2 forgalmi sáv üzemi sávval, koronaszélesség: 26,6 m. 
M34 gyorsforgalmi út: 2x2 forgalmi sáv üzemi sávval, koronaszélesség: 26,6 m. 
4 sz. főútra történő visszakötés: 2x2 forgalmi sávval, koronaszélesség: 22,5 m. 

Csomópontok 

41 sz. főút különszintű csomópontja: 280+160 km sz.  
4108 j. út különszintű csomópontja: 285+075 km sz.  
M3-M34 déli elválási csomópont: 287+000 km sz.  
M3-M34 északi elválási csomópont: 4+500 km sz. (alternatív) 
4111 j. út különszintű csomópontja: 16+170 km sz.  
4145 j. út különszintű csomópontja: 21+457 km sz.  
4112 j. út különszintű csomópontja: 26+330 km sz.  
4 sz. főút szintbeni csomópontja: 32+261,69 km sz. 

Pihenőhelyek 

285+075 km sz. környezete  M3 autópálya komplex pihenő (4108 j. út csp.)  
10+500 km sz. környezete M34 gyorsforgalmi út egyszerű pihenő 

Mérnökségi telep 

Az M3-4108 j. összekötő út csomópontja melletti területen. 

Egyéb útépítési szakaszok 

Jékét elkerülő 4111 j. út korrekciója 

A 4111 j. elkerülő út 2x1 forgalmi sávval 11,0 m koronaszélességgel került megtervezésre. A tervezett 
út magassági vonalvezetését tekintve átlagosan 2 m magas töltésen vezet. Összességében az út 
kialakítása mintegy 30 m széles területsávot foglal el. 

Tervezett szakasz hossza: 2,437 km. 
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Útkategória: K.V.A vt=90 km/h. 

Keresztmetszeti kialakítás: 2x1 forgalmi sávval, padkával. 

M34 Komoró körforgalom összekötő út 

Az összekötő út 2x1 forgalmi sávval 11,0 m koronaszélességgel került megtervezésre. A tervezett út 
magassági vonalvezetését tekintve átlagosan 2 m magas töltésen vezet. Összességében az út 
kialakítása mintegy 30 m széles területsávot foglal el. 

Tervezett szakasz hossza: „A” változat esetén: 0,824 km. 

Útkategória: K.V.A vt=90 km/h. 

Keresztmetszeti kialakítás: 2x1 forgalmi sávval, padkával. 

 

2 A kockázatok azonosítása, az éghajlatvédelmi eszköztár műszaki moduljai 

A projektek klímakockázatának értékelése és kezelése az európai uniós támogatásban részesülő 
projektek esetében kötelező feladat. 

A fejezet kidolgozása a Klímakockázati Útmutató és az Európai Unió „Non-paper Guidlines for Project 
Managers: Making vulnerable investments climate resilient” útmutatóján alapul. 

Az útmutató segítségével a projektek jelenlegi éghajlat változékonyságával szembeni, illetve a jövőben 
várható éghajlati viszonyokkal szembeni ellenálló képessége biztosítható. Az útmutató 4 modulját 
vizsgáljuk jelen fejezetben, melyek a következők: 

Modulok: 

1. A beruházás érzékenységének elemzése 
2. A projekthelyszín kitettségének értékelése 
3. Potenciális hatások elemzése 
4. Kockázatelemzés 
 

2.1 A beruházás érzékenységének elemzése 

Érzékenység: a projekt potenciális érzékenysége az éghajlati paraméterekre, valamint a másodlagos, 
éghajlatváltozásból adódó hatásokra. 

Ez alapján az érzékenység vizsgálat az éghajlatváltozás elsődleges és másodlagos hatásainak a 
beruházásra és az általa nyújtott szolgáltatásra, valamint a szolgáltatás inputjára és outputjára gyakorolt 
hatásának feltárása történik. 

A szolgáltatások érzékenyebbek az éghajlati hatásokra, mint a létesítmények. A közlekedési üzemben, 
a forgalom lebonyolódásában hamarabb keletkeznek zavarok, mint az infrastruktúrában. Az 
infrastruktúra jellemzően azokra a hatásokra érzékeny, amelyek előfordulása a normál időjárás 
változásához viszonyítva kevéssé valószínű. 

Ehhez meghatározásra kerül a projekt potenciális érzékenysége, az éghajlati paraméterek teljes 
skálájára, úgymint eső, szél, hőmérséklet, valamint a másodlagos, éghajlattal összefüggő hatásokra, 
úgymint árvíz, aszály. 
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A közlekedési infrastruktúra (utak, hidak, parkolók, vasútvonalak) esetében releváns éghajlati 
paraméterek és másodlagos hatásaik lehetnek: 

 hőhullám, 

 intenzív csapadék, 

 villámárvíz, 

 árvíz, 

 viharok, 

 tömegmozgás, 

 csökkenő fagyos napok száma. 

Az alábbi táblázat a projekt érzékenységi mátrixát mutatja be: 

ÉRZÉKENYSÉGI VIZSGÁLAT 

Éghajlati paraméterek változása 

In
fr

as
tr

u
kt

ú
ra

 

K
ö

zl
ek

ed
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i s
zo

lg
ál

ta
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K
ö

zl
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i e
sz

kö
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E
ls

ő
d

le
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 s

ze
m

p
o

n
to
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Átlag hőmérséklet növekedése    

Fagyos napok csökkenése    

Nyári forró napok növekedése    

Hőhullámos napok növekedése    

Átlagos csapadékösszeg csökkenése    

Száraz időszak növekedése    

Csapadék intenzitás növekedése    

Szélsebesség növekedése    

M
ás

o
d

la
g

o
s 

sz
em

p
o

n
to

k 

Évszakok elhúzódása    

Hőhatás    

Tüzek    

Viharok    

Villámárvíz    

Árvíz, belvíz    

Aszály    

Talajerózió    

Tömegmozgás    

Szélerózió    

Levegőminőség változása    

Jelmagyarázat:  
 Alacsony 
 Közepes 
 Magas 

Az értékelés eredményeképpen beazonosítható, hogy a legrelevánsabb éghajlati paraméterek a 
beruházás érzékenysége szempontjából a nyári forró napok növekedésére, a hőhullámos napok 
növekedésére, a csapadékintenzitás növekedésére, a hőhatásra, a tüzekre, a viharokra, a villámárvízre, 
árvízre, talajerózióra, tömegmozgásra. 

