
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTŐ ZRT. 

25	-	252	sz.	főutak	körforgalmú	csomópont	megépítésének	
(Eger,	Mátyás	király	út	-	Kőlyuk	út	csomópontja)	környezetvédelmi	

teljesítményértékelése	
 

Ezen dokumentum a Végh&Végh MKT Kft. szellemi alkotása, írásbeli engedély nélkül csak teljes terjedelmében másolva használható fel. A dokumentáció csak a vizsgálatot 
végző személy/ek eredeti kézjegyével együtt érvényes. A jelen dokumentáció a Végh&Végh MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja. 

VÉGH SZILÁRD 
ÜGYVEZETŐ 

Tervszám:  
1-003-2018. 

Dátum:  
2018. február 5.	 



Nemzeti	Infrastruktúra	Fejlesztő	Zrt.		 							25	-	252	sz.	főutak	körforgalmú	csomópontmegépítésének		
(Eger,	Mátyás	király	út	-	Kőlyuk	út	csomópontja)	

környezetvédelmi	teljesítmény	értékelése	
	

1-003/2018.	
	

	

	
	

A jelen dokumentáció a Végh&Végh 
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 

védelmét jogszabály biztosítja! 

Oldal:	
	2	/	51	

	
	

KÉSZÍTETTE: VÉGH&VÉGH MKT KFT. 

2018. január-február 

Felelősségvállalási nyilatkozat 

 

Alulírott Végh Szilárd, Reményi Tamás és Horváth Dóra nyilatkozzuk, hogy az 1-003/2018. 
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ELŐZMÉNYEK 

A 226/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet „egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről” (R. 1. sz. melléklet 1.34. pont) értelmében az 

M3 autópálya és Eger közötti gyorsforgalmú útszakasz nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

beruházás, melynek része a 252 sz. főút (K2 j. út). 

A környezetvédelmi teljesítményértékelési tervdokumentáció fenti beruházás keretében 

megvalósult  25 - 252 sz. főutak körforgalmú csomópontjának megépítésének (Eger, Mátyás király 

út - Kőlyuk út csomópontja) és üzemeltetésének környeztre gyakorolt hatásait viszgálja.  

 

1. ÁLTALÁNOS ADATOK 

 A környezetvédelmi felülvizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) végző neve 1.1.

(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultságát igazoló engedély/okirat 

száma 

Vizsgálatot végző neve: Végh&Végh MKT Munka-, Környezet- és Tűzvédelmi Mérnökiroda és 

Szolgáltató Kft. 

Vizsgálatot végző székhelye: 9500 Celldömölk, Sági u. 43. 

Tel: +36(95)421-698 

Fax: +36(95)779-444 

Honlap: www.veghesvegh.hu 

Cégbejegyzés száma: Cg.18-09-105750/7 

Cégbejegyzés időpontja: 2004. 01. 19. 

Vizsgálatot végző adószáma: 13173151-2-18 

Vizsgálatot végző Honlap: www.veghesvegh  

KSH száma: 13173151-7112-113-18 

Kapcsolat tartó: Végh Szilárd 70-336-6391 
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A vizsgálatot végző alkalmazásában lévő Végh Szilárd és Reményi Tamás környezetvédelmi 

szakértők rendelkeznek a szakértői tevékenység végzésére jogosító szakmai tapasztalattal. Szakértői 

tevékenység végzésére jogosító okirat száma:  

Végh Szilárd: Vas Megyei Mérnök Kamara 347/2014. 

Reményi Tamás: Veszprém Megyei Mérnöki Kamara 302/2015. 

 

A dokumentáció elkészítésében részt vett – a vizsgálatot végző alkalmazásában lévő – Horváth 

Dóra környezetgazdálkodási agrármérnök, továbbá Mesterházy Attila, aki rendelkezik SZTV 

Élővilágvédelem és SZTjV Tájvédelem szakterületeken szakértői tevékenység végzésére jogosító 

végzettséggel.  

Szakértői tevékenység végzésére jogosító okirat számai: SZ-0060/2012., 14/420-2/2010.  

A végzettségeket igazoló okiratok másolatai az 1. számú mellékletben találhatóak meg.  

A vizsgálat elkészítéséhez az alapadatokat, hatósági iratokat valamint a dokumentációkat a megbízó 

biztosította a vizsgálatot végzők részére. A vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, valamint a 

műszaki irányelveknek megfelelően állította össze a dokumentációt. A megbízott felelősséget vállal 

a dokumentációban rögzített megállapításokra. 

 

 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység 1.2.

végzésére vonatkozó engedély száma 

Érdekelt neve: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

Érdekelt címe: 1134 Budapest, Váci út 45.  

Levelezési cím: 1439 Budapest Pf. 695 

Érdekelt adószáma: 11906522-2-41. 

KSH azonosító: 11906522-4211-114-01 

Érdekelt cégbírosági bejegyzés száma: 01-10-044180 

Tel. szám: 36-1/4368-100 

Fax. szám: 36-1/4368-110 

Számlaszám: 10300002-20609931-00003285 MKB BANK 

KÜJ szám: 100365768 

2008 évi TEÁOR’08 szerinti statisztikai főtevékenysége: 5221  
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 A telephely(ek) címe, helyrajzi száma, a település statisztikai azonosító 1.3.

száma, átnézeti és részletes helyszínrajz 

25 sz. Kerecsend – Eger – Bánréve másodrendű főút: 

Kezdőszelvény: 10+575,72 km sz. 

Végszelvény:  10+907,26 km sz. 

Település 
neve 

Helyrajzi 
száma 

Területe Művelési ága Település statisztikai 
azonosító 

Eger 0722 4 ha  5916m2 Kivett, országos 
közút 

2492 

Eger 9485/1 2 ha  3472m2 Kivett, országos 
közút 

2492 

Eger 9485/7 0 ha  632 m2 Kivett, közterület 2492 

Eger 9491/15 2 ha  3472m2 Kivett, út 2492 

Eger 9485/7 0 ha  632 m2 Kivett, közterület 2492 

Eger 9491/15 0 ha  321 m2 Kivett, út 2492 

Eger 9491/18 0 ha  396 m2 Kivett, kerékpárút 2492 

Eger 9492/1 0 ha  8411 m2 Kivett, benzinkút 2492 

Eger 9492/2 0 ha  330 m2 Kivett, beépítetlen 
terület 

2492 

Eger 9494/22 0 ha  379 m2 Kivett, épület 2492 

Eger 9494/23 0 ha  112 m2 Kivett, beépítetlen 
terület 

2492 

Eger 10504/1 2 ha 5802m2 Kivett, saját 
használatú út 

2492 

Eger 10509/1 0 ha 11 m2 Kivett, árok 2492 

Eger 10510 0 ha 3066 m2 Kivett, beépítetlen 
terület 

2492 
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A tervdokumentáció 2. számú mellékletében megtalálhatóak az átnézetes és részletes helyszínrajzok, 

a 3. számú mellékletben fenti ingatlanok tulajdoni lapjainak másolatai találhatóak.  

 

 A telephely(ek)re vonatkozó engedélyek és előírások felsorolása és 1.4.

bemutatása 

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség 

környezetvédelmi engedélye 

410-9/2015. 

2015. február 6. 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szabvány 

alóli felmentése 

KIF/16045-1/2015-NFM 

2015. június 12. 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 

Magyar Közút NZrt. közútkezelői 

hozzájárulása 

M-1/119-7/2015 

HEV-366/11/2015 

2015. június 17. 

Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Útügyi Osztályának építési engedélye (252 sz. 

főút) 

H-KF/UT/NS/A/292/162/2015. 

2015. augusztus 7. 

Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Útügyi Osztályának építési engedélye (252 sz. 

főút melletti kerékpárút) 

H-KF/UT/NS/A/80/75/2016. 

2016. augusztus 9. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság víziközmű 

átépítések vízjogi létesítési engedélye 

35500/9932-17/2015. ált. 

2016. április 26. 

 

Az engedélyek a 4. számú melléklet részét képezik.   
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 A telephely(ek)en a vizsgálat időpontjában folytatott tevékenységek 1.5.

felsorolása, a TEÁOR-számok megjelölésével és az alkalmazott 

technológiá(k) rövid leírásával 

Az építési munkák kivitelezője a Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.).  

A pályaszerkezetek kialakítása az e-UT 06.03.13, az e-UT 06.02.11, az e-UT 06.03.21, az e-UT 

05.02.11, az e-UT 05.02.13 és az e-UT 06.03.52 Útügyi Műszaki Előírások szerint történt. 

Pályaszerkezetek 

252 sz. főút (K2 j. út) új építésű szakaszán, körpálya és direkt ág esetén: 

Aszfalt igénybevételi kategória: F 

• 4,0 cm SMA 11 (mF) kopóréteg 

• 9,0 cm AC 22 kötő (mNM) kötőréteg 

• 10 cm AC 22 kötő (mNM) aszfalt alapréteg 

• 20 cm CKt-4 cementstabilizációs alapréteg 

• 20 cm homokos kavics védő- és javítóréteg 

Burkolaterősítés esetén (252 sz. főút (K2 j. út)on): 

Aszfalt igénybevételi kategória: F  

• 4,0 cm SMA 11 (mF) kopóréteg 

• 7,0 cm AC 22 kötő (mNM) kötőréteg 

• Meglévő pályaszerkezet profilba marva 

T-1 j. út (Egerszalókba vezető önkormányzati út) esetén: 

Aszfalt igénybevételi kategória: F 

• 4,0 cm AC 11 kopó (mF) aszfalt kopóréteg 

• 7,0 cm AC 22 kötő (mNM) aszfalt kötőréteg 

• 20 cm CKt-4 cementstabilizációs alapréteg 

• 20 cm homokos kavics védő- és javítóréteg 

2500 j. ök. út: 

Aszfalt igénybevételi kategória: F 

• 4,0 cm SMA 11 (mF) kopóréteg 

• 7,0 cm AC 22 kötő (mNM) kötőréteg 

• 8,0 cm AC 22 kötő (mNM) kötőréteg 
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• 20 cm CKt-4 cementstabilizációs alapréteg 

• 20 cm homokos kavics védő- és javítóréteg 

Városi út és Kőlyuktető pincesor út: 

Aszfalt igénybevételi kategória: N 

• 3,5 cm AC 11 kopó kopóréteg 

• 7,0 cm AC 22 kötő kötőréteg 

• 20 cm CKt-4 cementstabilizációs alapréteg 

• 20 cm homokos kavics védő- és javítóréteg 

Üzemi lejárók: 

• 3,5 cm AC 11 kopó kopóréteg 

• 7,0 cm AC 22 kötő kötőréteg 

• 20 cm CKt-T2 cementstabilizációs alapréteg 

• 20 cm homokos kavics védő- és javítóréteg 

Forgalmi adatok 

A legfrisebb forgalmi adatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által 2017. júliusában publikált „Az 

országos közutak 2016. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” című  kiadvány alapján 

határoztuk meg. 

