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1. Előzmények 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság látja el a 23. sz. és 

25. sz. főutak Bátonyterenye – Ózd közötti 2x2 sávos fejlesztése (PST kód: K023.01; K025.04) 

építtetői feladatait. A teljes főúti útszakaszokat – a vonatkozó elrendeléseknek megfelelően és a 

szükséges források rendelkezésre állásának függvényében – időben és térben ütemezett 

előkészítéssel és kiépítéssel kívánja megvalósítani. 

A projekt, az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.197. pontjában „A 23-25. 

számú főutak Bátonyterenye-Ózd közötti szakaszok fejlesztése” megnevezéssel szerepel. 

A Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális 

beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 

15.) Korm. határozat 1. melléklet 34. pontjában „23-25. sz. főút Bátonyterenye-Kisterenye–Ózd 

(előkészítés és részbeni kivitelezés) Tanulmányterv, KHT” megnevezéssel, mint „költségvetési 

forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztési projekt” szerepel. 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: 

NIF Zrt.) által kiírt közbeszerzés útján, a Via Futura - Partner Konzorcium került megbízásra a 

„23. és 25 sz. főutak Bátonyterenye–Ózd közötti 2x2 sávos fejlesztésének 23 sz. főúti 

szakaszához (K023.01.) illetve 25 sz. főúti szakaszához (K025.04.) tartozó tanulmányterv, 

valamint Környezeti Hatástanulmány (KHT) és Natura 2000 hatásbecslés elkészítése, a 

környezetvédelmi engedély megszerzése” tárgyú tervezési munka elvégzésére. 

A 23. sz. főút (K023.01.) Bátonyterenye – Tarnalelesz közötti szakaszának tanulmánytervét a Via 

Futura Kft., míg a 25. sz. főút (K025.04.) Szentdomonkos – Ózd közötti szakaszának 

tanulmánytervét a Partner Kft. készítette el. 

A tervezett infrastrukturális fejlesztés célja, a Bátonyterenye és Ózd tengely környezetében 

fekvő települések között a meglévő nyomvonal felhasználásával a 23. és 25. főút külterületi 

szakaszainak 2x2 sávossá történő bővítése II. rendű főúti paraméterekkel, belterületen az 

átkelési szakasz felújítása mellett a lehetséges elkerülő szakaszok 2x1 sávos keresztmetszettel 

történő betervezése. A Bátonyterenye és Ózd közötti főúti összeköttetés fejlesztésével, a térség 

megközelíthetőségének hatékonyabbá tétele valósulhat meg.  

A Via Futura - Partner Konzorcium által, a tervezési munka vonatkozásában szükséges 

környezetvédelmi feladatok elvégzésére a VIBROCOMP Kft. került megbízásra. 

Jelen tervdokumentáció a „23. sz. és 25 sz. főutak Bátonyterenye–Ózd közötti 2x2 sávos 

fejlesztése" tárgyú környezeti hatástanulmányt foglalja magába. 

Környezeti hatástanulmány tárgya 

A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének 37 c) pontja (meglévő út négy- 

vagy több forgalmi sávúra bővítése a meglévő vagy módosított nyomvonalon, legalább 10 km 

hosszan egybefüggő beavatkozástól) alapján a 23. sz. főút Bátonyterenye és Tarnalelesz között, 

külterületi szakaszon tervezett szakaszok megvalósulása esetén a tervezett fejlesztés nem 

környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. 
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A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 87 a) pontja (országos közút 

építése) és b) pontja (országos közút fejlesztése 1 km hossztól) alapján, a 23. sz. főút 

Bátonyterenye és Tarnalelesz között, továbbá a 25. sz. főút Szentdomonkos és Ózd között fekvő 

belterületi szakaszok mentesítése, illetve elkerülése céljából tervezett szakaszok 

megvalósulása esetén a tervezett fejlesztés a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban 

hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. 

A 275/2004. (X. 8.) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekről Korm. rendelet alapján amennyiben a beruházás Natura 2000 területre akár 

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

hatását a Natura 2000 területre. 

Amennyiben a vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak jelentős hatása lehet, a 14. 

számú melléklet alapján hatásbecslést kell végezni. 

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

környezetvédelmi hatóság - előzetes vizsgálati eljárás nélkül - környezeti hatásvizsgálati eljárást 

folytat le, ha a környezethasználó olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú 

mellékletben szerepel. 

A 23. sz. és 25. sz. főutak Bátonyterenye – Ózd közötti 2x2 sávos fejlesztésének megvalósítása 

során jelentős környezeti hatást feltételezve, egylépcsős eljárás keretében készül a környezeti 

hatástanulmány, mely az Izra-völgy és Arlói-tó (HUBN200015) kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési terület vonatkozásában Natura 2000 hatásbecslést is tartalmaz. 

Jelen környezeti hatástanulmány a 70/2015 (III. 30.) Korm. rendelet 74. §-ával legutoljára 

módosított 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásai alapján készült. 

Környezeti hatástanulmány célja 

A környezeti hatástanulmány célja a tervezett infrastruktúrális fejlesztés megvalósulása esetén 

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

csökkentésére irányuló javaslatok megfogalmazása, a konfliktusszegény folyosó pontosítása. 

Fenti célok elérése érdekében a tanulmányban felmértük a vizsgált terület jelenlegi környezeti 

állapotát, környezeti viszonyait és folyamatait, valamint a rendelkezésünkre átadott tervek és 

dokumentumok alapján értékeltük a tervezett közúthálózati fejlesztés és kapcsolódó 

létesítményeinek kivitelezése illetve üzemelése kapcsán fellépő környezeti hatásokat, azok 

mértékét és következményeit. 

Az egyes környezeti elemek, rendszerek és hatótényezők jelenlegi, illetve távlati (beruházás 

utáni) állapotának vizsgálatával, a vizsgált terület lehatárolásával, a védekezés lehetséges 

módozataival szakterületenként külön-külön foglalkozunk, majd összefoglaló értékelésben 

összegezzük vizsgálati eredményeinket. 

2. A tervezett létesítmény főbb alapadatai 

Tervezési szakaszok 
Az útépítési tanulmányterv készítése során a 23. sz. főúti szakasz 9 tervezési szakaszra lett 
bontva. A települések átkelési szakaszai és a hozzá tartozó elkerülő utak számozás 
szempontjából a páratlan szakaszok, a települések közötti külterületi szakaszok a páros 
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számúak. A 2.2.1. táblázat mutatja be a tervezett szakaszokat jelölés, szelvényezés és forgalmi 
sáv kiosztás szempontjából. 

TELEPÜLÉS SZELVÉNY 
SZAKASZ 

NEVE 
SZAKASZ HELYE 

TERVEZETT KERESZTMETSZETI 
KIALAKÍTÁS (forgalmi sáv) 

Bátonyterenye 
0+000 - 2+428,96 1/0 Bátonyterenye Lakott terület 2X1 

0+000 - 2+129,07 1/1 Bátonyterenye elkerülő 2X1 

Bátonyterenye-
Nemti 

2+448,55 -5+590 2/1 
Bátonyterenye elkerülő-Nemti 

elkerülő közötti külterületi szakasz 
2x2 

Nemti 
5+590 -8+389 3/0 Nemti lakott terület 2x1 

0+000 -2+839,50 3/1 Nemti elkerülő 2x1 

Nemti-Nádújfalu 8+263,68-12+000  4/1 
Nemti elkerülő-Nádújfalu elkerülő 

közötti külterületi szakasz 
2x2 

Nádújfalu 
12+000 - 13+275 5/0 Nádújfalu lakott terület 2x1 

0+000 -1+162,14 5/1 Nádújfalu elkerülő 2x1 

Nádújfalu-
Pétervására 

13+926,91-
22+100 

6/1 
Nádújfalu elkerülő-Pétervására 

elkerülő közötti külterületi szakasz 
2x2 

Pétervására 
22+100 -24+418 7/0 Pétervására lakott terület 2x1 

0+000 - 3+811,63 7/1 Pétervására elkerülő 2x1 

Pétervására-
Bükkszenterzsébet 

24+466,38-
28+535 

8/1 
Pétervására elkerülő- 

Bükkszenterzsébet elkerülő közötti 
külterületi szakasz 

2x2 

Bükkszenterzsébet 
- Tarnalelesz -

(Szentdomonkos) 

28+535-32+270 9/0 
Bükkszenterzsébet-Tarnalelesz lakott 

terület 
2x1 

0+000 - 4+585 9/1 
Bükkszenterzsébet-Tarnalelesz 

elkerülő 
2x1 

2.2.1. táblázat: A 23. sz. főút Bátonyterenye és Tarnalelesz között tervezett fejlesztés bontása tervezési 
szakaszok szerint 

Az útépítési tanulmányterv készítése során a 25. sz. főúti szakasz 5 tervezési szakaszra lett 
bontva. A szakaszolásnál a tervezett megvalósítás ütemezhetősége is figyelembe lett véve. A 
szakaszokat a településnevek rövidítései jelölik. A 0. változatok a jelenlegi 
nyomvonalat/átkelési szakaszokat jelentik. A 2.2.2. táblázat mutatja be a tervezett szakaszokat 
jelölés, szelvényezés és forgalmi sáv kiosztás szempontjából. 

TELEPÜLÉS SZELVÉNY 
SZAKASZ 

NEVE 
SZAKASZ HELYE 

TERVEZETT 
KERESZTMETSZETI 

KIALAKÍTÁS (forgalmi sáv) 

Szentdomonkos 
44+396 – 47+549 Szd/0 Szentdomonkos átkelési szakasz 2X1 

0+000 – 3+000 Szd/1 Szentdomonkos elkerülő 2X1 

Szentdomonkos – 
Borsodnádasd 

közötti szerpentin 
0+000 – 5+791 Sze/1 

Szentdomonkos – Borsodnádasd 
közötti szerpentin korrekciós 

nyomvonal 
2X1+1 

Borsodnádasd 
54+314 – 56+976 Bn/0 Borsodnádasd átkelési szakasz 2x1 

0+000 2+722  Bn/1 Borsodnádasd elkerülő  2X1 

Járdánháza - Arló 
58+180 – 64+700 J-A/0 Járdánháza – Arló átkelési szakasz 2x1 

0+000 – 7+108  J-A/1 Járdánháza – Arló elkerülő 2x1 

Ózd 
64+700 – 72+631 Ozd/0 Ózd átkelési szakasz 2X1 

0+000 – 5+000 Ozd/1 Ózd elkerülő 2X1 

2.2.2. táblázat: A 25. sz. főút Szentdomonkos és Ózd között tervezett fejlesztés bontása tervezési 
szakaszok szerint 
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2.1.1. ábra: Meglévő közúthálózat – úttervezés során felülvizsgált főúti szakaszok (23 - piross, 25 - 
fekete) jelölésével (forrás: Via Futura Kft.- 2016.07.15.) 

A teljes főúti útszakaszokat – a vonatkozó elrendeléseknek megfelelően és a szükséges források 
rendelkezésre állásának függvényében – időben és térben ütemezett előkészítéssel és 
kiépítéssel kívánják megvalósítani. Az Útépítési Tanulmányterv kapcsán NIF Zrt. által 2016 
júliusában összehívott szakmai Tervzsűrin az ütemezett kiépítésre közös megegyezés szerint 
elfogadott javaslat született. Az ütemezett kiépítés időbeni megvalósítása az alábbi három 
ütem szerint került bontásra. 

I. ütem (Azonnal indítandó) 
 1/1 szakasz (Bátonyterenye elkerülő – 2x1 sáv, új útpálya), 
 3/1 szakasz (Nemti elkerülő – 2x1 sáv, új útpálya), 
 6/1 szakasz (Nádújfalu-Pétervására külterület – 2x2 sáv, új útpálya), 
 7/0 szakasz (Pétervására átkelés – 2x1 sáv, meglévő útpálya), 
 9/1 szakasz [Bükkszenterzsébet - Tarnalelesz elkerülő – 2x1 sáv, új útpálya], 
 Szd/1 szakasz (Szentdomonkos elkerülő – 2x1 sáv, új útpálya), 
 Sze/1 szakasz (Szentdomonkos - Borsodnádasd közötti szerpentin – 2x1+1 sáv, meglévő és 

új útpálya), 
 Bn/0 szakasz (Borsodnádasd átkelés – 2x1 sáv, meglévő útpálya), 
 J-A/1 szakasz (Járdánháza - Arló tehermentesítő – 2x1 sáv, új útpálya), 
 Ozd/1 szakasz (Ózd tehermentesítő – 2x1 sáv, meglévő és új útpálya). 

II. ütem (Rövid távon megvalósítandó) 
 2/1 szakasz (Bátonyterenye - Nemti külterület – 2x2 sáv, új útpálya), 
 4/1 szakasz (Nemti - Nádújfalu külterület – 2x2 sáv, új útpálya), 
 5/1 szakasz (Nádújfalu elkerülő – 2x1 sáv, új útpálya), 
 Ozd/0 szakasz (Ózd átkelés – 2x1 sáv, meglévő útpálya). 
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III. ütem (Hosszabb távon megvalósítandó) 
 1/0 szakasz (Bátonyterenye átkelés – 2x1 sáv, meglévő útpálya), 
 3/1 szakasz (Nemti átkelés – 2x1 sáv, meglévő útpálya), 
 5/0 szakasz (Nádújfalu átkelés – 2x1 sáv, meglévő útpálya), 
 7/1 szakasz (Pétervására elkerülő – 2x1 sáv, új útpálya), 
 8/1 szakasz [Pétervására - Bükkszenterzsébet külterület – 2x2 sáv, új útpálya], 
 9/0 szakasz [Bükkszenterzsébet - Tarnalelesz átkelés – 2x1 sáv, meglévő útpálya], 
 Szd/0 szakasz (Szentdomonkos átkelés – 2x1 sáv, meglévő útpálya), 
 Bn/1 szakasz (Borsodnádasd elkerülő – 2x1 sáv, új útpálya), 
 J-A/0 szakasz (Járdánháza - Arló átkelés – 2x1 sáv, meglévő útpálya). 

Az ütemezett kiépítés idő és tér szerinti bontásának egységes szemléltetését az alábbi táblázat 
tartalmazza. 

