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1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK  

1.1. Megbízó, a feladat leírása  

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban NIF 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 tárgyi létesítmény szerepel a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletben (1.181. Az M34 gyorsforgalmi út 

Vásárosnamény–Záhony közötti szakasz előkészítése), mint a nemzetgazdaság számára kiemelt 

jelentőségű közúti közlekedési projekt. 

Jelen tervdokumentáció az  

M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény – Záhony szakasz 

Környezeti hatástanulmány Közérthető összefoglalója. 

 

Az engedélykérő a NIF Zrt. Címe: 1134 Budapest, Váci út 45. 

 

1.2. Előzmények  

Jelen Tanulmánytervet az UNITEF – RODEN – TURA-Terv Konzorcium a NIF Zrt. megbízásából 

készíti.   

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 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, 
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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 délről 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 

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 lehetősége. 

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.  
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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.  

Jelen 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. Ezt támasztotta alá a megvalósíthatósági tanulmány 

is. 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 

28+100 km sz. – 4. sz. főúti visszakötés:   „B” változat 

Mivel a Tervtanács által elfogadott nyomvonal kombináció 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.  
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2. A LÉTESÍTMÉNY ALAPADATAI  

2.1. A tevékenység volumene 

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+940,00 km szelvénytől a 4 sz. főúti forgalmi végcsomópontig 

Nyomvonal I. II. III. IV. Összesen 

„I.K” változat 7,10 km 16,18 km 12,76 km 3,32 km 39,36 km 

Útkategória 

Az M3 autópálya és az M34 gyorsforgalmi út a 28+940,40 km szelvényig K.I.A tervezési sebesség: 130 

km/h. 

Az M34 gyorsforgalmi út a 28+940,40 km szelvénytől a 4 sz. főúti bekötésig K.II.B tervezési sebesség: 

90 km/h. 

 

Keresztmetszeti kialakítás  

M3 autópálya 

2x2 forgalmi sáv üzemi sávval, koronaszélesség: 26,6 m 

M34 gyorsforgalmi út a 28+100 km szelvényig 

2x2 forgalmi sáv üzemi sávval, koronaszélesség: 26,6 m 

M34 gyorsforgalmi út a 28+100 km szelvénytől a 4 sz. főúti bekötésig 

2x2 forgalmi sávval, koronaszélesség: 22,5 m (első ütemben stabilizált padkával) 

 

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. 
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Tervezett műtárgyak 

 280+160 km sz.  felüljáró 41.sz. főút felett 

 280+650 km sz.  felüljáró MÁV 116 sz. vv. és földút korrekció felett 

 282+400 km sz.  aluljáró földút alatt 

 285+075 km sz.  aluljáró 4108 j. út alatt 

 2+155 km sz.   aluljáró 41118 j. út alatt 

3+550 km sz.   aluljáró vadátjáró alatt 

6+500 km sz.   aluljáró vadátjáró alatt 

8+700 km sz.   aluljáró 4109 j. út alatt 

9+100 km sz.   aluljáró vadátjáró alatt 

11+155 km sz.   aluljáró földút alatt 

13+900 km sz.   aluljáró burkolt út alatt 

14+340 km sz.   aluljáró vadátjáró alatt 

16+170 km sz.   aluljáró 4111 j. út alatt (csp) 

17+821 km sz.   aluljáró mellékút alatt 

19+000 km sz.  aluljáró vadátjáró alatt 

21+457 km sz.   aluljáró csomóponti ág alatt 

26+330 km sz.   aluljáró 4112 j. út alatt 

28+771 km sz.   felüljáró MÁV Tiszabezdéd – Eperjeske vv. és keresztező út felett 

28+779 km sz.  felüljáró keresztező út felett 

28+940 km sz.   felüljáró 4145 j. út felett  

30+515 km sz.   aluljáró keresztező út alatt 

 31+890 km sz.   felüljáró MÁV Budapest – Záhony vv. felett 

 

Pihenők 

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. 
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2.2. Építés és működés megkezdésének várható időpontja, 

kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása  

Az építés megkezdésének várható időpontja a 2018. év, forgalomba helyezés várható időpontja 2020. 

év.  

 

2.3. A megvalósuláshoz szükséges létesítmények, valamint az 

azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye 

2.3.1. A nyomvonal ismertetése, kapcsolódó létesítmények 

Helyszínrajzi vonalvezetés 

A tervezett nyomvonal a 41 sz. főút különszintű csomópontjától indul, aminek I. üteme kiépült és 

jelenleg is üzemel. A nyomvonal M3 autópályaként épül tovább északi irányban az M3 – M34 déli 

elválási csomópontig, végszelvénye a 287+000 km-nél van. Innen 0+000 km szelvénnyel kezdődik az 

M34 gyorsforgalmi út. Az M3 autópálya szakasz a 285+500 km szelvény térségében keleti irányból 

kerüli el a Vásárosnamény I. – homok bányaterületet. 

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 

(maximum 3 ha szükséges az  I. ütemben, de a telep bővítési lehetősége is biztosított). Közműellátását 

– elsősorban ivóvíz –Vásárosnamény településről lehet biztosítani. Ugyancsak ennél a csomópontnál 

javasoljuk komplex pihenő elhelyezését, ami a távlatban az ukrán határig kiépülő M3 autópályát is el 

tudja majd látni.  

Az M3 – M34 déli elválási csomóponttól a nyomvonal ÉNy-i irányban halad tovább, majd a 4109 j. úttól 

északra lévő nagyobb erdőtömböt a nyomvonal keleti irányból egy viszonylag elkeskenyedő sávjában 

vágja át. Az erdőtömb az Országos Ökológiai hálózat részét képezi. A 4109 j. úton nem épül 

csomópont, a forgalmi adatok nem igénylik csomópont építését. Ezen a szakaszon Gyüre és 

Aranyosapáti közötti átvezetéssel került kijelölésre az M3 – M34 északi elválási csomópont, ami 

alternatívája a déli elválási csomópontnak. Az Országos Ökológiai Hálózatot megelőzően a 10+500 km 

szelvény térségében kerül kijelölésre az egyszerű pihenő. 

A nyomvonal az Országos Ökológiai Hálózaton keresztül haladva a 16+100 km szelvény térségében éri 

el a 4111 j. Jékét Tornyospálcával összekötő utat. 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 területét, valamint a távlati fejlesztési igényét.  

A csomópontot követően a nyomvonal a korábbi KHT nyomvonal sávjában halad. A 4145 j. úti 

különszintű csomópontig a nyomvonal túlnyomó részt erdőterületen vezet keresztül. A csomópont 

Fényeslitke ipari park fejlesztésével is kapcsolatot biztosít. A csomópontot követően a Mándoki erdő 

(Országos Ökológiai Hálózathoz tartozik) nyugati peremén halad a nyomvonal egészen a 4112 j. 
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összekötő úti forgalmi csomópontig, ami Mándok bekötését, valamint a vasúti átrakó kapcsolatát 

biztosítja. 

A nyomvonal koronaszélessége és tervezési sebessége is megváltozik a 28+940,40 km szelvénytől 

egészen a 4 sz. főúti bekötésig. I. ütemben a 4 sz. főútig épül ki a gyorsforgalmi út, új határátkelőhely 

kiépítésére, illetve határcsatlakozási pont létesítésére csak távlatban, II. ütemként kerül sor. A főútra 

történő visszakötést 90 km/h tervezési sebességgel, szintbeni csomóponttal (körforgalom) terveztük. 

 

Magassági vonalvezetés 

A nyomvonal magassági kialakítását – tekintettel a domborzat síkvidéki jellegére – a meglévő 

terepviszonyok és a keresztező út-, illetve vasúti pályák pályaszintjei határozták meg. Ennek 

eredményeképpen a hossz-szelvényi kialakításról általánosságban elmondhatjuk, hogy a tervezett 

gyorsforgalmi út ~2m magas töltésen halad.   

 

Pihenők 

Autópályákon, autóutakon a pihenés és felfrissülés célját szolgáló megálláshoz 5-15 km-ként 

pihenőhelyet kell biztosítani.  

Az egyszerű pihenő a gyakori megállási lehetőséget biztosítja minimális szolgáltatással. Legsűrűbben 

15 km-ként helyezhető el. Területén parkolóhely, WC és mosdó helység, padok és asztalok, 

hulladékgyűjtő és kerül kialakításra. A térvilágításról gondoskodni kell. Az egyszerű pihenőhelyet a 

gyorsforgalmi út létesítésével egyidejűleg meg kell építeni, és forgalomba kell helyezni.  