 

2500. számú összekötő út  

A számlálóállomás km szelvénye: 1+520 km 

Érvényességi szakasz határszelvényei: 0+000 – 1+548 km szelvények 
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Sze-
mély 
gk. 

Kis-
teher 
gk. 

Autóbusz Tehergépkocsi Motor-
kerék-

pár 

Lassú 
jármű egyes csuklós Közepesen 

nehéz nehéz pótkocsis nyer-
ges 

speci-
ális 

Jármű/nap 
3164 958 19 18 763 136 33 92 4 51 33 

 

25. számú II. rendű főút  

A számlálóállomás km szelvénye: 12+628 km 

Érvényességi szakasz határszelvényei: 10+621 – 13+147 km szelvények 

 

 

Sze-
mély 
gk. 

Kis-
teher 
gk. 

Autóbusz Tehergépkocsi Motor-
kerék-

pár 

Lassú 
jármű egyes csuklós Közepesen 

nehéz nehéz pótkocsis nyer-
ges 

speci-
ális 

Jármű/nap 
17265 1527 588 233 136 94 67 163 4 125 8 

 

25. számú II. rendű főút  

A számlálóállomás km szelvénye: 6+271 km 

Érvényességi szakasz határszelvényei: 1+298 – 10+621 km szelvények 
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Sze-
mély 
gk. 

Kis-
teher 
gk. 

Autóbusz Tehergépkocsi Motor-
kerék-

pár 

Lassú 
jármű egyes csuklós Közepesen 

nehéz nehéz pótkocsis nyer-
ges 

speci-
ális 

Jármű/nap 
5793 848 245 19 64 83 54 128 1 9 22 

 

A közúti közlekedéstől származó zajterhelés mérése során forgalomszámlálást végeztünk az alábbi 

indópontokban:   

2018. január 22. 800 – 900 nappali időszakban 

2018. január 22. 1600 – 1700 nappali időszakban 

2018. január 22. 1800 – 1900 nappali időszakban 

 

A méréssel párhuzamosan számlált forgalmi adatok  

Mérési 

pont 

Forgalomszámlálás 

időpontja 

Járműszám járműkategóriánként (db)* 

I. II. III. 

111 800-900 618 54 94 

1600-1700 738 50 38 

1800-1900 352 24 18 

* Járműkategóriák: 1. személy- és kis-tehergépkocsi 

2. szóló autóbusz, könnyű tehergépkocsi, motorkerékpár és segéd-motorkerékpár 

3. csuklós autóbusz, szóló nehéz tehergépkocsi, tehergépkocsi szerelvény 
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Az útépítés aktuális építési állapotnak megfelelő ismertetés 

25-252 sz. főutak körforgalmú csomópont forgalomba helyezése megtörtént. Jelenleg a M25 

körforgalmi csomópont (Városi úti körforgalom) és K2-es jelű út csatlakozó ágainak előkészítése 

történik. Ideiglenes forgalomterelés kiépítése mellett végezhető el a csatlakozó ágak építése. 

Csatlakozó ágak mellett el kell bontani a K2-es jelű út felhagyott szakaszát. A bontással érintett 

területen rekultiváció is szükséges.  

 

 A telephely(ek)en az érdekelt által korábban (a tevékenység kezdetétől, de 1.6.

legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatása különös tekintettel a 

környezetre veszélyt jelentő tevékenységekre, a bekövetkezett, környezetet 

érintő rendkívüli eseményekkel együtt 

Az útépítéssel kapcsolatos eddig elvégzett (előkészítő) munkák bemutatása 

Kivitelező feladatát képezte a 25. sz. főút és Egerszalóki és K2-es jelű út négyágú csomópontjának  

átépítése körforgalmi csomóponttá. A munkálatok ideiglenes forgalom terelés biztosítása mellett 

voltak elvégezhetők mely III ütemben valósult meg. A szegélyek és burkolat bontása után valamint 

az érintett közművek védelembe helyezését követően kezdődhettek meg az útépítési munkálatok. A 

kivitelezés során töltés építésére, szegélyek és tárburkolat építésére került sor több ütemben, melyet 

a pályaszerkezet építési munkálatok követtek. Létesítmény részeként a meglévő közvilágítási 

hálózat átépítésére is sor került. A végleges burkolati Forgalomtechnikai jelek és berendezések is 

kihelyezésre kerültek. Kivitelezés során környezetre veszélyt jelentő tényező nem merült fel. 

 

A munkaterület Vállalkozó számára történő átadása 2017. májusában történt meg. A csomópont 

műszaki átadása 2017.11.07-én kezdődött meg, műszaki átadása 12.07-én megtörtént. A műszaki 

átadás-átvételi jegyzőkönyvek másolatai a 5. számú mellékletben találhatóak meg. A kivitelezés 

során környezetet érintő rendkívüli esemény (havária) nem történt. 
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2. A FELÜLVIZSGÁLT TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ADATOK 

 A létesítmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység 2.1.

megkezdésének időpontja, a felhasznált anyagok listája, a megépített 

létesítmények listája a műszaki paraméterek bemutatásával 

A megvalósult létesítmény műszaki ütemezését a csatolt bázis dokumentáció ütemterve szemlélteti. 

A kivitelezés során Mérnök részére bemutatott, és általa elfogadott anyagok kerültek beépítésre 

melyek a következők voltak: földmű építési töltésanyag, előre gyártott szegélyek és térkő elemek, 

vízépítési munkák során előre gyártott termékek. Kivitelezési munkák során előállított termék 

kevert beton volt, melyet mellékelt Organizációs tervben bemutatott betonüzemből vásároltunk 

meg, míg a meleg aszfalt keveréket Cégünk állította elő Jászberényi aszfalt keverő telepén. 

Természetesen ezen anyagok is elfogadásra kerültek Mérnök által. A munkák megkezdése előtt 

Monitoring terv is készült, mely Mérnök részére is átadásra került melynek alapját  a 

Környezetvédelmi engedély ide vonatkozó cikkelyei szolgáltatták. A mérésekre kivitelezés 

megkezdése előtt , és közben már megtörtént, zajhatár alóli felmentés kérése nem vált szükségessé. 

 

252 sz. főút (K2 j. út):           

Út jellege:   belterületi 

Környezeti körülmények: A. 

Közút osztálya:  főút (II. rendű főút) 

Tervezési osztály:  B.IV.b.A. 

Tervezési sebesség:  70 km/h 

Forgalmi sáv szélesség: 3,50 m 

Üzemi sáv:   - 

Biztonsági sáv szélesség: 0,50 m (kiemelt szegély mellett) 

Burkolatszélesség:  8,00 m / 15,50 m 

Tervezési élettartam:  30 év (forgalmi)  

 

25 sz. főút esetén: 

Út jellege:   belterületi 

Környezeti körülmények: B. 
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Hálózati funkció:  b. 

Közút osztálya:  főút (II. rendű főút) 

Tervezési osztály:  B.IV.b.B. 

Tervezési sebesség:  60 km/h 

Forgalmi sáv szélessége: 3,50 m 

Biztonsági sáv szélessége: 0,25 m (kiemelt szegély mellett) 

Padkaszélesség:  2,00 m 

Tervezési élettartam:  30 év (forgalmi) 

 

T-1 j. út esetén (Egerszalókba vezető önkormányzati út): 

Út jellege:   belterületi 

Környezeti körülmények: A. 

Hálózati funkció:  c. 

Közút osztálya:  mellékút (gyűjtőút) 

Tervezési osztály:  B.V.c.A. 

Tervezési sebesség:  60 km/h 

Forgalmi sáv szélesség: 3,50 m 

Biztonsági sáv szélesség: 0,25 m (kiemelt szegély mellett) 

Padkaszélesség:  2,00 m 
 

  A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások, 2.2.

bejelentések, hatósági ellenőrzések, engedélyek, határozatok, kötelezések 

ismertetése, bírságok esetében 5 évre visszamenőleg 

Az 1.4. fejezetben ismertetésre kerültek.   

 Földalatti és felszíni vezetékek, üzemeltetésének ismertetése 2.3.

A vizsgált szakaszok föld alatti és felszíni vezetékeinek, tartályainak, anyagátfejtés helyeinek, 

valamint ezek üzemeltetésének ismertetését a Megbízótól kapott, így meglévő adatok alapján, az 

alábbi táblázatban ismertetjük:  
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Hírközlő vezetékek, üzemi hírközlés 

  út száma/jele km sz. Kezelő, tulajdonos Megjegyzés 

Fényimpulzusokat továbbító optikai kábel 

      Kiváltás 25 sz. főút 10+800-
10+815 

Magyar Telekom 
Nyrt. 20mh 

Út- és közvilágítás, térvilágítás 

 út száma/jele km sz. Kezelő, tulajdonos Megjegyzés 
Út- és közvilágítás 
      Építés 252/25 sz. főút   ELMŰ-ÉMÁSZ 556mh 
      Átépítés 252/25 sz. főút   Magyar Közút NZrt. 726mh 

 
Víz- és csatornavezetékek 

 út száma/jele km sz. Kezelő, tulajdonos Megjegyzés 
Vízellátó vezetékek 

      Kiváltás 

25 sz. főút 10+835 HMV Zrt. 245mh 

252/25 sz. főút  
Demeter Pincészet 

Kft. 
20mh 

252/25 sz. főút  ELMŰ-ÉMÁSZ  50mh 

252/25 sz. főút  
Károly Róbert 

Főiskola 
20mh 

 Csapadék csatorna 
      Kiváltás 252/25 sz. főút   Magyar Közút NZrt. 44mh 

 
 

Szennyvízcsatorna 
      Kiváltás 252 sz. főút 0+620-0+708 HMV Zrt. 106mh 

 
Termékvezetékek, bányaüzemi hírközlő vezetékek 

  út száma/jele km sz. Kezelő, tulajdonos Megjegyzés 
Gázvezeték 
      Kiváltás 252/25 sz. főút  TIGAZ-DSO KFt. 67mh 
 

A közműszolgáltatók hozzájáruló nyilatkozatai az 6. számú mellléketben csatolásra kerültek.  
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3. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA SORÁN BEKÖVETKEZETT, 

ILLETŐLEG JELENTKEZŐ KÖRNYEZETTERHELÉS ÉS 

IGÉNYBEVÉTEL BEMUTATÁSA 

A korábban készített hatástanulmányban ismertetett környezeti hatások bemutatása 

A „FRAMA” 01dBH Környezetvédelmi Kft. 2016. márciusában elkészítette a Frama–11/2016. 

tervszámú környezeti hatástanulmány M25 autóút, 2502 j. úti átkötés csomópontja – Eger közötti 

szakasz (Északi ütem) címmel.  

 

Várható hatásterületek lehatárolása 

Közvetlen hatásterület 

A projekt keretében végig 2x2 sávos gyorsforgalmi út épül. A pályatest megépülése mellett 

kiegészítő létesítmények, így csomópontok, különszintű kereszteződések, szervizutak csatlakoznak.  

A közvetlen hatásterületnek a ténylegesen igénybevett, az építési munkálatokkal érintett területeket. 