TELEPÜLÉS 
SZAKASZ 

NEVE 

MEGVALÓSÍTÁS IDŐBENI ÜTEMEZÉSE 

I. ütem 
(Azonnal indítandó) 

II. ütem 
(Rövid távon megvalósítandó) 

III. ütem 
(Hosszabb távon megvalósítandó) 

23. SZ. FŐÚTI SZAKASZ 

Bátonyterenye 
1/0 - - H 

1/1 A - - 

Bátonyterenye-
Nemti 

2/1 - R - 

Nemti 
3/0 - - H 

3/1 R - - 

Nemti-Nádújfalu 4/1 - R - 

Nádújfalu 
5/0 - - H 

5/1 - R - 

Nádújfalu-
Pétervására 

6/1 A - - 

Pétervására 
7/0 A - - 

7/1 - - H 

Pétervására-
Bükkszenterzsébet 

8/1 - - H 

Bükkszenterzsébet 
- Tarnalelesz -

(Szentdomonkos) 

9/0 - - H 

9/1 A - - 

25. SZ. FŐÚTI SZAKASZ 

Szentdomonkos 
Szd/0 - - H 

Szd/1 A - - 

Szentdomonkos – 
Borsodnádasd 

közötti szerpentin 
Sze/1 A - - 

Borsodnádasd 
Bn/0 A - - 

Bn/1 - - H 

Járdánháza - Arló 
J-A/0 - - H 

J-A/1 A - - 

Ózd 
Ozd/0 - R - 

Ozd/1 A - - 

2.2.3. táblázat: A 23. sz. és 25. sz. főutak fejlesztésének ütemezett kiépítése idő és tér szerinti bontásban 
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Az egyes tervezési szakaszok időben ütemezett kiépítése (I.-II.-III. ütem) az E.2. 
Környezetvédelmi helyszínrajzokon is külön jelölésre kerültek. 

Határszelvények 

23. sz. főút: 0+000 - 32+270 km sz. közötti szakasza (kezdőszelvény: 21 sz. főút Bátonyterenye-

Kisterenye; végszelvény: 25. sz. főút). 

25. sz. főút: 44+396 - 72+631 km sz. közötti szakasza (kezdőszelvény: 25 sz. főút -23. sz. főút 

csomópontja Szentdomonkos és Tarnalelesz települések határában; végszelvény: Ózd észak-

keleti határában lévő körforgalmú csomópont). 

A tervezési diszpozíció szerint a tervezési feladat települések között a meglévő nyomvonal 

felhasználásával a 25. sz. főút 2x2 sávossá történő bővítése II. rendű főúti paraméterekkel, 

belterületen az átkelési szakasz felújítása mellett a lehetséges elkerülő szakaszok 2x1 sávos 

keresztmetszettel történő betervezése is. A 25. sz. főúton a 2×2 sávos kialakítás az egybeépült 

települések, vagy a települések közötti meglehetősen rövid (max. 1000 m) hossz miatt nincs 

lehetőség. A Szentdomonkos és Borsodnádasd közötti külterületi szakaszon a rendkívül nehéz 

terepi körülmények miatt a meglévő nyomvonal jelentős korrigálása melletti kapaszkodósávok 

kiépítése tervezett. 

Csomópontok 

A tervezett 23. sz. főút nyomvonalán az alábbi táblázatban bemutatott csomópontok 
létesülnek. A csomópontok számozása a szakaszok számozásával összhangban van. 

Szám Szelvény Csomópont neve 
Keresztezett, 
csatlakozó út 

Csomópont típusa 

1/1 szakasz (2x1 sáv) 

1/1/1.A 0+000 
21. sz. főút csomópontja - 

Bátonyterenye 
21. sz. főút, földút 4 ágú turbó körforgalom 

1/1/2.B 0+880 Önkormányzati feltáró út Önkormányzati út 4 ágú körforgalom 

1/1/3. 2+129 
23. sz. főúti visszakötés csomópontja – 

Bátonyterenye kelet 
23. sz. főút, 2409. 

j. út 
4 ágú körforgalom 

1/1/KAP1. 1+906 
Jelenlegi 23. sz. főút és 2301. j. út 

csomópontja (Elkerülő út miatt 
szükséges átépítés) 

21. sz. főút 
A burkolati jelek újrafestése, 

a közlekedési táblák 
felülvizsgálata szükséges 

1/0/1. 1+906 2301. j. út csomópontja 2301. j. út 
A burkolati jelek újrafestése, 

a közlekedési táblák 
felülvizsgálata szükséges 

3/1 szakasz (2x1 sáv) 

3/1/1. 5+590 
23. sz. főúti elválási csomópont – 

Nemti  nyugat 
23. sz. főút, 24108 

j. út 
4 ágú körforgalom 

3/1/2. 2+839 
24109. j. és 24108. j. utak 

csomópontja – Nemti 
24109. j., 24108. 

j.  út, 
5 ágú körforgalom 

3/1/KAP1. 8+333 
jelenlegi 23. sz. főút és 24109. j. út 

csomópontja (Elkerülő út miatt 
szükséges átépítés) 

24109. j. út 
A burkolati jelek újrafestése, 

a közlekedési táblák 
felülvizsgálata szükséges 

3/0/1. 8+389 24109. j. út csomópontja 24109. j. út 
A burkolati jelek újrafestése, 

a közlekedési táblák 
felülvizsgálata szükséges 

5/1 szakasz (2x1 sáv) 

5/1/1. 0+000 
2303. j. út csomópontja- Nádújfalu 

- új bekötés létesül 
2303. j. út, földút 4 ágú körforgalom 

5/1/2.A 1+162 23. sz. főút visszakötés csomópontja 23 sz. főút 4 ágú körforgalom 

5/0/1. 12+529 2303. j. út csomópontja 2303. j. út 4 ágú körforgalom 

6/1 szakasz (2x1 sáv) 

6/1/1.A 16+029 2411.j. út csomópontja 2411.j. út 4 ágú körforgalom 

6/1/2F 17+668 Földút csatlakozás Mindkét oldalon Különszintű földútátvezetés + 
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Szám Szelvény Csomópont neve 
Keresztezett, 
csatlakozó út 

Csomópont típusa 

földút jobbra kis íves fordulások 

6/1/3.A 20+365 
23. sz. főúti csatlakozási csomópont – 

Ivád 
23. sz. főút, Petőfi 

Sándor utca 
4 ágú körforgalom 

6/1/KAP1.  Ivád,  buszforduló buszforduló 
A burkolati jelek újrafestése, 

a közlekedési táblák 
felülvizsgálata szükséges 

6/0/1.  Ivád, buszforduló buszforduló 
A burkolati jelek újrafestése, 

a közlekedési táblák 
felülvizsgálata szükséges 

7/1 szakasz (2x1 sáv) 

7/1/1. 22+100 
23. sz. főúti elválási csomópont – 

Pétervására  nyugat 
23. sz. főút 5 ágú körforgalom 

7/1/2.B 1+911 
24121.j. út csomópontja 

 
24121. j. út 4 ágú körforgalom 

7/1/3.B 2+604 
2412.j. út csomópontja 

 
2412. j. út 4 ágú körforgalom 

7/1/4. 3+811 
23. sz. főúti visszakötés csomópontja – 

Pétervására kelet 
23. sz. főút 5 ágú körforgalom 

7/1/KAP1. 23+338 24121 j., 2305 j. utak csomópontja 
24121j. út, 2305 j. 

út 
4 ágú körforgalom 

7/1/KAP2. 23+734 2412 j. út csomópontja 2412 j. út 
A burkolati jelek újrafestése, 

a közlekedési táblák 
felülvizsgálata szükséges 

7/0/1. 23+333 24121. j. út, 2305 j. utak csomópontja 24121. j. út 4 ágú körforgalom 

7/0/2. 23+734 2412. j. út csomópontja 2412. j. út 
A burkolati jelek újrafestése, 

a közlekedési táblák 
felülvizsgálata szükséges 

8/1 szakasz (2x2 sáv) 

8/1/1F 26+980 Földút átvezetés! 
Mindkét oldalon 

földút 
Különszintű földútátvezetés 

9/1 szakasz (2x1 sáv) 

9/1/1. 28+535 
23. sz. főúti elválási csomópont – 

Bükkszenterzsébet nyugat 
23. sz. főút, 4 ágú körforgalom 

9/1/2.B 1+607 Béke utca Béke utca 4 ágú körforgalom 

9/1/3.B 2+709 24124.j. út csomópontja 24124. j. út 4 ágú körforgalom 

9/1/KAP1. 31+338 23. sz. főút, 24124 j. út csomópontja 
23, sz. főút, 
24124. j. út 

A burkolati jelek újrafestése, 
a közlekedési táblák 

felülvizsgálata szükséges 

9/1/KAP2. 32+270 23. sz. főút, 25 sz. főút csomópontja 23., 25. sz. főút 
A burkolati jelek újrafestése, 

a közlekedési táblák 
felülvizsgálata szükséges 

9/0/1. 31+338 
23 sz. főút – Kossuth Lajos utca 

csomópontja 

23. sz. főút, 
Kossuth Lajos 

utca 

A burkolati jelek újrafestése, 
a közlekedési táblák 

felülvizsgálata szükséges 
(buszmegálló áthelyezése) 

2.2.7. táblázat: 23. sz. főút fejlesztésénél átépülő, illetve újonnan kiépülő csomópontok 

A tervezett 25. sz. főút nyomvonalán az alábbi táblázatban bemutatott csomópontok 
létesülnek. A csomópontok számozása a szakaszok számozásával összhangban van.  

Település Szakasz Szelvény Keresztezett, csatlakozó út Csomópont típusa 

Szentdomonkos Szd/1 
Szd.1/1/A 25. sz. főút körforgalom 

Szd.1/2/B települési bekötés (meglévő nyomvonal) Oszt.sávos 

Szerpentin Sze/1 Sze.1/1/A 25105. j. út Bekölce Oszt.sávos 

Borsodnádasd 

Bn/0 Bn.0/1/A 2507. j. ök. Út Csp. korszerűsítés 

Bn/1 

Bn.1/1/B települési bekötés (meglévő nyomvonal) Oszt.sávos 

Bn.1/2/A 2507. j. ök. Út körforgalom 

Bn.1/3/B települési bekötés (meglévő nyomvonal) Oszt.sávos 

Járdánháza-Arló J-A/1 J-A.1/1/B települési bekötés (meglévő nyomvonal) Oszt.sávos 
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Település Szakasz Szelvény Keresztezett, csatlakozó út Csomópont típusa 

J-A.1/2/B önkormányzati út Oszt.sávos 

J-A.1/3/A 25. sz. főút körforgalom 

J-A.1/4/A 23114.j.bekötő út körforgalom 

Ózd Ozd/1 
OZD.1/2/A Malom utca körforgalom R=14m 

OZD.1/3/A 2306. j . Ök. Út körforgalom R=18m 

2.2.8. táblázat: 25. sz. főút fejlesztésénél átépülő, illetve újonnan kiépülő csomópontok 

Műtárgyak 

Hídműtárgyak 

23. sz. főút fejlesztésénél vízfolyások műtárggyal történő keresztezése.  

Sorsz. Szakasz Km szelvény Vízfolyás 

1 
1/0 - Bátonyterenye átk. 

0+441 Tarján-patak 

2 2+137 Kazár-patak 

3 
1/1 - B.terenye elk. 

0+245 Zagyva 

4 0+703,2 Zagyva 

5 3/0 - Nemti átk. 6+518 Ilona-patak 

6 

3/1 - Nemti elkerülő 

0+135 Zagyva 

7 1+335 Ménkes patak 

8 2+795 Szuha-patak (Galya-patak) 

9 Bekötő út 0+065 Szuha-patak (Galya-patak) 

10 

4/1 - Nemti-Nádújfalu kült. 

8+550 Zagyva 

11 11+091 Zagyva 

12 12+390 Tószeri-patak 

13 
Nádújf. Bekötő út 

0+195 
Tószeri-patak 

14 5/0 - Nádújfalu átk. 12+555 Tószeri-patak 

15 
6/1 - Nádújfalu- Péterv. kült. 

16+018 Balla-patak 

16 19+688 Tó-patak 

17 

7/0 - Péterv. átk. 

23+607 Nagy-Tarna-patak 

18 24+048 időszakos vízfolyás 

19 24+228 Tarna-ág (Leleszi-patak) 

20 

7/1 - Péterv. elk. 

Ivádi bekötő út 0+045 Ivádi-patak 

21 1+087 Tó-patak 

22 2+083 Tó-patak 

23 2+283 Nagy-Tarna 

24 3+495 időszakos vízfolyás 

25 3+716 Tarna-ág (Leleszi-patak) 

26 8/1 - Péterv. -Bükkszente. Kült. 27+085 Kövesdi-Szurdok-patak 

27 
9/0 - Bükk.-Tarn._ Szt Dom. átk. 

29+189 Daracs-patak (Darázs-patak) 

28 31+442 Tarna-patak (Nagyvölgyi-patak) 

29 
9/1 - Bükk.-Tarn._ Szt Dom. elk. 

0+901 Daracs-patak (Darázs-patak) 

30 2+295 Tarna-ág (Leleszi-patak) 

2.2.9. táblázat: Híd-műtárggyal történő keresztezések a 23. sz. főút mentén tervezett szakaszokon 
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Sorsz. Szakasz Km szelvény Keresztezett akadály, műtárgy típus 

1 SZD0  45+073 Szentdomonkosi Domonkos-patak híd2 

2 SZD0 47+064  Szentdomonkosi időszakos vízfolyás híd2 

3 SZD 450 Bokor-patak 

4 SZD 1+579.03  (Göd-ér lápa)+földút 

5 Sze/1 1012 völgyhíd 

6  1343 völgyhíd 

7  4877 völgyhíd 

8  ~5500 patakhíd 

9 BN0 55+194 Borsodnádasdi Dobogó-árok-híd 

10 Bn/1 0+309.23 patakhíd 

11  796.98 földút 

12  ~1300 patakhíd 

13  ~1700 patakhíd 

14  ~2200 patakhíd 

15 JA0 58+627 Járdánházai Nagyvajácsi-patak-híd 

16 JA0 59+735  Járdánházai Cselény-patak-híd 

17 JA0 60+479  Járdánházai Gyepes-patak-híd 

18 JA0 61+893  Arlói 1. Hódos-patak-híd 

19 JA00 62+217  Arlói Csahó-völgyi-patak-híd 

20 JA0 62+679  Arlói Benéte-patak-híd 

21 J-A/1 ~1100 patakhíd 

22  ~2600 patakhíd 

23  ~4900 patakhíd 

24  ~5500 patakhíd 

25  ~5800 patakhíd 

26  ~7000 patakhíd 

27 OZD0 64+913  Ózdi Somsály-patak-híd 

28 OZD0 68+211 Ózdi Cipó-patak-híd 

29 OZD0 69+578  Ózdi 1. Ózd-patak-híd 

30 OZD0 70+681 Ózdi 1. Hangony-patak-híd 

31 OZD0 73+346  Ózdi Hajta-völgyi-patak-híd 

32 Ozd/1 4000 meglévő híd 

2.2.10. táblázat: Híd-műtárggyal történő keresztezések a 25. sz. főút mentén tervezett szakaszokon 

A beruházás megvalósításához szükséges létesítmények, kapcsolódó műveletek 

A 23. sz. és 25. sz. főút tervezése során az egyes szakaszok térségében elhelyezkedő hálózatok 
felderítése érdekében a területen található közművek tulajdonosaival illetve üzemeltetőivel 
történtek egyeztetések a Via Futura - Partner Konzorcium által. A megkeresett felek 
rendelkezésre bocsátották a tervezési területen elhelyezkedő létesítményeik adatait, 
nyilatkoztak érintettségük mértékéről és az esetleges érintettség következtében betartandó 
előírásaikról, illetve javaslataikról.  

