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1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK

1.1. Bevezetés
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”.
A tárgyi létesítmény szerepel a 345/2012. 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 hatástanulmánya, azon belül
az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatára
vonatkozik.
Az engedélykérő a NIF Zrt. lesz. Címe: 1134 Budapest, Váci út 45.
Jelen dokumentáció a 4.sz. főútra történő visszakötés országhatáron átterjedő hatásait vizsgálja.
A tevékenység a magyar jogszabályok szerint a 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet 37. pontjába
tartozik.

1.2.

Előzmények

Jelen tervezési feladatot 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 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 –
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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 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 625533/2003 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 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
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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 nyomvonal M3 autópályaként halad a 287+000 km szelvény térségében lévő
M3 – M34 elválási csomópontig, innen 0+000 km szelvénnyel folytatódik M34 gyorsforgalmi útként a 4 sz. főútra
történő visszakötésig, illetve távlati elképzelésként az Ukrán határig.
A Környezeti hatástanulmány a 4 sz. főútra történő visszakötés vizsgálatával készült el, ez képezi jelen
engedélyezés tárgyát.
A tervezett szakasz a 41. sz. főúttól az M3-M34 elválási csomópontig M3 autópálya néven szerepel, mert
továbbra is az M3 Vásárosnamény – országhatár (Beregdaróc) szakasz lesz a főirány, annak ellenére, hogy
nagy valószínűséggel az M3 autópálya fog később megépülni. A jelenleg érvényben lévő a 1505/2016
Kormányhatározat ennek előkészítéséről, és 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.
Jelen tervezés keretében elkészült tanulmányterv és megvalósíthatósági tanulmány, és a környezeti
hatástanulmány két változatot tartalmazott a Vásárosnamény és Záhony közti szakaszra (A és B változat). A
tervtanács döntése alapján került kiválasztásra a 4.sz. főútig terjedő szakaszra vonatkozóan a B-A-B változat,
amit a Tervtanács döntése után egységes szelvényezéssel láttunk el, és a továbbiakban I.K változatnak
neveztünk el.
A 4.sz. főutat követő, távlatban kiépítendő szakaszra szintén két változat került kidolgozásra, távlati „A” és
távlati „B” elnevezéssel. Ezen a távlati szakaszon is a műszaki és környezeti szempontok alapján
továbbtervezésre a B változatot javasolták, mely Záhonyt keletről kerüli el, és Zsurk területén éri el az ukránmagyar határt. Ez a távlati kiépítés azonban nem tárgya jelen dokumentációnak, a környezeti
hatástanulmányban „továbbvezetési lehetőség vizsgálata” fejezetben szerepel.
A 148/1999. (X.13.) Korm.rendelet az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban
(Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről I. sz. függelékének 7. pontjában nevesíti
az autópályák, autóutak építését, mint olyan tevékenységet, mely várhatóan jelentős környezeti hatást vált ki, és
amelyre vonatkozóan a kibocsátó fél a rendelet II. függelékében leírt környezeti hatásvizsgálati dokumentációt
készít el. Az egyezményt mind Magyarország, mind Ukrajna aláírta és ratifikálta.
Jelen tanulmány az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló dokumentáció.
Az M34 Vásárosnamény Záhony szakasza a jelenlegi tervek szerint 2020-ig átadásra kerül. Új határátkelő
nem épül, ebben az ütemben a meglévő 4.sz. főút és létesítményei fogják a határátkelést biztosítani.
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2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ÉS CÉLJA
A tervezett tevékenység az M3 autópálya jelenlegi végcsomópontjától – Vásárosnaménytól – induló
gyorsforgalmi út létesítése Záhonyig. A megvalósulást két ütemben tervezik. Az I. ütem Záhony térségében
visszaköt a meglévő 4 sz. főútra. Ennek megvalósulása a közeljövőben várható (2020-ig). Távlati ütemként –
2030 után – a gyorsforgalmi út országhatárig történő kiépítése a cél.
Az M34 gyorsforgalmi út létesítésének célja a térség bekapcsolása a gyorsforgalmi hálózatba, különös
tekintettel a Záhony térség már megvalósult logisztikai fejlesztéseire és az ehhez kapcsolódó fejlesztés alatt álló
ipari parkra. További távlati cél (2030 után, második ütemként) új ukrán határcsatlakozás kiépítése, az
Ukrajnával történő magas színvonalú gyorsforgalmi kapcsolat megteremtése.
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3. A TEVÉKENYSÉG LEHETSÉGES VÁLTOZATAINAK ISMERTETÉSE

3.1.

M34 41 sz. főút – 4 sz. főút közötti szakasz

A tervezett Vásárosnamény - Záhony (M3-)M34 nyomvonal a 41. sz. főút különszintű csomópontjától indul. Az
M3 autópálya 41. sz. főúti csomópontja I. ütemű kialakítással megépült és jelenleg is üzemel. A gyorsforgalmi út
új szakaszának építése során a csomópontot át kell építeni. A nyomvonal M3 autópályaként épül tovább
Kisvarsány térségéig, a déli elválási csomópontig, végszelvénye a 287+000 km-nél van. Az M3 autópályán a
4108.j. összekötő úton különszintű forgalmi csomópont épül. Innen 0 km szelvénnyel kezdődik az M34
gyorsforgalmi út, a mellékelt Áttekintő térkép szerinti formában.
A déli elválási csomóponttól a nyomvonal észak felé halad, Kisvarsány – Nagyvarsány – Gyüre - Aranyosapáti
településekkel párhuzamosan, azoktól nyugatra, kisebb erdőtömbök és zártkertek elkerülésével. Továbbiakban
a 4109.j. úttól északra lévő erdőtömböt egy viszonylag elkeskenyedő sávjában átvágva. Az erdőtömb az
Országos Ökológiai hálózat része. Ezen a szakaszon Gyüre és Aranyosapáti közötti átvezetéssel került
kijelölésre az M3 északi elválási csomópontja, ami alternatívája a déli csomópontnak. A 10+500 km szelvény
környezetében egyszerű pihenő került kijelölésre.
A 4111.j. Jéke-Tornyospálca összekötő úton különszintű csomópont épül.
A csomópont után a nyomvonal a korábbi KHT nyomvonalsávjában halad (A változat), a vasúti átrakót
megközelítve, gyümölcsösöket és szántóföldi művelés alatt álló területeket érintve. A Mándoki erdő nyugati
peremén, a Kálonga tanyától nyugatra halad el. 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 északra a 28+940 km szelvényben csatlakozik a 4.sz. főútra történő visszakötéshez. I.
ütemben a gyorsforgalmi út csak a 4.sz. főútig épül ki, új határátkelőhely kiépítésére, illetve határcsatlakozási
pont létesítésére csak távlatban, II. ütemként kerül sor. A főútra történő visszakötés a tervtanácsi döntés alapján
90 km/h tervezési sebességű szakasszal történik.
Az M34 gyorsforgalmi út végcsomópontja és a 4.sz. főút határmetszési pontjának távolsága: 3,7 km.
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

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
(stabilizált padkával)
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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+262 km sz.

3.2.

Megvalósulás nélküli állapot vizsgálata

Amennyiben nem fog megvalósulni az M34 gyorsforgalmi út, a forgalom továbbra is a meglévő úthálózaton fog
bonyolódni. Jelenleg Budapest felől a térség az M3 autópályán, majd Nyíregyházától a 4.sz. főúton el tudja érni
Záhonyt és az Ukrán határt. Ugyanakkor délkeleti irányból, Románia felől (Szatmárnémeti, Nagykároly térsége)
az elérés csak alsóbbrendű úthálózati elemek használatával oldható meg. Ez azt jelenti, hogy a forgalom át kell
haladjon több településen, többek között Vásárosnaményon is, hogy el tudja érni a 4.sz. főutat. Továbbá a
gyorsforgalmi út megléte erősíteni fogja Vásárosnamény és Kisvárda, illetve Záhony kapcsolatát, ami jelenleg
szintén csak alsóbbrendű utak használatával valósul meg.
A gyorsforgalmi út hiánya hátráltatja a Záhonyi térség fejlődését, az ipari park fejlesztéseket, a logisztikai
központok forgalmának gátja lehet. Amennyiben Európai Unió és Ukrajna között csatlakozási megállapodás jön
létre, illetve az orosz embargó feloldásra kerül, úgy a térségben jelentősen nőni fog a határ felé irányuló
forgalom, ami a meglévő úthálózat túlterheltségét okozhatja.
Ugyanakkor elmondható, hogy a 4.sz. főút visszakötése és a határ közötti szakasz forgalmát csak kis
mértékben fogja befolyásolni a gyorsforgalmi út megléte, hiszen mindkét esetben (vele és nélküle) a határmenti
szakaszon a forgalom a főúton fog bonyolódni. A forgalom várhatóan a megépülés nélküli állapotban 27364
Jdb/nap, míg a gyorsforgalmi út megépülésével 28444 Jdb/nap lesz.
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4. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ÁLTAL JELENTŐSEN BEFOLYÁSOLT
KÖRNYEZET LEÍRÁSA
A 4. sz főútra történő visszakötés Tiszabezdéd és Győröcske határán valósul meg. A csatlakozás szintbeni,
körforgalmú csomóponttal történik. A csomóponthoz a legközelebbi lakóterület Győröcskén van. A csomópont
építése miatt a Belfő-csatornát 390 m hosszon korrigálni kell.
Az M34 gyorsforgalmi út csomópontot megelőző szakasza a 29+900 km szelvénytől, valamint a 4.sz. főút
csomópontot követő kb. 1 km-re az Észak-Szabolcsi Regionális Vízmű B hidrogeológiai védőterületén van. A
Vízmű kútjai a főúttól távolabb helyezkednek el.
A 4.sz. főút Tiszabezdéd beépítetlen területén a vasúti területtel közel párhuzamosan halad észak felé. Záhony
közigazgatási határa előtt jobb oldalon új telephely létesült. Záhony közigazgatási területére átlépve az utat fásbokros, helyenként erdős területek kísérik. Záhony lakott területéhez érve a főút temető mellett halad el, majd a
beépített terület és az árvédelmi töltés közötti keskeny sávban halad a határ felé. A határátkelő előtti szakaszon
az út három sávossá bővül. Záhony lakott területe közvetlenül az út mellett helyezkedik el. A határátkelőhely az
árvédelmi töltés és a lakott terület közötti sávot szinte teljes mértékben kitölti.
A határátlépési pont közvetlen környezete a Tisza és árterülete. Magyar oldalon a határ menti terület Natura
2000 direktíva által védett területnek minősül (Felső-Tisza HUHN200001). Ukrán oldalon hasonló jellegű ártéri
erdők kísérik a folyót. A magyar oldalon a hullámtéri szakaszon az erdő viszonylag keskeny sávja megszakad,
közéépült az út hídra felvezető szakasza. Ukrán oldalon az erdős, a hullámtéri terület szélesebb, a határátkelő
területe az erdő területén kívül található.
Tekintettel arra, hogy a 4. sz. főút ezen szakaszán semmiféle építés, korszerűsítés a projekt keretében nem
várható, így a gyorsforgalmi út létesítésének érdemi közvetlen hatása a határ térségére nem várható.
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5. A