A járművekre, a közlekedőkre, a forgalomra és a közlekedési infrastruktúrára közvetlenül is negatívan 
hat a várható éghajlatváltozás. A hőhullámok a közösségi közlekedés résztvevőire kiemelkedően nagy 
terhelést jelentenek, mivel a közlekedési eszközök belsejében a hőmérséklet több fokkal is 
meghaladhatja a szabadban lévőét. E probléma kiküszöbölése érdekében a járművek utasterében 
fokozni kell a szellőztetést, illetve a hűtést. Az egyéni közlekedési módok esetében 
közlekedésbiztonsági problémákat okozhat a magas hőmérséklet, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a 
közlekedők megfelelő tájékoztatására.  
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A nyári hónapokban fokozódó aszfaltkárosodásokra számíthatunk. A huzamosabb ideig fennálló 
hőségnapok a burkolat nyomvályúsodásának drasztikus erősödését vonhatják maga után. Ez egyrészt 
hátrányosan befolyásolhatja a közlekedést, szélsőséges esetben egyes szakaszok lezárását, az ezeken 
zajló közlekedés korlátozását is szükségessé teheti, másrészt a felmelegedő útburkolat tovább „fűti” a 
városok amúgy is meleg levegőjét. Az utak tervezése során figyelembe kell venni a hőmérséklet várható 
emelkedését, valamint a hőhullámok gyakoribbá válását. Célszerű ezen felül az utak, járdák burkolatát 
ellenállóbbá tenni a meleggel szemben, valamint ahol lehetséges aszfalt helyett más, ellenállóbb és 
kevésbé felmelegedő burkolatokat (térkő, beton) alkalmazni.  

Télen a síkos utak és a rossz látási viszonyok (köd) előfordulása növekedhet, mely a közlekedési 
feltételek romlását vonja maga után. A fagypont körüli hőmérséklet és a változó halmazállapotú 
csapadékok is kedvezőtlenül érintik az útburkolatok állagát: az aszfaltrepedésekbe szivárgó nedvesség 
kátyúsodást okoz, mely jelenség szintén gyakoribbá válik. Ha a növekvő mennyiségű téli csapadék 
havazás formájában ér talajt, úgy a hóakadályok kialakulásának gyakoribbá válására is fel kell készülni.  

A közlekedést az áradások és viharok gyakoriságának növekedése is veszélyezteti. Az alacsonyabban 
fekvő városrészeken, ártereken, vízfolyások mentén víz alá kerülhetnek a felszíni közlekedési 
infrastruktúra elemei, de földalatti közlekedés esetében is nehézségeket okozhat az árvíz. Az út‐ és 
járdahálózat egy része tartós vízborítás alá kerülhet, a magasabb területekről lezúduló vizek pedig 
elmoshatják az utakat és egyéb műtárgyakat. További problémát jelenthetnek az áradások idején a 
mentett oldalon létrejövő különböző árvízi jelenségek (felpúposodás, buzgárok, altalaj folyósodás), 
amelyek károsíthatják az infrastruktúrát. A hirtelen lezúduló csapadék alámoshatja a közúti és vasúti 
töltéseket, partfalakat, esetenként földcsuszamlásra vezethet, a tartósabb aszály pedig ugyanezen 
műtárgyak állékonyságát rontja (süppedés). Az éghajlatváltozás kedvezőtlenül érintheti az utakat, 
autópályákat szegélyező növénytakarók, élőhelyek biológiai sokféleségét is. A hevesebb, erősebb 
széllökésekkel járó viharok nem kímélik majd a közlekedésbiztonsági berendezéseket, közlekedési 
lámpákat, KRESZ-táblákat sem. 

Hőhullámok idején megnövekedhet az ún. Los Angeles-típusú szmog kialakulásának lehetősége, amely 
erős napsugárzás (UV-sugárzás), a közlekedés által kibocsátott szennyezések (NOx, CH, CO) és a 
gyenge légmozgás eredményeként alakul ki. A szmog kialakulásának megelőzése érdekében 
alapvetően a közlekedési eredetű légszennyező anyagok kibocsátásának mérséklése szükséges. 
Ennek hatékony eszköze a közösségi közlekedés előtérbe helyezése, valamint a motorizált egyéni 
közlekedési igények mérséklése. 

 

2.2 A projekthelyszín kitettségének értékelése 

Kitettség: a projekt megvalósítási helyszíne mennyire van kitéve az egyes éghajlati veszélyeknek és 
kockázatoknak. 

A kitettség vizsgálat azokra a hatásokra történik, amelyek az érzékenység vizsgálatnál közepes vagy 
magas értéket kapott. 

A kitettség a jelenlegi éghajlati körülmények mellett a jövőbeli éghajlati körülmények melletti kitettség 
értékelésével történik. 

Az Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program 1szerint a tervezési területre jellemző jelenségeket, 
trendeket részletezzük ki a következőkben. 

 
  

                                                      
1 Forrás: http://map.mfgi.hu/nater/ 
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Hőhullámos napok többlethőmérséklete, 2005-2014 

 

Jelmagyarázat: 

 

A térkép kivágat a 2005-2014 évek során a 
küszöbhőmérsékletet meghaladó napokon 
történt átlagos többlethőmérsékletet (°C) 
szemlélteti. Tervezési térségünkben 1,45 °C/nap 
volt. 