3. Hatásfolyamatok és hatásterület bemutatása 

A hatásterület és a várható hatások bemutatásához érdemes a fejlesztést, beruházást olyan 
lépcsőkre, fázisokra bontani, melyekből a környezeti hatások elindulhatnak: így az építés és 
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üzemelés fázisában szükséges meghatározni a főbb hatásfolyamatokat (a felhagyás egy 
tervezett út esetén nem releváns). 

A hatásterületek közül az első meghatározó a területfoglalás, tehát maga a nyomvonal és a 
kísérő létesítmények, rávezető utak, csomópontok, csapadékvíz elvezetők  kialakítása.  

A főút területfoglalásaként értelmezzük az építkezés miatt ideiglenesen kialakítandó felvonulási 
terület, az esetlegesen feltárandó anyagnyerőhelyeket és a kialakítandó depóniákat is. Az 
anyagnyerőhelyek környezete a területfoglaláson kívül elsősorban a felszín alatti vizeket 
esetlegesen érő hatások miatt válik hatásterületté. Az építkezésből származó zaj- és 
légszennyezés hatásterülete a forgalom által érintett területen belül marad, kivéve a szállítás 
útvonalait. Utóbbiakról (felvonulási terület, anyagnyerőhelyek, depóniák, szállítási útvonalak) 
jelen munkafázisban még korai beszélni és az ezekből adódó hatásfolyamatok csak átmeneti 
jellegűek. 

Ehhez járul az út forgalmának légszennyezése és az ebből eredő esetleges talajszennyezés, 
illetve a forgalom zajkibocsátása, amely együttesen az utat övező max. 100 m szélességű sáv, 
figyelembe véve a vonatkozó hazai és nemzetközi tapasztalatokat. 

A hatásterület része az elfolyó csapadékvíz befogadójául szolgáló vízfolyásoknak a bevezetés 
pontjától mért kb. 100 méteres szakasza. 

Hasonló gondolatmenet alapján a hatásterület részét képezik mindazok a területek, amelyeken 
az út építése miatt valamilyen kényszerű tájhasználat módosulás várható. 

A hatásterület részét képeznék még elviekben a haváriás szennyezések (levegő, víz, talaj) által 
érintett területek, melyek azonban előzetesen nem határolhatók le. 

E szempontból csak a veszélyeztetett területek határolhatók le: nyomvonal közeli lakott 
területek, vízfolyások, illetve azok a természetszerű társulások, melyek közvetlenül az út 
mentén találhatók. 

Közvetlen hatásterület 

Közvetlen hatásterület a 314/2005 (XII.25) Korm. rendelet 7. Melléklete szerint "az egyes 
hatótényezőkhöz hozzárendelhető területek, amelyek lehetnek 

 a földbe, vízbe, levegőbe való egyes anyag-, vagy energia-kibocsátások terjedési 
területei az érintett környezeti elemben, 

 a föld, víz, élővilág, épített környezet közvetlen igénybevételének területei.” 

Talaj 

A közvetlen hatásterület alatt, a talaj vonatkozásában a nyomvonal szakaszok, valamint a 
megközelítő és bekötő utak teljes építési területét értjük, beleértve a csapadékvíz elvezető 
árkokat, a felvonulási és depónia területeket és az esetlegesen kialakítandó 
anyagnyerőhelyeket. Ezen a területen belül érheti közvetlen hatás a talajt az építés 
stádiumában, és ezen a területen belül érheti közvetlen szennyezés havária esetén.  

A környezetszennyező hatáson kívül meg kell említeni az útpálya és a kapcsolódó járulékos 
létesítmények által okozott termőföld kivonását és felszínroncsolást, valamint az építési 
munkálatokkal kapcsolatos terület igénybevételt (anyagnyerőhelyek, deponálóhelyek területe). 

A kivitelezés során rendszeresen nagy tömegű munkagépek mozgásával, ennek következtében 
kedvezőtlen mértékű talajtömörödéssel kell számolni. A munkák befejezését követően, de a 
munkaterület átadását megelőzően el kell végezni az érintett területek rekultivációját, a talaj 
fellazításával, korábbi állapotának helyreállításával. 



            

14 

 

A beruházás és kapcsolódó létesítményei által kivont területen érheti szennyezés a földtani 
közeget az üzemelés időszakában. A szennyezés történhet közvetlenül, illetve közvetetten a 
felszín alatti víz közvetítésével.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a létesítés, és az üzemeltetés időszaka alatt ne lépjen 
fel a környező mezőgazdasági területek további művelhetőségét, az eredményes gazdálkodást 
akadályozó tényező. 

Víz 

A felszíni vizek esetében a közvetlen hatásterületet a közúti forgalom emissziói és a havária 
helyzetek határozzák meg, a nyomvonal és a járulékos létesítmények mentén kialakított 
csapadékvíz elvezető rendszeren. Ezen a területen a lefolyó csapadékvizekkel bemosódó felszíni 
szennyezések hatásai érvényesülhetnek. A felszíni vizeket érintő hatásterület a nyomvonal és a 
járulékos létesítmények mentén kialakított csapadékelvezető árokig, valamint a befogadó 
vízfolyások felvízi oldalán kb. 25-50 m-ig, alvízi oldalán nagyjából 100 m-ig terjedhet. A 
hatásterületet befolyásolja a víz áramlási iránya, a vízhozama, a szennyezőanyag fajtája stb., így 
minden esetleges terhelésnél más-más hatásterület adódhat (azonban a jelenlegi állapotokhoz 
képest a nyomvonal kiépítésének hatására nem várható érdemi változás). 

A felszín alatti vizek tekintetében közvetlen hatásterület nehezen és csak modellezéssel 
jelölhető ki (talaj, mint közvetítő közeg, befolyásoló hatása). A beruházás körültekintő tervezése 
és kivitelezése esetén a felszín alatti vizek szennyezése nem várható, ezért nem szükséges a 
hatásterület lehatárolása. 

A vonalszakasz és a kapcsolódó járulékos létesítmények (padka és árok) területein, azaz a 
kisajátítási területen belül, a földtani adottságtól függő vízellátási viszonyok (beszivárgás) 
változnak meg, amelyek közvetett hatásként a felszín alatti víz utánpótlódásában 
eredményeznek módosulást. Ez a hatás azonban a vonalas létesítmény esetében minimális, 
nem, vagy alig érzékelhető. 

Kiemelt figyelemmel kell lenni a vízbázisok védőövezetein (belső, külső, hidrogeológiai A, B), a 
szennyeződésre fokozottan (és kiemelten) érzékeny területeken a felszín alatti vizek 
vízminőségi és mennyiségi állapotára. 

Levegő 

Az útépítés légszennyezéssel (főként porszennyezéssel) terhelt területei elsősorban az építési és 
felvonulási területek és ezek közvetlen, kb. 20 – 50 m-es környezete. 

Az üzemelés alatt a levegőszennyezettség hatásterületét a járműforgalom nagyságából, 
összetételéből adódó károsanyag-kibocsátás és a terjedési törvényszerűségek alapján lehet 
becsülni. 

Jelen körülmények között a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §. 14. a) pontja szerinti 
hatásterület lehatárolás: 

- a): a 23-25. sz. főutak tervezési szakaszain az egyórás légszennyezettségi határérték 10%-ánál 

nagyobb (NO2: 10 g/m3, PM10: 5 g/m3) feltétel az úttól 10 m-es távolságon belül teljesül.  

- b): pontja szerinti lehatárolásnak megfelelően a tervezési terület alaplégszennyezettsége NO2 

komponensre nézve ~21 g/m3.  A terhelhetőség így 79 g/m3 (ennek a 20 %-a 15,8 g/m3), 
amely szintén az úttól 10 m-es távolságon belül teljesül.  
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- c): pont alapján számított értékek a 23-25. sz. főutak egyes vizsgált szakaszai esetében 0,11 – 

0,34 g/m3 között változnak, amely alapján a hatásterület 25 m-es távolságon kívül határolható 
le. 

Hatásterületek távolsága a tervezett útszakaszok esetében: 

TELEPÜLÉS / ÚTSZAKASZ (SZELVÉNY) Hatásterület távolság (m) 

Bátonyterenye 1/1 (0+000 - 2+129,07) 185,1 - 222 

Bátonyterenye-Nemti 2/1 (2+448,55 -5+590) 213 - 249,5 

Nemti 3/1 (0+000 -2+839,50) 221,6 - 267,9 

Nemti-Nádújfalu 4/1 (8+263,68-12+000) 197,5 - 296,8 

Nádújfalu 5/1 (0+000 -1+162,14) 177,1 - 264,6 

Nádújfalu-Ivád 6/1 (13+926,91 - 20+100) 212,6 - 235,2 

Ivád-Pétervására 6/1 (20+100 - 22+100) 226,5 - 265,7 

Pétervására 7/1 (0+000 - 3+811,63) 194,8 - 369,4 

Pétervására-
Bükkszenterzsébet 

8/1 (24+466,38 - 28+535) 233,6 - 307,2 

Bükkszenterzsébet - 
Tarnalelesz -

(Szentdomonkos) 

9/1 (0+000 - 4+585) 209,9 - 308,9 

Szentdomonkos Szd/1 (0+000 - 3+000) 209,9 - 308,9 

Szentdomonkos  
Borsodnádasd közötti 

szerpentin 

Sze/1 (0+000 - 5+791) 174,4 - 389,6 

Borsodnádasd Bn/1 (0+000 - 2+722) 202,7 - 268,6 

Járdánháza J-A/1 (0+000 - 3+500)  201,3 - 323,4 

Arló J-A/1 (3+500 - 7+108)  228 - 253,1 

Arló - Ózd Ozd/1 (0+000 - 1+500) 186,3 - 265 

Ózd Ozd/1 (1+500 - 5+000) 174,4 - 294,1 

A számítások alapján a NO2 levegőterhelési szintje alapján megállapítható hatásterület a 
nyomvonal mentén a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 29. §. (1) bekezdésében meghatározott 
25 méteres védőtávolságon kívül határolható le. 

Közvetlen hatásterület az építkezés során közvetlenül igénybevett terület, és a tervezett út 
nyomvonala melletti terület. 

A közúti veszélyes anyag szállítása során bekövetkező havária események hatásterületének 
határára vonatkozóan azzal a becsléssel lehet élni, hogy az jellemzően 300-1000 m közötti. 

A hatásterület alakzatára jellemző az ovális alakzat – szélirányú terjedés esetén, jelentős 
domborzati akadályt nem feltételezve. 

Élővilágvédelem 

A projekt keretében 2x2 sávos út épül, a lakott területeken, illetve a településeket elkerülő 
szakaszokon 2x1 sávos szakaszokkal kiegészítve. A pályatest megépülése mellett kiegészítő 
létesítmények, így csomópontok, hidak, különszintű átvezetések csatlakoznak.  

A közvetlen hatásterületnek a ténylegesen igénybevett, az építési munkálatokkal érintett 
területet tekintjük. Ezek figyelembevételével a közvetlen hatásterületet a kisajátítási terület 
sávjában határoztuk meg.  
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Tájvédelem 

Tájvédelmi szempontból a közvetlen hatásterület megegyezik a tervezett nyomvonal által 
közvetlen igénybevétellel érintett területtel (út koronaszélesség, csomóponti ágak, töltés-
bevágás), valamint a kapcsolódó létesítmények, tervezett műtárgyak területi igénybevételével, 
továbbá a létesítés következtében művelési ág váltással érintett területrészekkel és azon 
tájrészletekkel, melyekről nyíló látvány, tájkép előterében (nézőponttól mért 300 méter) 
szemmel jól érzékelhető minőségi változás várható (pl. látvány eltakarása vagy feltárása). 

Zaj 

A közvetlen zajvédelmi hatásterületet jelző zajgörbék, amelyeket a 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet 6. § (1) a) bekezdésének értelmében lakóterületek esetében éjszakára a 23. sz. főút és 
a 25. sz. főút esetében a tervezett nyomvonalakkal közel párhuzamosan futnak (lásd. 
Környezetvédelmi hatásterületek helyszínrajzon, ill. a Zajvédelmi melléklet ábrákon). 

A közvetlen zajvédelmi hatásterületet az 4.8.13. fejezet 4.8.13.2. táblázatának ún. 
„hatásterületi távolság” adatai mutatják be. 

Közvetett hatásterület  

A fent említett rendelet szerint "A közvetett hatások területei a közvetlen hatások területein 
bekövetkező környezeti állapotváltozások miatt tovább terjedő hatásfolyamatok terjedési 
területe, amelyeket valamely hatásfolyamat érint.” 

A közvetett hatásterület a talaj és a felszín alatti vizek esetében összefonódik. A két környezeti 
elem szennyezése esetén a közvetett hatásterületet a létesítmény és a hozzá köthető közúti 
forgalom emissziói, valamint a havária helyzetek határozzák meg. Hatásterülete nehezen 
becsülhető, kiterjedése a földtani közeg minőségétől, a szennyező anyagtól, annak 
tulajdonságaitól, s kijutott mennyiségétől, valamint a szennyezés óta eltelt időtől függ és a 
néhány centimétertől akár több száz méterig változhat. 

A közvetett hatásterületen a lefolyó csapadékvizekkel bemosódó felszíni szennyezések hatásai 
érvényesülhetnek.  

A felszíni vizek közvetett hatásterülete a vízfolyás beruházás által érintett vízgyűjtőterületére, 
az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv érintett alegységeire (Zagyva, Tarna, Sajó a Bódvával), 
illetve a felszíni lefolyási viszonyokban okozott változással érintett területekre terjed ki. 

A hatásfolyamatok és hatótényezők talajra és vizekre kifejtett hatásait a 6. Víz Keretirányelv 
vizsgálat című fejezetben ismertetjük bővebben. 

Levegőszennyezés esetén közvetett hatásterületnek forgalmi szempontból azok az utak és 
csomópontok tekinthetőek, amelyeknél a forgalomszámlálás és adat-meghatározás 
hibahatáránál – plusz-mínusz 5-7 % - nagyobb forgalomváltozást okoz a tervezett fejlesztés. 
Részletesebb megközelítésben: azok az utak és csomópontok tekinthetők közvetetten 
levegőtisztaság védelmi szempontból hatásterületieknek, amelyeknél 20 %-ot meghaladó 
forgalomváltozást okoz a tervezett létesítmény. Tárgyi, mintegy 20 %-os változás 
eredményezhet ugyanis kimutatható levegőterhelés változást, ezért jogszabályi előírások 
hiányában ezzel a lehatárolási jellemzővel határozható meg objektíven a kapcsolód 
úthálózatokra vonatkozó levegővédelmi ún. közvetett hatásterület. 