NYOMVONAL

VÁLTOZATOK

LEHETSÉGES

KÖRNYEZETI

HATÁSAINAK LEÍRÁSA ÉS JELENTŐSÉGÉNEK BECSLÉSE
A jelen tervezési feladatunk az M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény-Záhony közti szakaszára vonatkozik,a
tervezési szakasz vége a 4.sz főúton van, a határtól 3,7 km-re. Vizsgálatunk tárgya, hogy az engedélyezés
tárgyát képező gyorsforgalmi útnak lesz-e határon átnyúló hatása, illetve a hatásterülete kiterjed-e a határig.
A 4.sz. főút a határt Záhony területén éri el. A főút ezen szakasza jelenleg is üzemel, fejlesztése, átépítése jelen
projekt keretében nem várható.
Határon átnyúló hatás vizsgálata során a következő időszakok hatásait különböztetjük meg:
 a létesítés, építés hatása,
 az üzemelés, üzemeltetés hatásai
 felhagyás időszakában várható hatások.
Az építés időszakában a nagy tömegű anyagszállítás, jelentős mennyiségű földmunka építése okozza a
legjelentősebb hatást.
Az üzemelés, üzemeltetés időszakának meghatározó hatótényezője a pályán bonyolódó forgalom, mely mindkét
ország területén a környezetet azonos módon terheli.
Felhagyás az infrastruktúra fejlesztés esetén nem jellemző tevékenység, de ha megtörténik, akkor hatásai az
építés hatásaihoz lesznek hasonlóak.

5.1.

Hatótényezők, hatások

5.1.1. Építési fázis
Az építési fázis jelentős környezet terheléssel jár, de hatása átmeneti, az építési tevékenységet követően
megszűnik. A terület előkészítés, a cserje- és erdőirtás, a földmunka végzése, valamint az ezekhez kapcsolódó
vasúti és közúti szállítási tevékenység jelentősen terheli a környezetet.
Az építés hatásait jelen tanulmánytervi szinten csak becsülni tudjuk, hiszen a kivitelező, annak szándékai,
organizációs elképzelései nem ismertek. Az út építése, az anyagszállítás élővilágvédelmi, zaj- és
levegőterhelési szempontból is zavarást jelenthet. Az M34 nyomvonal környezetében lévő bányák
elhelyezkedése (Vásárosnamény, Gyüre, Mándok), és a bányákból történő beszállítás lehetséges útvonalai azt
mutatják, hogy a határ felől nem várható beszállítás. Így a szállítási forgalom várhatóan nem fogja a 4.sz. főút
határ menti szakaszát terhelni.
Szintén ideiglenes hatótényező az építési és kommunális hulladékok képződése és azok elszállításig történő
helyszíni gyűjtése, valamint további kezelése. E tevékenység a kivitelezőhöz köthető, az építkezés a 4.sz. főút
határ menti szakaszát nem fogja terhelni, ezért határon átnyúló hatásokat nem okoz.
A nagy beton igény kielégítésére várhatóan betonkeverő üzem telepítésére is szükség lesz, melyet célszerű a
nyomvonal mentén, annak közelében elhelyezni. Natura 2000 területen felvonulási terület, depónia nem
helyezhető el. Tekintettel arra, hogy a nyomvonal több mint 3 km-re van a Natura terület határától, ezek Natura
területen történő elhelyezésére nem kell számítani.
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Az építés során az alábbi tevékenységekkel kell számolni:
- Fakivágás, bozótirtás – Az ideiglenesen, és a véglegesen igénybe vett területről is eltávolítják a
felesleges vagy zavaró növényzetet.
- Terep előkészítés, lőszermentesítés, régészeti feltárások - amennyiben szükségessé válnak
- Humuszleszedés – Az építési területen lévő humuszt meghatározott vastagságig letermelik és a teljes
mennyiség a munkaterületen deponálásra kerül, ezt a későbbiekben a tereprendezési munkák során
újra felhasználják.
- Földmunka – az alábbi munkafolyamatokból áll: tereprendezés, földszállítás, terítés, töltéstest
kialakítása, tömörítés, árokkialakítás.
- Hídszerkezetek építése
- Burkolati rétegek építése,
- Befejező műveletek: forgalomtechnika, növénytelepítés, rekultiváció, stb.
Az alkalmazott munkagépek dízel üzeműek. Üzemelésük során CO, NOx és szilárd anyag (korom) kibocsátás
jelentkezik, valamint a munkavégzés során felvert porral is számolni kell.
Az alkalmazott munkagépek/berendezések üzemelése zajkibocsátással jár. Az építési munkáknál a következő
források eredményeznek környezeti zajszennyezést: építési technológia (előregyártás, összeszerelés)
munkagépek mozgása, rakodási művelet, szállítási forgalom.
A zaj immissziós határértékek betartása függ
 a helyszíni viszonyoktól,
 az építési eljáráshoz szükséges gépek és berendezések zajteljesítmény szintjétől,
 gépek, berendezések működési területétől, idejétől,
 technológiai sorrendtől, stb.
Az építési zaj csökkentésére az alábbi lehetőségek vannak:
 kisebb zajteljesítményű gépek, berendezések alkalmazása,
 a keletkező zaj terjedésének korlátozása,
 szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy az a meglévő úthálózatot, főúthálózatot vegye igénybe, és
minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen környezetet, illetve lehetőség szerint a
nyomvonalon történő szállítást kell előnyben részesíteni,
 zajszegény építési technológia és eljárás választása.
Az építkezéstől származó, lakóterületet érintő zajterhelést elsősorban az anyagszállító gépjárművek elhaladása
okozza. A közvetlen szállítási útvonalak adottak, az esetek túlnyomó részében a meglévő és az épülő útpálya
nyomvonala, valamint az azokra rákötő földutak.
A fent leírt hatótényezők az építkezés és a határ közötti nagy távolság miatt nem fognak határon átnyúló
hatással járni.
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5.1.1.1.

Havária események építés alatt

Havária eseményt a területen munkavégzést folytató gépek meghibásodása, balesete okozhat, mely során
kenőanyag, vagy üzemanyag juthat a talajra, vagy onnan való beszivárgás során a talajvízbe. A szennyezés
mielőbbi lokalizálásával és eltávolításával a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződése és a szennyezés
terjedése megelőzhető.

5.1.2. Üzemelési fázis
Normál üzemelési fázisban a gyorsforgalmi út a forgalomnagyság függvényében zajhatást és levegőterhelést
okoz. A forgalmi vizsgálat alapján a gyorsforgalmi út megépülése és a megépülés nélküli állapot forgalma között
viszonylag kicsi a különbség, ezért a főút határ menti szakaszára a gyorsforgalmi út üzemének nem lesz érdemi
hatása. A forgalom fejlődése elsősorban Ukrajna és az EU közötti megállapodások létrejöttétől, az orosz
embargó feloldásától függ, nem pedig a gyorsforgalmi út lététől. Amennyiben a meglévő 4. sz. főút és
határátkelőhely kapacitása kimerülne, akkor válik időszerűvé az új határátkelő és az ahhoz kapcsolódó távlati
I.K jelű (Záhony keleti elkerülő) megépítése. Ebben az esetben a forgalmat az új határátkelő felé kell irányítani,
a régi, 4. sz. főúton megmaradó határátkelő használatát adminisztratív szabályozással javasolt korlátozni.

5.1.2.1.

Havária események üzemelés alatt

Havária eseménynek pl. baleset során a szállított veszélyes áruk, üzemanyag és egyéb szennyezők
környezetbe kerülését, illetve meghibásodás által létrejövő egyéb szennyezés (pl. olajszivárgás) megvalósulását
tekintjük.
Havária esemény bekövetkezésekor a magyar jogszabályokban foglalt rendelkezések szerint a
környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell, ezzel egyidejűleg a kárelhárítási tevékenységet
azonnal meg kell kezdeni.
A rendkívüli események bekövetkezése esetén a felszíni és felszín alatti vizek károsodását a szennyezés
helyben tartásával kell megakadályozni, vagy a lehetséges minimálisra csökkenteni. A káresemény kezelése és
helyben tartása biztosítja a határon átterjedő hatás minimalizálását, illetve elkerülését is.

5.1.3. Üzemeltetési fázis
Az üzemeltetés során fellépő hatótényező a síkosságmentesítés során kijuttatott só, mely a burkolatról
lemosódva a talajba, talajvízbe, illetve a felszíni vizekbe jut. A hatás minimalizálása érdekében a biztonságos
üzemeltetés megtartása mellett, a kijuttatott anyag mennyiségét minimalizálni kell. A tevékenységnek
országhatáron átterjedő hatása nem lesz, tekintettel arra, hogy a tervezési szakasz vége 3,7 km-re van a
határtól.
Az üzemeltetés idején szintén hatótényezőként lépnek fel az út karbantartásával, állagmegóvásával kapcsolatos
tevékenységek. Ezek alkalomszerűen kis területen megjelenő tevékenységek és hatások, országhatáron
átterjedő hatásuk nincs.
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5.2.

Hatásfolyamatok, hatások jelentőségének becslése

5.2.1. Építési fázis
LEVEGŐ
Az intenzív szállítási volumen, a munkagépek emissziója, ezen belül elsősorban a földmunka végzése
légszennyező anyag kibocsátással jár az építési munkálatok végzése idején. A kibocsátások hatására a levegő
minősége ideiglenes jelleggel megváltozhat, amely hatással lehet az érintett hatásterület élővilágára is. E
hatásfolyamat azonban viszonylag szűk területet érint, fellépése ideiglenes, főként a munkaterület
környezetében várható.
A tereprendezés, alapozási munkálatok és a földmozgatással járó munkák ideiglenes kiporzással, ezért
légszennyezéssel járnak.
A tereprendezés során a kiporzás mértéke a humusz nedvességtartalmától és a növényzettől függ. A
humuszréteg letermelése szakaszosan, az útépítéssel szinkronban történik, a humuszkezelés légszennyezése
az előírások betartása mellett nem jelentős.
Az alapozási munkálatok során a töltés-bevágás építés és útalapozás történik, a felhasznált (föld) anyagok
mozgatása során keletkező porterhelésével lehet számolni. Az építés alatt a légszennyezettség szempontjából
a legfontosabb emisszió forrásnak a durva földmunka tekinthető. Az anyagnyerőhelyeken kibányászott
homokot, kavicsot deponálás nélkül, bányanedves állapotban rakodják és szállítják. Itt a kiporzás várhatóan
nem számottevő.
A tanulmánytervben meghatározott anyagfelhasználás alapján megbecsültük a humuszleszedés, a töltés és
bevágás építése által az építési terület környezetének levegőterhelését. A fajlagos emissziót ~2g/t
megmozgatott kiporzással meghatározott értékkel becsültük meg. Az építés során elhelyezett depónia
kiporzásával nem számolunk, mert annak helye és a tárolt mennyisége jelen tervfázisban nem ismert. A felületi
forrásokból származó emissziók által okozott várható rövid idejű koncentrációk becslését a pontforrásoknál
alkalmazott módszer szerint végeztük el, kiegészítve az MSZ 21457/4 2.2. szakaszában meghatározott
turbulens szóródási együtthatókkal, az σyt és σzt együtthatókkal helyettesítve
1/2

(m)

1/2

(m)

ahol:
σy0 a vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható, amely a területi forrás szélességének 4,3-del osztott értéke, m;
σz0 a függőleges irányú kezdeti szóródási együttható, amely a területi forrás magasságának 2,15-dal osztott értéke, m;

A kibocsátás pontja a felületi forrás geometriai közepe.
A kivitelezés tervezett ideje ~3 év.
Alap levegőterheltség PM10 10-14 µg/m3.
Felületi érdesség Z0= 0,1 m.
Légköri állapot: stabilitási kategória=6 (p=0,282).
Átlagos szélsebesség u=2,5 m/s.
13

M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény – Záhony közötti szakasz
Országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálata
Maximális szélsebesség u=4 m/s.
A kiporzásra a szélsebesség nagyságának döntő hatása van, ezért többféle szélsebességnél vizsgáltuk meg a
kiporzás hatását.