Hőhullámos napok gyakorisága, 2021-2050 

 

Jelmagyarázat: 

 

A térkép kivágat a klímamodell 2021-2050 időszakában 
a hőhullámos napok számának változását (%-ban) 
szemlélteti a klímamodell 1991-2020 időszakához 
képest. A tervezési területen a hőhullámos napok 
gyakoriság változása 80,17 %/év. 

Hőhullámos napok többlethőmérséklete, 2021-2050 

 

Jelmagyarázat: 

 

A térkép kivágat a klímamodell 2021-2050 évek során a 
küszöbhőmérsékletet meghaladó napokon történt átlagos 
többlethőmérséklet változást (%) szemlélteti a klímamodell 
1991-2020 időszakához képest, amely szerint a vizsgált 
területen 41,71 %/nap. 

Átlaghőmérséklete az 1961-1990 időszakban (°C) 

 

Jelmagyarázat: 

 

A térkép kivágat a tervezési terület átlaghőmérsékletének 
területi eloszlását ábrázolja az 1961-1990 időszakra, amely 
szerint 9-10 °C az átlaghőmérséklet. A megjelenített értékek 
a CarpatClim-HU adatbázis napi középhőmérsékleti 
adatainak a teljes időszakra vett átlagolásával álltak elő.  
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Várható átlaghőmérséklet a 2021-2050 időszakra a RegCM klímamodell alapján 

 

Jelmagyarázat: 

 

A térkép a tervezési terület átlaghőmérsékletében 
bekövetkező várható változását ábrázolja a 2021-2050 
időszakra a RegCM klímamodell projekciója alapján, az 
1961-1990 referencia időszakhoz képest. A megjelenített 
érték a két időszak átlaghőmérsékleteinek különbségei 
alapján 1-1,5 °C a hőmérséklet változás. 

Várható átlaghőmérséklet a 2021-2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alapján 

 

Jelmagyarázat: 

 

A kivágat az átlaghőmérsékletében bekövetkező várható 
változás területi eloszlását ábrázolja a 2021-2050 időszakra 
az ALADIN-Climate klímamodell projekciója alapján, az 
1961-1990 referencia időszakhoz képest. A megjelenített 
kivágat a két időszak átlaghőmérsékleteinek különbségei 
alapján 1,5-2 °C hőmérséklet változást prognosztizál. 

A forró napok száma Magyarországon az 1961–1990 időszakban (napok száma) 

 

Jelmagyarázat: 

 

A térkép kivágat a forró napok2 átlagos évi számának 
területi eloszlását ábrázolja az 1961–1990 időszakra. A 
megjelenített értékek a forró napok évi számainak a teljes 
időszakra vett átlagai. Az adatok a CarpatClim-HU 
adatbázisból származnak. A tervezési területünk D-i 
részén 0,1-0,2 nap, É-i részén 0-0,1 nap. 

A forró napok számának várható változása a 2021–2050 időszakra a RegCM klímamodell alapján 

 

Jelmagyarázat: 

 

A kivágat a forró napok átlagos évi számában 
bekövetkező várható változását ábrázolja a tervezési 
területen a 2021–2050 időszakra a RegCM klímamodell 
projekciója alapján, az 1961–1990 referencia időszakhoz 
képest. A megjelenített értékek a két időszakra jellemző 
átlagos évi számok különbségei, amely a tervezési 
területünkön 0-5 napokat jelent. 

  

                                                      
2 Forró napnak azok a napok minősülnek, amikor a napi maximum hőmérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t.  
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A forró napok számának várható változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alapján 

 

Jelmagyarázat: 

 

A kivágat a forró napok átlagos évi számában 
bekövetkező várható változást ábrázolja a tervezési 
területen a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate 
klímamodell projekciója alapján, az 1961–1990 
referencia időszakhoz képest. A megjelenített értékek a 
két időszakra jellemző átlagos évi számok különbségei, 
ez pedig 5-10 nap. 

Harmincéves átlagos hőmérséklet eloszlás az ALADIN klímamodell alapján, a 2021-2050 időszakra 

 

Jelmagyarázat: 

 

A kivágat a tervezési területre vonatkozó az ALADIN regionális 
klímamodellel szimulált napi adatokból cellánként számított 
harmincéves átlagos hőmérséklet eloszlást szemlélteti. Látható, 
hogy a tervezési területen 10-11 °C harmincéves átlagos 
hőmérséklet eloszlást becsül. 

A 30 mm-t meghaladó csapadékos napok száma Magyarországon az 1961–1990 időszakban (napok száma) 

 

Jelmagyarázat: 

 

A térkép azon napok átlagos évi számának területi eloszlását 
ábrázolja, amikor 0°C-nál magasabb átlaghőmérséklet mellett a 
napi csapadékösszeg meghaladta a 30 mm-t. A megjelenített 
értékek a 30 mm-t meghaladó csapadékos napok évi számainak 
a teljes időszakra vett átlagai. Az adatok a CarpatClim-HU 
adatbázisból származnak. A tervezési területünk É-i részén 0-
0,5 nap, D-i részén 0,5-1 nap. 

A 30 mm-t meghaladó csapadékos napok számának várható változása a 2021–2050 időszakra a RegCM 
klímamodell alapján 

 

Jelmagyarázat: 

 

A térkép kivágat a 0°C-nál magasabb átlaghőmérséklet mellett 
a 30 mm-t meghaladó csapadékos napok átlagos évi számában 
bekövetkező várható változást ábrázolja a nyomvonal 
szakaszán 2021–2050 időszakra a RegCM klímamodell 
projekciója alapján, az 1961–1990 referencia időszakhoz 
képest. A megjelenített értékek a 30 mm-re korrigált 
küszöbértéket meghaladó csapadékos napok két időszakra 
jellemző átlagos évi számainak különbségei, melyek a tervezési 
területre 0-0,5 és 0,5-1 napok. 
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A 30 mm-t meghaladó csapadékos napok évi számának várható változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-
Climate klímamodell alapján 

 

Jelmagyarázat: 

 

A térkép kivágat a 0°C-nál magasabb átlaghőmérséklet mellett a 30 
mm-t meghaladó csapadékos napok átlagos évi számában 
bekövetkező várható változását ábrázolja a nyomvonal szakaszán a 
2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell projekciója 
alapján, az 1961–1990 referencia időszakhoz képest. A megjelenített 
értékek a 30 mm-re korrigált küszöbértéket meghaladó csapadékos 
napok két időszakra jellemző átlagos évi számainak különbségei, 
melyek a tervezési területre -0,5-0 napok. 