A komplex pihenőkben nagyobb távolságonként teljeskörű utas kiszolgálás biztosítása a cél. Ezért a 

minimális szolgáltatások köre fentieken túlmenően ivóvíz, töltőállomás és ahhoz tartozó üzlet, ahol étel 

és ital árusítása is van. Javasolt szolgáltatások köre: tájékoztatás, kültéri ivóvíz csap, játszótér, étterem, 

tisztálkodási lehetőség, étterem, gépjárműmosás. Legsűrűbben 30, de legalább 60 km-ként kel 

biztosítani.  

A gyorsforgalmi utak mentén legalább 60 km-ként szükséges töltőállomást biztosítani.  

A szakaszon megvizsgáltuk a pihenők elhelyezésének lehetőségét. A telepítésnél figyelembe vettük, 

hogy az előző M3 szakaszon egyszerű pihenő a 263 km szelvényben (Kántorjánosi egyszerű pihenő), 

komplex pihenő pedig a 244 km szelvényben van (Mohos pihenő, jelenleg nem üzemel). A telepítésnél 

ugyancsak figyelembe vettük a fent leírt szempontokat.  

Ezek alapján az alábbi helyeken javaslunk pihenőt elhelyezni:  

285+075 km sz. környezete  M3 ap. komplex pihenő (4108 j. út csp.)  

10+500 km sz. környezete M34 ap. egyszerű pihenő  

 

Mérnökségi telep 

Gyorsforgalmi utak mentén 50-60 km-ként kell autópálya mérnökséget létesíteni, lehetőleg az ellátandó 

szakasz súlypontjában. A mérnökségek a szolgálati szakasz üzemeltetési és fenntartási feladatainak 
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ellátása mellett forgalomirányító központként is működnek. A mérnökségi telepek tervezése során az E-

út 03.07.21 Útügyi Műszaki Előírásban megfogalmazottakat kell figyelembe venni.  

Tekintettel arra, hogy a kialakítandó telep távlatban az M3 országhatárig terjedő szakaszát, valamint a 

meglévő közúthálózat kezelését is el fogja látni, a telek bővíthető kell legyen, és lehetőleg az M3-M34 

közös szakaszán kell elhelyezni.  

A mérnökségi telep javasolt helye: 4108 j. összekötő út csomópontja melletti terület. A telepet 2 

ütemben lehet kiépíteni az uniós finanszírozás miatt. Jelen projekt keretében megépülhet kb. 3 hektáros 

területen a gyorsforgalmi utat kiszolgáló telep, majd bővítés keretében az egyéb utakat kiszolgáló rész, 

ami nem ennek a projektnek a része. Az I. ütem tervezésénél figyelembe kell venni a bővíthetőséget.  

 

A LÉTESÍTMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI SZAKASZOK 

Jékét elkerülő 4111 j. út korrekciója 

Tervezett szakasz hossza:  2,437 km 

Útkategória:    K.V.A vt=90 km/h 

Keresztmetszeti kialakítás: 2x1 forgalmi sávval, padkával  

Az M34 gyorsforgalmi út megépülésével a 4111 j. Kisvárda – Mezőladány összekötő úton elsősorban a 

Kisvárda és az M34 közötti szakaszon megemelkedett forgalommal kell számolni. A 4111 j. út jelenleg 

keresztülvezet Jéke lakott területén, ezért a gyorsforgalmi út beruházásával együtt a Jéke elkerülő út 

megépítése is szükségessé válik. Az elkerülő út célja, hogy a belterület zaj- és légszennyezés 

terhelését csökkentse azáltal, hogy az átmenő forgalmat az elkerülőre tereli. Az elkerülő zajterhelése 

nem lesz hatással a lakott területre az út és a védendő épületek közötti távolság miatt (legközelebb 

található védendő épület ~120 m-re található). 

Terület-igénybevétel 

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. A tervezett elkerülő leginkább szántóterületeken 

halad, kismértékben érint erdőterületet, illetve a tervezési szakasz végén gazdasági területet.  

 

M34 Komoró körforgalom összekötő út 

Tervezett szakasz hossza: 0,824 km 

Útkategória:   K.V.A vt=90 km/h 

Keresztmetszeti kialakítás:  2x1 forgalmi sávval, padkával  

A tervezett út a meglévő 4145 j. úton lévő körforgalmú csomópontot köti össze a gyorsforgalmi úttal, 

ezzel közvetlen kapcsolatot biztosít a Záhony ipari térség (átrakó, fejlesztés alatt álló ipari park) 

létesítményeivel. A nyomvonal szántót és gazdasági területet érint. A magassági vonalvezetését 

tekintve a nyomvonal végig töltésen vezet. Lakott területet nem érint, így zaj és légszennyezés 

szempontjából kedvezőtlen hatással nem kell számolni.  
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Terület-igénybevétel 

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. 

 

2.4. Forgalmi vizsgálat  

A forgalmi vizsgálatot a Trenecon Kft. készítette a VISUM ® program használatával. 

A forgalmi vizsgálat a térség és vonzáskörzetének közúti és a közösségi közlekedési rendszerét leíró 

számítógépes forgalmi modellezéssel készült. A modellezés alapja a 2015. évi úthálózat. Az országos 

úthálózat az OKA adatbázis alapján lett leképezve, míg a külföldi úthálózat a kereskedelmi forgalomban 

kapható ESRI adatállomány alapján készült. 

Az előrebecslés során 2016. évi kiindulási évet vettünk fel. A távlati évek (2031., 2040. év) 

közúthálózatát - a Megrendelővel (NIF Zrt.) egyeztetve - a közúthálózat "Az országos gyorsforgalmi és 

főúthálózat nagytávú terve és hosszú távú fejlesztési programja" (1222/2011. kormányhatározat) 

alapján vettük figyelembe, ami hatályon kívül van, de ezen évekre újabb anyag nem vonatkozik.  

Az előrebecslés során megjelenő új úthálózati elemek a következők voltak: 

Jelen állapot – 2016. 

Nélküle állapot - 2031. 

 Beregszász elkerülő 

 Beregszászi határátkelő teherforgalmi megnyitása 

 39. sz. főút fejlesztése 

 Sátoraljaújhely-Kisvárda főút építése 

 M49 1. ütem (Győrtelekig) 

Vele állapot - 2031. 

 Beregszász elkerülő 

 Beregszászi határátkelő teherforgalmi megnyitása 

 39. sz. főút fejlesztése 

 Sátoraljaújhely-Kisvárda főút építése 

 M49 1. ütem (Győrtelekig) 

 Jéke elkerülő (4111 j. út) 

Az ukrán-magyar határforgalom nagyságára és ezzel együtt az M34 gyorsforgalmú út várható 

forgalomnagyságára jelentős hatással van Ukrajna és az Európai Unió közötti kapcsolat, valamint az 

ukrán-orosz konfliktus lefolyása. 

A határon túli területekről Magyarországra érkező forgalmi áramlatok meghatározásakor – remélve az 

ukrán-orosz konfliktus minél előbbi rendeződését – a konfliktus kialakulása előtti, 2015. évi 

határforgalmi adatokat vettük figyelembe. 
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Figyelembe véve az EU korábbi bővítési lépcsőinek hatásait, Ukrajna EU-hoz való csatlakozása, illetve 

e folyamat előkészületei az európai közösség országai valamint Ukrajna közötti kereskedelmi, személy- 

és áruforgalom jelentős növekedést vetíthetik előre. 

Ezen megfontolásból a „normál” forgalomfejlődési szcenárió mellett egy olyan emelt forgalmú szcenáriót 

is vizsgáltunk, melyben az ukrán forgalmi körzetek és az EU határain belüli körzetek közötti forgalom – 

a jelenlegi tendenciákból le nem vezethetően – jelentős mértékben, az adott évi forgalmi áramlatokhoz 

képest akár 8-szorosára is emelkedik. A környezeti hatások szempontjából a nagyobb forgalmat jelentő 

emelt forgalmi szcenáriók a meghatározóak. Ezért ezekre készült el a KHT vizsgálati anyaga, mert ezek 

jelentik a nagyobb terhelést. 
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3. KÖRNYEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA 

3.1. Föld, felszín alatti víz 

A talaj rétegződése az érintett terület a geotechnikai szakvélemény alapján a következő: ~30 cm barna 

humuszos réteg, mely alatt ~15 m mélységig homok, illetve iszapos homok lelhető fel, alatta pedig 

agyagos homok található. A Geotechnikai szakvélemény megállapításai alapján a beruházás 

megvalósítható 

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján a felszín alatti víz tekintetében a 

szakaszon két vízbázis (Vásárosnamény Távlati Vízbázis és az Észak-Szabolcsi Regionális Vízmű 

Tiszabezdéd vízbázis) hidrogeológiai B védőövezetét érinti a nyomvonal. A 123/1997. (VII. 18.) 

Korm.rendelet 5. sz. melléklet 52. pontja értelmében, felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai B 

védőövezetében autópálya, autóút, vízzáróan burkolt csapadékvízárok-rendszerrel korlátozás nélkül 

létesíthető, vagyis a megfelelő műszaki védelemmel vízbázisvédelmi szempontból nincs akadálya a 

beruházásnak. 