A kiporzás hatását, a PM10 kibocsátás szempontjából megvizsgálva, megállapítható, hogy átlagos és maximális
szélsebesség esetén a vizsgálati távolságon belül (60 méter) mindenhol az 50 µg/m3 a PM10 értéke, 24 órás
határérték alatti terhelés adódott, tehát határérték feletti szálló por terhelésre nem kell számítani. A számítás
alapján elmondható, hogy határon átnyúló hatása nem lesz a kiporzásnak.
A szállítási útvonalak mentén a nagy tömegű szállítások ideje alatt szintén megemelkedett levegőterheléssel
kell számolni. A hatástanulmányban elvégzett számításoknál 48 tehergépjárművel számoltunk, aminek
terhelése NO2 esetében 23 µg/m3 lesz. Ez a hatás időszakos, a földmunka idején jelentkezik. Az egyébként
alacsony terhelésű utakon ugyan jelentős változást okoz, de az egyéb forgalommal együtt nem lesz határérték
feletti a terhelés. A 4.sz. főút határ közeli szakaszán nem várható nagy volumenű szállítás, ezért határon
átnyúló határ sem alakul ki.
A munkaterület a határtól messze helyezkedik el, ugyancsak ez mondható el a szállítási útvonalakról,
ezért építésből származó levegőt terhelő határon átnyúló hatással nem kell számolni.
ZAJ
Az építési munkára javasolható LAW = 115 dB zajteljesítmény adat felhasználásával napi 8 óra működési időt
(legzajosabb 8 óra megítélési időre) figyelembe véve becslésen alapuló számítással meghatároztuk az építés
során várható zajterhelést a nappali időszakra vonatkoztatva.
Az építési munkára vonatkozó zajterhelési határértékek a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 2.
sz. melléklete szerint – feltételezve, hogy az egyes építési fázisok 1 hónapot meghaladó, de 1 éven belüli
időtartamot vesznek igénybe:
 kertvárosias, falusias lakóterületek esetén: 60 dB/ 45 dB (nappal/éjjel)
 temetők esetén: 60 dB/- dB (nappal/éjjel)
Az építés alatti zajterhelés határérték teljesülésének távolsága: 225 m.
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A tervezett M34 nyomvonalhoz legközelebb lévő zajtól védendő létesítmények Győröcske lakóháza (Győröcske
Béke u. 9) legalább 108 m-re található. A 4.sz főút melletti záhonyi lakóterületek már kívül esnek a határérték
teljesülésének távolságán.
A Kivitelezőnek az organizációs elképzelései alapján az építés megkezdése előtt az építés alatti
környezetvédelmi munkarészben el kell készíteni a várható zajterhelés vizsgálatát, a tervezett zajcsökkentési
intézkedéseket. Mivel a tervezett nyomvonal építése Győröcske lakóterületén határérték feletti zajt okozhat, így
különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az építési munka ne okozzon határérték feletti zajterhelést.
Az ukrán oldali zajtól védendő területek, illetőleg létesítmények tekintetében a magyar oldali építés
zajterhelésétől eredő hatások csökkentésére zajvédelmi intézkedést megfogalmazni nem indokolt, mivel a
magyar oldali építés zajhatása ezeken az igen távoli hatásviselő területeken nem lesz érzékelhető a meglévő
környezeti háttérterheléshez képest.
Az építkezéstől származó zajterhelést a fentiek mellett még az anyagszállító gépjárművek elhaladása fog
jelenteni. A közvetlen szállítási útvonalak adottak, az esetek túlnyomó részében a meglévő és az épülő útpálya
nyomvonala, valamint az azokra rákötő földutak. A szállítás a határtól távol fog bonyolódni.
A különböző (töltésanyag, burkolatanyag) szállítási tevékenységek az építkezés különböző szakaszaiban
folynak, így egyidejűleg csak egyfajta szállítási tevékenység terhelő hatása jelentkezik. Korábbi tapasztalataink
szerint a kivitelezés ütemezésétől függően a tervezési területre mintegy 10 - 30 tgk/óra szállítás fog történni.
A következőkben a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján lehetséges szállítási útvonalak mentén
bemutatjuk a 25 m-es emissziók változásával szemléltetve az építés során várható zajszint növekedést.
Építési útvonalak zajkibocsátása a nappali időszakban [LAeq7,5 m nappal(dB)]

Település

Útszám

LAeq [dB] (7,5 m) Zajszintnappal
változás
jelenleg

Tiszabezdéd
Győröcske

4147
4147

51,3
42,3

építés
alatt
58,9
58,5

[dB]
7,6
16,2

Tiszabezdéd és Győröcske esetében is a becsült építési szállítás következtében fellépő zajszint változás
nagymértékűnek tekinthető (határérték feletti zajterhelést ugyan nem okoz), mivel a meglévő forgalom kicsi, és
azon belül is a nehézgépjármű részaránya kicsi, azonban a várható zajszint változás mértékére tekintettel az
intenzív építési szállítást ezeken az útszakaszokon nem javasoljuk.
Tapasztalataink és előzetes becslésünk alapján megállapítható, hogy az építkezés anyagszállítása a
szállítással potenciálisan érintett épületek környezetében a legtöbb helyen (4 sz. főút mentén) gyakorlatilag
zajszint növekedést nem eredményez, a nappali egyenértékű zajszint nem, vagy csak kismértékben változik.
(Az emberi fül által kb. min. 2 dB változás az érzékelhető különbség.)
A további feltételezhetően építési szállítással érintett utak esetében az építési szállítás átlagos mértékű várható
zavaró hatása és a határértéknek megfelelő zajterhelés szintje miatt zajvédelmi intézkedési javaslatot nem
indokolt megfogalmazni. A javasolt szállítási útvonalakon a szállítási tevékenység a határtól távol történik,
a határt, illetve a határátkelőt terhelő szállítással nem kell számolni, ezért határon átterjedő hatással
nem kell számolni.
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TALAJ, TALAJVÍZ, FELSZÍNI VÍZ
Az építési tevékenység végzésekor a gépek üzemzavara, balesete esetén a környezetbe kijutó veszélyes
anyagok a talaj, felszín alatti- és a felszíni víz veszélyeztetését/szennyezését eredményezhetik. A lokalizáció és
a kárelhárítás azonnali megkezdésével a szennyezés pontszerűre mérsékelhető és a szennyezőanyag
felitatásával, a szennyezett talaj eltávolításával, valamint a kármentesítés során képződő hulladékok szakszerű
kezelésével a felszín alatti víz, valamint a talaj további veszélyeztetés/szennyezése megakadályozható,
határon átterjedő hatásfolyamatként ezért nem azonosítható.
ÉLŐVILÁG
Az építési fázis az érintett élőhelyekre elsősorban a területhasználattal hat, az építkezés idején ideiglenes
területhasználattal, felvonulási és szállítási területtel is kell számolni. A 4.sz. főútra történő visszakötés szakasza
mentén, illetve a 4.sz. főút záhonyi szakasza mentén értékes élőhely nem található, kivéve az árvédelmi töltés
és a Tisza között elhelyezkedő Natura 2000 területet.
Az árvédelmi töltést követő Tisza menti hullámtéri terület Natura 2000 védelem alatt áll. A hullámtérben a
meglévő 4.sz. főút egy széles nyiladékban halad át, és csak rövid szakaszon érinti az ártéri erdőt.
A Natura 2000 területet az építés nem érinti, tőle több, mint 3 km távolságban ér véget a gyorsforgalmi út
tervezési szakasza. Terület igénybevétel a határ menti szakaszon nem várható.
A szükséges anyagokat elsősorban már megnyitott bányákból kell beszállítani. A terület elhelyezkedéséből
adódóan javasolt a nagy tömegű anyagszállítást vasúton megoldani. A Natura területen anyagnyerőhely,
célkitermelőhely nem nyitható.

5.2.2. Üzemelési fázis
A tervezett gyorsforgalmi út a 4 sz. főút meglévő szakaszához kapcsolódik, amin jelenleg is bonyolódik a két
ország közötti forgalom. A környezeti elemeket terhelő kibocsátások tehát azonos módon jelentkeznek a határ
menti területen mindkét oldalon. Többletterhelést a gyorsforgalmi út építésétől független forgalomfejlődés okoz a
határ körzetében az alábbiak szerint.
LEVEGŐ
Az I. ütemben kiépülő gyorsforgalmi út visszacsatlakozik Záhony előtt a 4.sz. főútra. A visszacsatlakozástól a
határ 3,7 km-re van. Megépülése esetén továbbra is a meglévő határátkelő üzemel tovább.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.rendelet előírja a levegőminőség védelmének általános
szabályait, az alkalmazandó vizsgálati eljárásokat és a légszennyezettségi zónák kijelölésének szempontjait. A
levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete rögzíti az egészségügyi határértékeket.
A közúti közlekedési létesítmények esetében a forgalom által, a belsőégésű motorokban elégetett
üzemanyagokból keletkező légszennyező anyagok közül a jelentősebbeket mutatjuk be, ezek az NO 2, NOx, CO
és szálló por (PM10).
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Levegőterheltségi szint egészségügyi határértékek
g/m3
Légszennyező anyag
Órás
24 órás
Szén-monoxid
10 000
5 000
Nitrogén-dioxid
100
85
Szálló por (PM10)
50
Nitrogén-oxidok (mint NO2)*
200 *
150 *

Éves
3 000
40
40
-

Veszélyességi
fokozat
II.
II.
III.
II

Megjegyzés: *Tervezési irányérték a 4/2011. (I.14) VM rendelet 2. melléklete alapján.