Átlagos évi csapadékösszeg Magyarországon az 1961-1990 időszakban (mm) 

 

Jelmagyarázat: 

 

A térkép Magyarország átlagos évi csapadékának területi eloszlását 
ábrázolja az 1961-1990 időszakra. A megjelenített értékek a 
CarpatClim-HU adatbázis alapján származtatott évi 
csapadékösszegek teljes időszakra vett átlagolásával álltak elő. A 
vizsgált területen a csapadékösszeg 575 - 625 mm. 

A csapadék várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra a RegCM klímamodell alapján 

 

Jelmagyarázat: 

 

A térkép kivágat az átlagos évi csapadékösszeg várható 
változásának területi eloszlását ábrázolja a tervezési területre, a 
2021–2050 időszakra, a RegCM klímamodell projekciója alapján, az 
1961–1990 referencia időszakhoz képest. A megjelenített értékek a 
két időszak átlagos évi csapadékösszegeinek különbségei, melyek a 
vizsgált területre 0 - 25 mm csapadékváltozást (növekedést) 
prognosztizál. 

A csapadék várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alapján 

 

Jelmagyarázat: 

 

A térkép kivágat az átlagos évi csapadékösszeg várható 
változásának területi eloszlását ábrázolja a tervezési területre, a 
2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell projekciója 
alapján, az 1961–1990 referencia időszakhoz képest. A megjelenített 
értékek a két időszak átlagos évi csapadékösszegeinek különbségei. 
A kivágaton látható, hogy Záhony területén -75 - -50 mm, a többi 
tervezési területen -50 – 25 mm csapadékváltozás (csökkenés) 
várható. 
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Harmincéves átlagos évi csapadék eloszlás az ALADIN klímamodell alapján, az 2021-2050 időszakra 

 

Jelmagyarázat: 

 

A térkép kivágat az ALADIN regionális klímamodellel szimulált napi 
adataiból cellánként számított harmincéves átlagos évi csapadék 
eloszlást szemlélteti, amely alapján Vásárosnamény sávjában 800-
850 mm/év, a többi tervezési területünkre 750-800 mm/év 
csapadékeloszlást prognosztizál. 

Erdőtűz-veszély 

A II. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia IV.5. Az éghajlati sérülékenység területi értékelése fejezet 
ismerteti az erdőtűzveszélyes területeket. 

 

Az éghajlati sérülékenysége erdőtűz-
veszély témakörében a 
Vásárosnaményi járás mérsékelten 
sérülékeny, a Kisvárdai járás 
gyengén sérülékeny, a Záhonyi járás 
gyengén sérülékeny.  

Villámárvizek 

 

Jelmagyarázat: 

 

A hegy- és dombvidéki településeken intenzív csapadék esetén 
(legalább 30 mm/nap), ha a vízgyűjtőn lefolyó vízcseppek 
összegyülekezésének optimálisak a feltételei – körhöz hasonlító 
alakú, néhány km² méretű, erdővel kevéssé borított, meredek 
lejtőkkel övezett a vízgyűjtő – villámárvíz kialakulásának 
nagyobb az esélye. A település szűk környezetében átfolyó 
vízfolyások legalacsonyabban fekvő, úgynevezett kilépési 
ponthoz képest számítható az a vízgyűjtő, amin a megjelenő 
intenzív csapadék a településre nézve veszélyt jelenthet. A 
tervezési területünkre nem releváns. 
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Bel és árvizes területek 

 

Jelmagyarázat: 

 

A belvíz-veszélyeztettségi térkép szerint, a tervezési terület 
komplex belvíz veszélyeztetettségi valószínűsége 0-10. 

 

A tervezési területünk 30 éves elöntése és elöntési mélysége, 0,0 m –nél nagyobb 
elöntési valószínűsége alapján, nem feltételezhető elöntési terület. 

Földmozgások 

 

Jelmagyarázat: 

 

Tervezési területünk a szeizmikus zónatérkép alapján a 2. 
zónába tartozik. 

A fentiek során kigyűjtöttük azon éghajlati paramétereket, amely esetében a projekt érzékenységének 
értékelése közepes vagy magas érzékenységet mutatott ki. A kitettség elemzése során megállapításra 
kerül, hogy mi tekinthető alacsony, közepes vagy magas szintű kitettségnek. 
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KITETTSÉGI VIZSGÁLAT 

Éghajlati paraméterek változása Kitettség 

Nyári forró napok növekedése  

Hőhullámos napok növekedése  

Csapadék intenzitás növekedése  

Szélsebesség növekedése  

Hőhatás  

Tüzek  

Viharok  

Villámárvíz  

Árvíz, belvíz  

Talajerózió  

Tömegmozgás  

Jelmagyarázat:  
 Alacsony 
 Közepes 
 Magas 

 

2.3 Sérülékenység elemzése 

Sérülékenység: a projekt jelenlegi és jövőben lehetséges sérülékenységéről az érzékenység és a 
kitettség összevetésével történik. 

A projektet érő potenciális fizikai hatások abban az esetben fordulhatnak elő, ha a projekt érzékeny egy 
adott éghajlati paraméterre és ezzel egyidőben a projekthelyszín ki van téve az adott éghajlati 
paraméternek. 