Ezek figyelembevételével a közvetlen hatásterület átlagosan 50 m-es sávot jelent (úttengelytől 25-

25 m). 

 

Közvetett hatásterület 

A közvetett hatásterület lehatárolása a különböző élőhelyek és fajok tekintetében nagymértékben 

eltérő nagyságú területeket jelent. Egy vizes/nedves élőhely esetében a közvetett hatásterület 

jelentősen nagyobb lehet, mint a terresztris élőhelyek esetében, míg egy vízfolyás keresztezésénél a 

folyásirányban jelentősen kiterjedtebb a hatásterület, mint folyásiránnyal ellentétes oldalon. 

A lokális, kis területen mozgó, nem vagilis fajok esetében a közvetett hatásterület nagysága sokszor 

a közvetlen hatásterülettel azonos, míg a vagilis, nagy területeken mozgó, vándorló, vagy fotofil 

fajoknál a közvetett hatásterület sokkal kiterjedtebb. A különböző fajokra egyes hatások eltérő 

módon hatnak. A zavarásra érzékenyebb fajok esetében már maga az emberi jelenlét is jelentős 

hatást gyakorolhat (pl. egerészölyv), míg más fajoknál a zaj-, fény-, vagy éppen a gépkocsiforgalom 

(vonuló fajok) jelentenek veszélyforrást. 

Ennek figyelembevételével a közvetett hatásterületet az út tengelyvonalától számított átlagosan 

100-100 m-es szélességben határoztuk meg. 
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 Levegőtisztaság-védelem 3.1.

A közlekedési csomópont üzemeltetése a szabadban végzett technológiák közé tartozik, így ez 

területi (felületi) diffúz légszennyező forrásnak minősül. 

Az építési munkálatok velejárója a porképződés, és a munkagépek működése során keletkező 

kipufogógázok emissziója. 

A csomópont Eger település belterületén fekszik. Eger közigazgatási határával szomszédos 

települések lakóházainak távolságát pálya határától a következő táblázat tartalmazza: 

A vizsgált szakasztól északi irányban – 240 m-re - lévő lakóházak (többségére jellemző, hogy 

előkert tartozik hozzájuk, azaz a házak utcai homlokzatát az úttesttől a járda, kerékpárút és előkert 

választja el, így az utcai homlokzatok és az úttest közelebbi szélének távolsága kb. 14 m. 

 

A levegő terheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. számú melléklete alapján a területek határértékei a szennyező 

anyagokra vonatkozóan (µg/m3): 

Szennyező 
anyag 

Veszélyességi 
fokozat 

60 perces hat. 
ért. 

24 órás hat. ért. Éves hat. ért. 

Kén - dioxid III. 250 125 50 
Szén - monoxid II. 10000 5000 3000 

Szálló por III. 50* 50 40 
Nitrogén - 

oxidok 
II. 100 85 40 

* 24 órás van csak 

3.1.1. A LÉGSZENNYEZÉST OKOZÓ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE 

A kivitelezési munkák során használt géperőforrásait – munkafázisonként – az alábbi táblázátban 

ismertetjük: 

Főbb tevékenységek Egy géplánc erőforrása db 

Humuszleszedés, alkalmatlan 
fedőréteg eltávolítása 

dózer 1 
4 tengelyes tgk 2 
gréder 1 
locsoló autó 1 

Talajcsere, földműép., védőréteg 

23 t láncos kotró 1 
homlokrakodó 1 
4 tengelyes tgk 4 
dózer 1 
13 t henger 1 
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gréder 1 
locsoló autó 1 

Aszfalt rétegek 

Finisher VŐGELE S-1600-1 1 
Vibrohenger HAMM HD 75.4 1 
HAMM HD - 90 1 
Gumihenger AMMANN AP 240 1 
Vibrohenger BOMAG BW-135 
AD 1 

Bitumenszóró 1 
Hézagvágó 1 
Bontókalapács 1 
Nyergesvontató 4 

Ckt. 

Finisher VŐGELE S-1900 1 
Vibrohenger HAMM HD 13 1 
Vibrohenger Hamm HD-10 1 
Nyergesvontató 4 

Beton bedolgozás 3 tengelyes mixer teherautó 4 
29 m-es betonszivattyú 1 

Hídháttöltés építése 

Gumikerekes forgókotró 1 
homlokrakodó 1 
Vibrohenger 1 
Nyergesvontató 3 
3 tengelyes tgk. 1 

 

Az építés munkálatok 7-8 hónapot vettek igénybe.  Az kivitelezési munkálatok az munkafázisokból 

álltak:  

§ Humuszleszedés, alkalmatlan fedőréteg eltávolítása 

§ Talajcsere, földműép., védőréteg 

§ Aszfalt rétegek 

§ Ckt. 

§ Beton bedolgozás 

§ Hídháttöltés építése 

Az építés során munkafázisonként eltérő munkagépeket alkalmaztak, - környezetvédelmi 

szempontból a kegkedvezőtlenebb állapotot figyelembe véve, az egyidőben műkődő gépek– az 

aszfaltozás során alkalmazott gépek okozta légszennyezésre az általuk elfogyasztott üzemanyag 

mennyiségből következtethetünk: 

 

 



Nemzeti	Infrastruktúra	Fejlesztő	Zrt.		 							25	-	252	sz.	főutak	körforgalmú	csomópontmegépítésének		
(Eger,	Mátyás	király	út	-	Kőlyuk	út	csomópontja)	

környezetvédelmi	teljesítmény	értékelése	
	

1-003/2018.	
	

	

	
	

A jelen dokumentáció a Végh&Végh 
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 

védelmét jogszabály biztosítja! 

Oldal:	
	21	/	51	

	
	

Típus Száma Fogyasztás Fogyasztás Fogyasztás 
db l/h l/nap kg/nap 

Úthenger 1 17 136 115,6 
Lánctalpas aszfaltterítő  1 17 136 115,6 
Tehergépkocsi 2 12 96 81,6 
    össz: 312,8 

 

A kivitelezési tevékenység során keletkező légszennyezés szennyezőanyagokra lebontva: 

Az MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a 21457/4-80-as szabványok felhasználásával számítottuk a 

tevékenység okozta immissziót. 

Légszennyező 
anyagok 

Fajlagos 
kibocsátás 

Üzemanyag 
fogyasztás 

Kibocsátott légszennyező 
anyag 

kg/t kg/nap kg/nap (8 óra) mg/s 
CO 32,0 

312,8 

10,0096 278,0 
SO2 7,7 2,4086 66,9 
NOx 4,4 1,3763 38,2 
CH 1,0 0,3128 8,7 
szilárd anyag 6,0 1,8768 52,1 

 

• AZ ÉSZAKRA FEKVŐ EGER TELEPÜLÉS LEGKÖZELEBBI LAKÓHÁZAIRA SZÁMÍTVA: 

Kiindulási alapadatok: 

 Szélsebesség: um=3 m/s 

 Kibocsátás effektív magassága: H=1,5 m  

 Szélprofil egyenlet kitevője: p=0,282 

 Érdességi paraméter: z0=0,50 

 Kibocsátó forrástól való távolság: x= 240 m  

 Kibocsátás szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási együtthatója: 

δy= 60,08 m 

 Kibocsátás szélre merőleges függőleges turbulens szóródási együtthatója: 

δz= 44,43 m 

 

A vizsgált ponton várható, 1 órás átlagolási időre számolt imisszió maximális értékei: 
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Légszennyező 

anyagok 
Határérték (µg/m3) CGmax (µg/m3) 

CO 10000 46,67 

SO2 250 11,23 

NOx 200 6,42 

szilárd anyag 200 8,75 

 

A többi lakott terület még messzebb fekszik a kivitelezési területtől, ezért az ott várható imissziós 

többlet már számítással is alig kimutatható.  

A fenti számítások alapján kijelenthető, hogy a kivitelezési tevékenység légszennyező hatása a 

lakókörnyezetben nem haladta meg a vonatkozó határértékeket.  
 

3.1.2. A FORGALOMBÓL SZÁRMAZÓ LEVEGŐSZENNYEZŐ KOMPONENSEKNEK AZ 

ISMERTETÉSE A MEGENGEDETT ÉS A TÉNYLEGES EMISSZIÓK BEMUTATÁSA ÉS 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

A legfrisebb forgalmi adatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által 2017. júliusában publikált „Az 

országos közutak 2016. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” című  kiadvány alapján 

határoztuk meg. 

2500. számú összekötő út  

A számlálóállomás km szelvénye: 1+520 km 

Érvényességi szakasz határszelvényei: 0+000 – 1+548 km szelvények 

Sze-
mély 
gk. 

Kis-
teher 
gk. 

Autóbusz Tehergépkocsi Motor-
kerék-

pár 

Lassú 
jármű egyes csuklós Közepesen 

nehéz nehéz pótkocsis nyer-
ges 

speci-
ális 

Jármű/nap 
3164 958 19 18 763 136 33 92 4 51 33 
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25. számú II. rendű főút  

A számlálóállomás km szelvénye: 12+628 km 

Érvényességi szakasz határszelvényei: 10+621 – 13+147 km szelvények 

Sze-
mély 
gk. 

Kis-
teher 
gk. 

Autóbusz Tehergépkocsi Motor-
kerék-

pár 

Lassú 
jármű egyes csuklós Közepesen 

nehéz nehéz pótkocsis nyer-
ges 

speci-
ális 

Jármű/nap 
17265 1527 588 233 136 94 67 163 4 125 8 

 

25. számú II. rendű főút  

A számlálóállomás km szelvénye: 6+271 km 

Érvényességi szakasz határszelvényei: 1+298 – 10+621 km szelvények 

Sze-
mély 
gk. 

Kis-
teher 
gk. 

Autóbusz Tehergépkocsi Motor-
kerék-

pár 

Lassú 
jármű egyes csuklós Közepesen 

nehéz nehéz pótkocsis nyer-
ges 

speci-
ális 

Jármű/nap 
5793 848 245 19 64 83 54 128 1 9 22 

 

A szállításból adódó légszennyezést, imissziót az MS 21459-2:1981 számú szabvány szerint 

végeztem, az úttengelytől 10, illetve 20 m-re jelentkező imissziós adatokra.  