Jelen tervben a közlekedésből eredő levegőterhelési hatásokat vizsgáljuk, igazolva a fenti határértékek
betarthatóságát. Ehhez az egyes források mértékadó állapotban várható kibocsátásait és a várható terhelést
meg kell határozni.
A tervezési terület térségének levegőterhelését a következő időtávokra vizsgáltuk a Környezeti
Hatástanulmányban:
-

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

A tervezési terület jelenlegi állapotának (Jelen eset - 2016) jellemzését, az Országos Légszennyezettségi
Mérőhálózat (OLM) általi mérési adatai alapján, a zónába sorolással, valamint a meglévő utak forgalmától
származó levegőterhelés modellezésével jellemeztük. A számított levegőterhelés távlatra is becsülhető a távlati
forgalmi adatok és az emissziós faktorok alapján, így a jelenlegi állapottal összevethető. A mérési adatok a
távlati állapotra nem extrapolálhatóak.
A nélküle, illetve referencia állapot (távlati forgalom nélküle, 2031.) alatt azt a távlatban kialakuló helyzetet
értjük, ami a tervezési területen a meglévő úthálózati kiépítettséggel azonos, de a forgalom nagysága a
beruházás megvalósulása nélküli távlati állapotra becsült forgalmi változás alapján módosul (általában
növekszik).
A távlati ún. „Vele I. ütemű eset” (Tervezett állapot - 2031) a beruházás megvalósult állapotát követően
távlatban várható, a forgalmi adatokból számított levegőterhelést vizsgálja, a kapcsolódó úthálózati
szakaszokon történő változásokkal együtt. Az I. ütemű kialakítása során az M34 gyorsforgalmi út a 4.-es számú
főútig kerül kiépítésre.
Jelen tanulmányban a távlati ún. „Vele esetet” fogjuk összehasonlítani a „távlati nélküle” állapottal. Ezzel azt
kívánjuk bizonyítani, hogy ha a két távlati állapot levegőterheltségi szintje között igen kicsi a különbség, akkor a
4.sz. főút gyorsforgalmi út csomópontja és a határ közötti szakaszon létrejövő forgalom és annak hatása
független, vagy csak nagyon kis mértékben függ a gyorsforgalmi út meglététől. Ezért a jelenlegi állapottal
részletesen nem foglalkozunk.
Emisszió számítás
A közúti forgalomtól származó levegő emisszió meghatározása a forgalmi vizsgálat adatain alapul. A forgalmi
adatok Átlagos Napi Forgalom (ÁNF) jármű db/nap értékben kifejezve, akusztikai járműkategóriák és napszak
szerinti bontásban állnak rendelkezésre.
Az átszámításnál a biztonság irányába a MOF = 10% * ÁNF számítást alkalmaztuk.
A vonalforrásokra vonatkozó kibocsátások meghatározását az MSZ 21459 szabványban foglaltak szerint
végeztük el.
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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. A HBEFA 3.1 adatbázis az ún. járműrétegekhez (járműkategória, üzemanyag, emissziós
szabvány, űrtartalom alapján létrehozott csoportok) rendel hozzá emissziós faktorokat, amelyek motorpadi vagy
valós helyszíni mérések alapján kerültek meghatározásra.
A fajlagos emissziós értékeket a szénmonoxid (CO), a nitrogén-oxidok (NOx), a szálló por (PM10), valamint a
szén-dioxid (CO2) komponensekre határoztuk meg. A BME által korábban elvégzett vizsgálatban a HBEFA
adatbázisban használt németországi, valamint a magyarországi személygépkocsi park között emisszió
szempontjából mintegy 4 éves lemaradás volt megállapítható, azaz a 2006-os átlagos magyar emissziós faktor
a 2002-es németországinak felelt meg. A távlati 2031-es II. ütemű állapothoz a 2025 évi emissziós faktorokat
párosítottuk, ezzel a biztonság irányába tértünk el.
A forgalmi vizsgálat alapján, a rendelkezésünkre álló járműosztály besorolás és a HBEFA adatbázisból
lekérdezhető járműréteg szerinti emissziós faktorok közül a MOF I. kategóriához a személygépkocsi, a MOF II.
kategóriához a nehéztehergépjármű emissziós faktort alkalmaztuk. Az egyes útkategóriák és forgalmi viszonyok
mellett a következő emissziós faktorokat vettük figyelembe:
Távlati vele és nélküle állapot (2031)
HBEFA adatbázis szerinti fajlagos emissziós tényezők (g/km/j)
Távlati vele állapot (2031)
50 km/h-ig

50-60 km/h-ig

MOF

CO

NOx

PM10

CO2

CO

NOx

PM10

CO2

I.

0.129

0.133

0.002

104.865

0.129

0.099

0.001

91.251

II.

0.791

0.747

0.006

537.869

0.684

0.522

0.005

484.365

60-90 km/h

90-110 km/h-ig

I.

0.132

0.104

0.001

95.659

0.142

0.144

0.002

114.721

II.

0.687

0.352

0.005

517.855

0.697

0.26

0.004

571.459

Immissziószámítás
A terjedésszámítást az IMMI szoftver terjedésszámító programmal végeztük el, amely a Gauss/TA Luft 1986.
alapján határozza meg a légszennyező anyagok terjedését. A program számítási algoritmusa figyelembe veszi
a szélirány és a vonalforrás által bezárt szöget, a terjedésszámítás során a Gauss eloszlási modellt alkalmazza.
A TA Luft 1986 német szabványhoz hasonlóan az MSZ 21459 számítási eljárása is a Gauss modellen alapul.
Ezért a TA Luft 1986 szerint, illetve az MSZ 21459 szerint számított értékek a forrástól vett távolság
függvényében megfeleltethetőek. A TA Luft 1986 szabvány számítása a vonalforrás közeli tartományában
nagyobb terhelést eredményez, mint az MSZ 21459 szerinti, ezért az alkalmazott eljárás a biztonság irányába
tér el.

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.
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A közúti forgalomtól származó levegőterhelés hatását a tervezési terület térségébe eső lakóépületek
homlokzatánál fölvett egyedi pontjaira futtatott kalkulációval határoztuk meg.
Az egyedi vizsgálati pontokat és úttól való távolságukat a következő táblázatban mutatjuk be.
IMMI IPKT kód
IPKT002
IPKT015
IPKT014

Ssz.
VP-13
VP-14
VP-15

Vizsgálati pontok
Helyszín
Tiszabezdéd Táncsics Mihály utca 57, HRSZ: 694/14
Győröcske Béke utca 9, HRSZ: 52/6
Záhony, Petőfi út 11, HRSZ: 141

Távolság (m)
~290
~ 30 m a 4.sz.főúttól
~ 30 m a 4.sz.főúttól

A VP-15 vizsgálati pontot az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat manuális mérőpontján vettük föl, mely
a meglévő 4. sz. főúttól kb. 30 méterre helyezkedik el.
A következő térképi kivágaton láthatóak a vizsgálati pontok elhelyezkedése:
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A fent nevesített vizsgálati pontokra meghatároztuk valamennyi komponens immissziós értékét. Így megkaptuk
az egyes komponensektől származó terhelő hatásokat a vizsgálati pontokra. Ezt a távlati nélküle (avagy
referencia), távlati Vele 2031 állapotra elvégeztük a kritikus meteorológiai állapot esetére.
Légköri állapot
A légkör egyensúlyi állapotai közül megkülönböztetjük a labilis (ingatag), a semleges (indifferens) és a szilárd
állapotot. 2
A labilis vagy ingatag légállapot esetében, ha a lokális hőmérséklet gradiens nagyobb, mint a száraz
adiabatikus gradiens és a nedves adiabatikus gradiens, akkor az emelkedő és süllyedő légrészre való
hatásuk szerint, emelkedéskor nálánál nagyobb, süllyedésnél viszont nálánál kisebb sűrűségű környezetbe
jut, ezért a függőlegesen kimozdított légrész gyorsulva távozik el kezdeti helyzetéből, akár felfelé, akár lefelé
mozog. Ezen állapot létrejötte és tartós fennállása nagyszabású felszálló légmozgásokat indít meg, amelyek
felhő- és csapadékképződéshez vezethetnek.
A semleges vagy indifferens állapot esetében, ha a lokális hőmérséklet gradiens egyenlő a száraz
adiabatikus gradienssel és a nedves adiabatikus gradienssel, akkor a függőlegesen elmozduló légrész
bármely szintben megmaradhat.
A szilárd egyensúlyi állapot jellegzetessége az, hogy a fennállásakor spontán feláramlások nem alakulnak ki
(kényszerített, pl: orografikus feláramlások létrejöhetnek). A függőleges légmozgások hiánya azzal jár, hogy
jelentős vastagságú csapadékot adó felhők nem keletkeznek, s a talaj közeli szennyezőanyagok keletkezési
helyük környezetében maradva nagymértékben felhalmozódhatnak. A szilárd egyensúlyi állapotnak
szélsőséges esete az, amikor a hőmérséklet a magassággal nem változik (izotermia áll fenn), illetve amikor
a hőmérséklet a magassággal emelkedik, tehát a hőmérsékleti gradiens előjele megfordul. Ez az inverzió
jelensége. Az inverziós állapot a talaj közeli inverziót jelenti, amely az erős talaj menti lehűlés
következménye. Általában kora reggel vagy éjszaka, derült égbolt és szélcsend esetén alakul ki. A
hőmérsékleti inverzió a függőleges légmozgást, a légrétegek cseréjét lefékezi, ezért kedvez a felszínről
származó légszennyeződés helyi felhalmozódásának.
A fenti állapotok közül az inverzió jelenti a legnagyobb terhelést eredményező légállapotot, ugyanis a többi
légállapot előfordulása esetén mind kedvezőbb terhelési helyzet adódik. Ebből kiindulva, ha a legnagyobb
terhelést eredményező légállapotban teljesül a határérték, úgy a többi esetben is teljesül.
Ez alapján a mértékadó állapotnak az inverziót tekintjük. A modellezést az inverzióra, a Pasquill-féle E
stabilitási kategóriára készítjük el, mint mértékadó állapotra.
A vizsgált állapot meteorológiai paraméterei
Paraméterek
Szélsebesség

u=1,0 m/s
E – gyengén stabilis
(Klug-Manier- féle = II stabil)
Vizsgálati pontok (VP) távolsága
1,5 m