A nyomvonal 9 fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőségi területen fekvő települést érint. A 

219/2004. (VII. 21.) Korm.rendelet 10. § (2) ad) pontja értelmében tilos a felszín alatti vizek állapota 

szempontjából fokozottan érzékeny területen az 1. számú melléklet szerinti szennyező anyagnak, illetve 

az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak a 

felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése. 

A nyomvonal tervezett vízelvezetési megoldásai mind a vízbázisok védőterületein, mind a fokozottan 

érzékeny besorolású felszín alatti vízminőségi területek vonatkozásában megfelelnek a 

jogszabályokban és a Víz Keretirányelvben foglalt előírásoknak, mivel a fenti területeken az útpálya 

vízelvezető árkai, illetve tározó medencéi szigetelő burkolattal lesznek ellátva, amely megakadályozza a 

beszivárgást, így a szennyezés lehetőségét kizárja. A szakaszon átlagosan 5-6 méter mélységben 

elhelyezkedő talajvíz (geotechnikai szakvéleményben szerepelő fúrások alapján a megütött talajvízszint  

átlagosan 9,0 m, míg a nyugalmi talajvízszint 10,0 m) is kedvező a szennyezőanyagok beszivárgásának 

megakadályozása szempontjából, mivel korábbi vizsgálatok (2006-os részletes környezeti 

hatástanulmány) alapján a talaj felső 60 cm vastagságú rétege képes a szennyező komponensek 

megkötésére, ezáltal műszaki védelem nélkül sem érné el a talajvizet a normál üzem során a 

csapadékvízzel érkező szennyezés, vagyis nem valósulna meg a közvetett bevezetés. A fentiek mellett 

a tározó medencébe való bevezetés előtt tiltó műtárgyak kerületek betervezésre, ezáltal havária esetén 

is biztosított a szennyezés lokalizálása és megszüntetése. 

A nyomvonal 200-200 méteres körzetében elhelyezkedő kutak vonatkozásában megállapítottuk, hogy 

azok között nincs ivóvíztermelésre szolgáló létesítmény. A kutak többsége figyelő vagy öntöző kút, ezért 

védőidommal nem rendelkezik. A gyorsforgalmi út jelen nyomvonalon történő megvalósításához 1 db 

kút kiváltása szükséges a tulajdonossal egyeztetett módon. 

Az öntöző kutak vonatkozásában lényeges az útpálya téli síkosságmentesítéssel kapcsolatos előírások, 

ajánlások betartása, bár a kutak átlagban 40 méteres talpmélységét a téli síkosságmentesítés kapcsán 

beszivárgó sóoldatok várhatóan nem érik el, ezért nem veszélyeztetik. 

A nyomvonal áthalad a Vásárosnamény külterületén fekvő, 0567/4 hrsz.-on nyilvántartott, 11 ha 

kiterjedésű öntözött területen. Az öntözést földbe fektetett öntöző vezetékekről valósítják meg, mobil 
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vezetékhosszabbításokkal. A terület tulajdonosa Fejes Attila, Vásárosnamény. Az engedélyezési terv 

készítése során fel kell venni a kapcsolatot a tulajdonossal, és a megfelelő műszaki megoldást ki kell 

dolgozni az elvágott területek további öntözési lehetőségének biztosítására.  

A felszíni vízfolyások tekintetében megállapítottuk, hogy a hatásterületen csak egy közvetlenül érintett 

vízfolyás van, a Belfő-csatorna, amely gyorsforgalmi út végcsomópontjánál van, de a létesítésnek 

jelentős közvetlen hatása nem lesz a vízfolyás vízgyűjtő területére.  

Összegezve a fentieket megállapítottuk, hogy a tervezett beruházás az előirányzott műszaki 

megoldások alkalmazásával a vizsgálatok alapján nem veszélyezteti a felszíni, illetve felszín 

alatti víztestek jó állapotban való tartását, illetve a Víz Keretirányelvben megfogalmazott célok 

elérését. 

 

Védelmi intézkedések  

A fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőségi területeken, illetve az érintett vízbázisok hidrogeológiai 

B védőterületén az útpálya vízelvezető árkai, illetve tározó medencéi szigetelő burkolattal lesznek 

ellátva, amely megakadályozza a beszivárgást, így a szennyezés lehetőségét kizárja. A befogadók 

védelme érdekében a tározó medencékbe való talpárok bevezetés előtt hordalékfogó, ülepítő tereket 

kell kialakítani tiltó műtárgyak beépítésével a havária elzárási lehetőség biztosítására, ezáltal havária 

esetén is biztosított a szennyezés lokalizálása és a szennyezés veszélyének megszüntetése. A 

tervezett pihenők területéről érkező vizeket olajfogó műtárgy segítségével kell megtisztítani 

gépjárművekből származó az esetleges olajszennyezéstől. A felszín alatti vizek érzékeny besorolása 

alapján elővizsgálati dokumentációt, szikkasztási vizsgálatot kell készíteni az engedélyezési terv 

fázisában. 

 

Építés előtt elvégzendő feladatok 

A nyomvonal által érintett kút, valamint az ahhoz kapcsolódó öntözőrendszer kiváltásáról az építés 

megkezdését megelőzően a tulajdonossal egyeztetett módon gondoskodni szükséges. A kutak 

kiváltása vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység. Mivel mezőgazdasági területet érintünk, így 

előzetes humuszleszedésre van szükség, amelyről a talajtani szakvéleményben foglaltaknak 

megfelelően kell gondoskodni. 

 

Monitoring vizsgálatok  

A talaj és felszín alatti vizek védelmére monitoring vizsgálat nem szükséges. 
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3.2. Felszíni víz 

A tervezési terület a Tisza vízgyűjtőjéhez tartozik. Felszíni vizekben szegény terület. Vízfolyásai ha 

vannak, időszakosak, vízminőségük III. osztályú. 

A nyomvonal közvetlenül nem érint halas- és horgásztavakat. 

A felszíni vízfolyások tekintetében megállapítottuk, hogy a hatásterületen csak egy közvetlenül érintett 

vízfolyás van, a Belfő-csatorna, amely gyorsforgalmi út végcsomópontjánál található. A szintbeni 

csomópont építése mederkorrekcióval jár, a Belfő-csatorna medrét kb. 390 m hosszon szükséges 

korrigálni. A korrekciós szakasz mederszelvényét a jelenlegihez hasonló profillal kell kialakítani, a 

kezelő előírásainak megfelelően.  

A Belfő-csatorna állandó vízfolyásnak minősül. A MaSzeSz (Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség) 

által készített 2006-os ’Kapcsolat meghatározása a lefolyás szennyezettsége és a forgalom nagysága 

között’ c. kutatási jelentés vizsgálja a TPH kiülepedését a csapadékmennyiség és a mértékadó órai 

forgalom függvényében. A tanulmány kimutatta, hogy burkolt vízelvezető rendszer esetében - vagyis a 

növényzet és a talaj TPH-megkötő képességével nem kalkulálva, és 1.5 mm csapadékmagasság 

mellett (mely a legkedvezőtlenebb esetet jelenti) a 10 mg TPH/l-es határérték 2200 egységjármű/óra 

forgalmi intenzitás alatt teljesül. Ezt az értéket összehasonlítva a szakasz távlati 2031. évi forgalmával 

(280 egységjármű/óra) megállapítható, hogy a vízfolyás terhelése jóval határérték alatt várható.  

Összegezve a fentieket, a tervezett létesítmény a befogadó Belfő-csatornára nem lesz jelentős 

hatással. 

 

Védelmi intézkedések 

A megelőzés elvének szem előtt tartásával a Belfő-csatornába az útpályáról érkező összegyülekező 

csapadékvizek bevezetése előtt tisztító-hordalékfogó műtárgy betervezése szükséges, tiltó műtárgy 

beépítésével, ezáltal havária esetén is biztosított a szennyezés lokalizálása és a szennyezés 

veszélyének megszüntetése. Ezen felül a síkosságmentesítés okszerű végzésével a terhelés 

csökkenthető. 

 

Monitoring vizsgálatok  

Monitoring pont kijelölése a Belfő-csatornán nem szükséges. 
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3.3. Levegőtisztaság-védelem 

A közúti közlekedési létesítmények esetében a forgalom által, a belsőégésű motorokban elégetett 

üzemanyagokból keletkező légszennyező anyagok közül a jelentősebbeket mutatjuk be, ezek az NO2, 

NOx, CO és szálló por (PM10).  

A közlekedésből eredő levegőterhelési hatásokat vizsgáltuk, igazolva a fenti határértékek 

betarthatóságát. Ehhez az egyes források mértékadó állapotban várható kibocsátásait és a várható 

terhelést meg kellett határozni. A tervezési terület térségének levegőterhelését a következő időtávokra 

vizsgáltuk:  

- jelenlegi állapotban (2016.), 
- referencia (nélküle) állapot (2031.) 
- távlati vele állapotban (tervezés éve +15 év, 2031.)   