A vonatkozó forgalmi adatokat jelenleg, referencia és távlati állapotra nézve a Forgalmi 
melléklet tartalmazza. 

Az alábbi útszakaszok tekinthetők közvetett hatásterületi útszakaszoknak:  
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A távlati állapotban 20%-ot meghaladó mértékű forgalom csökkenés a referencia állapothoz 
képest: 

- 23 sz. út: 

 Bátonyterenye belterület  

 Nemti belterület  

 Nádújfalu belterület 

 Pétervására belterület 

 Pétervására – Bükkszenterzsébet 

 Tarnalelesz belterület 
- 25 sz. út: 

 Borsodnádasd belterület 

 Járdánháza belterület 

 Arló belterület 

 Ózd belterület 
- 2303-as út Mátraterenye és Mátraszele között 
- 2306-os út Zabar és Domaháza között 
- 2506-os út Mónosbéltől délre 
- 2506-os út Bélapátfalva és Szilvásvárad között 
- 2507-es út Borsodnádasd és Balaton között 
- 2507-es út Mikófalva és a 2506-os út között 
- 2508-as út Bükkmogyorósd és Szilvásvárad között 
- 2510-es út Bekölce és Egercsehi között 
- 25127-es út Dédestapolcsány és Tardona között 

A távlati állapotban 20%-ot meghaladó mértékű forgalomnövekedés a referencia állapothoz 
képest csak egy szakaszon, a 2414-es út Egerbocs és Bátor közötti szakaszán várható. 

Élővilágvédelmi szempontból a közvetett hatásterület lehatárolása a különböző élőhelyek és 
fajok tekintetében eltérő nagyságú területeket jelenthet. 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 kiterjedtebb. A különböző fajokra egyes hatások eltérő módon hatnak. A zavarásra 
érzékenyebb fajok esetében már maga az emberi jelenlét is jelentősebb hatást gyakorolhat, míg 
más fajoknál a zaj-, fény-, vagy éppen a gépkocsiforgalom jelenthetnek veszélyforrást. 

Ennek figyelembevételével a közvetett hatásterületet a közvetlen hatásterület, azaz a 
kisajátítási terület szélétől számított további 100-100 m-es szélességben határoztuk meg. 

Tájvédelmi szempontból közvetett hatásterületnek tekinthető mindaz a terület, ahonnan a 
tervezett nyomvonal kapcsolódó létesítményeivel együtt még látható lesz. A láthatóság 
érvényesülése a tengerszint feletti magasságtól, a lejtők hajlásától, hosszától, a hegy-völgy 
formációk jellegétől, ill. az út vízszintes és függőleges nyomvonalvezetésétől függ. A 
láthatóságot, az át-, a ki- és a rálátást a geomorfológiai adottságok mellett a felszíni borítottság, 
a területhasználati mód és a beépítettség mértéke határozza meg. A függőleges 
nyomvonalvezetésnél figyelembe kell venni, hogy például a jellemzően síkvidéki környezetben 
kialakított 1-3 m magas rézsű akár 500 m távolságból is látható a tájban. Azon szakaszokon, 
ahol a töltésrézsű nem éri el az 1 m magasságot, vagy bevágásban vezet az út, kisebb távolságú 
a láthatósági terület, ahol pedig meghaladja, ott nagyobb. 
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Többek között a zajvédelmi szempontú vizsgálatok elvégzéséhez 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 a tervezett útkiépítések közvetve 
hatást gyakorolnak. 

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 a megközelítő utak ún. közvetett 
zajhatásterületi lehatárolása (az összes vizsgált kapcsolódó úthálózati elem közül) az alábbi 
utakat foglalja magába: 

Zajterhelés csökkenéssel érintett közvetett hatásterületek: 

 23. sz. főút jelenlegi nyomvonala Bátonyterenye belterületén 

 23. sz. főút Nemti belterület 

 23. sz. főútNádújfalu belterület 

 23. sz. főút Pétervására belterület 

 23. sz. főút Tarnalelesz belterület 

 25. sz. főút Borsdonádasd belterület 

 25. sz. főút Járdánháza belterület 

 25. sz. főút Arló belterület 

 25. sz. főút Ózd belterület 

 2507. j. ök. út Borsodnádasd és Balaton között 

Zajterhelés növekedéssel érintett közvetett hatásterületek: 

 2414. j. ök. út Egerbocs és Bátor között 

Rezgésvédelmi hatásterület 

A rezgésvédelmi hatásterület minden esetben közel az út nyomvonalához, a zajvédelmi 
hatásterületen belül határolható le. 

Építési szállítás zajvédelmi hatásterülete 

Az építési szállítás zajvédelmi hatásterülete az anyagnyerő és aszfaltkeverő telepekig tart. Ilyen 
anyagnyerőhelyek a nyomvonal környezetében Bátonyterenye II. – agyag, Ózd III. – homok és 
Szuha I. – agyag (részletesen lásd. 5.1.1. táblázatban), míg releváns aszfaltkeverőtelepek 
Egerbakta és Salgótarján külterületén találhatóak. Fenti helyekről a szállítás a tervezési 
területet a 23. és 25. sz. főutakon tudja megközelíteni. 

Tárgyi megközelítő utak mentén a szállítási és fuvarozási tevékenység nem okoz 3 dB-nél 
nagyobb mértékű járulékos zajterhelés változást. 
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4. Várható környezeti állapotváltozás ismertetése 

4.1. Talaj, felszín alatti víz és felszíni víz védelme 

A hatástanulmány készítése során vizsgáltuk: 

Földvédelmi szempontból: 

 a tágabb térség domborzati, földtani viszonyait, 

 a tervezési terület talajtípusait, 

 eróziónak kitett területek előfordulását: földtani veszélyforrás, vízerózió, 

 a működő és felhagyott bányatelkek, valamint a felhasználható másodlagos 
nyersanyag lelőhelyek elhelyezkedését a tervezési területen. 

Felszín alatti vizek esetében: 

  a felszín alatti vizek elhelyezkedését, 

 a sekély víztestek mennyiségi és minőségi állapotát az Országos Vízgyűjtő-
gazdálkodási terv alapján, 

 a tervezési terület érzékenységi besorolását, 

 a tervezési területen és környezetében található vízbázisokat. 

Felszíni vizek esetében: 

 a vízrajzi adottságokat a nyomvonal mentén, 

 a terület fő vízfolyásait, 

 a vizek minőségét, 

 a keresztezett vízfolyásokat, 

 az út vízelvezetési megoldásait. 

A tervezett tevékenység hatásainak vizsgálata során az alábbiakat tanulmányoztuk: 

 a kivitelezés és az üzemelés földtani közegre, felszín alatti, felszíni vizekre való 
hatását, 

 a kedvezőtlen hatások mértékét, a szükséges intézkedéseket a közvetlen és 
közvetett hatásterületen, 

 pályára hulló csapadékvíz elvezetés módját. 

Talaj és földtani közeg 

A tervezési terület talajtani, földtani jellemzése  

A tervezési terület 6 kistájt (Mátralába, Upponyi-hegység, Zagyva-völgy, Tarna-völgy, Ózd-
Egercsehi-medence, Pétervásári-dombság) érintve Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyék területén belül helyezkedik el.  
 
Általánosságban véve a nyomvonal a párhuzamos patakvölgyek peremén, ill. helyenként azokat 
keresztezve halad. A tervezett elkerülő szakaszok a patakvölgyeket kevésbé tudják elkerülni a 
terep morfológiai adottságai miatt. 
 
A nyomvonal és 5 kilométeres körzetében számos, döntően szénbánya helyezkedik el, melyek 
közül a kivitelezéshez az agyag, bentonit és homok anyagnyerő helyek ásványi anyaga 
használható fel gazdaságosan. A felsorolt bányatelkek egyikén sem vezetnek keresztül a 
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nyomvonal szakaszai. A felhasználható, nyomvonal közeli másodlagos ipari nyersanyagok: 
pernye, kohósalak, bányameddő, építési-bontási hulladékok. 
 

Talajok tekintetében legnagyobb arányban agyagbemosódásos barna erdőtalajok fordulnak elő. 
A tervezési szakasz elején (Bátonyterenye-Nemti-Mátraterenye) Ramann-féle barna erdőtalajok 
és réti önéstalajok, Pétervására és Tipászó között, illetve Ózdtól északra köves és földes 
kopárok, valamint Ózdtól ÉK-re fiatal nyers öntéstalajok találhatóak. Az előzetes geotechnikai 
szakvélemény alapján a tervezési szakaszon a feltárt termett rétegösszlet kötött talajai 
fagyveszélyesek, ill. érzékenyek. 
 
A három megye Településrendezési Tervei alapján Nógrád megyében, Mátraterenyénél kiváló 
termőhelyi adottságú szántóterület övezetén vezet át a nyomvonal. 
A nyomvonal Nógrád megyében földtani veszélyforrás területének, valamint vízeróziónak kitett 
terület övezetén vezet keresztül. A nyomvonal teljes egészében földtani veszélyforrás 
területének övezetén vezet keresztül Heves megyében. A teljes Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
szakasz földtani veszélyforrás területének, valamint vízeróziónak kitett terület övezetén vezet 
keresztül. 
 

Felszín alatti vizek 

Az érintett kistájak döntően felszín alatti vizekben szegények, összefüggő talajvíztükör 
jelentkezése csak a patakvölgyekben várható kb. 4-6 m mélységben. Pétervására térségében a 
talajvíztükör 2-4 m között húzódik 

Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a tervezési terület 3 alegységen helyezkedik el: 
Zagyva, Tarna és Sajó a Bódvával.  

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 
szóló 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet módosításáról szóló 7/2005. (III.1.) KvVM rendelet 
alapján az érintett települések közül csak Pétervására kiemelten és fokozottan érzékeny, míg a 
többi település érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület. 

A nyomvonal 7.0, 7.1 és 8.1 elnevezésű szakaszai, valamint a 8.1 szakasz kezdetén tervezett 
bekötő út érinti a Pétervásárai vízbázis hidrogeológiai B védőterületét. 

Bátonyterenyénél a Káposztási vízműtelep elnevezésű vízbázis védőterülete mentén vezet a 
nyomvonal (1.1 Bátonyterenye elkerülő út), valamint a Bátonyterenyénél Maconkát és 
Kisterenyét összekötő, tervezett bekötő út keresztezi a vízbázis hidrogeológiai A és B 
védőterületét. 

Építés hatásai 

A kivitelezési időszak negatív hatásait az út és kapcsolódó létesítményeinek területfoglalása, a 
földmunkák nagyságrendje, a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny területek és vízbázisok 
érintettsége és az anyagnyerőhelyek felhasználása jelentik. 

A tervezett elkerülő és külterületi szakaszok szinte teljes hosszban külterületen, vagyis jelenleg 
művelés alatt álló területen vezetnek keresztül. Az érintett területen döntően szántó, illetve 
erdőművelési ágú területek igénybevétele várható. 

Az út nyomvonala által igénybe vett mezőgazdasági területek, valamint a felvonulási útvonalak, 
raktározási, deponálási területek végleges és időleges művelés alóli kivonásához a területileg 
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illetékes földhivataltól kell engedélyt kérni. A későbbi engedélyezési eljárásba az illetékes 
MGSZH növény és talajvédelmi igazgatóságokat be kell vonni. 
Ezeken a helyeken a felső humuszréteget le kell termelni és a készítendő humuszgazdálkodási 
terv alapján szelektáltan ideiglenes depóniákban kell tárolni, majd a tervezett töltés és 
vízelvezető árok burkolására lehet felhasználni. A humuszterítés után minél előbb füvesíteni 
kell, így elkerülhető az erózió. 

Az útépítés során a talaj tömörödik, a termőréteg letermelésre kerül, termőterületek kerülnek 
művelésből kivonásra. A talaj tömörödés mértékét a munkaterület kiterjedésének 
csökkentésével lehet minimalizálni, amit a szükséges mértékűnél szélesebb letaposást 
kerülésével, valamint a munkagépek minél rövidebb idejű terhelő hatásával és 
munkaszervezéssel lehet elérni.  

A munkát végző gépek ideiglenes telephelyét lehetőleg a gyengébb talajminőségű területeken 
kell kialakítani, és a munkák befejezése után ezeket a területeket is rekultiválni kell.  

A talajerózió hatásaival mindenképpen számolni kell a tervezés során, mivel a tervezési terület 
földtani veszélyforrás területének övezetén vezet át. Az erózióvédelem érdekében szükséges a 
rézsűk állékonyságának biztosítása (növénytelepítés, horgonyzás, pergés elleni háló, lőtt beton). 

Az élénk domborzati viszonyok között nagy mélységű bevágások, valamint magas támfalak 
kialakítása szükséges, amelyek nagy terület és földmunkaigényt jelentenek. A bevágások 
állékonyságának biztosításához, illetve a rézsűk erózióvédelme érdekében a szükséges védelmi 
intézkedéseket biztosítani kell. A mélyebb bevágások esetében a lefolyó csapadékvíz, valamint 
az esetlegesen szivárgó felszín alatti víz is állékonysági problémát jelenthet, ezért a bevágásokat 
övárokkal kell védeni és a vizek átfolyását csőátereszekkel biztosítani kell.  

A vizsgált nyomvonal 7.0, 7.1 és 8.1 szakaszai érintik a Pétervására Városi Vízmű vízbázis 
Hidrogeológiai „B” védőidomát, valamint a Bátonyretenyénél tervezett bekötő út keresztezi a 
Káposztási vízműtelep hidrogeológiai „A” és „B” védőterületét. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. 
rendelet előírásai alapján szikkasztani tilos, a csapadékvizet a védőterületről ki kell vezetni. 
Amennyiben a védőterületen mégis párologtató medence betervezésére kerülne sor, úgy a 
medencét vízzáróan burkoltan vagy pedig geomembrán szigeteléssel ellátva kell kiépíteni. A 
hidrogeológiai védőterületre tervezett műszaki megoldásokat a későbbi tervfázisokban az 
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatósággal jóvá kell hagyatni. 

A pétervásárai vízbázis esetében az útszakaszok, amennyiben vízzáróan burkolt csapadékvíz-
elvezető rendszerrel kerülne kiépítésre, korlátozás nélkül megépíthetők. Bátonyterenyénél, 
amennyiben szintén vízzáróan burkolt csapadékvíz-elvezető rendszerrel kerül kiépítésre a 
bekötő út, szintén korlátozás nélkül megépíthető. 

A kivitelezés során kiemelt figyelemmel kell lenni a felszín alatti vizek vízminőségi és mennyiségi 
védelmére. 