A nevezett szabvány szerinti folytonos vonalforrás szennyező hatásának rövid átlagolási időre 

számított értékét (C) a következőképpen határozza meg: 

 

ahol: 

E: folytonosan működő vonalforrás rövid időtartamra vonatkozó gázállapotú szennyezőanyag 

emissziója [mg/sm] 

 Emissziós faktor értékeit az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
 
Személygépkocsik esetében 
Sebesség 

 km/h 
CO NOx SO2 

g/km 
10 61,4 1,3 0,09 
50 21,4 1,34 0,038 
70 14,3 1,69 0,035 
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Tehergépkocsik esetében 

Sebesség 
 km/h 

CO NOx SO2 
g/km 

10 35 5,35 2,29 
50 14,7 3,81 1,4 
70 11,2 4,38 1,43 

 

Buszok esetében 

Sebesség 
 km/h 

CO NOx SO2 
g/km 

10 19,2 12,4 2,44 
50 8,06 8,84 1,49 
70 6,14 10,15 1,52 

 

u: folytonos vonalforrás füstfáklyájára jellemző szélsebesség rövid időtartam alatti középértéke 
[m/s] 2,5 

σzv: (σ2
z0 + σ2

z)1/2 folytonos vonalforrás esetén a füstfáklya függőleges turbulens szóródási 
együtthatója [m] 

α: a szélirány és a vonalforrás által bezárt szög  90° 
H: a folytonos vonalforrás kibocsátásának effektív magassága [m] átlagosan 1m 
x a receptor pontnak a vonalforrástól való szélmenti távolsága [m] 

: a gáz állapotú szennyező anyag száraz ülepedésének mértékét jellemző felezési idő [s] 

: a gáz állapotú szennyező anyag kémiai átalakulásának mértékét jellemző felezési idő [s] 

: a gáz állapotú szennyező anyag nedves ülepedésének mértékét jellemző felezési idő [s] 
 

A fenti képlet alapján a közutat érintő forgalom számított imissziós értékei (µg/m3):  

2500. számú összekötő út  

A számlálóállomás km szelvénye: 1+520 km 

Érvényességi szakasz határszelvényei: 0+000 – 1+548 km szelvények 

         Komponens 
 
Távolság (m) 

CO 
µg/m3 

NOx 
µg/m3 

SO2 
µg/m3 

határérték 10.000 100 250 
10 144,10 20,27 2,58 
20 90,43 12,72 1,62 

(Külterület, haladási sebesség személygépkocsi átlagosan 80 km/h; autóbusz 70 km/h; tehergépjárművek: 70 km/h; 
belterület, haladási sebesség 50 km/h) 

SZT
2
1

ÁT
2
1

NT
2
1
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25. számú II. rendű főút  

A számlálóállomás km szelvénye: 12+628 km 

Érvényességi szakasz határszelvényei: 10+621 – 13+147 km szelvények 

         Komponens 
 
Távolság (m) 

CO 
µg/m3 

NOx 
µg/m3 

SO2 
µg/m3 

határérték 10.000 100 250 
10 608,11 50,72 4,01 
20 381,62 31,83 2,52 

(Külterület, haladási sebesség személygépkocsi átlagosan 80 km/h; autóbusz 70 km/h; tehergépjárművek: 70 km/h; 
belterület, haladási sebesség 50 km/h) 

25. számú II. rendű főút  

A számlálóállomás km szelvénye: 6+271 km 

Érvényességi szakasz határszelvényei: 1+298 – 10+621 km szelvények 

         Komponens 
 
Távolság (m) 

CO 
µg/m3 

NOx 
µg/m3 

SO2 
µg/m3 

határérték 10.000 100 250 
10 216,96 18,63 1,63 
20 136,16 11,69 1,02 

 

Fenti számítások alapján megállapítható, hogy a közlekedésből eredő emisszió mértéke harárérték 

alatti marad!  

3.1.3. A LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK 

ISMERTETÉSE 

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010 (XII.23.) Kormányrendelet II. 

fejezet 10.§ (1) bekezdése alapján az ország területét a légszennyezettség alapján zónákba kell 

sorolni. A zónába sorolás kritériumait a 4/2011. (I.14.) VM rendelet tartalmazza, akárcsak a 

különböző zónatípusokhoz (A-F csoport) tartozó határértékeket.  

Magát a zónába sorolást (A-F csoport) légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 

szóló 4/2002. (X.7.) KvVM (módosította: 2/2008. (I.16.) KvVM rendelet) 1. számú melléklete 

tartalmazza.  

A vizsgált nyomvonalszakasz a „11. Kijelölt városok: Eger” és a „10. az ország többi területe 

légszennyezettségi zónába” sorolandó. A zónacsoportokba (A-tól F-ig) történő besorolása az alábbi: 
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Zónacsoport a szennyező 
anyagok szerint Kén-dioxid Nitrogén-

dioxid Szén-monoxid Szilárd 
(PM10) Benzol 

 F D F D F 
B -től F-ig terjedő kategóriákhoz koncentráció tartományok rendelhetők.  

 

B csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 

légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra 

tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettség 

meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni.  

 

C csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 

légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van.  

 

D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 

felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van.  

 

E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 

felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.  

 

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

 

A jogszabályok az egyes zónacsoportokra eltérő intézkedéseket írnak elő. Az A–D csoportra 

méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy műszaki becslés az 

előírt meghatározási módszer.  

A fenti besorolás szerint a régió nem tartozik levegőminőség-védelmi szempontból a szennyezett 

területek közé. Ennek okai: a területen nem található jelentős ipari létesítmény, alacsonyabb lakos 

szám miatt a fűtési szezonban sem ölt jelentős méreteket a szennyezés.  



Nemzeti	Infrastruktúra	Fejlesztő	Zrt.		 							25	-	252	sz.	főutak	körforgalmú	csomópontmegépítésének		
(Eger,	Mátyás	király	út	-	Kőlyuk	út	csomópontja)	

környezetvédelmi	teljesítmény	értékelése	
	

1-003/2018.	
	

	

	
	

A jelen dokumentáció a Végh&Végh 
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 

védelmét jogszabály biztosítja! 

Oldal:	
	27	/	51	

	
	

3.1.4. AZ EMISSZIÓ TERJEDÉSÉT (HATÁSTERÜLETÉT) ÉS A LEVEGŐMINŐSÉGRE 

GYAKOROLT HATÁSÁNAK ISMERTETÉSE 

Építési tevékenység levegőtisztaságvédelmi hatásterületének meghatározása 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. 2. § 12.a pontja szerint a helyhez 

kötött diffúz forrás hatásterülete: 

„a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által 

maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a 

vonatkoztatási időtartamra számított, a légszennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb 

meteorológiai viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatt várható talaj közeli levegőterheltség-

változás 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10 %-ánál 

nagyobb, vagy 

b) a terhelhetőség 20 %-ánál nagyobb, vagy 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-nál nagyobb.  

A fentiek alapján a hatásterületek:  

Az alábbi számításnál figyelembe vett alapadatok:  

Felületi forrás hosszabik oldala: 250 m  

Szélsebesség: um= 3 m/s 

 Kibocsátás effektív magassága: H=1,5m  

 Szélprofil egyenlet kitevője: p=0,282 

 Érdességi paraméter: z0=0,50 

 

Az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10 %-a 

Légszennyező 
anyagok 

Határérték 
(µg/m3) 

Határérték 10 
%-a (µg/m3) 

Hatásterület 
távolság (m) 

CO 10000 1000 57 

SO2 250 25 227 

NOx 200 20 171 

szilárd anyag 50 5 nem határozható 
meg 
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A terhelhetőség 20 %-át alapul véve: 

A maximális kapacitásával számolva, a lehető legközelebbi pontban, a terhelhetőség értékét a 

fentiekben részletezettek szerinti és a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. számú 

mellékletében szereplő – egyes anyagokra megadott - tűréshatári értékek alapján határoztam meg.  

 

Az egyéb alapadatok az előző számításban alkalmazottakkal megegyeznek. 

Légszennyező 
anyagok 

Terhelhetőség 
(µg/m3) 

Terhelhetőség 
20 %-a 
(µg/m3) 

Hatásterület 
távolság (m) 

CO 10000 2000 27 

SO2 250 50 135 

NOx 200 140 97 

szilárd anyag 50 10 nem határozható 
meg 

 

1 órás (szilárd anyag esetében 24 órás) átlagolási időre számolt maximális érték 80%-nál 

nagyobb immissziók  

Légszennyező 
anyagok 

CGmax 
(µg/m3) 

CGmax 80 %-a 
(µg/m3) 

Hatásterület 
távolság (m) 

CO 46,67 37,33 20 

SO2 11,23 8,98 8 

NOx 6,42 5,14 8 

szilárd anyag 8,75 7 7 

 

Összeségében megállapítható, hogy a kivitelezési tevékenység végzése során SO2 szennyezőanyag 

esetében alakult ki a legnagyobb levegőtisztaság-védelmi hatásterület 227 méter. A hatásterület 

lakóingatlan nem érint, mezőgadasági és gazdasági besorolású ingatlanok találhatóak a 

levegőtisztaság-védelmi hatásterületen. A levegőtisztaság-védelmi hatásterületet ábrázoló térkép a 

7. számú melléklet részét képezi.  
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 Vízvédelem 3.2.

3.2.1. A JELLEMZŐ VÍZHASZNÁLATOK ÉS VÍZI LÉTESÍTMÉNYEK, ILLETVE AZ ARRA 

JOGOSÍTÓ ENGEDÉLYEK ÉS AZ ENGEDÉLYEKTŐL VALÓ ELTÉRÉSEK 

ISMERTETÉSE. 

Sem a kivitelezési, sem az üzemeltetési tevékenyésgnek során nem történik vízhasználat, vízellátást 

szolgáló vizilétesítmények nem kerültek kialakításra.  

3.2.2. AZ IVÓVÍZBESZERZÉS, IVÓVÍZELLÁTÁS, A KOMMUNÁLIS ÉS TECHNOLÓGIAI CÉLÚ 

FELHASZNÁLÁS BEMUTATÁSA. 

Sem a kivitelezési, sem az üzemeltetési tevékenyésgnek során nem történik ivovízszerzés, 
ivóvízellátásról nem beszélhetünk.  

3.2.3. A SZENNYVÍZKELETKEZÉSEK HELYÉNEK, A SZENNYVIZEK MENNYISÉGI ÉS 

MINŐSÉGI ADATAINAK BEMUTATÁSA A TECHNOLÓGIAI LEÍRÁSOK ALAPJÁN 

Az építés során sem technológiai, sem kommunális szennyvíz nem keletkezett.  

3.2.4. A SZENNYVÍZ ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE, TISZTÍTÁSÁRA ÉS A TISZTÍTOTT (VAGY 

TISZTÍTATLAN) SZENNYVÍZ KIBOCSÁTÁSÁRA, ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ 

ADATOK 

Az építés során sem technológiai, sem kommunális szennyvíz nem keletkezett, a felszíni vizek 

egyéb szempontú szennyezése csak esetlegesen ( pl. elcsöppenő üzemanyag, hidraulika olaj, stb. 

által) léphettek volna fel, azonban ezek megfelelő kivitelezői fegyelem, odafigyelés mellett nem 

történt meg.   

3.2.5. A CSAPADÉKVÍZRENDSZER BEMUTATÁSA 

Az építés alatti szakaszon az építést úgy ütemezték, hogy az árkok medre a burkolatot, a rézsűk 

pedig a növényzettelepítést a lehető legrövidebb időn belül megkapják.  

Építés alatt kismértékű beavatkozás a csapadékvíz elvezető rendszerbe a lefolyási viszonyok 

kismértékű megváltoztatásával járt, átmeneti, nem jelentős hatású. 