 Kitettség 

É
rz

ék
en

ys
ég

 

 Alacsony Közepes Magas 

Alacsony Fagyos napok csökkenése, tüzek   

Közepes 
Talajerózió   

Tömegmozgás 

Magas 

Villámárvíz Nyári forró napok Hőhullámos napok növekedése 

Árvíz, belvíz Csapadék intenzitás növekedése Szélsebesség növekedése 

Hőhatás Viharok 
Jelmagyarázat:  

 Alacsony 
 Közepes 
 Magas 

A sérülékenység elemzése alapján, a projektet a következő éghajlati paraméterek vannak fizikai 
hatással: csapadékintenzitás növekedése, hőhatás, hőhullámos napok növekedése, szélsebesség 
növekedése, viharok. 

 

2.4 Kockázatelemzés 

Kockázatok: kockázatelemzés az érzékenység, a kitettség és a sérülékenység együttes vizsgálata, az 
éghajlatváltozás lehetséges negatív következményeinek, illetve azok bekövetkezési valószínűségeinek 
meghatározását jelenti. 

A Kockázatok mértékének és hatásának értékelését a következő táblázat mutatja be: 

 Hatás/következmény nagyságrendje 

 1 Jelentéktelen 2 Kicsi 3 Közepes 4 Nagy 5 Katasztrofális 

E
sz

kö
zö

kb
en

 

ke
le

tk
ez

et
t 

ká
r 

(m
ű

sz
ak

i, 

ü
ze

m
el

te
té

si
) 

 

A 
közlekedésbiztonsági 
berendezéseket, 
közlekedési lámpákat, 
KRESZ táblákat 
károsítja. 

Úttest túlmelegedése 
burkolatkárosodáshoz, 
nyomvályúsodáshoz 

vezet. 
Az elárasztások és az 
erózió károsíthatja az 

infrastruktúrát. 

Vízelvezető 
rendszerek 
túlterhelése. 

Fákat gyökerestől 
kicsavarja, útlezárásokat 

okoz. 
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 Hatás/következmény nagyságrendje 

 1 Jelentéktelen 2 Kicsi 3 Közepes 4 Nagy 5 Katasztrofális 
B

iz
to

n
sá

g
 

és
 

eg
és

zs
ég

 

 
Negatívan 
befolyásolja a 
közlekedést. 

 

Megterhelő a 
közlekedési 

eszközben lévő 
magas 

hőmérséklet. 
Balesetveszély. 

 

K
ö

rn

ye
ze

t 

 
Fákat gyökerestől 
kicsavarja, 
útlezárásokat okoz. 

   

T
ár

sa

d
al

o

m
  

Közlekedési 
szolgáltatás átmeneti 
akadályoztatása. 

   

G
az

d
as

ág
i/p

é

n
zü

g
yi

   

Megnövekedett 
biztonsági 
intézkedések 
költségei. 
Magasabb fenntartási 
költségek. 

Magasabb beruházási 
költségek. 

 
Megnövekedett helyreállítási 

költség. 

A kockázatok értékelése a következmény és a bekövetkezési valószínűség együttes meghatározásán 
alapszik, ezt az alábbi kockázati mátrix mutat be: 

Valószínűség 
Következmény/hatás 

Jelentéktelen Kicsi Közepes Nagy Katasztrofális 

Majdnem bizonyos (95 %-os esély évente)      

Valószínű (80 %-os esély évente)      

Lehetséges (50 %-os esély évente)      

Nem valószínű (20 %-os esély évente)      

Ritka (5 %-os esély évente)      
Jelmagyarázat:  

 Alacsony 
 Közepes 
 Magas 

 

3 A kockázatok kezelése 

3.1 Éghajlatváltozás mérséklése 

Az éghajlatváltozás mérséklése: javaslat kidolgozása beruházás okozta kedvezőtlen éghajlatváltozás 
mérséklésére a projekt megvalósítása és üzemelése során kibocsátott üvegházhatású gázok 
figyelembe vételével. 

Az éghajlatváltozás mérséklésével kapcsolatosan a II. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában kitűzött 
rövid közép és hosszú távú cselekvési irányokat mutatjuk be. 

Rövid távú cselekvési irányok: 

A közlekedés dekarbonizációs pályára állítása szintén az energiahatékonyság oldaláról vezérelt 
folyamat, ezért a cselekvési irányokban a Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv 
tervezett intézkedései az irányadóak:  

 A közlekedési, szállítási igények csökkentése, amely magába foglalja a csillapított forgalmi övezetek 
kialakítását, az útdíj rendszer fenntartását és fejlesztését, a környezetbarát közlekedési kampányokat, a 
helyi gazdaságok fejlesztését, valamint a távmunka-végzés ösztönzését.  

 A közösségi közlekedés vonzóvá tétele, átterelés a közösségi közlekedésre, amibe beletartozik P+R 
rendszerű parkolók kiépítése és üzemeltetése, valamint az autóbusz-állomány felújítása, cseréje. A 
kötöttpályás közlekedési módok előnyben részesítése. 

 A járművek jobb kapacitás kihasználását segítő logisztikai és infokommunikációs eszközök használata.  
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 A közlekedési munkamegosztásban a vasút részesedésének növelése a szolgáltatási színvonal, a 
pontosság és megbízhatóság növelésével, vonzó tarifákkal, a pálya- és járműállomány 
korszerűsítésével és a vasút-villamosítással.  

 Utastájékoztatás, szemléletformálás (öko-vezetés népszerűsítése és energiatakarékos gumiabroncsok 
alkalmazása), az intermodalitás és komodalitás javítása, nem motorizált közlekedés feltételeinek 
fejlesztése (kerékpárutak építése) a közlekedési mód választás befolyásolása érdekében.  