Pasquill-féle stabilitás indikátor
Receptor távolsága
Receptor magassága

2

Dr. Péczely György: Éghajlattan, Tankönyvkiadó, Budapest, 1979
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Mértékadó légszennyező anyag
A kibocsátott NOx komponens különböző nitrogén-oxid vegyületekből áll. A kibocsátást követően a terjedés és
elkeveredés során a nitrogénoxid tartamon belül a nitrogéndioxiddá történő átalakulás és kismértékű
visszaalakulás is lezajlik. A forrástól, a kibocsátástól való távolság függvényében az NO x koncentráció csökken,
ezen belül a terjedés során a légkörben lezajló átalakulási folyamatok miatt a NO 2 részaránya pedig növekszik.
Mérési tapasztalatok alapján a közlekedési vonalforrástól jellemző hatásterületi távolságokban a NO 2 aránya a
NOx-en belül mintegy 50%. Az NOx-NO2 valóságban lezajló dinamikus átalakulása és időbeli eltolódása miatt az
út melletti sávban, mintegy 10-25 m-es távolságokban a számított terhelési értékek a biztonság irányába
túlbecsültek.
Megjegyezzük, hogy a korábban hatályos, de már hatályon kívül helyezett, a légszennyezettségi határértékekről
szóló 14/2001 (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben a NO2-ra vonatkozó egészségügyi órás határérték
(100 g/m3) a NOx-ra vonatkozó órás határérték (200 g/m3) fele volt, ami szintén arra a gyakorlati tapasztalatra
utal, hogy a kialakuló koncentrációk esetében a NO2 levegőterheltség mintegy fele a NOx levegő terheltségnek.
A fentiek alapján, a vizsgálat során azt az elvi állapotot vettük figyelembe, mely szerint a NO2 tartalom a NOx
tartalomnak a fele.
Az emissziós értékeket a vonalforrásokra [g/ó/m] dimenzióban adtuk meg. Ez a kibocsátási mutató az egyes
vizsgálati esetek (órás, napi, éves) közötti különbséget egyértelműen tükrözi, azonban a határértékkel való
közvetlen összevetésre nem alkalmas!
A kritikus légszennyező anyag és időtartam meghatározásához az ún. veszélyességet határoztunk meg az adott
útszakasz kibocsátása és a vonatkozó határérték összevetésével. Ez alapján választottuk ki a kritikus,
mértékadó vizsgálati időtartamot és a vizsgálandó légszennyező anyagot.
A következő táblázatban bemutatjuk egy útszakaszra a kibocsátás/határérték viszonyát.
Kibocsátás / határérték
CO
NOx
Órás
24 órás
Éves

0.00075
0.00016
0.00018

0.01619
0.00834
0.01251
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NO2

PM10

0.03237
0.01472
0.0219

0.00104
0.00093
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A fenti táblázatból és grafikonról is jól látszik, hogy a kibocsátás és a határérték aránya a rövid idejű,
1 órás NO2 és a NOx komponens esetében a legnagyobb (illetve azonos). Mivel NOx-re vonatkozóan nincsen
hatályos egészségügyi határérték, így NO2 komponensre vizsgáljuk meg a levegőterhelést. Amennyiben a NO2
mértékadó órás kibocsátásra számított terhelés esetén a határérték teljesül, akkor a többi anyagra
vonatkoztatott határértékek is teljesülnek. Mindezek alapján a továbbiakban az NO2 –t tekintjük
mértékadónak.
Referencia (nélküle) állapot vizsgálata
A nélküle (referencia) állapotra vonatkoztatott mértékadó óraforgalomtól származó levegő emissziós értékeket a
következő táblázatban mutatjuk be (csak a határ t0réségére adjuk meg az adatokat).
NÉLKÜLE (referencia) ÁLLAPOT
EMISSZIÓ
MOF

MOF

CO

NOx

PM10

CO2

I.

II.

g/(h*m)

g/(h*m)

g/(h*m)

kg/(h*m)

4145 j. út

3014

247

0.568

0.400

0.004

0.416

4145 j. út

M34(-bekötés)

3072

247

0.575

0.406

0.004

0.422

4 sz. főút

M34(-bekötés)

Záhony (4115)

3072

247

0.575

0.406

0.004

0.422

4 sz. főút

Záhony (4115)

országhatár

3018

247

0.568

0.401

0.004

0.417

CO

NOX

Ssz.

Útszakasz

Honnan

Hova

19

4 sz. főút

Tuzsér (38143 j. út)

20

4 sz. főút

21
22

A vizsgálati pontokra kapott eredmények az alábbi táblázatban láthatóak:
NÉLKÜLE ÁLLAPOT (2031)
IMMISSZIÓ
Vizsgálati
pont

NO2

Védett létesítmény

PM10

μg/m3

VP-13

Tiszabezdéd Táncsics Mihály utca 57, HRSZ: 694/14

1.04

2.93

2.18

0.02

VP-14

Győröcske Béke utca 9, HRSZ: 52/6

9.07

27.00

19.18

0.20

VP-15

Záhony, Petőfi út 11, HRSZ: 141

9.14

22.46

18.81

0.22

A fenti vizsgálati eredmények alapján a nélküle (referencia) állapotra vonatkozóan az alábbi megállapítások
tehetők:
A nélküle (referencia) állapot esetében a távlatban (2031.) kialakuló helyzetet értjük, ami a tervezési területen a
meglévő úthálózati kiépítettséggel azonos, a forgalom nagysága pedig a távlati állapotra becsült általános
forgalomfejlődés alapján változik, általában növekszik.
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 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.
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Tervezett távlati állapot vizsgálata
A tervezett távlati állapotra vonatkoztatott mértékadó óraforgalomtól származó levegőemissziós értékeket a
következő táblázatban mutatjuk be a tervezett nyomvonalra vonatkozóan (az adatokat csak a határ térségére
adjuk meg).
EMISSZIÓ
TERVEZETT TÁVLATI ÁLLAPOT (2031)
MOF

MOF

CO

NOx

PM10

CO2

I.

II.

g/(h*m)

g/(h*m)

g/(h*m)

kg/(h*m)

41

0.093

0.076

0.001

0.076

0

0.062

0.062

0.001

0.050

Ssz.

Útszakasz

Honnan

Hova

6

M34- B

4112 j. út (Mándok)

4 sz. főút (Záhony)

455

9

M34 - 4145 j. úti bekötése

M34

4145 j. út (Komoró)

433

A kapcsolódó úthálózat (közvetett hatásterület) szakaszai
19

4 sz. főút

Tuzsér (38143 j. út)

4145 j. út

2819

227

0.528

0.373

0.004

0.387

20

4 sz. főút

4145 j. út

M34(-bekötés)

2820

227

0.528

0.373

0.004

0.387

21

4 sz. főút

M34(-bekötés)

Záhony (4115)

3194

268

0.606

0.426

0.005

0.444

22

4 sz. főút

Záhony (4115)

országhatár

3127

268

0.597

0.419

0.004

0.438

A vizsgálati pontokra kapott eredmények az alábbi táblázatban láthatóak:
TERVEZETT TÁVLATI ÁLLAPOT (2031)
IMMISSZIÓ
Vizsgálati
pont

NO2

Védett létesítmény

CO

NOX

PM10

μg/m3

VP-13

Tiszabezdéd Táncsics Mihály utca 57, HRSZ: 694/14

1.56

4.16

3.20

0.04

VP-14

Győröcske Béke utca 9, HRSZ: 52/6

9.03

26.56

19.03

0.21

VP-15

Záhony, Petőfi út 11, HRSZ: 141

9.58

23.61

19.75

0.23

A fenti vizsgálati eredmények alapján a forgalomba helyezést követő állapotra vonatkozóan az alábbi
megállapítások tehetők:
A forgalomba helyezést követő állapotban a tervezett nyomvonal esetében a létrejövő immissziós értékek a
vizsgálati pontokon jelentősen az órás határérték alattiak valamennyi komponens esetében.
A kisebb mértékű terhelés a távlati időpontban számításba vett a korszerűbb járműpark (kisebb fajlagos
emisszió) hatásának köszönhető.
Összefoglalás
Az eredményekből látszik, hogy a távlati vele és nélküle állapotban létrejövő terhelés különbsége mind a 4.sz.
főút mentén, mind pedig a gyorsforgalmi út végcsomópontjának környezetében nagyon kicsi, ezért a
gyorsforgalmi út megépítése a határ környezetének levegőminőségére nem lesz érdemi hatással.
Ezért országhatáron átterjedő hatás nem várható.
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ZAJ
A határon átnyúló zajterhelés a közúti forgalomhoz kötődik. A tervezett nyomvonal teljes közvetlen
környezetének zajterhelését számítással határoztuk meg. A számítással meghatározott közúti forgalomból
eredő távlati zajterhelést a gyorsforgalmi út végcsomópontjának környezetére a ZT6 zajtérképes ábra zajgörbéi,
illetőleg immissziós pontjainak értékei mutatják be. A hivatkozott ábra az éjjeli zajterhelést jeleníti meg
zajtérképes formában 1,5 m-es magasságban, míg az értékek a tervezett nyomvonal közvetlen, kritikus
zajterhelésű pontjain, a zajtól védendő épületek minden szintjére vonatkozóan bemutatják a zajterhelést.
A gyorsforgalmi út közvetlen hatásterületén az elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy a tervezett
nyomvonal környezetében határérték feletti zajterhelés nem várható. A határértékeknek való megfelelés itt a
a távlatra becsült forgalom mellett a zajtól védendő épületek és területek nyomvonaltól való távolságának
köszönhető.
A ZMK1. táblázat a környező további úthálózat mentén, a települések területén, a 7,5 m-es referencia
távolságban mutatja be a jelenlegi zajterhelést.