 

Üzemelés alatt az új csapadékvíz elvezető rendszer javítja a lefolyási viszonyokat, havaria esetén 

elősegíti a kármentesítés végzését, összességében előnyös hatású. 
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A körpálya és a járható gyűrű határának szegélyezése „K” szegéllyel történik. A középsziget és a 

járható gyűrű, valamint a burkolatszél és padka elválasztása kiemelt szegéllyel történik. A 

középszigetben a kiemelt szegély mellett folyóka gyűjti össze a zöldterületről lefolyó 

csapadékvizet. 

Olaj-és iszapfogó berendezés is beépítésre került az esetlegesen olajjal szennyeződő útfelületről 

összegyűlő csapadékvíz tisztítása érdekében .  

3.2.6. A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZSZENNYEZÉSEK BEMUTATÁSA, AZ 

ELHÁRÍTÁSUKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK EREDMÉNYEINEK ISMERTETÉSE 

A kivitelezés munkálatok ideje alatt a felszíni és -felszín alatti vizek szennyeződése nem történt. 

Egy esetleges havária esemény folyamán következhetett volna be, talajvíz esetében közvetett 

módon. A kivitelezési munkák befejeződtek, havária esemény nem következett be.  

3.2.7. A VÍZVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSI TERVEK, A VÉGREHAJTÁSUK 

TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEINEK ISMERTETÉSE 

Vízvédelemmel kapcsolatos intézkedési terv elkészítése nem szükséges sem a kivitelezési, sem az 

üzemeltetési fázisban.  

 Hulladék 3.3.

3.3.1. A HULLADÉKKÉPZŐDÉSSEL JÁRÓ TECHNOLÓGIÁK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 

BEMUTATÁSA 

A 252 sz. főút – 25. sz. főút-Egerszalókra vezető út csomópontja kivitelezési munkái során az 
alábbiak szerint került sor bontásra:  

Megnevezés Mennyiség 
(m3) 

Cementes kötőanyagú burkolat  755 
Aszfalt pályaszerkezetű út 

marása hideg eljárással 985 

Betonszegély  517 
Folyóka 4 
Surrantó 8 

Beton, vasbeton műtárgy 3 
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3.3.2. AZ ÉPÍTÉSHEZ FELHASZNÁLT ANYAGOK MEGNEVEZÉSE, HULLADÉK 

KELETKEZÉSÉVEL JÁRÓ TECHNOLÓGIÁKRÓL 

A csompópont építéséhez az alábbi anyagok kerültek felhasználásra a teljesség igénye nélkül: 

Pályaszerkezetbe beépített anyagok, mint pl: aszfaltbeton, ismeretlen aszfaltréteg soványbeton alap 

homokos kavics, zúzottkő, térkő.  
 

3.3.3. A HULLADÉKOK ÉPÍTÉSI TERÜLETEN BELÜL TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉNEK, 

TÁROLÁSÁNAK ISMERTETÉSE, BELEÉRTVE AZOK MŰSZAKI ÉS 

KÖRNYEZETVÉDELMI JELLEMZŐIT 

A bontás során keletkező hulladékokat a munkaterületen kijelölt helyi depóniában gyűjtötték. A 

3.3.4 pontban ismertett – inert - hulladékok nem veszélyes hulladékok, ezek ideiglenes gyűjtése a 

munkaterületen nem okozhatta a földtani közeg, illetve a felszín alatti vizek veszélyeztetését.    
 

3.3.4. AZ ÉPÍTÉSI TERÜLETRŐL KISZÁLLÍTOTT HULLADÉKOK FAJTÁNKÉNTI 

ISMERTETÉSE ÉS MENNYISÉGE. A HULLADÉKOT SZÁLLÍTÓ, ÁTVEVŐ SZERVEZET 

AZONOSÍTÓ ADATAI, A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS FOLYAMATÁNAK (ESZKÖZE, 

MÓDJA, ÚTVONALA) ISMERTETÉSE 

A csomópont kivitelezése során a bontási munkafázsiban keletkezett hulladék. A kivitelezési 

tevékenység során a kivitelező Colas Út Zrt. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti tartalmi 

követelménnyel hulladéknyilvántartást vezetett.  

A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerint 17 03 02 azonosító kódú 

bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től megnevezésű 150 000 kg keletkezett.  

A fenti keletkezett hulladékot a DYNAMIC ÚT Kft. (KÜJ 100887 385) 3300 Eger, Kistályi u. 18. 

szám alatti telephelyén R5 kezelési kódon hasznosították a BO/16/5104-8/2016. számú 

hulladékkezelési engedély alapján.  
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3.3.5. AZ ÜZEMELÉS SORÁN KELETKEZŐ HULLADÉKOK MENNYISÉGÉNEK ÉS 

ÖSSZETÉTELÉNEK ISMERTETÉSE (VESZÉLYES HULLADÉK ESETÉBEN AZ 

AZONOSÍTÓ SZÁMÁT, VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYÁT ÉS VESZÉLYESSÉGI 

JELLEMZŐIT IS MEG KELL ADNI TECHNOLÓGIÁNKÉNTI ÉS 

TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN) 

Az útszakasz üzemelése során hulladék keletkezik az alábbi tevékenységek során:  

§ takarítás 

•  elütött állat tetemek eltávolítása;  

•  zöldterület gondozása,   

• karbantartás és javítás,  

§ a pályatest és az út szerelvényeinek (korlátok, oszlopok) karbantartása, 

festése, mosása;   

§ az útfelület javítása (kitermelt aszfalt);  

§ esetleges havária során 

• szennyezett felitató anyag  

Az útszakasz üzemeltetése során esetlegesen bekövetkező közúti baleset kárelhárítása során 

keletkezik veszélyes hulladék – olajjal szennyezett felitató anyag (perlit, homok).  

 Veszélyes hulladék megnevezése: veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok 

(ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

Azonosító kódszáma: 15 02 02*  

Veszélyességi jellemzők: H14 - „Környezetre veszélyes (ökotoxikus)”: Olyan hulladék, amely 

közvetlenül vagy közvetve veszélyt jelent vagy jelenthet egy vagy több környezeti elemre. 
 

3.3.6. A HULLADÉKOK GYŰJTÉSI MÓDJÁNAK ISMERTETÉSE 

Az útszakasz üzemeltetése során - fentiekben felsorolt – keletkező hulladékok  összegyűjtéséről és 

elszállítatásáról az útszakasz kezelője köteles gondoskodni. A hulladékokat az arra jogosultsággal, 

engedéllyel rendlekező hulladékgzadálkodós szervezetnek adja át az út kezelője hulladékekzelés 

céljából. 
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 Talaj 3.4.

3.4.1. A TERÜLET-IGÉNYBEVÉTEL ÉS A TERÜLETHASZNÁLAT MEGVÁLTOZÁSÁNAK 

ADATAI 

Kivitelezési tevékenység 

Az útépítés elsődlegesen jelentkező káros hatásaiként a talaj tömörödése, a termőréteg letermelése 

és az útépítéshez felhasznált nyersanyagok kitermelése, illetve magának a termőterületnek a 

megművelésből való kivonása jelölhető meg.  

A talaj tömörödés mértékét a munkaterület kiterjedésének csökkentésével lehet minimalizálni, mely 

alatt a szükséges mértékűnél szélesebb letaposást kell kerülni, valamint a munkagépek minél 

rövidebb idejű terhelő hatását kell elérni a munkaszervezéssel.  

A talaj tömörödésének mértéke függ a gépek tömegétől és a talaj nedvességtartalmától is. Egy 8-12 

t terhelést okozó jármű általában a talaj 30-40 cm rétegét tömöríti jelentősen, ugyanez az érték 10-

20 t terhelés esetén 40-50 cm. A tömörödés akár évekre csökkentheti a talaj termőképességét, a 

talajszerkezet sérülése lerontja a vízgazdálkodási képességet, ezért szükséges az építkezés 

befejezése után a talaj helyreállítása. Ezt középmély lazítással el lehet érni. A talaj minősége 

változatlan marad, feltételezve, hogy szennyezőhatás a munkálatok idején nem éri. A kiporzás által 

esetlegesen okozott talajminőség-romlást a lazítás során talajba kevert szerves trágyával, 

zöldtrágyával lehet helyrehozni.  

3.4.2. A TALAJ MINŐSÉGE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VÁLTOZÁSOKRA (VEGYI 

ANYAGOK, HULLADÉKOK STB.) 

A tervezési térségben a Barna-erdőtalaj, Ramann-féle barna erdőtalajok a jellemzőek.  

Ez a talajtípus löszös üledékekből képződött, alapjában vályog-anyagú barna talaj. Az agyagásvány 

összetétel közepes illit és klorit-tartalmú, kevés szmektitet, vermikulitot illetve vegyesrácsú 

ásványokat is tartalmazó talajt mutat. Közepes víznyelésű, jó vízraktározó képességű, gyengén 

savanyú talajról van szó, melynek szervesanyag-készlete 100-200 t/ha. A termőréteg vastagsága 

nagyobb, mint 100 cm, a talajértékszám (amely a különböző talajok természetes termőképességét 

jelzi a legtermékenyebb talaj termékenységének %-ában) 50-60 %-os.  
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3.4.3. A TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ TALAJSZENNYEZÉSEK ÉS MEGSZÜNTETÉSI 

LEHETŐSÉGEINEK BEMUTATÁSA 

A munkaterületen és a felvonulási területen a munkagépek és a szállítójárművek okozta 

szennyezésekkel kellett számolni, fennállt a gép meghibásodásokból keletkező üzemanyag-elfolyás 

lehetősége. 

Egy esetlegesen bekövetkezett havária esetére felkészülve végezték a munkálatokat. A 

szennyezőanyag megfelelően elkülönített összegyűjtésére, és tárolására helyszínen elhelyezett 

homokzsákkal, illetve felitató anyagok, polietilén zsákok, fémhordó, fémkonténer elhelyezésével 

gondoskodtak.   

3.4.4. REMEDIÁCIÓS ELŐÍRÁSOK, VALAMINT AZ SIKERESSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 

A kivitelezési tevékenység során nem történt havária esemény. Fentiek miatt talajremedáció 

elvégzése nem volt szükséges a kivitelezési tevékenység során.  
 

 Zaj-és rezgésvédelem 3.5.

A közlekedési csomópont építésével kapcsolatosan a teljesítmény értékeléskor – zajterhelés 

szempontjából – két típusú vizsgálat szükséges: 

• termelési, üzemi zajra vonatkozó, mely vonatkozik a haszonanyag kitermelésre és a 

rekultivációra, valamint a 

• közlekedésre visszavezethető zaj 

3.5.1. ZAJKIBOCSÁTÁS – KIVITELEZÉS  

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályaival a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 

foglalkozik. A rendelet hatálya azokra a tevékenységekre, létesítményekre terjed ki, amelyek 

környezeti zajt, illetve rezgést okozhatnak. 