A közúti forgalom kibocsátásainak meghatározásához a BME által honosított (a 2006. évi hazai 

járműállomány típus és kor összetételére bevizsgált) HBEFA1 (Handbuch für Emissionsfaktoren) 

emissziós adatbázisát használtuk fel. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a jelenlegi (2016), a távlati vele (2031) és nélküle (2031) 

állapotban a gyorsforgalmi út és a kapcsolódó közúti immissziós értékek nem mutatnak számottevő 

levegőkörnyezetre gyakorló hatást. Az eredmények valamennyi vizsgált komponens esetében 

jelentősen a levegőtisztaság-védelmi határérték alattiak. A védendő létesítmények homlokzatánál 

meghatározott terhelések a határértéket nem haladják meg.  

A 306/2010. (XII. 23.) Korm.rendelet szerinti levegőtisztaságvédelmi védőövezetben a tervezett 

gyorsforgalmi út nyomvonalban 1 db védendő épület található a közlekedési létesítmény tengelyétől 

számított 50 méteren belül, mely kisajátítását javasoljuk: 

Ssz. 
Ingatlan helyrajzi 

száma 
Település 

Ingatlan 

típusa 

„B” nyomvonal változat szelvény 

száma 

Távolság az „B” nyomvonal tengelytől 

[méter] 

1. 048/2 Aranyosapáti Lakóépület 7+640 km ~ 25 m 

Az eredmények alapján levegőtisztaság-védelmi monitoring pontot nem javaslunk, azonban a 

továbbtervezés (az Organizációs terv elkészültét követően) során a későbbi tervfázisok részletesebb 

adatai és vizsgálatai alapján felül kell vizsgálni a monitoring vizsgálatok szükségességét.  

 

 

  

                                                      
1
 Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 3, Graz 

University of Technology – Institute for Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2009. 



M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény – Záhony közötti szakasz Környezeti hatástanulmány 
Közérthető összefoglaló 

Dátum: 2017. július 17 Műszaki leírás 

 

3.4. Ember 

3.4.1. Egészségügyi hatások 

Jelenlegi állapot vizsgálata 

A lakosság egészségügyi helyzete nagyon sok tényezőtől függ. A tervezéssel érintett területen élő 

lakosságot a közlekedésből eredő kibocsátások közül egészséget károsító mértékben elsősorban a zaj- 

és levegőterhelés érheti. Ezen két környezeti terhelésnek a függvényében következtethetünk az 

esetleges kedvező, vagy kedvezőtlen tendenciákra. 

Levegőtisztaság-védelem megállapításai a jelenlegi állapotra vonatkozóan 

A közúti forgalomtól származó immissziós értékek a vizsgált területen nem mutatnak számottevő 

levegőkörnyezetre gyakoroló hatást a jelenlegi állapotban. A védendő létesítmények homlokzatánál 

meghatározott terhelések a mértékadó NO2 komponens tekintetében jelentősen az órás határérték 

alattiak. A környező területre végzett vizsgálatok alapján a mértékadó NO2 komponens koncentráció a 

mértékadó állapotban a közút tengelyben jelentősen az órás határérték alatti.  

 Az eredmények valamennyi vizsgált komponens esetében jelentősen a levegőtisztaság-védelmi 

határérték alattiak. 

Zaj elleni védelem megállapításai a jelenlegi állapotra vonatkozóan 

A tervezett M34 gyorsforgalmi út nyomvonalának közvetlen, mintegy száz méteres környezetében 2 

helyszín kivételével nem találhatóak zajtól védendő létesítmények. 

A tervezett nyomvonal kapcsolódó úthálózatának zajterhelésével kapcsolatban megállapítható, hogy az 

utak mentén a 7,5 m-es referencia távolságban a jelenlegi zajterhelés a vizsgálat főúthálózati 

szakaszokon nappal és éjjel egyaránt túllépi a vonatkozó követelményértékeket. A mellékúthálózat 

mentén a zajterhelés nappal és éjjel jellemzően szintén meghaladja a határértéket. 

 

Várható változások az út megépülése nélkül 

Az út megépülése nélkül várható változásokat két részre kell bontani. Egyszer számba kell venni azokat 

a fejlődési tendenciákat, melyek erősen befolyásolják a terület zaj- és levegő terhelését, másrészt az 

érintett terület fejlesztése nélküli állapotának terhelésváltozását kell értékelni.  

A fejlődési tendenciák arra mutatnak, hogy a gépjármű állomány további növekedése várható, 

ugyanakkor várhatóan a korszerűtlen, katalizátor nélküli gépjárművekből egyre kevesebb fog a 

közlekedésben részt venni. Várhatóan gyorsulni fog a járművek kicserélődési aránya is. Az emisszió 

csökkenése várható a beépített motorok fejlődésével, illetve a gyártókra vonatkozó előírások 

szigorodásával. A légszennyezési és zajvédelmi fejezethez készített számításoknál ezeket a 

tendenciákat figyelembe vettük.  

Levegőtisztaság-védelem megállapításai az út megépülése nélküli távlati állapotra vonatkozóan 

A közúti forgalomtól származó immissziós értékek a vizsgált területen nem mutatnak számottevő 

levegőkörnyezetre gyakoroló hatást a nélküle állapotban. A védendő létesítmények homlokzatánál 

meghatározott terhelések a mértékadó NO2 komponens tekintetében jelentősen az órás határérték 
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alattiak. A környező területre végzett vizsgálatok alapján a mértékadó NO2 komponens koncentráció a 

mértékadó állapotban a közút területén is jelentősen az órás határérték alatti.  

 Az eredmények valamennyi vizsgált komponens esetében jelentősen a levegőtisztaság-védelmi 

határérték alattiak. 

Zaj elleni védelem megállapításai az út megépülése nélküli távlati állapotra vonatkozóan 

A környező úthálózat mentén, a települések területén a számítással meghatározott zajterhelés értékei 

alapján megállapítható, hogy a hivatkozott utak mentén a 7,5 m-es referencia távolságban a nélküle 

állapotban – jellemzően a megmaradó rossz kondíciójú útburkolatoknak és a természetes 

forgalomfejlődésnek köszönhetően – a referencia zajterhelés jellemzően nagyobb, mint a jelenlegi 

zajterhelés. 

 

Várható változások az út megépülése esetén 

Az építés során várható környezeti hatások, tekintve, hogy ideiglenesek, vélhetően nem okoznak 

szignifikáns változásokat a lakosság egészségi állapotában. 

A gépjárműállományra és a kibocsátásokra vonatkozó fejlődési tendenciák az azonos időtávlat miatt 

megegyeznek a fentebbi fejezetben leírtakkal. 

Levegőtisztaság-védelem megállapításai az út megépülése esetén 

A forgalomba helyezést követő állapotban mindkét nyomvonal változat esetében a létrejövő immissziós 

értékek a vizsgálati pontokon jelentősen az órás határérték alattiak valamennyi komponens esetében. 

A jelen és nélküle állapot terheléséhez képest a meglévő 4 sz. főút forgalma bizonyos mértékben az 

M34 gyorsforgalmi útra tevődik át, így a jelen és nélküle állapot terheléséhez képest a 4-es út mentén a 

levegőminőségben javulás mutatkozik, és továbbra is határérték alatt marad a terhelés. 

Zaj elleni védelem megállapításai az út megépülése esetén 

A közvetlen hatásterületen az elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy a tervezett nyomvonal 

változatok környezetében határérték feletti zajterhelés csak Tornyospálca temető területe esetében 

várható – mindkét változat esetében. 

A tervezett nyomvonal további környezetében határérték feletti zajterhelés nem várható. A 

határértékeknek való megfelelés itt a zajtól védendő épületek és területek nyomvonaltól való 

távolságának, illetőleg a várható forgalom becsült nagyságának köszönhető. 

A környező úthálózat mentén, a települések területén a számítások szerint megállapítható, hogy a 

zajterhelés a nélküle állapothoz képest a hivatkozott utak mentén a 7,5 m-es referencia távolságban a 

tervezett fejlesztés hatására jellemzően csökkeni fog. A főutak mentén a zajterhelés csökkenés 

elhanyagolható mértékű, míg egy-egy alacsonyabb rendű út mentén szintén változatlan zajterhelésre 

kell számítani. 
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3.4.2. Társadalmi-gazdasági hatások 

Jelenlegi állapot 

A mezőgazdasági termelés és feldolgozás a megyében nagy hagyományokkal rendelkezik. Különösen 

a gyümölcsfélék, a takarmánynövények, zöldségfélék és a dohánytermelés jellemző. A gyümölcs 

ágazat a megye egyik fontos gazdasági erőforrása. Az állattenyésztésben a szarvasmarha, a sertés és 

a juhtenyésztés dominál, de számottevő a méhészet, a vadgazdálkodás és a kisállattartás is, de az 

állatállomány évről-évre csökkenő tendenciát mutat, mint ahogy a megye lélekszáma is. Az ukrán 

határhoz közeli területeken – Tuzsér, Tiszabezdéd, Győröcske – dominánssá válik a gazdasági célú 

hasznosítás, a Záhonyi térség vonzza az új beruházásokat. 