Település

Útszám

Jelenleg 2016

Referencia 2031

LAeq [dB] (7,5 m)

LAeq [dB] (7,5 m)

LAeq [dB] (7,5 m)

nappal

éjjel

nappal

éjjel

nappal

éjjel

4147

42,3

38,9

43,1

39,6

43,2

39,6

Záhony

4

66,7

63,6

74,4

70,9

74,9

71,1

Záhony

4115

59,3

51,3

61

53

61,1

53,1

Győröcske

ZMK1 táblázat M34 gyorsforgalmi út (Győröcske/Tiszabezdéd-országhatár 2031 év)
közvetett hatásterületi utak - 7,5 m zajemisszió (50 km/h)
A távlati zajterhelés változás értékelését a ZHR. (27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet) 4.§ (5)
pontjában foglaltak alapján végeztük el.
A határ közelében lévő úthálózat mentén, a települések területén a számítások (lásd. ZMK1. táblázat értékei)
szerint megállapítható, hogy a zajterhelés a nélküle állapothoz képest a hivatkozott utak mentén a 7,5 m-es
referencia távolságban a tervezett fejlesztés hatására igen csekély mértékben nőni fog az alábbiak szerint:
 Záhony 4. sz. főút esetében nappal 0,5 dB-lel, éjjel 0,2 dB-lel,
A fenti eredményekből látszik, hogy a magyar oldalon tervezett fejlesztésnek önmagában nincs, vagy csak
nagyon kismértékű forgalomgeneráló hatása van. A tervezett M34 nyomvonal visszakötését követően a 4 sz.
főút határig tartó szakaszán gyakorlatilag a referencia (nélküle) állapottal megegyező forgalomnagyságra lehet
számítani, mivel az úthálózat is a referencia állapottal azonos.
A távlati állapotban a közvetlen zajvédelmi hatásterületen zajvédelmi intézkedésekre nincs szükség.
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 nem indokolt zajvédelemre javaslatot megfogalmazni.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a magyar oldalon közlekedő gépjárművektől származó
országhatáron átterjedő, határérték feletti zajterhelés nem lesz.
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TALAJ, TALAJVÍZ
Tekintettel arra, hogy a 4.sz. főút határ menti szakaszánál jelen projekt keretében semmiféle beavatkozás nem
történik, így a területfoglalás növekedésével, új területek igénybe vételével a gyorsforgalmi út becsatlakozása
utáni szakaszon nem kell számolni.
A gyorsforgalmi út utolsó szakasza az Észak-Szabolcsi Vízmű vízbázisának hidrogeológiai B védőterületén
helyezkedik el, ezért ezen a szakaszon a vízelvezető árkokat, illetve a csapadékvíz befogadására szolgáló
árkokat a beszivárgást megakadályozó burkolattal kell ellátni. A tározóba történő befolyás elé tisztító műtárgyak
lesznek beépítve. Ez a műszaki kialakítás biztosítja, hogy a talajt és a felszín alatti vizeket a gyorsforgalmi útról
nem fogja szennyezés érni.
A 4. sz. főút mentén továbbra is a meglévő vízelvezető rendszer fog üzemelni. A talaj, illetve a talajvíz
többletterhelését a forgalom növekedése okozhatja. Ugyanakkor a beruházás nélküli esetben is hasonló
nagyságrendű forgalom várható, így megállapítható, hogy a 4.sz. főút forgalmából adódó terhelés független a
beruházástól.
A csapadékkal lemosódó porszennyezés, esetlegesen elcsöpögő olaj csak lokálisan, a főút árkaiban, illetve a
főút közvetlen környezetében okozhat talajterhelést. A talajba bekerülő szennyező anyagok a talaj felső 20-30
cm-ében akkumulálódnak, továbbterjedésük sem területileg, sem pedig mélységi irányban nem várható. A
talajvizet mélységi helyzete miatt (átlagosan 5-6 m a felszín alatt) nem fogja elérni.
A fentiek miatt országhatáron átterjedő hatásokról nem beszélhetünk.
FELSZÍNI VÍZ
A tervezési terület egyetlen vízfolyása a mesterséges vonalvezetésű Belfő-csatorna. A vízfolyás a
Felsőszabolcsi tájegység egyik legjelentősebb belvízelvezető csatornája. Az 1860- 1870 között megépített
57,74 km hosszú Belfő-csatorna (víztestnek csak 40 km-es szakasz van kijelölve) Záhonynál kezdődik és
Tiszabercelnél (ahol az ukrán határ már nem érintett) folyó már juttatja vizét a Tiszába az 569+165 fkm
szelvényben. Vízgyűjtő területe összesen 651 km2, torkolati mért legnagyobb vízhozama 5,05 m3 /s. A Belfőcsatorna fő funkciói: belvíz elvezetés és öntözés. A belvizek elvezetése a Belfő-csatornába a Szöveteni, a
Rétközberencsi és a Kétérközi zsilipen keresztül történik. Állandó vízjárású csatorna. A vízfolyás átlagos esése
12 cm/km, a vízsebesség LKQ/KÖQ idején 0,07/0,45 m/s, átlagos vízhozam 2 m3 /s, vízszint ingadozás 194
cm.
A szintbeni csomópont építése a Belfő-csatorna mederkorrekciójával jár, a medret kb. 390 m hosszon
szükséges korrigálni. A korrekciós szakasz mederszelvényét a jelenlegihez hasonló profillal kell kialakítani, a
kezelő előírásainak megfelelő módon.
A gyorsforgalmi út utolsó szakaszáról lefolyó csapadékvíz ezt a vízfolyást terheli. 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
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távlati 2031. évre prognosztizált forgalmával (280 egységjármű/óra) megállapítható, hogy a vízfolyás terhelése
jóval határérték alatt várható.
A fentiek alapján a felszíni víz tekintetében a projekt nem jár olyan beavatkozásokkal, amely a felszíni
víztest fizikai tulajdonságainak változását, a víztest szintjének változását eredményezik, ezáltal a víztest
jó ökológiai-, kémiai állapotának, ökológiai potenciáljának romlását idéznék elő. Ezek alapján az
országhatáron átterjedő hatások nem kimutathatók.
ÉLŐVILÁG
A gyorsforgalmi út Záhony közeli szakaszának és a végcsomópontnak az üzemelése az élővilágra jelentős
hatást nem gyakorol. A 4.sz. főút mentén nincsenek jeltős élőhelyek, kivéve a Tisza folyót kísérő Natura 2000
területet. A Natura területen építés, beavatkozás nem várható, így további igénybevételre nem kell számítani.
Ukrajna területén a határ menti szakaszon nincs tudomásunk védett területről.
Tekintettel arra, hogy a gyorsforgalmi út építése a Natura területtől kb. 3,7 km-re történik, a terület élővilágára
csak közvetett hatások jelentkezhetnek. Ezek a megnövekedett forgalomtól származhatnak, és elsősorban az
állatvilágra lehetnek hatással. Ezek közül legjelentősebb a zaj növekedése lesz, ami zavarhatja a madarak
költését, elriaszthatja zajra érzékeny állatokat a területről, ezáltal szűkítheti az életterüket. Ez a hatás a
gyorsforgalmi út megépülése nélküli esetben is fennállhat, miután a korábbiakban is hangsúlyoztuk, hogy az út
építése a 4.sz. főút határ menti szakaszának forgalmára nincs érdemi befolyással. Fentebb kifejtett hatások
tekintettel a Natura2000 területtől mért távolságra való tekintettel elhanyagolható mértékű.
Ezért a gyorsforgalmi útnak közvetlen, illetve közvetett hatása a Natura területre és a Tisza élővilágára
nem lesz, illetve országhatáron átterjedő hatás sem várható.

5.2.3. Üzemeltetési fázis
Az üzemeltetés legjelentősebb káros hatása a téli síkosságmentesítésből a talajba és a felszíni vizekbe jutó
sóterhelés. A tavaszi hóolvadás után a feszíni vizekben időszakosan megnő a sótartalom. Ennek hatása rövid
idejű, de a bevezetés utáni szakaszon intenzív. Az év további részében nem kell számolni az út csapadékából
eredő sóterheléssel. Sóterheléssel a Belfő-csatorna terhelődik, ahova a gyorsforgalmi út végcsomópontjának,
illetve az utolsó szakaszának csapadékvize folyik be. A Belfő-csatorna Tiszabercelnél folyik a Tiszába, így a
hatá rmenti szakaszán a terhelés nem fog jelentkezni.
Országhatáron átterjedő jelentős hatásról nem kell beszélnünk.

5.2.4. Felhagyási fázis
A felhagyás gyorsforgalmi út építése, üzemelése esetén nem jellemző tevékenység. A létesítmény teljes vagy
részleges felhagyása esetén a szükséges tevékenységek a különböző környezeti tényezőkre gyakorolt hatását
az elérhető legjobb technika alkalmazásával a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
A hatótényezők várhatóan megegyeznek az építési fázisban bemutatott hatásokkal, amennyiben a felhagyás
teljes körűen megvalósul, vagyis a gyorsforgalmi út és kapcsolódó létesítményei teljes bontásával, a keletkező
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anyagok elszállításával és a terület rekultiválásával jár. Miután ez a határtól 3,7 km-re történhet,
országhatáron átterjedő hatásokkal nem kell számolni.
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6. A HATÁSFOLYAMATOKRA ÉRZÉKENY HATÁSVISELŐK, VALAMINT
AZOK VÁRHATÓ ÁLLAPOTVÁLTOZÁSAI
A levegőminőség változására és a zajterhelésre a legközelebbi lakott területeken élők a legérzékenyebbek. A
becsült forgalomnagyságon alapuló előzetes számítások eredményei szerint a levegőminőség változás és a
zajterhelés növekedése a közvetlen hatásterületen sehol sem okoz határértéket meghaladó terhelést a
legközelebbi védendő épületek esetében sem.
A gyorsforgalmi út jelen szakaszának megépítése, tekintve, hogy nem éri el a határt, jelentős hatást nem fog
okozni egyik környezeti elem esetében sem.
Az építés alatt fellépő ideiglenes hatások nem érintik a határ közvetlen környezetét, attól 3,7 km-re van a
tervezett gyorsforgalmi út végcsomópontja.
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7. AZ ORSZÁGHATÁRON TÚLI HATÁSTERÜLETEK LEHATÁROLÁSA
A tervezési terület elhelyezkedéséből adódik, hogy a Tisza, mint természetes határ két partján található a hatást
okozó és a hatás viselő fél. A gyorsforgalmi út építése a határ előtt 3,7 km-rel a meglévő 4.sz. főútra köt vissza,
így a határ menti sávban már semmilyen hatása nem lesz érzékelhető.
Az ökológiai, felszíni- és felszín alatti vizek vonatkozásában elmondható, hogy jelentős határon átnyúló hatása a
létesítésnek e hatásviselők tekintetében nem lesz. A forgalommal összefüggő hatások esetén a vizsgálatok
kimutatták, hogy a gyorsforgalmi útnak nagyon kicsi a forgalomgeneráló hatása, ezért a forgalom növekedésére,
annak ütemére nem lesz, vagy csak nagyon kis mértékben befolyása.
A zaj- és levegőterhelés vizsgálati eredményei alapján az építési technológia a legnagyobb terhelést jelentő
munkafázisok (pl. töltésépítés beszállítási időszaka) idején sem okoz határérték feletti terhelést a védendő
létesítmények térségében, illetve a nagy távolság miatt határon túlnyúló hatása nem várható.
A zajvizsgálat a közvetlen hatásterület védendő létesítményeire készült a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.rendelet 5., 6. és 7. § előírásai szerint.
A közvetlen hatásterület lehatárolását a 2031. évre vonatkozó éjszakai zajterhelési értékből számítással
állapítottuk meg. A közvetlen hatásterületet minden esetben az éjjeli időtartamra határoztuk meg, a zajforrások
magasságának és a védendő létesítmények elhelyezkedésének figyelembe vételével 1,5 m-es magasságra.
Nappal az éjjelinél kisebb hatásterület határolható le, ezért ennek bemutatásától a Kr. 6. § (3) pontja alapján
eltekintettünk.
A háttérterhelés a környezeti zajforrás vélelmezett hatásterületén, a tervezett (vizsgált) zajforrás működése
nélkül, de a forrás típusának megfelelő zajterhelés esetében általában legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a
határérték. Ettől eltérő esetet jelent a 4 sz. főútra történő visszakötés térsége: a tervezett útszakasz
szempontjából a háttérterhelést a meglévő 4 sz. főút forgalmától származó zajterhelés adja, mely a 4 sz.
főúthoz közelítve az éjjeli zajhatárértéknél nagyobb szintet is elér, ezért a Kr. 6. § (1) bekezdés szerinti
feltételrendszer alapján a tervezett útszakasz hatásterülete a 4 sz. főút előtt véget ér.
Fentieknek megfelelően hatástanulmányban bemutatott közvetlen hatásterületet a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) a) bekezdésének értelmében lakóterületek esetében éjszakára 45 dB értékre állapítottunk meg.
Tárgyi lehatárolás által kijelölt hatásterület a legnagyobb lehatárolást adó zaj szempontú kritérium alapján került
meghatározásra.
A közvetlen hatásterületet jelző zajgörbék a tervezett nyomvonallal közel párhuzamosan futnak.
A közvetlen hatásterületet a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. ún. „hatásterületi távolság” adatai
mutatják be, illetőleg jellemzik.
Távlat 2031 (vele)
Útszakasz