Az építési kivitelezési tevékenységből származó zajterhelési határértékeket (a megengedett 

egyenértékű A-hangnyomásszint értékeket) a zajtól védendő területeken, a 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM - EüM együttes rendelet 2. számú melléklete tartalmazza, melyek az alábbiak: 
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NO ZAJTÓL VÉDENDŐ TERÜLET 

HATÁRÉRTÉK (LTH) AZ LAM 

MEGÍTÉLÉSI SZINTRE  

/1 hónap vagy kevesebb / 

NAPPAL 

(06-22 óra) 

[dB] 

ÉJSZAKA 

(22-06 óra) 

[dB] 

1 Üdülőterület, különleges területek közül 

az egészségügyi területek 

55 40 

2 Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 

falusias, telepszerű beépítésű) különleges 

területek közül az oktatási létesítmények 

területe, a temetők, a zöldterület 

60 45 

3 Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), 

vegyes terület 

65 50 

4 Gazdasági terület  70 55 

 

A kivitelezési munkák 7-8 hónapot vettek igénybe, így a fenti táblázatban foglalt (1 hónapra 

vonatkozó) határértékeket vettük figyelembe. 

Az kivitelezési munkálatok az munkafázisokból álltak:  

§ Humuszleszedés, alkalmatlan fedőréteg eltávolítása 

§ Talajcsere, földműép., védőréteg 

§ Aszfalt rétegek 

§ Ckt. 

§ Beton bedolgozásü 

§ Hídháttöltés építése 

 

A védendő létesítmények osztályozása 

A környezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 

Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) szereplő fogalom-meghatározások. 
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Védendő (védett) környezet  

A védendő környezet az a védendő terület, épület és helyiség, amely emberi tartózkodásra, 

tevékenység végzésére szolgál, és ahol az emberi tevékenység zavarásának megakadályozása vagy 

az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj, rezgés mértékét korlátozni kell. 

 

A védendő (védett) terület 

- lakó-, üdülő-, vegyes terület, 

- különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, az egészségügyi területek és 

temetők területei, zöldterület (közkert, közpark), 

- gazdasági területnek az a része, amelyen zajtól védendő épület helyezkedik el.  

 

A védendő (védett) épület, helyiség: 

- kórtermek és betegszobák, 

- tantermek és előadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató terek és hálóhelyiségek 

bölcsődékben, óvodákban,  

- lakószobák lakóépületekben,  

- lakószobák szállodákban és szálló jellegű épületekben,  

- étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületekben,  

- szállodák, szálló jellegű épületek, közösségi lakóépületek közös helyiségei,  

- éttermek, eszpresszók, 

- kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve vendéglátó helyiségei, várótermek. 

 

A zajkibocsátási határértékeknek a következő helyeken kell teljesülniük. 

- az épületek (épületrészek) külső környezeti zajtól védendő azon homlokzata előtt, amelyen 

legfeljebb 45 decibel beltéri zajterhelési határértékű helyiség, könyvtári olvasóterem, orvosi 

vizsgáló helyiség nyílászárója van, az egyes épületszintek padlószintjének megfelelő 

magasságától számított 1,5 méter magasságban, a nyílászárótól általában 2 méterre. 

- ha a nyílászáró és a zajforrás távolsága 6 méternél kisebb, akkor e távolság zajforrástól 

számított 2/3 részén, de a nyílászáró előtt legalább 1 méterre. 

- ha a nyílászáró környezetében 4 méteren belül hangvisszaverő felület van, akkor a nyílászáró és 

e felület közötti távolság felezőpontjában, de a nyílászárótól legalább 1 méterre.  
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- ha a zajforrás a vizsgált homlokzaton van, akkor a nyílászáró felületén.  

- az üdülőterületeken, az egészségügyi területen a zajtól védendő épületek elhelyezésére szolgáló 

ingatlanok határán 

- a temetők teljes területén 

 

Védendő objektumok 

A rendelet előírásai alapján a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell 

tervezni és magvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy 

rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.  

A legközelebbi védendő lakóterület (Balatongyörök, HRSZ. 2335) besorolása a 27/2008. (XII.3.) 

KvVM- EüM együttes rendelet 2. számú melléklete szerint: Mk-1- Kertes mezőgazdasági terület - 

szőlő. 

A kivitelezési munkák csak nappali időszakban lesznek, a vonatkozó határérték a legközelebbi 

védendő lakóépület homlokzata előtt 2 m-re: LTH, (nappal 6-22 h) ≤ 60 dB. 

 

MEGÍTÉLÉSI PONTOK 

Az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány előírásai szerint a megítélési pont: 

M1 – Eger (Mátyás király út 161.) szám alatti ingatlan legközelebbi lakóépületének homlokzata 

előtt 2 m-re (~240 m), 

M2 – Vélelmezett hatásterület - 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bek. (100 m) 

Az építés során munkafázisonként eltérő munkagépeket alkalmaztak, - környezetvédelmi 

szempontból a kegkedvezőtlenebb állapotot figyelembe véve, az egyidőben műkődő gépek– az 

aszfaltozás során alkalmazott gépek okozta légszennyezésre az általuk elfogyasztott üzemanyag 

mennyiségből következtethetünk: 

A  KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG ZAJTERHELÉSE 

• 1 db úthenger 

• 1 db lánctalpas aszfalterítő 

• 1 db tehergépkocsi 
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ALAPADATOK: 

A úthenger hangteljesítményszint értéke L1 = 106 dB(A), a lánctalpas aszfalttetrítő  

hangteljesítménye L2=105 dB(A), a szállítójárműé L3 = 90 dB(A). A forráscsoport egyenértékű 

hangteljesítményszintje (LAeq) – üzemidőket figyelembe véve: 

Leq=10 x lg 1/t ∑(ti x 100,1 x Lt) 
Ahol  Lt- a gépek eredő hangteljesítményszintje 1 m-re a géptől  

 T – a teljes munkaidő  

 ti – a gépre vonatkozó működési idő 

Zajforrás 
jele 

Zajszint 
[dB(A)] 

üzemidő 
[h] 

Vonatkoztatási 
időtartam [h] 

eredő 
zajszint 
[dB(A)] 

   ti T LAeq 
L1 106 8     
L2 105 8     
L3 90 5   
  

 
  8 108,5769 

 

Leq = 108,58 /109 dB/ 
A hangforrásoktól származó zajterhelés számítására vonatkozó képlet a védendő területen fellépő 

hangnyomásszint számítására: 

Lt = ΣLWA + KIr + KΩ - ∑ ΔK 

∑ΔK = Kd + KL + Km + Kn + KB + Ke 

ahol: 

ΣLW  az összesített zaj teljesítményszintje 

KIr  a zajforrás iránytényezője 

Az irányítási index KIr megadja, hogy a vizsgált terjedési irányban hány dB-lel 
alacsonyabb vagy magasabb a hangforrás hangnyomásszintje, mint egy irányítatlanul 
sugárzó, azonos hangteljesítményű hangforrásé ugyanabban a távolságban. Ez a 
jellemző általában frekvenciafüggő mennyiség. 

Az irányítási indexet sugárzó épülethomlokzatok esetén (épületek önárnyékolása) a 
mellékelt ábra szerint kell alkalmazni. Az olyan hangforrások esetében, amelyeknek 
határozott, kifejezett irányhatása van (pl. kifúvócsövek torkolata, kémények) a 
irányítási indexet feltétlenül figyelembe kell venni. 
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Az irányítási index alkalmazásakor figyelembe kell venni azt is, hogy a hangút esetleges görbülete miatt a forrás 
látszólagos iránya eltérhet attól az iránytól, amely egyenes hangutat feltételezve adódik. 

Hangot sugárzó épülethomlokzatok (tető, fal stb.) irányítási indexének közelítő értékei közepes frekvencián (az A-
hangnyomásszinttel való számításhoz alkalmazható) 

K
Ω
  a sugárzási térszög miatti korrekció 

Az omega térszög és a K
Ω
 irányítási tényező értékei visszaverő felületek közvetlen közelében lévő különféle helyzetű 

hangforrások esetén 

A hangforrás helyzete 
omega 

(sr) 

K
Ω
 

(dB) 

a térben bárhol, magasan a talajszint fölött 4 pi 0 

egy erősen tükröző felületen, felett vagy előtt (tető, padló) 2 pi +3 

két egymásra merőleges felület előtt (padló feletti falfelület) pi +6 

három egymásra merőleges sík előtt (sarokban) pi/2 +9 

 

Kd  a távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező korrekció, Kd=20lg(st/s0)+11 

KL  a levegő hangelnyelő hatását kifejező korrekció, KL = aL* st 

A levegő elnyelése által okozott hangnyomásszint-szintcsökkenés (terjedési csillapítás) a hang megtett útjával arányo 

T 

(°C) 

hr 

(%) 

Névleges oktávsáv-középfrekvencia (Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

10 70 0.12 0.41 1.04 1.93 3.66 9.66 32.8 117 

20 70 0.09 0.34 1.13 2.80 4.98 9.02 22.9 76.6 

30 70 0.07 0.26 0.96 3.14 7.41 12.7 23.1 59.3 

15 20 0.27 0.65 1.22 2.70 8.17 28.2 88.8 202 

15 50 0.14 0.48 1.22 2.24 4.16 10.8 36.2 129 

15 80 0.09 0.34 1.07 2.40 4.15 8.31 23.7 82.8 

Tervezéskor a 10 °C hőmérséklethez és 70% relatív légnedvességhez tartozó aL értékével kell számolni. A levegő által 
okozott aL, okt terjedési csillapítás (dB/km) adott hőmérséklet (T) és relatív légnedvesség (hr) függvényében   

Km  a talaj és a meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező korrekció,  
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Km = 4,8 – 2hm/st (17+300/ st) 

A hm talajszint fölötti közepes magasság    

 

Kn  a növényzet csillapító hatását kifejező korrekció 

A növényzet hangterterjedést csillapító hatása a következő összefüggéssel vehető számításba.    
Kn = an sn ; ahol  sn < 200 m 

A hangterjedést erősen befolyásolja a törzsek, ágak, levelek és a növények közelében fellazított talaj által okozott 
szóródás. Ezek együttes hatása a járulékos Kn csillapítás. Ez függ a növényzet sűrűségétől, fajtájától, a hang 
növényzetben megtett útjának hosszúságától és a frekvenciától. A szakirodalomban megadott értékek nagyon nagy 
szóródást mutatnak. A tervezés céljából tehát rendszerint nem lehet hatékony zajcsökkentést elérni a növényzet 
telepítésével. Kivételes esetben, örökzöld növényzet esetén feltehető azonban, hogy a növényzet miatti Kn járulékos 
csillapítás az sn terjedési úttal arányos, azonban a hatásos hangterjedési út általában nem hosszabb 200 m-nél:  Az sn 
úthosszt a hangsugár növényzónába való belépési, illetve kilépési pontja határozza meg. 