 

Várható változások az út megépülése nélkül 

A jelenlegi állapotban a térség É-D irányú forgalmát a 4. sz. főút bonyolítja, míg a jellemző K-Ny irányú 

forgalom a 41 sz. főúton, illetve kisebb részben a 4108 j. úton zajlik. A forgalmi vizsgálat kimutatta, hogy 

a projekt megvalósulása nélkül távlatban a 4. sz. főút, a 41 sz. főút és a 4108. j út forgalma jelentősen 

megnő, kapacitása helyenként kimerül. A forgalmi vizsgálat alapján megfigyelhető tendenciákból 

kirajzolódik, hogy társadalmi-gazdasági szempontból a projekt elmaradása hátrányosan érintené a 

térség gazdaságát, hiszen távlatban a fejlesztések szűk keresztmetszetévé, gátjává válhat. Az 

infrastruktúra kapacitásának kimerülése a fejlesztések, beruházások elmaradását, a munkahelyek 

számának csökkenését vonja maga után, így fokozhatja a területről az elvándorlást, végső soron a 

térség gazdasági leszakadását eredményezheti. 

 

Várható változások az út megépülése esetén 

A nyomvonal a 4 sz. főútig történő visszakötésig jelentős környezeti, társadalmi, gazdasági konfliktust 

nem okoznak. Védett területet kismértékben érintenek, a beépítésre szánt területeket, 

hulladéklerakókat, bányákat egyéb, nyomvonalvezetés szempontjából a tervezésből kizárható 

területeket elkerülik.  

Az M34 gyorsforgalmi út fejlesztésének elsősorban a nemzetközi közúti kapcsolatok javításában van 

fontos szerepe. Ugyanakkor nem lehanyagolható szempont, hogy a Záhonyi gazdasági térség – ami az 

elmúlt időszakban jelentős mértékben kiépült – közúti kapcsolatait javítja, elsősorban a keleti-délkeleti 

régióból történő könnyebb elérhetőséggel. Ugyanez mondható el Kisvárda esetében is. 

A megközelíthetőség javítása előnyös a Záhony térségében rendelkezésre álló vasúti kapcsolatnak, 

valamint a Fényeslitke térségében fejlesztés alatt álló ipari parknak egyaránt. A projekt 

megvalósításának hatására javulhat a térség gazdasági versenyképessége, és növekedhet az 

áruszállítási versenyben betöltött szerepe. 

Az új közúti kapcsolat részben tehermentesíti a 4 sz. főutat, különösen azokban az időszakokban, 

amikor a mezőgazdasági munkák és a termények szállítása miatt jelentős teherforgalom zajlik rajta.  
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3.5. Élővilág 

A táj eredeti vegetációja valószínűleg homoki tölgyesek és kisebb homokpuszták változatos mozaikja 

volt. A nyomvonal által érintett táj napjainkban erősen átalakult, természetes élőhelyek alig fordulnak 

elő. A természetvédelmi szempontból elhanyagolható értékű akácosok és a szántóföldek közé, egészen 

kis kiterjedésű, legfeljebb párszor 10 hektár méretű gyepek ékelődnek be, igen alacsony számban. Az 

eredeti tölgyesekből ma az egész Nyírségben alig maradt hírmondónak néhány kisebb folt és a 

tervezett nyomvonal által érintett területeken gyakorlatilag őshonos erdővel nem találkozhatunk. A táj 

abszolút domináns erdőtípusává a telepített akácos vált. 

A nyomvonal mentén összességében 4 természetszerű élőhely került kijelölésre: 

 Ilki parlagok 

visszagyepesedő parlagok mozaikja, jellegtelen száraz gyep 

 Aranyosapáti – Homokbuckás oldal 

közepesen regenerálódó parlag, erősen homokgyepes jelleggel 

 Tornyospálca – Les-hegyi dűlő 

gyepterület, növényállománya fajokban viszonylag szegény 

 Tornyospálca – Les-hegyi erdő 

elegyes erdőfolt, melyben az akác mellett elegyként őshonos fafajok is felbukkannak említésre 

érdemes egyedszámban 

 

A tervezett nyomvonalon összesen 5 vadátjáró került kijelölésre. A terepi adottságokból adódóan 

mindegyik vadátjáró a tervezett gyorsforgalmi út felett kerül átvezetésre, mint önálló műtárgy: 

 3+550 km szelvény 

 6+500 km szelvény 

 9+100 km szelvény 

 14+340 km szelvény 

 19+000 km szelvény 

Továbbá a vadállomány összetétele és mozgása következtében az M34 gyorsforgalmi út teljes 

szakaszán 2,4 m magas védőkerítést irányoztunk elő. 

 

A létesítmény hatása az élővilágra 

Az utak építése mindenekelőtt élettér-, élőhelymegszűnést okoz. A tervezett nyomvonal értékes 

élőhelyek megszűntetését nem okozza. 

Az út létesítésével kapcsolatban megváltozik a környező élettér is. A bevágásban, vagy töltésen 

vezetett út megváltoztatja a domborzati viszonyokat, változtat a mikroklimatikus adottságokon, és 

megváltoztathatja a vízháztartási viszonyokat. E tényezők együttesen az utak környezetében a 

vegetáció változását eredményezhetik, amely hatás közvetve a faunát is érintheti. A tervezett pálya 

többnyire 2-3 m magas töltésen halad, néhol bevágási szakaszokkal tarkítva. A környező 

területhasználat leginkább szántó és gyümölcsös, továbbá jelentős a telepített erdőterületek 

igénybevétele is. Kis mértékben változhatnak a mikroklimatikus viszonyok és az élettér, de a felmérés 

tanúsága szerint a terület természetessége alacsony a művelt mezőgazdasági területek magas aránya 

következtében, így a változás nem okozza védendő érték károsodását. 



M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény – Záhony közötti szakasz Környezeti hatástanulmány 
Közérthető összefoglaló 

Dátum: 2017. július 21 Műszaki leírás 

 

Az üzembehelyezés után várható, az élővilágot érintő környezeti hatások 

A nyomvonalas létesítmények legjelentékenyebb veszélyeztető hatása az élőhelyfeldarabolás. Az 

útmenti szegélynövényzetnek, de magának úttestnek is van speciális csalogató hatása. A megépített 

utak padka- és rézsűnövényzete rendszerint eltér a környező területek vegetációjától, pl.: a szántók 

között vezető utaké sokkal változatosabb, így a távolabbról is odavonzza az állatokat. Hasonlóan 

csalogató hatású a környezettől eltérő hőmérsékletű útburkolat, illetve pl. egy sivár mezőgazdasági 

környezetbe telepített ligetes csomóponti környezet, amely adott esetben vonzza kedvező táplálkozási, 

fészkelési lehetőségeivel az út közelébe az állatvilágot.  

 

Építés hatása az élővilágra 

Az útépítés további, időleges élőhelyveszteséget is okoz. A szállítási útvonalak, az építési anyagok 

lerakóhelyei jelentős méretű területet foglalnak el, roncsolva, szennyezve a természetes élőhelyeket. 
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3.6. Épített környezet 

A tervezési terület az Észak-alföldi Régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. A tervezett 

nyomvonal összesen 13 település közigazgatási határát érinti, melyek közigazgatási terület szerint az 

Alföld nagytáj 3 kistájához tartoznak a következőképpen: 

 Bereg- sík kistáj (Aranyosapáti, Gyüre, Kisvarsány, Nagyvarsány, Vásárosnamény) 

A tervezési terület a kistájba tartozó fentebbi települések közigazgatási területét érinti ugyan, 

azonban a kistáj tényleges területe a tervezési terület által nem válik érintetté. 

 Északkelet-Nyírség kistáj (Fényeslitke, Jéke, Komoró, Mándok, Tornyospálca, Tiszabezdéd) 

 Bodrogköz kistáj (Tuzsér, Győröcske). 

Ugyanakkor a nyomvonal ténylegesen csak az Északkelet-Nyírség kistáj területét érintik. 