A tervezési területen az előzetes geotechnikai vizsgálatok alapján magasabb talajvízszint csak a 
patakvölgyekben várható, de ezeken a szakaszokon a tervezett nyomvonal jellemzően töltésben 
halad. Azokon a területeken, ahol mélyen húzódik a felszín alatti víz, a munkagödrök 
víztelenítésére vélhetően nem lesz szükség, az alaptestek szárazon megépíthetőek. A 
magsabban elhelyezkedő talajvíztükör (0-4 m) esetében a víztelenítést vákuum-kutas vízszint 
süllyesztéssel lehet megoldani. A felszín alatti vízszint süllyesztése csak az építés idejére 
korlátozódik, és az építkezés befejezését követően a vízszint visszaáll az eredeti szintjére.  
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A beruházáshoz kapcsolódva várhatóan közműkiváltások is megvalósulnak. Talajvédelmi 
szempontból légvezeték és földkábel kiváltása többlet területfoglalással, földmunkával jár. A 
beavatkozásnak a vezeték nyomvonalában van közvetlen hatása a talaj szerkezetére.  

A beruházáshoz kapcsolódó esetleges távvezeték kiváltás esetén az oszlopok alapozása 
módosíthatja talajvíztükör térbeli helyzetét, azonban az oszlopok pontszerűnek tekinthetők és 
az általuk kifejtett hatás minimális.  

Amennyiben az építkezés során, üzemzavar vagy baleset következtében a talajra 
kőolajszármazék vagy egyéb, környezetet károsító anyag kerül, akkor a szennyezett talajt az 
illetékes környezetvédelmi hatóság azonnali értesítése mellett a területről el kell távolítani és 
minősítés után engedélyezett hulladékkezelő telepre kell szállítani. 

A létesítmény üzemelésének és üzemeltetésének hatásai 

Üzemelés során a talaj és a felszín alatti víz szennyeződését elsősorban a légszennyező anyagok 
bemosódásából érheti szennyezés. A légszennyező anyagok diffúz jelleggel csapódnak ki, a 
koncentrációjuk felhígul és ezért az út melletti területeken nem fejtenek ki jelentős hatást.   

Az üzemelés során a szennyezés nagysága elsősorban a haváriák, üzemanyag-szállító kamionok, 
tehergépkocsik balesetével kapcsolatban lehet számottevő.  

Az üzemeltetés során a téli síkosság-mentesítés szintén szennyezheti beszivárgás útján a talajt, 
illetve a felszín alatti vizeket. Amennyiben a kiszórt sómennyiség koncentráltan felhalmozódik, 
azon a területen a talaj szikesedését idézheti elő, valamint rossz vízvezetésű talajokon a 
növényzet károsodását okozhatja. A víztelenítési megoldások hivatottak biztosítani, hogy minél 
kevesebb só tudjon pangó vízi körülmények között felhalmozódni és a lemosódó vizek 
biztonságosan elvezetésre kerüljenek. Fokozottan érzékeny területeken a sóhatás a terület 
élővilágára potenciális veszélyforrást jelent. Ennek kockázatát jelentős mértékben csökkenti, 
hogy e károsító hatás viszonylag rövid ideig, jellemzően az út tengelyétől számított 10-15 m-es 
sávon belül jelentkezik, az út szélétől távolodva csökkenő koncentrációban.  

Üzemelés során a földkábelek talajra gyakorolt közvetlen hatása a vezeték körüli talajrétegek 
körülbelül 0,5 m-es területére terjed ki, amin belül a vezeték esetleg befolyásolhatja a 
talajviszonyokat (a talaj nedvességtartalmát és hőmérsékletét), azonban ez a hatás elenyésző 
mértékű. 

A távvezeték karbantartása során a munkagépek kenőanyag és hidraulika olaj elfolyásából 
származó szennyezés, illetve a vezetéktartó oszlopok festése során a talajra kerülő festékek 
beszivárgása megfelelő munkaszervezéssel, kitűnő állapotú munkagépek és eszközök 
alkalmazásával minimálisra csökkenthető. Összességében tehát az üzemelés során a talaj 
szennyeződésével a távvezeték esetében nem kell számolni. 

Szükséges védelmi intézkedések 

Az építéskor keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése a 225/2015. (VII.7.) Korm. rendelet 3-4.§ 
alapján valósulhat meg. A képződő hulladék és veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításáról a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 
rendelkezik. Amennyiben az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, a gyűjtőtér 
burkolatát olyan anyagból kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges 
kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll. Ha a veszélyes hulladék 
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csapadékvízzel érintkezik, az útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz 
elvezetését, valamint - szükség esetén - az ezek tárolására szolgáló rendszert. 

A földmunkagépek üzemanyag-tárolóit és veszélyes hulladék üzemi gyűjtőjét szennyeződésre 
nem érzékeny fedőréteg és feláramlással jellemezhető felszín alatti vízrezsim környezetében 
kell elhelyezni. Új létesítmény esetén, vízbázis belső, külső és hidrogeológiai A védőövezetén 
nem jelölhető ki, még ideiglenesen sem ilyen tároló.  

Az engedélyezési terv munkarészeként humuszgazdálkodási terv készítése szükséges, mely 
alapján a termőtalajt szelektáltan (talajtípus szerint) le kell termelni és ideiglenes depóniában 
tárolni, majd az út menti bevágások, illetve úttöltés-rézsűk füvesítéséhez a termőtalajt fel kell 
használni. 
Az építés időszakában a kialakítandó pályatest mellett nagy tömegű munkagépek haladnak el, 
melyek kedvezőtlen mértékű talajtömörödést idéznek elő. Ezért az építési munkálatok 
befejeztével az érintett mezőgazdasági területek rekultivációját (talajlazítás) meg kell tenni. 

A tervezett építéshez csak jogerős és érvényes hatósági engedély alapján kitermelt ásványi 
nyersanyag (kő, kavics, homok, agyag, vagy ezek bármilyen arányú keveréke) használható fel. 
Az anyagnyerőhelyek kiválasztásánál a szállítási távolságok csökkentése érdekében előnyben 
kell részesíteni az építési területhez közelebb esőket, ügyelve, hogy a szállítási útvonalak minél 
kevesebb mezőgazdasági művelés alatt álló területet vegyenek igénybe. 

Havária esetben biztosítani kell a szennyező anyag továbbterjedésének megakadályozását az 
illetékes környezetvédelmi hatóság értesítése mellett. A kezelőnek erre megfelelő készenléti 
szervezettel, és anyagokkal fel kell készülnie. 

A pályatesten összegyűlő csapadékvizek elvezetéséhez vízjogi engedélyezési terv készítése 
szükséges. 

A pályaszerkezet teherbírásának növelésére, a fagyveszélyes talajok és felszívódó kapilláris vizek 
ellen a pályaszerkezet alá finomszemcsés, homokos kavics védőréteget kell építeni 

A töltéses szakaszokon a tervezett talpárkok magasságait úgy kell kialakítani, hogy a homokos 
kavics fagyvédő réteg az árokfenék fölött minimum 20 cm-rel feljebb víztelenedjen ki. 

Felszíni víz 

A tervezéssel érintett terület három megye, Nógrád-, Heves- és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék 
területét és három Vízgyűjtő-gazdálkodási alegység, Zagyva-, Tarna- és Sajó a Bódvával alegység 
területét érinti. A tervezési terület környezetében lévő nagyobb vízfolyások Tarján-patak, 
Zagyva, Tarna-patak, Leleszi-patak és Hódos-patak. 

Nógrád megye jelentősebb vízfolyásainak kezelői a Közép – Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és a 
települések önkormányzatai. Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található jelentősebb 
vízfolyások kezelői az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, valamint a települések 
önkormányzatai. 

A nyomvonal környezetében Nemti, Nádújfalu, Pétervására, Bükkszenterzsébet, Tipászó, 
Borsodnádasd, Járdánháza, Arló és Ózd térségében lehet számítani villámárvizek kialakulására. 

A tervezett nyomvonal szakaszai számos vízfolyást, csatornát is kereszteznek. A keresztezett 
vízfolyások befogadói a környező területekről érkező és a tervezett útra hulló 
csapadékvizeknek. 
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A vizsgált területen nagyvízi meder övezet nem található. A tervezési területen, illetve 
környezetében belvíz, mint olyan nincs.  

Építés hatásai 

A felszíni vizek állapotát befolyásoló hatásokat az építési és üzemelési időszakban egyaránt 
elsősorban az új útszakasz vízelvezetésének módja és hatékonysága szabja meg. 

A vízfolyásokat érintő kivitelezési munkákat kisvízi időszakban kell végezni, a megfelelő 
kezelőkkel és szakfelügyeletekkel való egyeztetések után. 

A víztelenítés tervezése során arra kell törekedni, hogy terep természetes lefolyási viszonyait 
a lehető legkisebb mértékben zavarjuk meg. A nyomvonal mellett minél hosszabb szakaszon 
lejtéssel rendelkező talpárkokat kell kialakítani, amelyek a területen keresztezett 
vízfolyásokba beköthetők. Az útárkok bekötése során a környezetvédelmi előírásokat be kell 
tartani, az élővízfolyásban, csatornákban vízminőség romlás nem idézhető elő. Ennek 
érdekében a vízbevezetések előtt hordalékfogó vagy ülepítő- szűrőmező kialakítása 
szükséges, melynek hosszesése kicsi, így az természetes hordalékfogóként szolgál. 

A vizek szabad áramlását, átjárhatóságát biztosítani kell a mederben a kivitelezés és az 
üzemelés során egyaránt, a vízfolyások kapcsán tervezett beavatkozások, és műtárgyak 
kiépítése során erre figyelemmel kell lenni. 

A vízfolyás keresztezések egy része meglévő műtárgy átépítésével, másik részük új műtárgy 
kiépítésével valósul meg, ezért a keresztezések kapcsán jelentős mederkorrekciókra nem 
minden esetben kell számítani.  

A korrekció az áramlás állapotát nem befolyásolhatja jelentősen. Megfelelő méretű 
csőáteresz alkalmazása esetén a mederállapotban, vízmozgásokban jelentős változás nem 
várható.  A vízfolyás keresztezések és mederkorrekciók kiépítése kisvízi időszakban 
végzendők, a munkák megkezdése előtt a kezelőkkel egyeztetni kell. A keresztezések helyén 
a vízfolyások medrét a csatlakozás előtt és után 10-10 m hosszon burkolni szükséges, illetve 
a kimosódás ellen a mederfenéken 10-10 m hosszon kőszórás építése szükséges. A 
vízfolyásba való csatlakozást a mértékadó vízszint felett kell kialakítani, vagy a 
csatlakozáshoz csappantyús átereszt kell építeni. 

A létesítményeknek a vízháztartási mérleg elemei közül az evapotranspirációra és a felszíni 
vizek beszivárgására lesz hatásuk. A burkolt felületeknek köszönhetően megnő a területi 
párolgás, viszont ugyanitt csökken a felszíni beszivárgás, így a mérleg is egyensúlyban marad. 
A létesítményeknek a vízháztartásra érzékelhető hatása nem lesz. 

A nyomvonal szakaszok helyenként egyes vízfolyásokkal párhuzamosan haladnak, ezáltal 
ezek a szakaszok nem képeznek akadályt a vízgyűjtő területre nézve. A terület domborzatát 
tekintve több kisebb vízgyűjtő található, amelyeket a tervezett nyomvonal kis mértékben 
keresztez és a felszíni lefolyási viszonyok várhatóan csak kis mértékben fognak módosulni.  

A felszíni lefolyási viszonyokat befolyásolhatja az erdőirtás, illetve a nagymértékű 
erdőtelepítés. A beruházás során jelentősebb erdőterületek igénybevétele Nádújfalu, Ivád, 
Szentdomonkos és Borsodnádasd települések környezetében várható.  

A tervezett nyomvonal szakaszok erősen tagolt dombvidéken haladnak végig, ebből adódóan 
a tervezendő útárkok, átereszek és egyéb vízépítési műtárgyak méretezésénél a felszíni 
hozzáfolyásból adódó csapadékkal is számolni kell. Ehhez adódik hozzá a villámárvizek 
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kialakulásának veszélye, melyek figyelembe vétele a tervezés, méretezés során szintén 
javasolt.  

Magas töltés esetén meg kell akadályozni, hogy a töltéslábat közvetlenül ne áztassa 
talpárokba pangó víz vagy szikkasztóárokba szikkadó víz. A nagy mélységű bevágásokat a 
lemosódó csapadékvíz erodáló hatásától övárok kialakításával kell védeni.  

Légvezeték kiváltásával (építés) kapcsolatos tevékenységek vízhasználatot nem igényelnek. A 
lefektetett gázvezetéket nyomáspróbának kell alávetni az üzembe helyezést megelőzően, 
amihez a vizet a vezetékes ivóvízhálózatról vagy a tűzivízhálózatról kell venni. A használt víz a 
kibocsátása előtt tisztításra kell, hogy kerüljön. Az így leengedett víz minőségének meg kell 
felelnie a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásainak. 

Üzemelés hatásai 

A felszíni vizek állapotát befolyásoló hatásokat az üzemelési időszakban elsősorban az új 
útszakasz vízelvezetésének módja és hatékonysága szabja meg.  

Az üzemelés alatt elsősorban közvetett módon (felszín alatti víz közvetítésével) érheti 
szennyezés a felszíni vízfolyásokat. A téli sózás kedvezőtlen hatása csak rövid ideig és kis 
mértékben érvényesülhet a befogadókban a hóolvadáskor keletkező víz hígító hatása 
következtében. 

Közvetlen szennyezés havária esetekben érheti a vízfolyásokat, melyet elsősorban 
kárelhárítás keretében lehet lokalizálni és megszüntetni. A hatás nagysága függ a vízfolyás 
vízhozamától, a meder állapotától és nem utolsó sorban a vízfolyás medrének 
esésviszonyaitól. Az út üzeme során előfordulható haváriás szennyezések közül 
legkedvezőtlenebb hatása a vízfolyások vízminőségére és nem utolsó sorban élővilágára a 
szénhidrogén származékoknak lehet. A haváriák bekövetkezésének valószínűsége, és az hogy 
pont vízfolyások környezetében történik, azonban kicsi. 

Keresztező műtárgyak esetében a műtárgy által okozott visszaduzzasztás nem haladhatja 
meg a 12 cm-t. A sebességnövekmény minimalizálása érdekében maximum 10%-os 
sebességnövekmény alakulhat ki átereszeknél és hidaknál, amennyiben a meder állapotára 
nincs jelentős befolyással.  