 

 

KB  a lakott terület beépítésének csillapító hatását 
kifejező korrekció 

Ha a forrás és az észlelő között épületekkel beépített terület 
van, árnyékolás miatt csillapodás léphet fel.  A beépítéseket 
mint árnyékolókat kell figyelembe venni.  Az egyes 
homlokzatokat egységesen 0,8 reflexiós tényezővel kell 
kezelni.  Laza beépítés esetén olyan módszert kell alkalmazni, 
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amely a szóródás hatását figyelembe veszi.  A KB csillapodás A-súlyozott értékét, amely két tag összegéből adódik, és 
nem nagyobb 10 dB-nél:    

KB = KB1 + KB2  

KB1 = 0,1 B sB  

KB2 = -10 log (1-(p/100) )  

ahol  

p az épülethomlokzatok összes hosszának és az épületfront teljes hosszának a hányadosa, amelynek értéke nem 
nagyobb, mint 90%. 

 

Ke  a zajárnyékolás miatti korrekció 

Egy akadály (pl. épületek, házsorok, falak, töltés) 
mögött hangárnyék keletkezik. Ha a hangnak nincs 
mellékútja valamely tükröző, visszaverő felületről, 
akkor a hang az akadály élein át elhajlás (diffrakció) 
útján jut el az árnyékzónába. Ezáltal csökken a 
hangnyomásszint ahhoz képest, amelyet szabad 
hangterjedésre számítottak, ennek a csillapodásnak a mértéke a Ke-val jelölt járulékos árnyékolás (beiktatási veszteség). 

Ha árnyékoló hatása csak olyan épületfrontnak van, amelyet a KB2 taggal figyelem let véve, akkor az e pont szerinti 
árnyékolással nem szabad számolni. 

Ha valamely hangúton több akadály árnyékoló hatása is fellép, akkor az e pont szerint számítható beiktatási veszteségek 
közül a legnagyobbat kell számításba venni. 

Az árnyékolási hatást a következők szerint kell számítani. 

Kz= 10 log (C1+((C2*C3*z*Kw)/λ)) 

ahol C1=3; C2= 20...40 (Egyszerű esetekben vagy biztonságra törekedve 20); C3 = 1 egyszeri elhajlásra  

z= dA + dQ + e - st  z értéke negatív, ha a forrástól és a terhelési pontra való optikai rálátást az  akadály nem 
gátolja. 

Ipari zaj A-hangnyomás-szintjének meghatározásakor a λ = 0,7m-t (f = 500 Hz-nél) kell választani. 

 

 

 
sw = 2000 m, ha z > 0. z < 0 esetén Kw=1. 

Várható zajterhelés a terhelési pontban (napközben): 
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Vizsgált 
pont LW st Kir KΩ Kd KL Km Kn KB Ke Lt 

M1 108,58 240 0 3 58,6 0,46 4,57 0 0 0 47,95 

M2 108,58 100 0 3 51 0,19 4,2 0 0 0 56,19 

a 3 dB reflexió miatti korrekciót is tartalmazza 

A fenti számítások alapján megállítható, hogy a kivetelezési tevékenység során a legközelebbi 

védendő lakóház homlokzata előtt teljesül a zajterhelési határérték: 

Megítélési pont Lt LTH 
M1 47,95 dB 60 dB 

 

HATÁSTERÜLETEK ZAJVÉDELMI SZEMPONTÚ LEHATÁROLÁSA 

A hatásterület meghatározását a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése írja elő.  

Környezeti zaj - és rezgés elleni védelem szempontjából a tevékenység hatásterületét a vízelvezető 

árok helyszínrajz szerinti elhelyezkedése alapján, valamint a folytatott tevékenység bemutatásával 

és környezetének zajszempontú jellemzésével határoztuk meg. A vizsgálandó körforgalomhoz 

képest a legközelebbi lakóház légvonalban kb. 240 m-re található (a legközelebbi kivitelezési 

helyszíntől). A kivitelezés során minimális plusz zajkibocsátással kell számolni, mely az építési 

zajok kategóriájába tartozik.  

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) 

Kormányrendelet 5. §-a alapján a jelen eljárás során be kell mutatni a hatásterületet. A rendelet 9. § 

(3) bekezdése alapján a hatásterület meghatározásához meg kell állapítani a tervezett állapotot 

megelőző háttérterhelés mértékét. 

A létesítmény környezetében megállapított alapzaj értékei – háttérterhelésnek tekintjük – nappal 

minden irányban LAa = 42 dB. 

 

A vizsgált létesítményre vonatkozóan a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a létesítmény zajvédelmi 

szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a 

zajforrástól származó zajterhelés a lehatárolásra meghatározott határértékeknek már megfelel. 

6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 
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a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel 

alacsonyabb, mint a határérték,  

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés 

nem nagyobb, mint 10 dB.  

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 

d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a zajforrásra 

vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel 

(6:00-22:00) 45 dB.  

A védendő lakóterületek irányában a hatásterület:  

Hatásterület LW Kir KΩ Kd KL Km Kn KB Ke Lt st 
M1-Lakóépület irányában  

nappal  
(50 dB) 

108,58 0 3* 56,71 0,37 4,51 0 0 0 49,99 193 

Gazdasági területek felé 
nappal (55 dB) 108,58 0 3 52,14 0,22 4,28 0 0 0 54,94 114 

*a 3 dB reflexió miatti korrekciót is tartalmazza 
Ahol: LW: a becsült hangteljesítményszint mértéke (dB) 

Kir : a zajforrás iránytényezője (dB) 
KΩ: a sugárzási térszög miatti korrekció (dB) 
Kd : a távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező korrekció (dB) Kd=20 lg (st/ s0)+11 
KL: a levegő elnyelő hatását kifejező korrekció (dB) KL = aL* st  
Km: a talaj- és meteorológiai viszonyok csillapodás hatását kifejező korrekció (dB) Km = 4,8 – 2hm/st 
(17+300/ st) 
Kn: a növényzet csillapodás hatását kifejező korr.(dB) 
KB: lakott terület beépítésének csillapodás hatását kifejező korrekció (dB) 
Ke: zajárnyékoló létesítmény beiktatási vesztesége (dB) 
Lt : a hatásterület határán számított hangnyomásszint (dB) 
st: a számított hatásterület és a zajforrás távolsága (m) 
aL 10°C hőmérsékletet és 70 % relatív páratartalmat figyelembe véve 1,93 dB/km 
hm: a talajszint feletti közepes magasság (m) hm = (hQ + hA)/2 = 1,5 m 
hQ: a zajforrás föld feletti magassága (1,5 m) 
hA: az észlelési pont föld feletti magassága (1,5 m) 

 

A fenti számítások alapján megállapítható, hogy a kivitelezési munkálatok zajvédelmi hatásterülete a 

lakóépületek iráynában 193 m-ig, illetve a gazdasági területek irányában 114 m-ig tart. A kivitelezési 

tevékenység zajvédelmi hatásterület térképi ábrázolása a 8. számú mellékletben csatolásra került. 

Ezeket az értékeket akadálytalan hangterjedés figyelembe vételével számítottam, azonban az 

alkalmazott technológia során a gépek a sokszor takarásban dolgoznak, melyek természetes 
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zajcsökkentő hatással bírnak, így a keletkező zajterhelés még a számított értékeknél is alacsonyabb 

lesz. 

3.5.2. ZAJKIBOCSÁTÁS - KÖZLEKEDÉSI 

A körforgalom közvetlen környezetében védendő objektumok nem találhatóak, attól a legközelebbi 

lakóépület ~240 méterre található. A védendő épület zajterhelési határértékek teljesülésének 

igazolása érdekében zajmérés elvégzésére került sor.  

A közúti közlekedéstől származó zajterhelést a 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet 3. sz. 

mellékletének 3.4 c) pontja szerinti szakaszos méréssel határoztuk meg.  

2018. január 22-én a körforgalomnál zajmérést végeztünk, melyről készített 1-006/2018.  tervszámú 

jegyzőkönyvet készítettünk, mely jelen dokumentáció 9. számú melléklet részétét képezi.  

A jegyzőkönyvben bemutatásra került mérési eredmények alapján az úthoz legközelebbi lakóháznál 

kialakuló hangnyomásszint határérték alatt marad. 

 Az élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel bemutatása 3.6.

3.6.1. TERMÉSZETFÖLDRAJZI JELLEMZÉS 

A tervezési terület az Északi-középhegység nagytájhoz, a Mátra-vidék középtájhoz és a Kelet-

Mátraalja kistájhoz tartozik.  

Potenciális vegetációja a lösztölgyes, löszpusztagyep, illetve egyéb erdőssztyepp növényzet 

lehetett. Jelenleg szinte teljesen átalakított táj, hiszen területén szántó- és szőlőterületek, települések 

és hatalmas kiterjedésű külszíni bányaterület található. A természetes növényzetet néhány 

mezsgyén, településekhez tartozó külterületi határszélen találunk nyomokban (Acer campestre, A. 

tataricum, Asparagus officinale, Ornithogalum pyramidale, Stipa tirsa, Ulmus minor). A telepített 

akác és spontán cserjésedő-bozótos területeken kívül nincs említhető növényzete.  

Az Abasár, Visonta, Domoszló vonaltól É-ra már a Mátra lejtői találhatók, ezeket alig művelik, 

csak néhány oldalban találhatók szőlő kultúrák. Ezektől jól elkülönülnek a szőlőművelésre 

alkalmatlan völgyecskék, horpák és horhosok, amelyek növényzete erdő, bokorerdő. A művelés 

alatt nem álló lejtők növényzete gyep, amely erőteljes bokrosodásnak, erdősödésnek indult. A 

magasabb területeket lombos erdő borítja, amelyből erőteljesen kiemelkednek a tűlevelű erdők 

sötétebb foltjai. 
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A tervezési területen szinte teljes egészében intenzív művelésű szántóföldi növénykultúrák 

találhatók, melyeket természetközeli élőhelyek csak nagyon elszórtan-főleg vízfolyások mentén-

tarkítanak. Erdők a területről teljesen eltűntek, főleg a települések közelében lévő domboldalakat 

erdősítettek. Ezek az erdősítések szinte kizárólag akáccal történtek. 

3.6.2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

§ Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004 

(X.8.) kormányrendelet módosításáról szól 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet  

§ Az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 

11/2010. (II. 4.) FVM rendelet  

§ Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészletekről szóló 14/2010. (V.11) KvVM rendelet  

§ 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 

3.6.3. A VIZSGÁLT TERÜLET TERMÉSZETVÉDELMI JELENTŐSÉGŰ TERÜLETEI 

A tervezési terület nem érint sem helyi, sem országos jelentőségű védett természeti területet. 

Nemzetközi, országos vagy helyi jelentőségű, terület nélkül védett vagy védelemre tervezett 

természeti érték a területen nem található. A Natura 2000 hálózat elemei a beruházás közvetlen 

vagy közvetett hatásterületén nem találhatóak. Az tervezési területtől délnyugatra lévő akácelegyes 

lösztölgyes maradványok részei a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterületének. A körforgalomtól 

délkeleti irányban kb. 300 m-re található a Kőlyuk-tető Természetvédelmi Terület. A 

természetvédelmi területet 1998-ban hozták létre annak érdekében, hogy a területen meglévő szőlő 

génbanki anyagokat és szőlő törzsültetvényeket megőrizzék. 
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A tervezési terület természetvédelmi érintettsége 
 

3.6.4. A VIZSGÁLT TERÜLET ÉLŐVILÁGA 

A vizsgált területen előforduló élőhelyek 

A körforgalom helyén korábban egy útkereszteződés volt, melynek szegélyében csak taposástűrő 

vegetáció, illetve kultúrgyep maradt fenn. A potenciális vegetáció a tervezési területen korábban a 

patak közelsége miatt gyertyános-tölgyes lehetett, ez azonban a város terjeszkedése miatt már 

nagyon régen megsemmisült. A körforgalom délkeleti szomszédságában egy idegen fafajokkal 

elegyes spontán erdősült folt található. A tervezési terület közelében természetvédelmi szempontból 

értékes élőhelyek nem fordulnak elő. 