Védőtávolság [m]

Hatásterület távolság
[m]

M34 (4112 j. összekötő út - 4 sz. főút)

16m - 32m

111m – 165 m

A táblázatból látható, hogy a létesítmény hatásterülete nem éri el az országhatárt.
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A tervezési területen jellemzően földszintes, illetőleg földszint +1 szintes lakóépületek találhatóak a zajtól
védendő települési környezetben.
A megközelítő utakra vonatkozóan (ún. közvetett) hatásterületről a jogszabályi meghatározások szerint nem
beszélhetünk.
A 314/2005. Kr. 7. sz. melléklet I./1. és 2. pontja határozza meg a közvetlen és közvetett hatásterület fogalmát.
A rendelet 2. pontja alapján a közvetett hatások területei: a közvetlen hatások területein bekövetkező környezeti
állapotváltozások miatt továbbterjedő hatásfolyamatok terjedési területe azon környezeti elemek és rendszerek
szerint, amelyeket valamely, hatásfolyamat érint.
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. Kr. nem tartalmaz meghatározást
a közvetett hatásterület zajvédelmi értelmezésére vonatkozóan. Megjegyezzük, hogy a rendelet 7. § bekezdései
kizárólag új tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítási tevékenység hatásterületének
lehatárolására vonatkoznak.
A hatástanulmány szakági munkarészeinek elkészítéséhez részletes forgalmi hatásvizsgálat készült, amelyben
lehatárolásra került a projekt ún. közvetett forgalmi hatásterülete, vagyis azon kapcsolódó úthálózati elemeknek
a meghatározása, amelyek forgalmára az új gyorsforgalmi út közvetve hatást gyakorol.
A vonatkozó jogszabályok szerint azonban a tervezett létesítményt megközelítő környező úthálózaton
bekövetkező zajterhelés változások alapján ezek az utak nem minősíthetőek hatásterületnek.
A teljes körű és alapos zajvédelmi szempontú vizsgálatok érdekében fentieket figyelmen kívül hagyva minden
forgalmi hatásterületi útra vonatkozóan megvizsgáltuk a projekt megvalósulása esetén várható zajterhelés
változást.
A jogszabályi meghatározásoktól eltekintve a 284/2007. (X. 29.) Korm.rendelet 7. § (1) bekezdésben
megfogalmazott lehatárolási elvet alkalmazva tárgyi szakasz nyomvonal változatokhoz kapcsolódó megközelítő
utak ún. közvetett zaj hatásterületi lehatárolása tekintetében azt az eredményt hozta, hogy ilyen közvetett zaj
hatásterület nem határolható le.
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.rendelet 8. §
szerint, a környezeti rezgésforrás hatásterülete az a terület, ahol a forrástól származó környezeti rezgés – külön
jogszabályban meghatározott – rezgésterhelés-növekedést okoz.
A közúti forgalomtól eredő rezgésterhelés a talajban való terjedési feltételektől függően néhány tíz méter
távolságban olyan mértékben csillapodik, hogy a rezgésterhelés változás hibahatáron belüli mértékben válik
kimutathatóvá. Ennek megfelelően azt lehet kijelenteni, hogy a rezgésvédelmi hatásterület minden esetben
közel az út nyomvonalához, a zajvédelmi hatásterületen belül határolható le.
Az építési szállítás zajvédelmi hatásterületére vonatkozóan a 284/2007. Kr. 7. §-ában meghatározottak alapján
az alábbi megállapítások tehetőek.
Az építési szállítás zajvédelmi hatásterülete a legtöbb esetben tervezési terület határain nem terjed túl, mivel a
megközelítő utak többsége mentén a szállítási és fuvarozási tevékenység nem okoz 3 dB-nél nagyobb mértékű
járulékos zajterhelés változást. Ez alól kivétel
 Tiszabezdéd

4147. j. ök. út, ahol mintegy 7,6 dB-lel

 Győröcske

4147. j. ök. út, ahol mintegy 16,2 dB-lel
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növekedne a közúti zajterhelés az építés ideje alatt, amennyiben az építési szállítás az utat igénybe veszi.
A magyar oldali útszakasz építése nem veszi igénybe építési szállítási forgalommal az ukrán oldali kapcsolódó
úthálózatot, így ennek zajvédelmi hatásairól nem beszélhetünk.
Az elvégzett számítások alapján a közút üzemelése során a zajszempontú hatásterület Ukrajnában nem érint
zajtól védendő létesítményt.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a gyorsforgalmi út zaj hatásterülete nem éri el a határt, ezért
országhatáron átterjedő hatásról nem beszélhetünk.
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8. AZ

ORSZÁGHATÁRON

TÚLI

HATÁSOKAT

MEGELŐZŐ

VAGY

ELFOGADHATÓ MÉRTÉKŰRE CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK, NYOMON
KÖVETÉSÜKHÖZ,

ELLENŐRZÉSÜKHÖZ

SZÜKSÉGES

UTÓLAGOS

MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK
Tekintettel arra, hogy a gyorsforgalmi útnak egyik környezeti elem tekintetében sem lesz országhatáron
átterjedő hatása, így intézkedésre sincs szükség.

8.1.

A felhasznált adatok forrása és a vizsgálati módok

A határon átnyúló környezeti hatásokat a rendelkezésre álló műszaki adatok, illetve tervek, tudományos
értekezések eredményei alapján értékeltük. A hatásterületek meghatározása becsléssel és számítással történt.
Jelen tanulmány alapját az elkészült Tanulmányterv szakági tervei biztosították.
A fentieken túlmenően megtörtént a terület adottságainak feltérképezése, mely részben szakirodalmi adatokra,
helyszíni bejárásokra épült, valamint a talajmechanikai feltárásokon alapult. Egyeztetések zajlottak az
önkormányzatokkal, a hatóságokkal, szolgáltatókkal.
Felhasználtuk az elkészült tanulmányterv térképeit, helyszínrajzait, a tervekben szereplő adatokat, műszaki
megoldásokat.
A munkához az alábbi adatok kerültek beszerzésre:











2015. évi légi felvétel
Kataszteri térkép
Országos Területrendezési Terv
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területrendezési Terv
A tervezés által érintett települések Településrendezési Tervei
Bányaterületek
Vízbázisok
Régészetileg nyilvántartott területek
Műemlékek
Közmű vezetékek

A munkához az alábbi vizsgálatokat végeztük el:
 Talajmechanikai fúrások és azok értékelése,
 Akkreditált műszeres zajterhelés vizsgálat (alapállapotra vonatkozóan)
 Terjedésszámítás (levegő, zaj), modellezés
 Terepi bejáráson alapuló tájértékelés, terület felhasználási módok vizsgálata, értékelése
Az egyes szakterületek vizsgálati menetében azonos, hogy az alapállapot bemutatását követően került sor a
megvalósítással kialakuló környezeti terhelés vizsgálatára. A megvalósulás nélküli állapot vizsgálatát csak azon
szakterületek esetében végeztük el, ahol a tendenciák ismertek, a változás pedig prognosztizálható volt,
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továbbá az összehasonlítás érdekében szükségesek voltak ezek a vizsgálatok. A szakterületi vizsgálatok
alapján tettünk javaslatot szükség szerint a megvalósulás esetében kialakuló környezetterhelés mértékének
megfelelő szintre történő csökkentésére.
Az alapállapot vizsgálatához egyes esetekben egyedi mérések, megfigyelések váltak szükségessé.
A hatásterület kiterjedésének megállapításakor a 314/2005. (XII. 25.) Korm.rendelet 7. számú mellékletét vettük
figyelembe, mely a hatásterület meghatározásának módjáról szól. A levegőtisztaság-védelem területén a
részletszabályokat is tartalmazó, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.rendeletben foglaltakat, a
zaj- és rezgés elleni védelem vonatkozásában pedig a 284/2007. (X. 29.) Korm.rendeletben rögzítetteket kell
figyelembe venni.
A topográfiai adatok frissítéséhez a helyszíni bejárások tapasztalatait, a rendezési tervi adatokat és a légifotók
adatait használtuk fel.
A talajra, és a felszín alatti vizekre vonatkozóan vizsgáltuk, hogy a nyomvonal milyen mértékben érint
szennyeződésre érzékeny területeket és vízbázist.
A szennyezőanyagok bemosódásának hatását a 219/2004. (VII. 21.) Korm.rendelete értelmében haváriák
esetében tekintettük át. A 123/1997. (VII. 18) Korm.rendelet alapján vizsgáltuk a nyomvonal területfoglalásának
hatását a közelében lévő üzemelő vízművekre, a prognosztikus, a már tanulmányozott, vagy előzetes vízkutatás
alapján kiaknázásra javasolt vízbázisok területére.
A Tisza vonatkozásában helyszíni bejáráson győződtünk meg a jelenlegi állapotról. Ugyancsak információkat
használtunk fel az Országos, illetve az alegységekre vonatkozó Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervekből.
A tervezési terület térségében levegőtisztaság-védelmi szempontból a jelenlegi és a távlati állapotban vizsgáltuk
a levegőt terhelő források hatását. Az alapállapoti levegőterheltséget a
 Az Országos Légszennyezetségi Mérőhálózat (OLM) adatai,
 Zónabesorolás alapján, és
 Modellezéssel állapítottuk meg.
Az építés alatti szállítási tevékenység hatását a közlekedési források (közút) esetében a forgalmi adatok alapján
számított emisszió, és a kritikus állapotra számított immissziós érték alapján határoztuk meg. A járulékos
levegőterhelő hatás számítása érdekében a vonalforrások (létesítés gépjárműforgalma, üzemelés kapcsolódó
gépjármű forgalma) esetében is terjedésszámításokat végeztünk.
Az épített környezet vonatkozásában megvizsgáltuk, hogy az érvényes rendezési tervek milyen területfelhasználási egységbe sorolják a nyomvonal területét, illetve megvizsgáltuk szabályozási terv módosításának
szükségességét is.
A tájvédelmi szempontú állapotfelmérés során vizsgálatra kerültek a tervezési terület hasznosítási módjai, azok
rendszere, a tájszerkezeti sajátosságok, a jelentős természeti és művi tájalkotó elemek, régészeti lelőhelyek;
valamint ezek egységei, kölcsönhatásai.
Zajvédelmi munkarész a releváns jogszabályok figyelembevételével, az alapállapot meghatározása helyszíni
méréssel, a várható kibocsátások és azok terjedésének meghatározása zajvédelmi szoftver alkalmazásával
került kidolgozásra.
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8.2.