Vizsgáltuk a nyomvonal szakaszok üzemelése során, 2031. évre számított forgalmakból 
eredő összes alifás szénhidrogén szennyeződés várható mértékét és megállapítottuk, hogy 
csupán a nyomvonal bátonyterenyei elkerülő szakaszán várható a 28/2004. (XII. 25.) KvVM 
rendelet szerinti minimális szennyezési határérték (3 mg/l) túllépése, ezért szükséges a 
befogadó vízfolyások előtt víztisztító műtárgy építése vagy természetes szűrőmező 
kialakítása a határértéket várhatóan meghaladó szakaszokra vonatkozóan. A 28/2004. (XII. 
25.) KvVM rendelet előírásait kell betartani a vízfolyásokba beengedhető vizek minőségére 
vonatkozóan. 

Az építés, üzemelés, üzemeltetés hatásai gondosan végzett munkával és odafigyeléssel, a 
havária esetek kivételével, elkerülhetőek. 

Tervezett vízelvezetés 

Vízvédelmi szempontból külön intézkedést igénylő szakaszok: 

A hidrogeológiai védőterületen átvezető nyomvonal szakaszok (1.1, 7.0, 7.1, 8.1 szakaszok 
érintett részei) mentén vízzáróan burkolt árkot kell kiépíteni, a védőterületen szikkasztani 
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tilos, a csapadékvizet a védőterületről ki kell vezetni. Amennyiben a védőterületen mégis 
párologtató medence betervezésére kerülne sor, úgy a medencét vízzáróan burkoltan vagy 
pedig geomembrán szigeteléssel ellátva kell kiépíteni. A hidrogeológiai védőterületre 
tervezett műszaki megoldásokat a későbbi tervfázisokban az Észak-magyarországi Vízügyi 
Igazgatósággal jóvá kell hagyatni. 
A nyomvonal Pétervására közigazgatási határán belül kiemelten érzékeny területen vezet 
keresztül. Ezeken a területeken burkolt vízelvezető árok vagy megfelelően (agyagpaplannal, 
vagy geomembránnal) szigetelt árok kiépítésére van szükség.  

Burkolat felszíni víztelenítése: 

1. Ahol a tervezett főút egyenesben fekszik, tetőszelvényes kialakítású, 3‰ < I < 10‰ közötti 
hosszesésű és H <3,0 m töltésmagasságú, ott az útpályára lehullott csapadékvizet 
lepelszerűen elterítve kell elvezetni a padka és rézsűfelületen át a kétoldali talpárokba.  

2. Ahol a tervezett főút egyenesben fekszik, tetőszelvényes kialakítású és a hosszesése I ≥ 
10‰ vagy 3‰ < I < 10‰ közötti és H ≥ 3,0 m töltésmagasságú ott, az útpályára lehullott 
csapadékvíz a burkolatszélek mentén vízvezető szegélyek kiépítésével kerül elvezetésre. A 
vízelvezető szegély ~50 m-ként kiosztott rézsűsurrantókon át víztelenedik a tervezett 
árkokba. Az árkokat a surrantóknál ellenlapolt energiatörővel kell ellátni és a surrantók előtt 
és után 2-2 m hosszon burkolni szükséges a kimosódás ellen. 

3. Ahol a tervezett főút túlemelt ívben fekszik, 3‰ < I < 10‰ közötti hosszesésű és H <3,0 m 
töltésmagasságú, a túlemelt burkolatról lepelszerűen lefolyó csapadékvíz filmszerűen kerül 
elvezetésre a padka- és a rézsűfelületen át a mélyoldali talpárokba.  

4. Ahol a tervezett főút túlemelt ívben fekszik, a hosszesése I ≥ 10‰ vagy 3‰ < I < 10‰ 
közötti és H ≥ 3,0 m töltésmagasságú, a túlemelt burkolatról lepelszerűen lefolyó vizeket a 
mélyvonali burkolatszél melletti vízvezető szegély kiépítésével kerül elvezetésre a ~50 m-
ként kiosztott rézsüsurrantókon át a tervezett árokba. A vízvezető szegélyt szélesített 
burkolaton kell kialakítani, mivel a teljes burkolatról egy oldalra folyik a csapadék. A 
surrantók becsatlakozásánál a talpárkot ellenlapolt energiatörővel kell ellátni és a surrantók 
előtt és után 2-2 m hosszon burkolni szükséges a kimosódás ellen.  

Azokon a szakaszokon ahol a főút I  3‰ hosszesésű és H <3,0 m töltésmagasságú, ott 
vízvezető szegélyt építeni nem szabad. Ebben az esetben a rézsű és a padka védelmére, 
túlemelt ív esetén a mélyoldali, egyenesnél mindkét oldali padka és rézsűfelületre fokozott 
biológiai rézsűvédelem építendő. 

5. Ahol a tervezett út egyenesben fekszik tetőszelvényes kialakítású, I < 10‰ hosszesésű, H 
<3,0 m a bevágási mélység és a bevágás árokkal nyitott, ott az útpályára lehullott 
csapadékvizet lepelszerűen elterítve kell elvezetni a padka és rézsűfelületen a kétoldali 
árokba. A helyigény csökkentésére bevágási burkolt folyókát terveztünk. Arra való 
tekintettel, hogy ahol a bevágás hossza meghaladja a 200 m-t, ott a bevágási burkolt folyókát 
be kell csatornázni. 

6. Ahol a tervezett út egyenesben vagy túlemelt ívben fekszik és H ≥ 3,0 m a bevágási 
mélység ott hosszeséstől függetlenül a pálya mindkét oldalára bevágási burkolt folyóka épül. 
Az útpályára lehullott csapadékvizet lepelszerűen elterítve kell elvezetni a padkán át a 
kétoldali bevágási burkolt folyókába. Túlemelt ív esetén, ha a bevágás hossza meghaladja a 
200 m-t akkor a mély oldali bevágási burkolt folyóka alá csatorna építendő 50 m-ként 
kiosztott tisztítóaknákkal, a túlemelt oldali bevágási folyókát max. 200 m-ként víznyelőkkel 
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és keresztcsatornákkal a tervezett csapadékcsatorna tisztítóaknáiba kell vízteleníteni. 
Tetőszelvény esetén, ha a bevágás hossza meghaladja a 200 m-t akkor az egyik oldali burkolt 
bevágási folyóka alá csatorna építendő 50 m-ként kiosztott tisztítóaknákkal, a másik oldali 
bevágási folyókát 50 m-ként víznyelőkkel és keresztcsatornákkal a tervezett 
csapadékcsatorna tisztítóaknáiba kell vízteleníteni. 

7. Szabvány szerint, ahol az útszakasz túlemelt ívben fekszik, I < 10‰ hosszesésű és H <3,0 m 
a bevágási mélység ott az ív belső oldalán a bevágás árokkal történő kinyitása javasolt. Az ív 
külső oldalán földvápa vagy folyóka kialakítása szükséges. A túlemelt burkolatról lehullott 
csapadékvíz filmszerűen kerül elvezetésre a padka- és a rézsűfelületen a talpárokba. A 
helyigény csökkentésére bevágási burkolt folyókát terveztünk. Arra való tekintettel, hogy 
ahol a bevágás hossza meghaladja a 200 m-t, ott a bevágási burkolt folyókát be kell 
csatornázni. 

Azokon a szakaszokon ahol a töltés magassága kisebb, mint 3 m, a rézsű hajlása 1:2,5. 
Azokon a szakaszokon ahol a töltés magassága 3-6 m, ott a rézsű hajlása 1:2 (4 m 
magasságban 2 m széles pótpadkával). Azokon a szakaszokon ahol a töltés magassága 
nagyobb, mint 6 m ott a rézsű hajlása 1:1,5 és 4 m-ként 2 m széles pótpadkát kell építeni. 

Azokon a szakaszokon ahol a bevágás mélysége kisebb, mint 5 m, a rézsű hajlása 1:2,5. 
Azokon a szakaszokon ahol a bevágás mélysége nagyobb, mint 5 m ott a bevágási rézsű 1:2 
hajlású, azzal a kiegészítéssel, hogy 4 m-ként 3 m széles pótpadkát kell építeni.  

Pályaszerkezet víztelenítése: 

A pályaszerkezeti rétegek alá paplanszerű szemcsés fagyvédő réteg elhelyezése tervezett, a 
burkolatszerkezeti rétegekben szivárgó vizek elvezetésére. A fagyvédő réteget a bevágásos 
szakaszokon a bevágási burkolt árok alatti szivárgótesthez kell csatlakoztatni. A fagyvédő 
réteget töltéses szakaszon a rézsű felületre kell kivezetni. A fagyvédő védőréteg biztonságos 
kivíztelenedése érdekében a tervezett árkok magasságát úgy kell kialakítani, hogy a 
paplanszerű fagyvédő réteg rézsűre való csatlakozása és az árokfenék között minimum 
20 cm legyen. 

A fagyvédő réteg biztonságosabb víztelenítésére és a hosszirányú vízmozgás, illetve a víz 
feldúsulásának megakadályozására keresztszivárgókat kell elhelyezni a hossz-szelvényi 
mélypontokba, csomópontok, útcsatlakozások előtt, továbbá min. 300 m-ként. A 
keresztszivárgók kivezetése töltéses szakaszon a rézsűre tervezett. 

A belterületi, átkelési szakaszokon vízépítési beavatkozások tervezettek: 

Bátonyterenye átkelési szakasz (1.0): csapadékcsatornák építése azokon a szakaszokon, ahol 
vízelvezető rendszer nem fellelhető, valamint a meglévő csapadékcsatornák tisztítása 
tervezett.  
Nemti átkelési szakasz (3.0): A Határ utca, Honvéd utca, Szabadság utca felől érkező 
csapadék elvezetésének érdekében a 23. sz. főút érintett szakaszának burkolása és 
keresztező áteresz átépítése (6+093 km sz.). A Kossuth utcában szakaszon burkolt árok és 
csapadékcsatorna építése. A Táncsics út és a templom felől érkező csapadékvíz 
elvezetéséhez burkolt árok átépítése mellett, a Táncsics út becsatlakozó szakaszán is burkolt 
árkot kell építeni energiatörő fogakkal. Továbbá még legalább 3 nagyméretű rácsos folyóka 
beépítése javasolt a becsatlakozás előtt. A 23. sz. főút jobb oldalára zárt csapadékcsatorna 
építése tervezett. Mindezek mellett a meglévő nyílt és zárt rendszer tisztítása és átépítése 
tervezett. 
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Mátraterenye - Nádújfalu átkelési szakasz (5.0): az árokszakasz tisztítása tervezett. 
Ivád: nyílt árok átépítése és befedése 60 m hosszon tervezett.  
Pétervására átkelési szakasz (7.0): a csapadékcsatorna és a burkolt árok átépítése tervezett.  
Bükkszenterzsébet (9.0): vízelvezetés megoldása a 23. sz. főút mentén a vizsgált szakaszon. 
Tarnalelesz (9.0): beavatkozások tervezettek. 
Szentdomonkos (9.0): a Nagy-völgyi-patak mederkotrása 300 m hosszon és a település 
vízelvezető rendszerének felülvizsgálata. 

A 25. sz. főút mentén a meglévő főút által keresztezett medreket minden esetben 50-50 m 
hosszon ki kell tisztítani, a megrongálódott, hiányzó mederburkolatot javítani, illetve pótolni 
szükséges.  
A meglévő átereszek nyílásmérete, hossza és állapota legtöbb esetben építési beavatkozást 
igényel.  Javasolt, hogy a felújítás során az átereszek a jelenleg érvényben lévő 
szabványoknak megfelelően kerüljenek átépítésre. A főutak alatt építhető legkisebb 
csőáteresz átmérője 1,00 m. Az átereszek előtt és után 5-5 m hosszon a medret 
mederburkolattal kell biztosítani. Az átereszek előfejeit minden esetben rézsűbe simulóan 
kell kialakítani. 
A Szentdomonkos átkelési szakasz vízelvezetése nyílt árkokkal megoldott. Az út felújítása 
során a nyílt rendszer jellemzően továbbra is megmaradhat, azonban a vízelvezető rendszert 
fel kell újítani. Azokon a rövidebb szakaszokon, ahol a nyílt árok nem fér el, csatorna építése 
válik szükségessé. 
A 25 sz. főút vízelvezetése Borsodnádasd, Járdánháza, Arló és Ózd átkelési szakaszain nyílt 
árkokkal, valamint néhány szakaszon zárt csapadékcsatornával megoldott, ugyanakkor 
állapotuk leromlott, így nem mindenütt látják el feladatukat. Az útcsatlakozások, 
kapubejárók alatt az árok átereszekkel van átvezetve. Az árkok az úttal párhuzamosan 
haladó Hódos-patak vízgyűjtőjéhez tartoznak. Az út felújítása során javasolt a főút átkelési 
szakaszán zárt vízelvezető rendszer kiépítése, a beépítési szélesség korlátai miatt. 

Bekötő utak vízelvezetése: 

A tervezett bekötő utak közül Pétervásáránál a 8/1 Pétervására-Bükkszenterzsébet közötti 
külterületi szakasz kezdőszelvényénél tervezett bekötő út érinti a Pétervására városi vízmű 
vízbázis hidrogeológiai B védőterületét. Ezen a védőterületen egyéb út korlátozás nélkül 
kiépíthető. 
Bátonyterenyénél a Káposztási vízműtelep elnevezésű vízbázis hidrogeológiai A és B 
védőterületét érinti a tervezett bekötő út. Ezen a szakaszon be kell tartani a vízbázis 
védőövezeten történő vízelvezetésre (tilos szikkasztani, ezért burkolt vagy szigetelt árok, 
tározó építhető) vonatkozó előírásokat.  
A többi bekötő útnál vízvédelmi szempontból korlátozással nem kell számolni a vízelvezetés 
során. 

 A további tervfázisokhoz szükséges részletes geodéziai felmérések során a nyomvonal 
szakaszokhoz és bekötő utakhoz tervezett csapadékvíz elvezetés pontosítandó! 

4.2. Levegőtisztaság-védelem 

A hatástanulmány készítése során vizsgáltuk: 

 a területre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásokat, 

 a levegőminőségi hatásterületet, és a tervezési terület alapállapotát 
levegőminőségi szempontból 
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o meteorológiai és klimatikus viszonyokat 
o háttérszennyezettséget és zónabesorolást 
o tervezési terület alap légszennyezettségét 
o a jelenlegi állapot levegőminőségi viszonyait  

A tervezett tevékenység hatásainak vizsgálata során az alábbiakat tanulmányoztuk: 

 az építkezés alatti levegőszennyezést, 

 az üzemelés alatti levegőszennyezést 

 a levegőszennyezést havária esetén, 

 a monitoring-rendszer szükségességét. 

Zónabesorolás, alap légszennyezettség 

A tervezési terület a légszennyezettségi agglomeráción belül a 8. Sajó Völgye, továbbá a 10. 
Az ország többi területe zónacsoportba tartozik. 

A tágabb térségre jellemző levegőminőségi értékeket az Országos Légszennyezettségi 
Mérőhálózat Salgótarjánban és Kazincbarcikán működő automata mérőállomások, illetve 
Bátonyterenyén és Ózdon működő manuális mérőállomások adatai jellemzik.  