 

• kultúrgyep 

A körforgalomhoz vezető utak részűje a tervezési területen mintegy 2-3 m szélességű. Az út menti 

1 m-es részt viszonylag gyakran kaszálják, míg a rézsű oldalát évente csak kétszer szárzúzzák. A 

szárzúzás során a ledarált fűtömeg a területen marad, ennek megfelelően a gyepben leginkább csak 
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az erős kompetítor évelő növények élnek meg. Az út töltésének oldalán lévő mezofil gyep 

állományalkotó füvei az Arrhenatherum elatius, a Poa pratensis, a Dactylis glomerata és a Festuca 

pratensis, míg az út szélén több helyen megjelenik a sótűrő Puccinellia distans. Kétszikűek közül 

az út szegélyében jellemző: Polygonum aviculare, Lotus corniculatus, Trifolium repens. A töltés 

oldalában leginkább a mezofil gyepek tágtűrésű kétszikű fajai (Centaurea pannonica, Galium 

album, Galium verum, Leontodon autumnalis, Trifolium pratense, Euphorbia esula), valamint 

gyomfajok (Rumex cristus, Rumex patientia, Daucus carota, Erigeron annuus) jelennek meg. Ebbe 

az élőhelytípusba sorolható a körforgalom közepének nyírt, homogén angolperjevetése is. 

• taposástűrő növényzet 

Az utak szélének gyakran taposott helyein, keskeny sávban alakult ki ez az élőhely, melynek 

növényzete többnyire letörpült lágyszárúakból áll. Fajaik jelentős részét a szomszédos mezsgye 

taposást tűrő növényei közül kapták, de előfordulnak itt az igazi taposott gyomtársulásban 

előforduló fajok is (Lolium perenne, Polygonum aviculare). Ezek magjainak csírázását a taposás 

segíti elő, így a többi növénnyel szemben előnyben vannak az útmenti termőhelyeken. Ez az 

élőhelytípus országosan nagyon gyakori, természetvédelmi szempontból kis jelentőségű, itteni 

állományukban védett fajok nem fordulnak elő. Az utak sózása miatt terjedőben vannak egyes 

szikeseken élő fajok: Puccinellia distans, Podospermum canum.  

• spontán erdősült terület 

A körforgalom délkeleti szomszédságában található egy döntően puhafákkal és idegenhonos 

fajokkal erdősült facsoport. Az élőhely cserjefajokban általában gazdag, gyepszintjét az eredeti 

élőhely generalistái adják. Az erdősödő területeken gyakori, hogy a területet a kökény (Prunus 

spinosa) és a veresgyűrű som (Cornus sanguinea) által alkotott sűrű cserjés áthatolhatatlanná teszi 

egész élőhelyet. A cserjésedő részeken több helyen idegonhonos fák is megtalálhatók (Acer 

negundo, Populus x canadensis, Fraxinus pennsylvania) 

A spontán cserjésedő területek természetvédelmi szempontból ritkán jeleznek kedvező állapotot, 

annál gyakoribb, hogy értékes gyepeket borítanak be, ahol a fenntartás, cserjeirtás csak nagy 

élőmunka ráfordítással valósítható meg. Általában a spontán erdősülések sem kedvezőek, mert 

többnyire régi jó természetességű területeken indulnak el a művelés változásának következtében. 

Jelen esetben a cserjésedés azonban rossz természetességű gyepeken, ruderáliákban következett be. 

A talaj tápanygban gazdag volta is hozzájárult a sűrű cserjések kialakulásához.  
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Jellemző fajok: Elymus repens, Solidago gigantea, Urtica dioica, Calamagrostis epigeios, 

Sambucus nigra, Galium aparine, Chrysanthemum vulgare,Prunus spinosa, Rosa canina agg., 

Rubus caesius, Cornus sanguinea, Acer negundo, Populus x canadensis, Fraxinus pennsylvania, 

Echinocystis lobata, Salix alba 

 

A hatásterületen előforduló védett növényfajok 

A hatásterület szinte teljes mértékben urbanizált, az ottani élőhelyek degradáltak, másodlagosak, 

bennük védett növényfaj nem fordul elő. 

 

A hatásterületen előforduló védett állatfajok 

Védett állatfaj a területen nem él. Az utak szegélyét táplálkozás céljából a mezei verebek és a búbos 

pacsirták gyakran felkeresik, de a tervezési területen egyik faj sem fészkel. 

3.6.5. FEJLESZTÉS KÖRNYEZETI HATÁSAI A VIZSGÁLT TERÜLET ÉLŐVILÁGÁRA 

Az eddigi károsodás mértéke maximális, hiszen a potenciális vegetáció a jelenlegi körforgalom 

területén a gyertyános-tölgyes, amelynek nyoma sem maradt. Ez a korábbi tájhasználatok (út, város 

terjeszkedése) miatt már évszázadokkal ezelőtt bekövetkezett. 

A tervezési terület természetes és természetközeli vegetációja az ipari létesítményekhez kötődő 

tevékenységek folyamán napjainkra teljesen megsemmisült, ott csak másodlagos, regenerálódó, 

rossz természetességű vegetációtípusok találhatók. A terület élőhelyei tehát már a tervezett 

beruházás előtt is jelentősen károsodtak. 

A körforgalom az ingatlan területén kívülre nem terjeszkedik, így nem lesz hatással a Nemzeti 

Ökológiai Hálózatra vagy Védett Természeti Területre, melyek attól jelentős távolságra vannak.   

3.6.6. AZ EDDIGI KÁROSODÁS MÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA. 

Az építkezés hatásai  már nem vizsgálhatók, mivel az 2017-ben befejeződött.  A körforgalom 

kialakítása egy rendkívül frekventált, forgalmas helyen történt, urbanizált környezetben. A városban 

élő, országosan elterjedt védett madárfajok alkalmazkodtak a nagymértékű forgalomhoz már 

korábban, így a tevékenység rájuk nézve nem volt negatív hatással. Pozitív hatás viszont 

feltételezhető, mivel az építkezés ideje alatt a területen forgalomkorlátozás volt, így az itt áthaladó 

autók sebességcsökkenése miatt a gépjárművek általi madárgázolások is csökkentek. 
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Mivel Natura 2000 terület 4 km belül nem található, így a Natura 2000 területek összesített 

érintettség vizsgálata nem szükséges. 

 

4. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 

 A rendkívüli esemény, illetve üzemzavar miatt a környezetbe került vagy 4.1.

kerülő szennyező anyagok, valamint hulladékok minőségének és 

mennyiségének meghatározása környezeti elemenként 

Kivitelezés 

A kivitelezés munkálatok ideje alatt a felszín alatti víz szennyeződése a havária események 

kivételével nem valószínűsíthető. Haváriás szennyezésnek minősül a gépek borulása, illetve 

kenőanyagok, üzemanyagok környezetbe jutása. A kivitelezési munkák befejeződtek, havária 

esemény nem következett be.  

Üzemelés 

Az üzemelés során havária események bekövetkezéséről akkor beszélünk, amikor az útpályán olyan 

nem várt környezeti kár, illetve környezetszennyezés történik, amely a főút kezelőjének 

erőforrásaival nem oldható meg.  

A főutakon előforduló leggyakoribb, a talaj és a felszín alatti víz elszennyezésével fenyegető 

vészhelyzet a veszélyes árut szállító gépjármű rakományának megsérülése, vagy a burkolatra, 

illetve pálya környezetébe kerülése.  

A szennyezőanyagok előre nem meghatározhatók. Hatása időben átmeneti. Havária esetén 

leggyakrabban olajszennyezésre számíthatunk, illetve a szállított anyagtól függően kerülhetnek 

szennyezőanyagok a talajba. A szennyezés az útpadkát, útpálya közvetlen környezetét érinti. A 

talajra vonatkozóan a közvetlen hatásterület általában nem lépi túl a kisajátítási határt, elsősorban a 

padka és az árok közötti területre korlátozódik.  

 A megelőzés és a környezetszennyezés elhárítása érdekében teendő 4.2.

intézkedések, haváriatervek, kárelhárítási tervek bemutatása 

Az esetleges havária eseményekre (olaj, vagy üzemanyag szivárgás, gépborulás stb.) való 

felkészülés a kárelhárítás általános eszközállományának (szivárgásmentes konténer, lapát, burkolt 
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területek esetében adszorbens anyag) készenlétben tartásával megoldható. A szennyezett terület 

gyors lehatárolásával, a szennyezett talaj kitermelésével a talajvízszennyezés kialakulásának 

veszélye biztonsággal elhárítható.  
 

5. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSEK, JAVASLATOK 

 A környezetre gyakorolt hatás értékelése, bemutatva a környezeti 5.1.

kockázatot is 

A vizsgált környezeti elemek esetében nem került feltárásra olyan környezeti hatás, amely 

beavatkozást, esetleg monitorozást megkívánna, ezért összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a 

kiegészítő vizsgálatokkal és a Környezeti Teljesítményértékelés környezetvédelmi hatósághoz való 

benyújtásával a projekt környezetvédelmi szempontból megfelelően előkészített volt, a problémák 

kezelése és a kockázatok csökkentése korrekten, körültekintően és a lehetséges mértékben 

megtörtént.  

 Amennyiben a tevékenységet új telepítési helyen valósították meg, akkor 5.2.

ismertetni kell a telepítés helyén az ökológiai viszonyokban és a tájban 

valószínűsíthető vagy bizonyítható változásokat, és az esetleges káros 

hatások ellensúlyozására bevezetett intézkedéseket 

A közkeledési csomópont korszerűsítése (körgforgalom építése) meglévő nyomvonalon valósult 

meg, így az ökológiai viszonoykban és a tájban negatív változásokat nem eredményez a 

tevékenység.    

 Kiemelten kell foglalkozni a környezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utaló 5.3.

jelenségekkel, és szükség esetén javaslatot kell tenni az érintett terület 

feltárására, az észlelő, megfigyelő rendszer kialakítására 

A vizsgált környezeti elemek esetében nem került feltárásra olyan környezeti hatás, amely 

beavatkozást, esetleg monitorozást megkívánná.  
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 Ismertetni kell a környezet védelmére tett konkrét intézkedéseket, a 5.4.

beavatkozás pontos helyszínét  

A tevékenység végzése folymamán nem szükséges  konkrét intézkedés megtétele a környezet 
védelmére.  

 

 