A KSH adataiból is kitűnik, hogy ebben a régióban és megyében – így a tervezési területen található 

településeken is – a népességszám 2008-tól folyamatosan csökken. Ennek fő oka, hogy bár Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye a rendszerváltás óta folyamatosan azért küzd, hogy leszakadását csökkentse az 

ország fejlettebb régióihoz képest, de a különbség enyhítésére tett erőfeszítések rendre kudarcba 

fulladtak, hiszen a megye több mint 20 év elteltével is az utolsó előtti helyen áll országos 

összehasonlításban, és a leszakadás mértéke sem csökkent. Az elmúlt időszakban több fejlesztés is 

megvalósult (többek között javult a kommunális ellátás; a közintézmények jelentős része megújult; 

megépült az M3 autópálya Vásárosnaményig, illetve a 4 sz. főút korszerűsítése befejeződött, ezzel 

javult a megye megközelíthetősége; települések, településközpontok megújultak, továbbá turisztikai 

centrumok alakultak ki), ugyanakkor a megye súlyos problémákkal küzd. A lakosság egészségügyi 

állapota riasztó, az egészségügyi alapellátásban súlyos hiányosságok vannak. A megyében az aktivitási 

ráta rendkívül alacsony, a munkanélküliség magas és országosan itt a legmagasabb a leghátrányosabb 

helyzetű térségek száma. Kiemelkedően magas a szegénységi küszöb alatt élő családok száma a 

kistelepüléseken. A termelékenység alacsony, a kisvállalkozások jelentős része súlyos 

versenyképességi problémákkal küzd és az előállított mezőgazdasági termékek jelentős hányada 

komoly hozzáadott érték nélkül, alacsony feldolgozottsági szinten hagyja el a megyét. 

A nyomvonal külterületen halad, az érintett települések központi, magasabb beépítési százalékkal 

rendelkező belterületi részeit elkerüli. A tervezési terület környezetében található lakóterületekre a 

falusias, kiskertes beépítés jellemző. Az ukrán határhoz közeli területeken – Tuzsér, Tiszabezdéd – 

dominánssá válik a gazdasági célú hasznosítás, a Záhonyi térség vonzza az új beruházásokat. 

Az Országos Területrendezési Terv 1/1. melléklete sorolja fel az országos közúthálózat gyorsforgalmi 

és főúti elemeit. A melléklet a gyorsforgalmi utak között, 15. pontban sorolja fel az „M34: 

Vásárosnamény térsége (M3) — Záhony térsége — (Ukrajna)” gyorsforgalmi utat.    Az OTrT „Az 

Ország Szerkezeti Terve” tervlapja az M34 gyorsforgalmi út nyomvonalát tartalmazza. Jelen projekt 

keretében az M34 gyorsforgalmi út 2x2 sávos kialakítással, Vásárosnamény és Záhony között kerül 

megtervezésre. Az OTrT-ben szereplő nyomvonal a kezdő 41 sz. főúti forgalmi csomóponttól az M3-

M34 déli elválási csomópontigközel azonos, az M3-M34 déli elválási csomóponttól a 4111 j. úti forgalmi 

csomópontig eltérő, a 4111 j. úti forgalmi csomóponttól a 28+940,00 km szelvényig megegyező, a 

28+940,00 km szelvénytől a 4 sz. főúti bekötésig ismét eltérő nyomvonallal tartamazza a tervezett 

nyomvonalat. 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Tervének Térségi szerkezeti terve tartalmazza az 

M34 gyorsforgalmi út nyomvonalát. A SzSzB MTrT Térségi szerkezeti terve azonos nyomvonallal 

tartalmazza az M34 nyomvonalát, mint az OTrT.  

 

Az építés hatása 

Az építés abban az esetben nem gyakorol jelentős hatást a települési környezetre, ha annak területét 

az építési forgalom nem, vagy csak kis mértékben érinti. Építés alatt a lehetőségekhez mérten kerülni 

kell a lakott területeken, vagy annak közelében történő nagy volumenű szállításokat, amik az épületek 

szerkezetének romlását okozhatják. 

 

A létesítmény hatása 

Egy fejlesztés akkor illeszkedik a környezetébe, ha megvalósulása sem településszerkezeti (az 

elfogadott településtervezési elveknek ellentmondó fejlődési irány), sem területhasználati (pl. 

zajterhelési, légszennyezési, stb.), sem települési infrastrukturális (megközelítési, közműellátási, 

vízelvezetési, stb.) konfliktust nem okoz a környezetében. Ezért a létesítés során szem előtt kell tartani 

a környezetvédelem, a zaj- és rezgés elleni védelem, valamint az életvédelem követelményeit. 

A tervezett nyomvonal által érintett településrendezési eszközöket az alábbiak szerint értékeltük: 

 a Településszerkezeti terv (továbbiakban: TSZT) tartalmazza-e az M34 gyorsforgalmi út 

nyomvonalát, 

 a vizsgált nyomvonal térségében a Településszerkezeti terv milyen területhasználatokat tervez, 

különös tekintettel a beépítésre szánt fejlesztési területekre 

 szükséges-e a településrendezési eszközök módosítása 

Az eredményeket részletesen a fejezetben ismertettük. 

 

A 306/2010. (XII. 23.) Korm.rendelet 29.§ (1) bekezdése előírja, hogy autópálya, autóút vonalforrás 

létesítése esetén – az autóút és autópálya működésével összefüggő építmény kivételével – a 

közlekedési létesítmény tengelyétől számított 50 méteren belül nem lehet és nem helyezhető el 

lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület. Ebből 

kifolyólag a vizsgálatok során felmértük a pálya tengelyétől 50-50 m-en belül található ingatlanokat, amit 

az alábbi táblázat tartalmaz. 

Ssz. Ingatlan 

helyrajzi 

száma 

Település Ingatlan típusa 

/fólia kiosztás alapján: 

gazdasági, lakó, stb./ 

„B” nyomvonal 

változat szelvény 

száma 

Távolság az „B” 

nyomvonal 

tengelytől [méter] 

1. 048/2 Aranyosapáti Lakóépület 7+640 km 25 m 

2. 6487 Mándok Gazdasági és melléképület 23+760 km 40 m 

3. 6486 Mándok Gazdasági és melléképület 23+775 km 40 m 

4. 6485 Mándok Gazdasági és melléképület 23+790 km 45 m 

5. 6483 Mándok Gazdasági és melléképület 23+810 km 45 m 

6. 5192 Mándok Gazdasági és melléképület 25+950 km 15 m 

7. 5031 Mándok Gazdasági és melléképület 26+090 km 15 m 

8. 4103 Vásárosnamény Gazdasági és melléképület 285+180 km 30 m 
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Ssz. Ingatlan 

helyrajzi 

száma 

Település Ingatlan típusa 

/fólia kiosztás alapján: 

gazdasági, lakó, stb./ 

„B” nyomvonal 

változat szelvény 

száma 

Távolság az „B” 

nyomvonal 

tengelytől [méter] 

9. 4109 Vásárosnamény Gazdasági és melléképület 285+100 km 40 m 

 

A létesítmény üzemelésének hatása 

Az üzemelés pozitív hatása a belterületek forgalmának csökkenésével fog járni. Ennek hatását 

részletesen a zaj és légszennyezéssel foglalkozó fejezetekben tárgyaltuk. 

Az üzemelés negatív hatásaként a pálya melletti területek terhelésnövekedése fog fellépni. A hatások 

csökkentésére tett intézkedéseket a zaj és légszennyezési fejezet tartalmazza.  

 

Környezeti hatások értékelése 

Mivel jelen projekt keretében új út építésére kerül sor, ezért a kivitelezés során területcsökkenéssel kell 

számolnunk. A nyomvonal leginkább mezőgazdasági művelés alatt álló területeket vág ketté; a 

lehetőségekhez képest az erdőterületek megkímélésével, a lakóterületek elkerülésével vezetnek. 

Elválasztó hatásra a tervezési szakasz hossza végett (mintegy 39 km) számítani kell. A közúti-, illetve 

gyalogosforgalmi kapcsolatok helyreállítását új keresztező utak létesítésével, alternatív útvonalak 

kijelölésével kell biztosítani. 

Az építkezés idejére vonatkozó organizációs terv kidolgozása során a környező területek lakó-, és 

egyéb védelmet igénylő épületeire kiemelt figyelmet kell fordítani, és a jelentős zaj, illetve rezgést keltő 

tevékenységek végzésének napi maximális üzemidejét és időintervallumát ez alapján kell majd 

meghatározni.  

Kedvező hatás, hogy az M34 megépülése a környező lakott területeken keresztül vezető utakon a 

forgalom csökkenését generálja, ezáltal egy egészségesebb, élhetőbb környezet kialakításához 

hozzájárul. 

Kedvezőtlen hatás az M34 nyomvonalához közelebb eső lakóterületeken várható. 

Az építés alatt szükséges védelmi intézkedéseket a későbbiek során, a részletes kiviteli tervek és az 

organizáció ismeretében lehet majd meghatározni.  