A fentiek mellett Magyarországnak is fel kell készülnie az alternatív hajtások terjedésére és azok 
infrastrukturális feltételeinek megteremtésére, amely főképp a jogszabályi keretrendszer kialakítását, 
kisebb részt egyéb ösztönzők bevezetését jelenti. Ez a keretrendszer – összhangban a várható európai 
uniós kötelezettségekkel – a következőkre kell, hogy kiterjedjen:  

 a jelenleg igen hiányos jogi környezet felmérésére és pótlására, ugyanis az alternatív közlekedési 
megoldások hazai szabályozása számos esetben nem létezik;  

 az elektromos-, a földgáz- és később a hidrogénüzemű gépkocsik töltő infrastruktúrájának kialakításával 
kapcsolatos építésügyi, biztonsági (főképp épületen belüli töltés vonatkozásában: veszélyességi 
besorolás és tűzvédelem), kereskedelmi, forgalmi szabályozásokra, valamint az elérhető 
támogatásokra;  

 az alternatív üzemanyagot használó gépjárművek engedélyezési és vizsgáztatási követelményeire, 
beszerzésének támogatására, az azt ösztönző nem gazdasági intézkedésekre;  

 a fogyasztói támogatásokra és tájékoztatásra az alternatív üzemanyagot használó gépkocsik magasabb 
árát kompenzáló intézkedésekről, a behajtási, parkolási és egyéb forgalmi kedvezményekről;  

 az alternatív üzemanyagokkal kapcsolatos hazai K+F támogatására;  

 az elfogadott terv végrehajtását biztosító anyagi és intézményi feltételekre.  

Középtávú cselekvési irányok: 

 Az alternatív hajtású járművek töltési infrastruktúrájának nagy léptékű kiépítése az addigi tapasztalatok 
figyelembevételével továbbfejlesztett jogszabályok és szabványok alapján.  

 A vízi szállítás feltételeinek éghajlatváltozási szempontú vizsgálata.  

 Az áruszállításban, különösen a tranzit útvonalak esetében, a vasúti szállítás előtérbe helyezése.  

Hosszú távú cselekvési irányok: 

 A dekarbonizációs követelmények és a ténylegesen bekövetkező klímamódosulások 
figyelembevételével az éghajlatváltozás, mint peremfeltétel teljes körű integrálása a 
közlekedéspolitikába.  

 

3.2 Éghajlatváltozás biztonsági vizsgálata 

3.2.1 A beruházás ellenállóképessége az éghajlatváltozással szemben 

Az M34 gyorsforgalmi út Tanulmányterv szerint a tervezett létesítmények geometriai jellemzői a 
tervezési diszpozíciónak, valamint az ÚT 2-1.201:2008 Közutak tervezése című Útügyi Műszaki Előírás 
1.1 táblázat – Közutak tervezési osztályba sorolása - feltételeinek megfelelnek. 

A tervezett útszakaszok hossza 
I. M3 autópálya 41 sz. főúti kezdő forgalmi csomóponttól az M3-M34 déli elválási 

csomópontig, 

II. M34 gyorsforgalmi út az M3-M34 déli elválási csomóponttól a 4111 j. úti forgalmi 

csomópontig, 

III. M34 gyorsforgalmi út a 4111 j. úti forgalmi csomóponttól a 28+940,00 km szelvényig, 

IV. M34 gyorsforgalmi út a 28+100,00 km szelvénytől a 4 sz. főúti forgalmi végcsomópontig. 

Nyomvonalváltozat I. II. III. IV. Összesen 

„B-A-B” változat 7,10 km 16,18 km 12,76 km 3,32 km 39,36 km 
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Útkategória 

M3-M34 gyorsforgalmi út:   K.I.A tervezési sebesség: 130 km/h 
4 sz. főúti visszakötés:    K.II.B tervezési sebesség: 90 km/h 

Az M34 gyorsforgalmi út főpályára és a csomóponti ágakra tervezett burkolat („E” terhelési osztály az 
Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése c. ÚT 2-1.202:2005 sz. útügyi 
műszaki előírás szerint): 

4 cm  SMA-11 (mF) kopóréteg 
8 cm  AC-22 (mNM) kötőréteg 
8 cm  AC-22 (mNM) alapréteg 
0.5 cm   GR-G100 SAM réteg 
15 cm  CKt-4 alapréteg, KRAFT hézagolással 
35 cm   homokos kavics védőréteg 

50 cm   töltésanyag (E2≥40 MN/m2, Tr=97%) 

A keresztező utak, főutak pályaszerkezetének megtervezése során az érvényes műszaki előírásokat 
(„D” terhelési osztály az Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése c. ÚT 2-
1.202:2005 sz. útügyi műszaki előírás szerint) vettük figyelembe. 

Az összekötő és bekötő utakra tervezett burkolat: 

4 cm  AC-11/F kopóréteg 
7 cm   AC-22/F kötőréteg  
7 cm   AC-22/F alapréteg 
15 cm   CKt cementstabilizációs útalap 
20 cm   védőréteg 

A földutak burkolt szakaszára tervezett burkolat: 

4 cm   AC-11 kopóréteg  
7 cm   AC-22 javított bitumenes útalap 
20 cm   M50 mechanikai stabilizáció 
20 cm   védőréteg 

A műszaki közlekedési paraméterek biztosítása érdekében a gyorsforgalmi út 2x2 forgalmi sáv üzemi 
sávval, 26,6 m koronaszélességgel valósul meg, továbbá műtárgyak is kiépítésre kerülnek. A 
nyomvonalon 1 db komplex pihenő, 1 db egyszerű pihenő lett betervezésre. 

A nyomvonal térségében befogadó vízfolyás a Belfő-csatornát leszámítva nem áll rendelkezésre, így a 
lefolyó, összegyülekező csapadékvizek elhelyezésére csak tározó – párologtató, szikkasztó árkokban, 
valamint záportározó medencékben van lehetőség. Az így kialakított műtárgyak fenékszintjét a felszín 
alatti vizek védelme érdekében a mértékadó talajvízszint felett minimum 1,0 m-rel kell kialakítani. 

A tározók előzetes méretezésénél az érintett vízgyűjtőterületekről lefolyó 10 éves gyakoriságú, 1 órás 
záporból összegyülekező mértékadó vízmennyiséget vettük figyelembe.  