A tervezési terület alap-légszennyezettségének meghatározásához a fent bemutatott OLM 
mérőállomások adatait használtuk a 2011-2015. évek átlagértékei alapján.  

A mérőállomások éves átlagértékei alapján egyik komponens esetében sem történt éves 
határérték túllépés. 

Levegővédelmi-számítások  

A terület levegőterhelését a következő időtávokra vizsgáltuk:  
- 2016-os állapotban, 
- 2031-es távlati nélküle és vele állapotban. 

A tervezési terület jelenlegi levegőterhelésének számítását a vizsgált útszakaszokon, 10, 20 
és 50 m-es távolságban végeztük el.  

A jelenlegi állapotban az összes vizsgált komponensre teljesül a napi és az éves egészségügyi 
határérték a vizsgált távolságokban. 

A legjelentősebb légszennyezés NO2 esetében jelenleg a 2506-os úton Mónosbéltől délre 
figyelhető meg, de még ez is elmarad a légszennyezettségi határértéktől. NO2 esetében a 24 
órás határérték 6,02 %-át éri el ezen a legterheltebb szakaszon. A többi vizsgált útszakaszon 
ennél alacsonyabb levegőterhelés jellemző.  

PM10-nél a legjelentősebb immisszió szintén a fenti szakaszokon jellemző. Az immissziós 
értékek ez esetben is messze elmaradnak a határértékektől: a 24 órás határérték 0,6 %-át éri 
el. 

Építés hatása 

Az útépítés légszennyezéssel (elsősorban porszennyezéssel) terhelt területei elsősorban az 
építési és felvonulási területek és ezek közvetlen, kb. 20 – 50 m-es környezete.  

Az útépítés hatását összességében kissé terhelőnek, szakaszonként terhelőnek minősítjük, 
mivel az útépítés általában lakott területektől távol történik és hatása elsősorban a környező 
mezőgazdasági területeket érinti. 
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A gépjármű közlekedésből, a szállított anyagok rakodásából, az építési technológiából, a 
földkitermelésből és a tereprendezésből porkeltésre lehet számítani. 

Az építés légszennyezése minden esetben ideiglenes és egy-egy szakaszt viszonylag rövid 
ideig terhel. 

Üzemelés alatti levegőterhelés 

A közlekedési eredetű levegőszennyezést elsősorban a gépjárművek összkibocsátása és a 
terjedési viszonyok határozzák meg, melyek az alábbi tényezőktől függnek: 

(a) a forgalom nagysága, összetétele, a gépjárművek fajlagos emissziója, 
(b) a forgalom sebessége, akadályoztatottsága, 
(c) az útvonal geometriai kialakítása, 
(d) meteorológiai viszonyok, 
(e) beépítettségi viszonyok. 

Távlati nélküle állapot 

A referencia állapotban a területen a levegőminőségi helyzet a jelenlegi állapothoz képest 
jellemzően kisebb koncentráció értékeket mutat, mely a fajlagos emissziós értékek (ezzel 
összefüggésben a gépkocsipark jelentős) javulásával magyarázható. 

A referencia állapotban számított koncentráció értékek valamennyi vizsgált légszennyező 
anyag esetén, már 10 m-es távolságban is jelentősen a 24 órás és éves határértékek alatt 
maradnak. 

Távlati vele állapot 

A közlekedésből származó átlagos napi forgalomra számított levegőminőségi értékek egyik 
komponensnél sem érik el az egészségügyi határértékeket a távlati állapotban. 

A referencia állapothoz képest távlatban a közvetett hatásterület legtöbb vizsgált szakaszán, 
a települési belterületeken levegőminőség javulás várható. Ez alól kivévetel a 2411-es út 
Mátraballa és a 23. sz. főút között, továbbá a 2412-es út a 11., 8. és 5. km szelvénynél, 
valamint a 2414-es út Egerbocs és Bátor között ahol kismértékű emelkedések  várhatók.  

A legmagasabb koncentráció értékek NO2 esetében továbbra is a 2506-os úton Mónosbéltől 
délre figyelhető meg. Azonban ezen a szakaszon is jóval a határértékek alatt marad az NO2 és 
a PM10 immissziós értéke: a 24 órás határérték 2,4 %-át illetve 0,15 %-át érik el. 

Az 23-25. sz. főutak nyomvonala mentén, az 25 m-es védőtávolságon belül teljesülnek az 
egészségügyi határértékek. A tervezett nyomvonalon Bátonyterenye új útszakaszán a 
legmagasabbak az immissziós értékek NO2 (24 órás határérték 3,8 %-a) és PM10 (24 órás 
határérték 0,24 %-a) esetében is. 

Monitorozás tervezése 

Levegőminőségi monitoring pontokat a tervezési területen nem tartunk indokoltnak kijelölni. 
Amennyiben a későbbiekben szükségesnek látszik, a levegőminőségi monitor pontokat 
célszerű a zajmonitor pontokkal azonos helyeken kijelölni (elsősorban a lakott területeket 
jobban megközelítő szakaszoknál).  

Levegőminőség-védelmi javaslatok 

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint az egy- és kétszámjegyű országos közút, 
valamint vasút vonalforrás létesítése esetén a közlekedési létesítmény tengelyétől számított 
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25 méteren belül nem lehet és nem helyezhető el lakóépület, üdülőépület, oktatási, 
nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület. 

A kivitelezés során lehetőség szerint korszerű, kis légszennyezőanyag-kibocsátású 
munkagépeket szükséges alkalmazni. Általánosságban javasolt korszerű, környezetbarát 
gépek, technológiai berendezések alkalmazása (BAT). 

Az építést végző gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél közelebb kell 
kijelölni, úgy, hogy lehetőleg (ahol megoldható) lakott területektől távol legyenek és a 
környező úthálózat ne legyen terhelve felesleges mozgásokkal.  

Az esetlegesen kialakítandó anyagnyerő- és depónia helyeket is a nyomvonalhoz közel kell 
kijelölni, a lakott területektől minél távolabb. A szállítási útvonalakat is úgy kell 
megválasztani, hogy a lakott területeket ahol ez nem megoldható, kerülje, illetve minél 
kevésbé terhelje. Ahol megoldható, ott a nyomvonalon történő szállítás javasolható. 

A gépjármű közlekedésből, a szállított anyagok rakodásából, az építési technológiából, a 
földkitermelésből és a tereprendezésből porkeltésre lehet számítani. A porszennyezés 
csökkentése céljából az anyagszállító teherautókat le kell fedni, a deponált földanyagot 
újrafelhasználásig kiporzás elleni védelem érdekében rendszeres időközökben locsolni 
szükséges. 

A megépített szakaszoknál a rézsűket - a kiporzás csökkentése céljából - célszerű minél 
hamarabb füvesíteni, és növénytelepítést végezni. 

4.3. Élővilág-védelem 

A hatástanulmány készítése során vizsgáltuk: 

 a területeket jellemző élőhelytípusokat, azok természetességét 

 a ritka, és fokozottan védett növény- és állatfajok előfordulását 

 az építés, üzemelés, üzemeltetés hatásait 

 a növény- és állatvilág védelme érdekében javasolt intézkedéseket. 

Elkészítettük: 

 a részletes botanikai és zoológiai felmérést, 

 az érintett Natura 2000 területek hatásbecslését. 

Élővilág – jelenlegi állapot 

A botanikai felmérés során elkészítettük a tervezett nyomvonal és környéke aktuális 
élőhelytérképét. A részletes terepbejárás során elkészítettük az egyes térképezett 
élőhelyfoltok fajlistáit, amelyet a jellemzésüknél használtunk föl, és amely alapját képezte a 
foltok természetességi értékkategóriái megállapításának. 

Növénytani adottságok 

A hatásterület növényzetét tekintve a Pannóniai flóratartomány (Pannonicum) Északi-
középhegység (Matricum) flóravidékének Agriense flórajárásában található. A dombvidéki 
jellegű táj, amelyet több kisebb medence tagol, vegetációja meglehetősen változatos. A 
mozaikosság legfőbb oka az emberi tevékenységben keresendő. A települések környzetében 
az erdőket kiirtották és helyükön irtásrétek, mezőgazdasági területek jöttek létre. 

A teljes terület legnagyobb kiterjedésű zonális erdőtársulása a cseres-tölgyes (Quercetum 
petraeae-cerris), amely a dombok északi oldalai, valamint a völgyek kivételével szinte 
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minden expocícióban előfordul. A völgyekben és az alacsony dombok északi oldalain 
gyertyános-tölgyes (Carici pilosae-Carpinetum) jelenik meg a Mátralába kistáj alacsony 
részein ezen erdőkben nem ritka kislevelű hárs (Tilia cordata) megjelenésével. A 
középhegységi bükkösök (Melitto-Fagetum) inkább a Tarnavidék magasabb régióinak északi 
oldalain és mély völgyeiben jellemzőek, ahol a hűvös mikroklíma miatt számos hegyvidéki-
montán nöfényfaj maradt fenn. 

Pétervásárától nyugatra, valamint Borsodnádast-Ózd vonalon igen jelentős kiterjedésűek a 
tollas szálkaperje dominálta félszáraz gyepek (Polygalo-Brachypodietum pinnatii), amelyek 
számos védett növényfaj élőhelyét jelentik. 

Állattani adottságok 

Állatföldrajzilag a Közép-dunai faunakerület, az Ősmátra (Matricum) faunakörzet Mátra 
(Eumatricum) faunajáráshoz tartozik. A faunakörzetbe a Cserhát, Mátra, Bükk (kivéve a 900 
m. feletti részeket) hegységek és hegylábi területek tartoznak. Általánosságban a 
faunakörzetre jellemző, hogy területének nagy részét erdők borítják. Folyóvízhálózata jórészt 
hegyi- és dombvidéki patakokból áll. Alapfaunája európai, közép-európai elterjedésű. 
Endemikus faj kevés van. Az alföld felől felhatoló pontusi fajok itt érik el elterjedésük Észak-
nyugati határát. Az igazi boreo-alpin elemek hiányzanak. Az erdőségekben gyakoriak a 
vadászati szempontból jelentős nagyvadak, a szarvas (Cervus elaphus), az őz (Capreolus 
capreolus), a vaddisznó (Sus scrofa). A ragadozók közül visszatelepedőben van a hiúz (Lynx 
lynx) és a farka (Canis lupus), alkalmanként azonban a barnamedve (Ursus arctos) is 
előfordul. A madárfauna igen gazdag. Fészkel a parlagi sas (Aquilla heliaca), a 
kerecsensólyom (Falco cherrug). Jellegzetes madarai a faunakerületnek a rövidkarmú fakusz 
(Certhia brachydactila), a léprigó (Turdus viscivorus), a hegyi billegető (Motacilla cinerea), kis 
légykapó (Ficedula parva). A tiszta patakokban találkozhatunk kövi rákkal (Astacus 
torrentium), kövi csíkkal (Nemachilus barbatulum). A bogárvilág gazdag, de néhány 
jellegzetes, szaporodásában a korhadó fatörzsekhez kötött faj az utóbbi időkben megritkult. 
Ilyen pl. a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), a havasi cincér (Rosalia alpina), a szarvasbogár 
(Lucanus cervus) stb. A nagylepkefaunára a tölgyes, gyertyános-tölgyes zóna lepkéi nagy 
színjátszó (Apatura iris), kis fehérsávoslepke (Neptis sappho), gólyaorrboglárka (Aricia 
eumedon) mellett szubmediterrán lejtősztyepp fajok (Chersotis fimbriola, Eupithecia 
denticulata,) és erdőssztyepp Anker-araszoló (Erannis ankeraria), tavaszi fésűsbagoly 
(Dioszeghyana schmidtii) a jellemzőek. Ez utóbbiak többé-kevésbé lehúzódnak az alföldre is. 
A hegylábi területeken azok a pontomediterrán fajok is előfordulnak, amelyek a löszpusztai-
gyepek és lejtősztyepek közös állatai (Catopta trips, Polyommatus admetus, Plebejus 
sephirus).  

Védett természeti területek és Natura 2000 területek bemutatása 

A nyomvonal jogszabállyal vagy egyedi határozattal kihirdetett „ex lege” védett lápterületet 
nem érint. Országos jelentőségű természetvédelmi területek közül a Maconkai-rét 
Természetvédelmi Terület az, amely közvetlen hatásterület mellett helyezkedik el. 

Helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint a nyomvonal. 

A főpálya nyomvonala által Natura 2000 terület közvetlen érintettsége a HUBN20015 „Izra-
völgy és az Arlói-tó” kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 területnél 
állapítható meg. A hatások részletes kifejtését lásd a tanulmány mellékletét képező Natura 
hatásbecslésben. 
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Kétéltűátjárók helyszínei: 

23 sz. út esetében: 

2/1 szakasz, Bátonyterenye: 2+340 km sz., 3+050 km sz., 3+150 km sz., 3+250 km sz., 
3+350 km sz., 3+450 km sz., 3+550 km sz., 3+650 km sz., 3+750 km sz., 3+850 km sz., 
3+950 km sz., 4+050 km sz. (12 db átjáró) 

4/1 szakasz, Szuha: 8+400 km sz, 8+480 km sz. 
4/1 szakasz, Nemti: 8+650 km sz. 
5/1 szakasz, Mátraterenye-Nádújfalu elkerülő: 0+710 km sz. 

2x2 sávos útszaksaz esetében a békaátjáró keresztmetszete 1,2 x 1,2 m legyen (minimális 
mérete 0,8 x 1 m, de megfelelő töltésmagasság esetén ettől jelentősen nagyobb 
keresztmetszetű átjáró beépítése szükséges) 50-50 m hosszú betonból, vagy műanyagból 
készült fix terelőpanelekkel.  

2x1 sávos út esetében a békaátjáró az útba süllyesztett csatorna, az út felületén 
csapadékvizet beengedő rácsozattal. A terelőpanelek 50-50 m hosszú betonból, 
polymerbetonból, vagy műanyagból készült fix panelek legyenek. 

Az átjárók és terelőpanelek rendszeres karbantartásáról – kiemelt tekintettel a tavaszi 
vonulási időszakra – és a terelőrendszerek környezetében lévő növényzet kaszálásról 
gondoskodni kell. 

Vidra átvezetésére alkalmas hidak/átereszek helyszínei: 

23 sz. út esetében: 

1/1 szakasz, Bátonyterenye: 0+240 km sz, 0+700 km sz. 
3/1 szakasz, Nemti elkerülő: 0+140 km sz. 
3/1 szakasz, Nemti elkerülő (Dorogháza): 1+350 km sz, 2+830 km sz. 
4/1 szakasz, Nemti: 8+560 km sz. 
4/1 szakasz, Mátraterenye: 11+000 km sz. 
5/1 szakasz, Mátraterenye-Nádújfalu elkerülő: 0+400 km sz. 
7/1 szakasz, Pétervására elkerülő: 2+290 km sz, 3+700 km sz. 
9/1 szakasz, Bükkszenterzsébet elkerülő: 2+300 km sz. 