A tervezési területen zajvédelmi szempontból szükséges védelmi intézkedéseket a vonatkozó fejezet 

tartalmazza. 
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3.7. Tájvédelem 

A tervezési terület a Nyírség területén helyezkedik el, mely hazánk második legnagyobb hordalékkúp-

síksága. Az érintett terület ma kultúrmezőség, hatalmas egybefüggő szántókkal és gyümölcsösökkel. Az 

erdőterületek természetességi állapota csekély, a tájideges fafajok aránya jelentős. A tervezéssel 

érintett települések lakóterületeit a falusias, kiskertes beépítés határozza meg. Az érintett települések 

tekintetében két nagyobb települést lehet kiemelni: Vásárosnamény és Záhony. Az ukrán határhoz 

közeli területeken – Tuzsér, Tiszabezdéd, Győröcske – dominánssá válik a gazdasági célú hasznosítás, 

a Záhonyi térség vonzza az új beruházásokat. 

Az érintett települések Településrendezési Tervei alapján kimutatásra kerültek a nyomvonal által érintett 

területhasználatok. A nyomvonal leginkább általános mezőgazdasági területen, illetve erdőterületen 

halad, tovább jelentős a gyümölcsösök érintettsége is. 

Műemlékek tekintetében Tiszabezdéd közigazgatási területén található a zsidótemető, ami a 

nyomvonaltól nyugati irányban mintegy 70 m-re található a 29+260 km szelvény térségében. 

közvetlenül nem válik érintetté. 

Az egyedi tájértékek felmérése megtörtént, a nyomvonal által nem válik érintetté egyedi tájérték. 

A nyomvonal védett és érzékeny természeti területeket tekintve kizárólag Országos Ökológiai Hálózatot 

érint mintegy 3580 m hosszon. 

Elkerülendő régészeti lelőhelyek nem találhatóak a tervezett nyomvonalon. Az érintett 52052, Tuzsér – 

Kalonga pusztai templomdomb lelőhelyen találtak egyedül épített örökségi elemekre utaló jelenségeket, 

templom maradványait, illetve a körülötte kialakított temetőt, azonban ezeket nagy valószínűséggel nem 

érinti a nyomvonal, hanem a lelőhely telepjelenségein halad keresztül. 

A tervezett beruházás megvalósítása szempontjából kockázati tényezőt jelentenek a régészeti korú 

temetők, mivel ezeket felszíni kutatással csak nehezen lehet azonosítani, viszont feltárásuk idő- és 

költségigényes. A nyomvonaltervezet áthalad az 52046, Mándok – Boszorkány-hegy lelőhelyen, mely 

ismert honfoglalás kori temető. A temető egy része feltárt, illetve kitermeléssel bolygatott, azonban 

kerülhetnek elő még épen maradt sírok innen.  

Összességében elmondható, hogy tájvédelmi szempontból nem jelent konfliktust az M34 

gyorsforgalmi út megépítése. 

 

A létesítmény hatása 

A létesítmény fontos hatása a területfoglalás. A területigénybevétel számításánál 50 m széles sávot 

vettünk figyelembe. Ezen területsávon belül megszűnnek a korábbi területhasználatok, helyettük 

közlekedési terület alakul ki. Összességében megállapítható, hogy kiemelkedő három területhasználati 

mód igénybevétele: a szántóterület, gyümölcsös és erdőterületek. 

A pálya által kettévágott területek megközelítési viszonyainak változásából adódóan csökkenhet az 

egyes területeken folyó gazdálkodás intenzitása, mely esetlegesen a terület felhagyásához vezethet. 

Ezzel együttesen azonban más területeken az intenzívebb gazdálkodás erősödése, korábban felhagyott 

területek újbóli művelése is előfordulhat. A gyorsforgalmi út megépülésével a csomópontok 
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környezetében feltételezhető további területhasználati mód változás: szántóterületek átminősítése 

gazdasági területekké. Ezt jelenleg nem lehet megbecsülni. 

A ténylegesen igénybevett területen túl további mintegy 20-20 m-en belül lehet számolni a 

területhasználat változásával. 

Az út kialakításának tájképre gyakorolt hatásai nagyban függnek az út vízszintes és magassági 

vonalvezetésétől. A bevágásban, vagy terepszint közelében vezetett út tájképi hatásai kevésbé 

tekinthetők jelentősnek, míg a magas töltések, illetve a műtárgyak látványa markánsan jelenik meg a 

tájban. A hidakhoz vezető útszakaszok kialakítása magas töltésekkel tud csak megvalósulni. 

Az M34 gyorsforgalmi út magassági vonalvezetését tekintve átlagosan 2-3 m magas töltésen vezet. 

A beruházás műemléki érdeket nem sért. 

 

Az építés hatása 

Az építés hatása tájvédelmi szempontból általában időleges változásokat okoz, de hatása lehet 

végleges is. A pálya építése együtt jár a terepfelszín megváltoztatásával, töltések kialakításával, a 

felszín időszakos, építés idejére korlátozódó roncsolásával. A terepfelszín változásából, az építési 

munkálatokhoz szükséges felvonulási területekből és a keletkező hulladékok elhelyezéséből származó 

bolygatás, területi igénybevétel az útpálya számára szabályozott nyomvonalon kívül eső területekre is 

kiterjedhet. A beszállításra kerülő anyagokat lehetőleg már működő bányákból kell biztosítani.  

Az építkezés során kialakuló rombolt felületek rehabilitációját, a szállítási útvonalak állapotának 

javítását minél előbb végre kell hajtani. A keletkező hulladékok megfelelő kezeléséről, elszállításáról 

gondoskodni kell. 

Az építés során kerülni kell a védett és érzékeny területeket (Országos Ökológiai Hálózat elemei). 

Kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy ezen területeken a gyorsforgalmi út által ténylegesen 

igénybevételre kerülő területen túl további ideiglenes területigénybevételre ne kerüljön sor (telephelyek, 

depóniák  kialakítása). Ezek az alábbi helyszínek: 

 8+670 – 9+400 km szelvények között, mintegy 730 m hosszon 

 11+090 – 13+820 km szelvények között, mintegy 2730 m hosszon 

 22+580 – 22+700 km szelvények között, mintegy 120 m hosszon 

 

A létesítmény üzemelésének és üzemeltetésének hatása 

Az üzemelés hatása a tájra, mint komplex egységre a különböző környezeti elemek változásán 

keresztül érvényesül. Az útpálya üzemelésének hatásait a különböző szakági fejezetek (felszíni víz, zaj, 

levegő) részletesen tárgyalják.  
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3.8. Zajvédelem 

A tervezett nyomvonal közvetlen környezetében, a jelenlegi zajterhelést a helyi kiszolgáló és összekötő 

utak zajterhelése, illetőleg a természet hangjai határozzák meg. Határérték feletti zajterhelésről itt nem 

beszélhetünk. A kapcsolódó úthálózat mentén a 7,5 m-es referencia távolságban a jelenlegi zajterhelés 

a vizsgált főúthálózati szakaszokon nappal és éjjel egyaránt túllépi a vonatkozó követelményértékeket. 

A mellékúthálózat mentén a zajterhelés nappal és éjjel jellemzően szintén meghaladja a határértéket 

(kivéve néhány alsóbbrendű utat). A jellemző beépítési távolságokban azonban nem jellemző határérték 

feletti zajterhelés. 

A távlati referencia állapotban a közvetlen hatásterület azon részein, ahol forgalommentes területekről 

van szó, nem kell zajszint változásra számítani. A környező úthálózat mentén, a települések területén a 

számítással meghatározott zajterhelés értékei alapján (megállapítható, hogy a hivatkozott utak mentén 

a 7,5 m-es referencia távolságban a nélküle állapotban – jellemzően a megmaradó rossz kondíciójú 

útburkolatoknak és a természetes forgalomfejlődésnek köszönhetően – a referencia zajterhelés 

jellemzően nagyobb, mint a jelenlegi zajterhelés. A fő úthálózat mentén a zajterhelés növekedés 

mértéke nappal 4,0 - 7,7, éjjel 3,8 - 7,3 dB közötti, míg a mellékutak mentén nappal és éjjel egyaránt 

mintegy 0-4 dB közötti. Ez alól kivétel Tuzsér 38143. j. ök. útja, ahol a zajterhelés csökkenő tendenciát 

mutat. 

A közvetlen hatásterületen a távlati megvalósulás állapotára elvégzett számítások alapján 

megállapítható, hogy a tervezett nyomvonal környezetében határérték feletti zajterhelés sehol nem 

várható. Tornyospálca temető területe térségébena a távlatban várható zajterhelés nagyságrendileg a 

vonatkozó határértékkel azonos. 