Adatok bizonytalansága

Az alapadatok esetében a bizonytalanság elsősorban a forgalmi előrebecslésben, a távlati emissziós adatokban
és az építés alatti környezetvédelemmel kapcsolatban van.
Forgalmi előrebecslés – a közúti forgalom nagyságára vonatkozó előrebecslés általánosságban  20 %
bizonytalanságot tartalmazhat. Eltérés még a jelenlegi állapot egyes kis forgalmú hálózati elemein is
előfordulhat a rendelkezésre álló hivatalos forgalomszámlálási adatok és a hálózaton modellezett terhelési
értékek között. A távlatra vonatkozó, mintegy-15 évre előrebecsült forgalom esetén ekkora bizonytalanság
elfogadható, melyet a vizsgált időtávlatra becsülhető kiindulási adatok (gépjármű ellátottság, tervezett hálózati
elemek tényleges megvalósulása stb.) bizonytalanságai, a társadalmi-gazdasági viszonyok nem pontosan
prognosztizálható változásai indokolnak. További bizonytalanságként megjegyezzük, hogy a vasúti forgalmak
esetében csak a jelen állapotra vonatkozó forgalmi adatok állnak rendelkezése. A terület speciális helyzetéből
adódóan további bizonytalanság adódik az ukrán-orosz gazdasági és politikai helyzetből. Ahogy azt a forgalmi
vizsgálat ismertetésénél is jeleztük a konfliktus megoldódására és a határforgalom rendeződésére növekedésére számító scenáriót vettük alapul, mint ami a nagyobb környezeti terhelést eredményezi, és amivel
a biztonság javára térünk el.
Távlati emissziós adatok – a gépjárművek kibocsátásának előrebecslése szintén tartalmaz bizonytalanságot.
A számítások elkészítéséhez a BME által honosított HBEFA emissziós adatbázisát használtuk 2015-re és 2025re. A becslések a járművekre vonatkozó nemzetközi szabályozásokat és a járművek kicserélődésének trendjét
veszik figyelembe.
A 2015-ös évre a 2010-es évi fajlagos kibocsátási értékeket, a 2040-es évre a 2030-as év fajlagos kibocsátási
értékeit vettük figyelembe, amellyel a biztonság irányába tértünk el.
Építéshez kapcsolódó adatok bizonytalansága - A jelenlegi tervfázisban a kivitelező és az azzal kapcsolatos
adatok még nem ismertek. Így nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik majd a vállalkozó, milyen
ütemezés szerint kívánja megvalósítani a létesítményt, valamint arról sincs információnk, hogy a felvonulási
területeket hol kívánja majd megvalósítani. Ugyancsak nem tudjuk pontosan az anyagnyerőhelyeket sem. Ezek
kijelölése és engedélyeztetése a vállalkozó feladata.
Az építéssel kapcsolatos konkrét adatok a kiviteli tervek készítése során állnak rendelkezésre, így az ez előtti
tervfázisok esetében csak általános előírásokat lehet tenni, olyan előírásokat, melyek nem függnek a
kivitelezőtől, annak gépparkjától és az építés ütemezésétől.
Zajszámítás alapjául szolgáló forgalmi adatbázis bizonytalansági tényezői az előrebecslés alapjául szolgáló
társadalmi és gazdasági folyamatok modellezésének bizonytalanságából adódik. A folyamatok volumenének
meghatározásán túl a gazdaság szereplőinek (vállalkozások) méreteitől (kis és nagyvállalkozás), aktivitásától és
tevékenységétől függő tényezőkről van szó. Ez utóbbi adatok szolgálnak alapul a járműtípus megoszlására
vonatkozó adatbázis létrehozásának, ahol a bizonytalanság elsősorban a tehergépkocsi forgalom
típusmegoszlásának előrebecslésében jelentkezik.
A zajszámítás alapjául szolgáló forgalmi adatok és a járműpark változását nem követő kibocsátás számítási
módszer együttesen befolyásolja a számítási eredményeket. A számított zajterhelési értékek a forgalmi
előrebecslésben magadott forgalom nagyság és összetétel teljesülésének esetére vonatkoznak. A forgalmi
adatok járműtípus megoszlásának változásait és a járműállomány változásával összefüggő eltéréseket nem
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lehet megbecsülni. Az akusztikai járműkategóriák napszakokon belüli megoszlására vonatkozó adatok is
tartalmaznak bizonytalanságot, melyek mértéke szintén nem határozható meg.
A tényleges haladási sebesség eltérhet a KRESZ szerint előírt, illetve megengedett haladási sebességtől. A
tervezéskor az útkategória, illetve a forgalomtechnikai terv alapján az egyes járműkategóriára vonatkozó
megengedett haladási sebességet vettük figyelembe.
A zajterjedés számítása során a Magyarországon érvényes zajterjedés számítási eljárások a meteorológiai
körülményeket bizonyos mértékig tudják csak figyelembe venni. A páratartalom, hőmérsékleti rétegződés a
napszakok szerint is befolyásolhatja a zajterhelés mértékét. A szélviszonyokat a számítási eljárások pontos
szélirány tekintetében nem veszik figyelembe.
A fentiek alapján az eltérések mértéke, a számítási hibahatár 1dB-re tehető.
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9. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ
Az előrebecsült forgalom nagyságának és a védendő épületek pályától való távolságának figyelembe vételével
elkészített számítások nem indokolják zaj vagy levegőtisztaság-védelmi intézkedés meghozatalát.
A gyorsforgalmi út építésének országhatáron átterjedő hatásával nem kell számolni, mert az építési terület, a
végcsomópont 3,7 km-re van a határtól. Ezáltal sem építési zaj, sem pedig levegőszennyezés nem várható a
határon, illetve az ukrán oldalon.
A szállítási útvonalak várhatóan magyarországi bányákból és telephelyekről fogják az építéshez szükséges
anyagot beszállítani, így a szállítás nem fogja terhelni a határátkelőt, és nem lesz hatása az ukrán területekre.
A levegőtisztaság-védelmi számítások eredményéből következik, hogy a távlati vele és nélküle állapotban
létrejövő terhelés különbsége mind a 4 sz. főút mentén, mind pedig a gyorsforgalmi út végcsomópontjának
környezetében nagyon kicsi, ezért a gyorsforgalmi út megépítése a határ környezetének levegőminőségére nem
lesz érdemi hatással.
A zaj hatásterület számítása azt mutatja, hogy a végcsomópont környezetében és az előtte lévő szakaszon a
hatásterület 111-165 m közötti, a nyomvonallal közel párhuzamos sáv, ugyanakkor a határ a végcsomóponttól
3,7 km-re van. Ezért országhatáron átterjedő zajhatással nem kell számolni.
A 4 sz. főút határ menti szakaszánál jelen projekt keretében semmiféle beavatkozás nem történik, így
területfoglalás növekedése, új területek igénybe vétele a gyorsforgalmi út becsatlakozása utáni szakaszon nem
lesz.
A gyorsforgalmi út utolsó szakasza az Észak-Szabolcsi Vízmű vízbázisának hidrogeológiai B védőterületén
helyezkedik el, ezért ezen a szakaszon a vízelvezető árkokat beszivárgást megakadályozó burkolattal kell
ellátni. A tározóba történő befolyás elé tisztító műtárgyak lesznek beépítve. Ez a műszaki kialakítás biztosítja,
hogy a talajt és a felszín alatti vizeket a gyorsforgalmi útról nem fogja szennyezés érni.
A 4. sz. főút mentén továbbra is a meglévő vízelvezető rendszer fog üzemelni. A talaj, illetve a talajvíz
többletterhelését a forgalom növekedése okozhatja. Ugyanakkor a beruházás nélküli esetben is hasonló
nagyságrendű forgalom várható, így megállapítható, hogy a 4 sz. főút forgalmából adódó terhelés független a
beruházástól.
A csapadékkal lemosódó porszennyezés, esetlegesen elcsöpögő olaj csak lokálisan, a főút árkaiban, illetve a
főút közvetlen környezetében okozhat talajterhelést. A talajba bekerülő szennyező anyagok a talaj felső 20-30
cm-ében akkumulálódnak, továbbterjedésük sem területileg, sem pedig mélységi irányban nem várható. A
talajvizet mélységi helyzete miatt (átlagosan 5-6 m a felszín alatt) nem fogja elérni.
A gyorsforgalmi út utolsó szakaszáról lefolyó csapadékvíz a Belfő-csatornát terheli. A terhelés mértéke azonban
a forgalom nagysága miatt jóval határérték alatt lesz. Felszíni víz tekintetében a projekt nem jár olyan
beavatkozásokkal, amely a felszíni víztest fizikai tulajdonságainak változását, a víztest szintjének változását
eredményezik, ezáltal a víztest jó ökológiai-, kémiai állapotának, ökológiai potenciáljának romlását idéznék elő.
Ezért országhatáron átterjedő hatások nem kimutathatók.
A gyorsforgalmi út üzemelése az élővilágra jelentős hatást nem fog gyakorolni. A 4.sz. főút mentén nincsenek
jelentős élőhelyek, kivéve a Tisza folyót kísérő Natura 2000 területet. A Natura területen építés, beavatkozás
nem várható, így további igénybevételre nem kell számítani.
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Tekintettel arra, hogy a gyorsforgalmi út végcsomópontja a Natura 2000 területtől kb. 3,7 km-re van, a terület
élővilágára csak közvetett hatások adódhatnak. Ezek a megnövekedett forgalomtól származhatnak, és
elsősorban az állatvilágra lehetnek hatással. Ezek közül legjelentősebb a zaj növekedése lesz, ami zavarhatja a
madarak költését, elriaszthatja zajra érzékeny állatokat a területről, ezáltal szűkítheti az életterüket. Ez a hatás a
gyorsforgalmi út megépülése nélküli esetben is fennállhat, miután a korábbiakban is hangsúlyoztuk, hogy az út
építése a 4 sz. főút határ menti szakaszának forgalmára nincs érdemi befolyással.
A tervezési területet és nyomvonalat a melléklet Áttekintő térkép mutatja be, továbbá a hatásterületek a Átnézeti
helyszínrajzon kerültek ábrázolásra.

10.

MELLÉKLET

 Áttekintő térkép
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