Feltárási terv keretében, talajvízszint meghatározására minden egyes kritikus műtárgyhoz, 
magasépítményhez és közműhöz fúrást készítenek. 

Az M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény-Záhony közötti szakasz tervei figyelembe veszik az időjárási 
viszonyokat és változásokat, a műszaki megoldások az elérhető legjobb technika alkalmazásával 
kerültek kiválasztásra. Kivitelezés során a javasolt minőségű anyagokkal és építéstechnológiával 
tovább csökkenthető a projekt érzékenysége. 

A gyorsforgalmi út fentiek szerinti kiépítése összességében növeli a közúti forgalom biztonságos 
lebonyolítását a jelenlegi állapothoz képest, szélsőségesebb időjárási viszonyok között is. 
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3.2.2 Javaslatok a projekt éghajlatváltozásra gyakorolt kedvezőtlen hatásainak mérséklésére a 
tervezés, az építés és üzemeltetés fázisában 

Tekintettel a tervezés jelenlegi szakaszára a következő javaslatokat tesszük: 

 Éghajlatváltozás okozta extrém időjárási helyzetekre méretezés 

 Az éghajlatváltozás okozta hatások mellett is biztonságosan üzemeltethető és fenntartható tisztító 
műtárgy. a beruházásban létesülő műtárgyak mind az építésük, mind a működésük tervezett ideje 
alatt biztonságosan üzemeltethetőek, karbantarthatóak legyenek, a működésük minimális 
környezeti terhelést jelentsen. A környezeti terhelés alatt értjük a műtárgyak közvetlen közelében a 
környezeti elemek terhelését (talaj, talajvíz, levegő) illetve az üvegházhatású gázok (olyan gázok, 
melyek elnyelik és kisugározzák az infravörös hullámhosszú fényt, ami az üvegházhatáshoz vezet) 
kibocsátását. 

 Másrészt az éghajlatváltozásból fakadó külső környezeti tényezők se legyenek befolyással a 
működésükre, vagyis win-win helyzet alakuljon ki.  

 Másodlagos ipari nyersanyag felhasználás lehetőségének vizsgálata 

 Havária helyzetek modellezése 

 A projekt éghajlatváltozás-biztossá tétele a kivitelezési szakaszban 

Az engedélyezési dokumentációban majd a közbeszerzési dokumentációban véglegesednek azon 
alkalmazható és előírt intézkedések, melyek a klímavédelem szempontjából is relevánsak és 
rugalmassá teszik a beruházást az éghajlat változásával kapcsolatos körülményekre. 

 

3.2.3 A beruházás klímaváltozással kapcsolatos ellenálló képességének növelése céljából 
javasolt intézkedések 

A további tervfázisok során felül kell vizsgálni a korábbi fejezetben meghatározottakat. 

 

4 Katasztrófakockázat-elemzés 

A katasztrófakockázat-elemzést a „Jelentés Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési 
módszertanáról és annak eredményeiről” alapján végezzük el. 

A megfelelő hatásértékelés és a hatás tényleges jelentőségének megállapítása érdekében fontos 
megvizsgálni az alapvető infrastruktúrára ható károsodásokat és azok mértékét. 

A forgatókönyvek esetében a hatások és valószínűségek meghatározása során használhatók az elmúlt 
évekre vonatkozó statisztikai adatok és tapasztalatok, az éghajlatváltozásra vonatkozó forgatókönyvek 
esetében az előrejelzésekre, modellekre kell hagyatkozni a hatásértékelés elvégzéséhez.  

A 2. fejezetben megvizsgáltuk a projekt érzékenységét, kitettségét, sérülékenységét és kockázatát. A 
katasztrófakockázat-elemzéshez a kockázati diagramban ezen sérülékenység és kockázat elemzés során 
beazonosított paramétereket alkalmazzuk. 

 nagyon valószínűtlen valószínűtlen lehetséges valószínű nagyon valószínű 

A      

B     
Hőhullámos napok 

növekedése 

C    Szélsebesség növekedése  

D    Hőhatás  

E    Viharok 
Csapadék intenzitás 

növekedése 
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Hatáskritériumok osztályozása: 

 

 
Veszélyhelyzetekre vonatkozó valószínűségi kategóriák: 

 

Adaptációs intézkedések 

Vízelvezetés 

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 fel kell készülni az intenzív 
csapadékok során keletkező csapadékmennyiségre, és tervezni kell a keletkező árhullámok 
levonulásának útját. A műszaki előírásokat felül kell vizsgálni és az éghajlatváltozás során megváltozott 
természeti feltételekhez kell igazítani.  

Hidak 

A hidak esetében a tervezettnél gyorsabban levonuló nagyobb tömegű víz a szerkezet elmosásával 
fenyeget. Itt a megfelelő erózióvédelemmel, a hídszerkezet robusztus alapozásával lehet védekezni az 
éghajlatváltozásból származó hatások ellen. A szükséges adaptációs intézkedések az alapozás 
típusának, az erózióvédelem módjának, valamint a mértékadó árvízszint megválasztását jelentik.  

Közlekedési létesítmények földművei  

A közlekedési létesítmények pályaszerkezete esetében az egyik fő problémát a víz távoltartása jelenti. 
A megnövekedett víztartalom csökkenti az út teherbírását, a gyorsan mozgó víz pedig az út kimosását 
és tönkremenetelét eredményezheti. Ezen hatások ellen a megfelelő vízelvezetéssel védekezhetünk. 
Azonban a vízelvezetési rendszer nem tud mindig megbirkózni a szélsőséges időjárási körülményekkel. 
Amennyiben a pályaszerkezetben vagy a földműben a víztartalom olyan mértékben megnő, hogy a 
közlekedési létesítmény teherbírása károsan lecsökken, akkor az azt használó forgalmat korlátozni kell. 
Ez a forgalom (út esetében elsősorban a nehéz gépjárművek) korlátozását vagy tiltását jelenti, 
szélsőséges esetben viszont teljes útzárra is szükség lehet.  