A környező úthálózat mentén, a települések területén a számítások szerint megállapítható, hogy a 

zajterhelés a nélküle állapothoz képest a hivatkozott utak mentén a 7,5 m-es referencia távolságban a 

tervezett fejlesztés hatására érdemben nem változik, vagy jellemzően csökkeni fog. Kivéve Kisvárda 

4111. j. ök. útját és Fényeslitke 4152. j. ök. útját, ahol számottevő mértékben nő a zajterhelés. Kisvárda 

esetében nappal 9,1 dB-lel, éjjel 9 dB-lel nő a zajterhelés, míg Fényeslitke nappal és éjjel egyaránt 

mintegy 5,8 dB-lel.  

A távlati állapotban a közvetlen zajvédelmi hatásterületen zajvédelmi intézkedésekre nincs szükség. 

Tornyospálca temető térségében a várható zajterhelés mértéke miatt a zajárnyékoló fal számára 

helybiztosítást irányozunk elő. 

A kapcsolódó úthálózat mentén a 284/2007. (X. 29.) Korm.rendelet 14. § 2) bekezdése értelmében 

zajvédelmi intézkedési kötelezettséget csak a jelentős (10 dB feletti) határérték túllépés jelent. Tárgyi 

jogszabályi hely miatt a kapcsolódó úthálózat esetében Kisvárda 4111. j. ök. út belterületi szakasza 

mentén indokolt zajvédelemre javaslatot megfogalmazni. 

A kapcsolódó úthálózat mentén Kisvárda 4111. j. ök. út belterületi szakasza mentén, mivel zajárnyékoló 

fal nem létesíthető végig a település belterületén az út mentén, javasoljuk, hogy az útburkolat 

kopórétege kerüljön felújításra, mellyel tolerálható mértékűre csökken a zajterhelés növekedés mértéke. 

Az útszakaszok kiépítése a zajtól védendő lakóterületektől jellemzően távol esik, a tervezett M34 

nyomvonalhoz közelebb mintegy 79-606 m-re találhatóak zajtól védendő létesítmények. Az építés alatti 

zajterhelés határérték teljesülésének távolsága: 225 m. 
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Fentiek miatt a tervezett nyomvonalhoz legközelebb fekvő zajtól védendő létesítmények közelében, 

Tornyospálca, temető 22 m 

Fényeslitke, Hrsz.: 078/16 79 m 

Győröcske, Béke út 9. 108 m 

ahol az építés ideje alatt túllépés várható, külön zajvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni ahhoz, hogy 

az építési munka ne okozzon határérték feletti zajterhelést. (Tornyospálca temető tárgyi területe jelenleg 

tartalék temetkezési terület, így külön zajvédelmi intézkedést nem fogalmaztunk meg az építés 

időszakára.) 

Az érintett helyszíneken a túllépés elkerülése céljából a Kivitelező tényleges erőforrásainak 

(gépparkjának) ismeretében a várható zajterhelést fölül kell vizsgálni. A zajterhelés csökkenthető 

munkaszervezéssel, illetve kisebb zajterhelésű gépek alkalmazásával. Amennyiben a zajhatárérték 

túllépés elkerülése nem lehetséges, akkor a túllépéssel érintett épületekre és területre zajterhelési 

határérték túllépési kérelmet kell kérni az illetékes környezetvédelmi hatóságtól a túllépés mértéknek 

függvényében. 
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3.9. Hulladék 

A jelen beruházás miatt hulladéklerakó nem válik érintetté. 

A helyszíni bejárás alkalmával a nyomvonal által érintett területen illegális hulladéklerakó nem került 

feltárásra. 

 

A létesítmény hatása 

Az út menti kommunális hulladék megjelenését nem lehet műszaki eszközökkel megakadályozni. A 

terület szennyezését, a szemetelést a megfelelő helyeken elhelyezett (pihenőhelyek) és ürített gyűjtő 

edények kihelyezésével és a növénytelepítés helyes – védelmi jellegű – megválasztásával lehet 

elkerülni.  

 

Az építés hatása 

Az építés ideje alatt a hulladékok gyűjtése, megfelelő tárolása a Vállalkozó feladata. A kezelendő/kezelt 

hulladék tulajdonosa az Építtető. Az építésvezetőségeken, felvonulási területeken keletkező 

hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni. 

A kivitelezés során keletkező bontási inert hulladékok – mivel jelentős fizikai kémiai és biológiai 

átalakuláson nem mennek át – válogatási, aprítási, darálási műveleteket követően maradéktalanul 

felhasználásra kerülhetnek utak, földutak útalapjainak építéséhez és szilárdításához, új 

aszfaltkeverékekhez adalékanyagként, betonadalék anyagként, töltőanyagként. Inert hulladéklerakót 

csak abban az esetben kell igénybe venni, ha az anyagában hasznosításra nincs mód. 

A hulladék szállítását csak engedéllyel rendelkező Vállalkozó végezheti!  

A géptelepeken és felvonulási területeken keletkező ipari, nem veszélyes hulladékok elszállítását a 

legközelebbi, a hulladék jellegének megfelelő lerakóba kell szállítani. 

Az építés, üzemelés időszakára hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni. 

Tereprendezésre, feltöltésre csak hulladéknak nem minősülő, inert anyagot szabad alkalmazni. 

Az építés időszakában a munkavégzés helyszínén keletkező kommunális szennyvizek gyűjtésére zárt 

tartályokat kell rendszeresíteni, és azok ártalmatlanításáról előkezelővel rendelkező szennyvíztisztító 

telepen gondoskodni kell. Az elszállítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni. A kommunális hulladékok 

elszállítását az adott település kommunális hulladéklerakójába célszerű a keletkezés ütemének 

megfelelő gyakorisággal elszállítani.  

A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 65. §-a alapján a hulladék termelője az 

előírásoknak megfelelően a keletkező hulladékról a telephelyén típus szerinti nyilvántartást vezet. 

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 

11.) Korm.rendelet alapján a hulladék termelőjének a tevékenysége során telephelyenként és 

hulladéktípusonként képződő hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást kell vezetnie a rendeletben 

szereplő részletezettséggel és gyakorisággal, továbbá adatszolgáltatási kötelezettségének eleget kell 

tennie 

http://www.kotiktvf.kvvm.hu/menu/jogszabalyok/hatalyos/tv_2000_043.htm#_Toc94098654
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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.   

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól a 225/2015. (VIII. 7.) 

Korm.rendelet tesz előírásokat. 

Az építési és bontási hulladék csoportosítása az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes 

szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint történik. 

A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet 10. § (1) bekezdése alapján az építési, illetve bontási 

tevékenység befejezését követően az Építtető köteles elkészíteni az építési tevékenység során 

ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet 

szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett 

hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti bontási hulladék 

nyilvántartó lapot. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi 

igazolását az Építtető köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak benyújtani. 

Üzemelés-üzemeltetés 

Az útszakasz üzemelése során hulladék a közlekedő gépjárművektől, utasoktól származhat.  

Az üzemeltetés során keletkező hulladékok a közút üzemeltetéséből adódnak, úgymint a téli 

síkosságmentesítés; árokkarbantartás; burkolatfestés; korlátok, forgalomtechnikai berendezések 

karbantartása; műtárgyak karbantartása, növényzet gondozása, kaszálás. 

Az országos közutak mentén végzett hulladékgyűjtések alkalomszerűek, a begyűjtött hulladék 

elszállításáról a közút kezelője, jelen esetben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. gondoskodik. 

Egyes keresztező utak, illetve földutak kezelése az illetékes Önkormányzat feladata. 
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4. KÖRNYEZETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Vadátjárók 

A tervezett beruházás habitatfragmentációs hatása az ál latok elütésében mutatkozik meg 

legszembetűnőbb módon. Az útpálya leszűkítheti a napi mozgásteret, és vándorlási útvonalakat 

vághat el. E hatás mérséklése érdekében – a területen működő vadásztársaságok 

adatszolgáltatása alapján – az alábbi helyeken vadátjárók létesítését irányoztuk elő: 

 3+550 km szelvény 

 6+500 km szelvény 

 9+100 km szelvény 

 14+340 km szelvény 

 19+000 km szelvény 

Továbbá a vadállomány összetétele és mozgása következtében az M34 gyorsforgalmi út teljes 

szakaszán 2,4 m magas védőkerítést irányoztunk elő. 

 

Tisztító műtárgyak 

A tározók és a befogadó vízfolyás elé elhelyezett elzárási lehetőséget is biztosító tisztító-hordalékfogó 

műtárgyak lehetőséget biztosítanak a szennyezés tározókba, illetve a vízfolyásba jutásának 

megakadályozására. 

A Belső csatornába az útpályáról érkező összegyülekező csapadékvizek bevezetése előtt tisztító-

hordalékfogó műtárgy betervezése szükséges. 

 

  



M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény – Záhony közötti szakasz Környezeti hatástanulmány 
Közérthető összefoglaló 

Dátum: 2017. július 32 Műszaki leírás 

 

5. MELLÉKLET 

 Áttekintő térkép 

  



 