Aszfalt burkolatok  

A hőmérséklet-emelkedése az aszfaltok deformáció-hajlamának növekedését eredményezi. A 
deformáció-hajlam elsősorban az alkalmazott kötőanyag minőségétől függ, ezért merevebb 
kötőanyagok, bitumen-típusok használatával ez a hatás kezelhető.  

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.  
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A megnövekedett csapadék-intenzitás is problémákat okoz. A pályaszerkezetbe bekerült és ott 
összegyűlő, nem távozó víz a bitumennek a kővázról való leválását eredményezi. E hatás ellen a 
kopóréteg vízáteresztő képességének minimalizálásával, illetve a pályaszerkezeten belüli vizek 
megfelelő elvezetésével lehet védekezni.  

Az éghajlati változásokhoz való adaptáció megfelelő bitumen és aszfaltkeverékek alkalmazását jelenti a 
kopórétegben. Az aszfaltok élettartama viszonylag rövid (~7 évente kell felújítani a magas 
hőmérsékletnek kitett kopóréteget), ezért az új éghajlati körülményeknek megfelelő kötőanyagok 
fokozatosan minden probléma nélkül beépíthetőek. 

Üzemeltetés  

Az üzemeltetés a reagáló intézkedések bevezetéséért és végrehajtásáért felel. Az üzemeltetés feladata 
az infrastruktúra folyamatos monitorozása, az érzékeny helyek beazonosítása, a kritikus állapotok 
előrejelzése és a vészforgatókönyvek alkalmazása. 

5 Összefoglalás 

A tervezett gyorsforgalmi út Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén helyezkedik el. A tervezési 
szakasz Vásárosnamény – Záhony között helyezkedik el. A tervezett pálya az M3 autópálya 41 sz. 
főúttal alkotott csomópontjától indul északi irányba, majd a tervezési szakasz végén Záhony térségében 
köz vissza a 4 sz. főútra. Az M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény-Záhony közötti szakasz ~38 km 
hosszú szakasza közigazgatásilag 13 település közigazgatási határát érinti. Érintett települések: 
Vásárosnamény, Kisvarsány, Nagyvarsány, Gyüre, Aranyosapáti, Jéke, Tornyospálca, Mándok, 
Komoró, Fényeslitke, Mándok, Tuzsér, Tiszabezdéd, Győröcske. 

A sérülékenység elemzése alapján a projektet a következő éghajlati paraméterek vannak fizikai 
hatással: csapadékintenzitás növekedése, hőhatás, hőhullámos napok növekedése, szélsebesség 
növekedése, viharok. 

A tervezési, és üzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az azonosított 
kockázatokat, egyrészt eliminálják azokat, másrészt biztosítják a rendszer éghajlatváltozással szembeni 
rugalmasságát.  
 

6 Mellékletek 

6.1 Áttekintő térkép 
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6.2 Felhasznált jogszabályok, 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, 

 Az Európai Parlament és a Tanács 98/70/EK irányelve, a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, 
valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról, 

 Az Európai Parlament és a Tanács 1999/94/EK irányelve, az új személygépkocsik forgalmazása 
alkalmával a tüzelőanyag-fogyasztásról és CO2-kibocsátásról szóló vásárlói információk rendelkezésre 
állásáról, 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/30/EK irányelve, a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra 
vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon 
követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv 
módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében 
az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 

 Az Európai Parlament és a Tanács 443/2009/EK rendelete, a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új 
személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról, 

 A Bizottság 1014/2010/EU rendelete, az új személygépkocsik nyilvántartásba vett adatainak a 
443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről, 

 Az Európai Parlament és a Tanács 510/2011/EU rendelete, az új könnyű haszongépjárművekre 
vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának 
csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról, 

 A Bizottság 2011/63/EU irányelve, a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében 
történő módosításáról, 

 2007. évi LX. törvény az ENSZ Éghajlat változási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve 
végrehajtási keretrendszeréről, 

 2010. évi CXVII. törvény a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a 
közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről, 

 60/2009. (VI. 24.) OGY határozat az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről, 

 18/2013. (III. 28.) OGY határozat a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról, 

 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015−2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi 
Programról, 

 28/2015. (VI. 17.) OGY határozat a biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra 
szóló nemzeti stratégiájáról, 

 1486/2014. (VIII. 28.) Kormányhatározat a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiáról, 

 94/2014. (III. 21.) Kormányrendelet a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének 
részletes szabályairól. 
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6.3 A dokumentáció összeállításához felhasznált útmutatók, tájékoztatók 
 Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient 

(http://docplayer.net/8544755-European-commission-directorate-general-climate-action-non-paper-
guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient.html) 

 Klímakockázati Útmutató és a Részletes módszertani leírás a klímakockázati útmutatóhoz 

 Magyarország második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiája (http://nak.mfgi.hu/hu/node/44) 

 Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (http://nak.mfgi.hu/hu/node/62) 

 Jelentés Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak eredményeiről 
1384/2014. (VII. 17.) Korm. határozata (www.kormany.hu/download/1/43/00000/tervezet.pdf) 

 Brussels, 21.12.2010 SEC(2010) 1626 final COMMISSION STAFF WORKING PAPER Risk Assessment 
and Mapping Guidelines for Disaster Management (http://climate-adapt.eea.europa.eu/.../guidances/eu-
commission) 

 Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact Assessment 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf) 

http://docplayer.net/8544755-European-commission-directorate-general-climate-action-non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient.html
http://docplayer.net/8544755-European-commission-directorate-general-climate-action-non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient.html
http://nak.mfgi.hu/hu/node/44
http://nak.mfgi.hu/hu/node/62
http://www.kormany.hu/download/1/43/00000/tervezet.pdf
http://climate-adapt.eea.europa.eu/.../guidances/eu-commission
http://climate-adapt.eea.europa.eu/.../guidances/eu-commission
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