25 sz. út esetében:  

Bn/1 szakasz, Borsodnádasd tehermentesítő: 1+290 km sz., 1+700 km sz, 2+130 km sz. 
J-A/1 szakasz, Járdánháza tehermentesítő: 1+090 km sz., 2+550 km sz. 
J-A/1 szakasz, Arló tehermentesítő: 5+860 km sz., 7+000 km sz. 

A vidra átvezetésére is alkalmas parttal rendelkező híd: a híd legalább az egyik oldalán a 
középvízszint fölé emelkedő, minimum 30 cm széles, stabil part megléte szükséges. A part 
épülhet kőből (kőszórás, gabion), betonból, vagy egyéb anyagokból. 

Útépítés várható hatásai 

 A nyomvonal közvetlen hatásterületén lévő területekben területveszteség következik 
be. Az érintett területek minősége, természetességi állapota függvényében területi 
veszteség általában nem pótolható. 
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 A vonalas létesítmények akadályozzák az állatok mozgását, elszigetelik egymástól az 
adott populáció két részét. Ez hosszútávon genetikai, minőségi leromláshoz, rosszabb 
esetben az adott faj eltűnéséhez vezethet. 

 A sózás hatására megváltozik a vízben fejlődő állatok hormonháztartása – a kétéltűek 
esetében vizsgálták –, a hím egyedek javára tolódik a populáció ivararánya. Az 
ivararány eltolódás már rövid távon is veszélyezteti az adott populáció/kolónia 
vittalitását, jelentősen csökkenti a túlélési esélyét. 

 A nyomvonal a vízháztartási viszonyokban változást okozhat. Az út a magasabban 
lévő részeken visszaduzzaszt, az alacsonyabban lévő élőhelyeket szárítja. Az úttól 
magasabban lévő térszintek vízháztartása javulhat, míg az alacsonyabban lévő 
területeken szárazodás következhet be. 

 A kivitelezésnél fellépő földmunkák során csökken az érintett területek vegetációjának 
kiterjedése. A roncsolt területeknek azonban csak egy része kerül beépítésre, a másik 
része járulékosan károsodik pl. munkagépek mozgása, építési anyag mozgatása 
szállítása során vagy a járulékos műtárgyak építésével. Ezek a be nem épített 
területek minden esetben gyomosodásnak indulnak, még akkor is, ha azokat 
gyepesítik! 

 Az építés során a közvetlen hatásterületen belül a Környezeti hatástanulmány 
(T.sz.:1601) 4.5.23. táblázatában összefoglalt élőhelyeken következik be területi 
csökkenés, amely jelentős részben tekinthető irreverzibilisnek, hiszen helyüket az út 
és a járulékos műtárgyaik foglalják el. 

 A szabad talajfelszínekre visszatelepülő növényfajok közül az invázív fajok 
megtelepedésének valószínűsége nagy, az özönnövényekkel terhelt környezetben, 
pedig domináns fajjá válhat a friss felületeken. Ez jelentős veszélyforrást jelent a még 
természetes vagy természetszerű állapotban lévő és az építés során megmaradó 
vegetációs foltok számára. 

 A vízelvezető árkok és bevágások okozta rézsűk, töltések hatására megváltozik egyes 
területek vízháztartása és mikroklímája. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a lefolyási 
viszonyokat figyelembe véve az út a magasabban lévő részeken visszaduzzaszt, az 
alacsonyabban lévő élőhelyeket szárítja. Az úttól magasabban lévő térszintek 
vízháztartása javulhat, míg az alacsonyabban lévő területeken szárazodás 
következhet be, vízellátása romlik, míg a vízátereszek környezetében a vízlevezetés 
felgyorsul. Az élőhelyek differenciálódás ennek hatására kedvezőtlen irányt vehetnek 
föl. Ez a hatás az építési időszakban fokozottan fennáll, hiszen a vízelvezetés végleges 
kivitelezése és üzembe helyezése csak a forgalomnak való átadás időszakától 
érvényesül. Ezt a hatást is csak akkor lehet az átmeneti hatásokhoz sorolni, ha a 
többlet vízhatást - kiszáradást az üzemelési időszakban is sikerül kiküszöbölni 
(vízelvezető létesítmények karbantartása!). 

 A kivitelezési időszakban a fokozott emberi jelenlét, munkagépek által okozott zaj- és 
porterhelés az érzékenyebb fajok (madarak, egyes emlősök, mint pl. a vidra) 
megtelepedését időszakosan gátolja, élettevékenységüket zavarja. Ez a fokozott 
zavarás az üzemeltetési időszakban azonban jelentősen csökken, vagy akár meg is 
szűnhet. 
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 A kivitelezés során a hatásterületen lévő védett növényfajok állományait taposási, 
vagy a munkavégzés során egyéb kár érheti. A közvetlen hatásterületen előforduló 
védett és közösségi jelentőségű növényfajok pusztulásával, vagy állományuk 
sérülésével kell számolni. 

Üzemelés, üzemeltetés várható hatásai 

 A hosszú távú hatások közül a legjelentősebb az élőhelyek fragmentációjából adódó 
hatás, amely főleg a kisebb kiterjedésű még természetszerű élőhelyeket érinti 
kedvezőtlenül. Hatására egyes fajok állományai részben vagy egészben 
elszigetelődnek, amely hosszú távon a fennmaradásukat veszélyeztetheti pl. 
kétéltűfajok esetében. A szegélyhatás is jelentősen nő, amely tovább csökkenti a 
természetes területek kiterjedését, és lehetővé teszi az invázív fajok további 
terjedését. 

 A vonalas létesítmények hatásaként jelentkező habitat fragmentáció üzemelés során 
az állatelütésekben is megmutatkozik. Amennyiben a vad szabad mozgása nem 
biztosítottak megfelelően, előfordulhatnak komolyabb károkkal járó vadbalesetek is. 
A tervezési területen legalább 4 ponton jelentős nagyvadmozgással kell számolni, 
ezért vadelütésekből származó balesetek megelőzésére kell törekedni (a konfliktus 
pontokon nagyvadátjárók kiépítése, az út mellett védőkerítés). 

 Az üzemelés során a jelentős hatás az élőhelyek minőségében bekövetkező változás. 
A közlekedésből származó szennyezőanyagok, zaj-és fényhatások zavaró hatással 
vannak a terület élővilágára. A közlekedésből származó szennyezőanyag-terhelés 
hatására a növényekben bekövetkező minőségváltozást monitoring vizsgálatokkal 
lehet megállapítani. 

 Az út menti szegélynövényzetnek, de magának az úttestnek is van speciális csalogató 
hatása. A megépített utak padka- és rézsűnövényzete, vagy árokrendszerének 
növényzete rendszerint eltér a környező területek vegetációjától, így távolabbról is 
odavonzza az állatokat. Hasonlóan csalogató hatású lehet a környezettől eltérő 
hőmérsékletű útburkolat, vagy az út árokrendszerében megmaradó csurgalékvizek. 
Sok esetben tapasztalható, hogy az utak árokrendszere jelentős kétéltű 
szaporodóhellyé alakult. Az út menti szegélynövényzet speciális csalogató hatását a 
telepítendő növényállomány megválasztásával lehet csökkenteni. Az út menti takaró 
és védő cserje, illetve erdősávok fajösszetételének megválasztásánál kerülni kell 
azokat a fajokat, amelyek kedvelt tápnövényei a térség madarainak és vadászható 
állatfajainak. (pillangósok, lédús bogyótermésűek, stb.). 

Élővilágvédelmi javaslatok 

 A nyomvonalon történő fásszárú növényzetirtást a költési-szaporodási időszakon 
kívül (október 1. – március 1.) szükséges elvégezni. 

 Az elektromos légvezetékek áthelyezése, vagy új oszlopok állítása esetén minden 
esetben madárvédő szigetelést kell alkalmazni. 

 a tervezett fejlesztés vonalába eső Natura 2000 területen, országos jelentőségű 
védett természeti területen és az Országos Ökológiai Hálózatba tartozó területen, 
továbbá egyéb, természetszerű, állapotú területeken még időlegesen sem alakítható 
ki törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt lerakat vagy depónia, 
illetve nem létesíthető anyagnyerőhely. 
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 A munkálatok során esetlegesen károsodó védett természeti területeket és a nem 
védett, de természeti értéket képviselő földterületeket (erdő, gyep, nádas) 
rekultivációjáról az illetékes környezetvédelmi hatósággal és a működési területében 
érintett nemzeti park igazgatósággal történő egyeztetés után gondoskodni kell. 

 A fás szárú növényzettel borított (erdők, facsoportok, fasorok) igénybevett 
területeken megsemmisülő fás vegetációt pótolni szükséges. A fás szárú növényzettel 
borított igénybevett összterület 584 583 m². A pótlást az adott termőhelyre jellemző, 
őshonos fa- és cserjefajok telepítésével kell elvégezni. 

 A terület gyomosodásának megelőzése érdekében a beruházást követő a két évben 
kétszer, majd ezt követően évente egyszer kaszálni a rézsűt ill. a padkát. Ahol 
fakivágás történt, annak pótlására tájhonos, a térség ökológiai viszonyaihoz 
alkalmazkodó fa- és cserjefajok telepítése szükséges. 

 A 23. sz. út esetében a Mátraterenye 4/1 szakasz 10+500 – 10+800 km sz. közötti 
szakasznál a meredek lejtőn kialakult fajgazdag sztyeprét jellegű élőhely védelmének 
érdekében rézsűs megoldás helyett támfalas kivitelezés szükséges. A rézsűvel történő 
kivitelezés során a teljes élőhely megsemmisülne, a támfalas kivitelezés esetén az 
élőhely minimális mértékben sérül. 

 Az út fragmentáló hatásának csökkentése érdekében ökológiai átjárók telepítése 
szükséges. Az ökológiai átjárók közül 16 helyszínen szükséges kétéltűátjárók 
telepítése a hozzá kapcsolódó terelőpanel rendszerrel, továbbá a patakok 
keresztezésénél a vidra számára átjárható átvezetések (parttal rendelkező hidak) 
kiépítése szükséges összesen 18 helyszínen. 

 Vadvédelmi kerítése építése a 25 sz. út Szentdomonkos-Borsodnádasd közötti, magas 
és meredek rézsűkkel megépítendő Sze/1 szakasz 0+500 - 2+500 km szelvényei 
között szükséges. A helyszíni vizsgálatok alkalmával feltárt „óriási vadnyomás”, illetve 
a meredek részűfelületekre tévedő vad útpályára csúszásának kockázata miatt, a 
kerítés méretezését az UME vadkerítésekre vonatkozó szabványától minimálisan 
eltérve, közlekedésbiztonsági okokból, a gímszarvasra kell méretezni (2,5 m magas 
kerítés), elhelyezését a rézsűkorona vonalán kell tervezni. A kerítésfonatot a talajba 
minimum 0,4 m-ig szükséges leásni a kerítés alatti átkaparás, útbújás 
megakadályozása érdekében. A kerítés nyomvonalát úgy kell vezetni, hogy a vadat a 
völgyhidakhoz, mint lehetséges ökológiai átjárókhoz terelje. Az intézkedés az E.2.3. 
jelű környezetvédelmi helyszínrajzon is feltűntetésre került. 

 A természetvédelmi szakirányítás, a természetvédelmi előírások szakszerű 
ellenőrzése, a természetvédelmi célú műszaki létesítmények megfelelő 
kivitelezésének irányítása érdekében az építési időszakban szükséges 
természetvédelmi szakértő alkalmazása. 

Monitoring javaslatok 

Vadonélő állatfajok monitorozása 

- A forgalomba helyezéstől számított 6 éven keresztül kell vizsgálni a természetvédelmi célú 
műszaki létesítmények, így a kétéltű átereszek, a vidra számára kialakított parttal rendelkező 
hidak, átjárók és a nagyvad átjárására alkalmas völgyhidak és hozzájuk kapcsolódó 
kerítésrendszer működésének hatékonyságát az alábbi módszerekkel: 
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 Kétéltűátjárók:  

Tavaszi, szaporodóhelyre történő vonulási időszakban a területen élő jellemző fajok vonulási 
ritmusához igazított naponkénti mintavételezéssel. Az egyes fajokra vonulási ritmusát 
figyelembe véve minimum 3 napos mintavétel szükséges, amely kiterjed az érintett 
útszakasz útfelületén történt esetleges elütések nagyságrendjének felméréséhez, a 
terelőpaneleknél észlelt állatok faji és egyedszámbeli felméréséhez és az átereszben észlelt 
állatok faji és egyedszámbeli felméréséhez. A terelőpanelek esetében a panelek teljes 
hosszban történő bejárása és a terelt állatok faji azonosítása, egyedeik számlálása szükséges. 
Az átereszek esetében – kialakítás és típus függvényében – az áteresz nyílásainál elhelyezett 
talajcsapdás módszerrel, vagy az áteresz rendszeres és tételes átvizsgálásával kell elvégezni a 
felmérést. Talajcsapdázás esetén 2-3 óránkénti csapdaürítés szükséges. Minden adatot 
könnyen áttekinthető és értelmezhető adatlapon kell rögzíteni. 

 Vidraátjárók: 

A vidra számára kialakított átjárókat, parttal rendelkező hidak természetvédelmi célú 
hatékonyságát havonkénti ellenőrzéssel kell vizsgálni. A vizsgálathoz a híd alatt a vidra 
számára kialakított parton, 3 helyen (híd alatti partszakasz első és harmadik harmada, 
valamint a közepe) elhelyezett homokágy havonkénti ellenőrzésével kell elvégezni. Vizsgálni 
kell továbbá a híd alatt elhelyezett territoriális jelzéseket, táplálékmaradványokat, egyéb 
vidrára utaló nyomokat. 

 Nagyvadátjárásra alkalmas, vadvédelmi és egyben vadterelő kerítéssel ellátott 
völgyhidak 

A völgyhidak alatt homokágy kialakítása szükséges. Homokágy minimális szélessége 80-100 
cm legyen. A homokágyban hagyott nyomokat havi rendszerességgel kell ellenőrizni és az 
adatokat adatlapon rögzíteni. Ellenőrizni kell a kapcsolódó kerítés hatékonyságát és 
állapotát, hogy megfelelően tereli-e a célfajokat. A kerítésnél nem szükséges egyedszám 
felvétele, csak a kerítés megfelelőségének vizsgálata. 

- A forgalomba helyezéstől számított 6 éven keresztül vadelütések vizsgálata a „vadászható 
vadfajok” fejezetben megjelölt szakaszokon: 

 23 sz. út, 4/1 szakasz (Nemti-Mátraterenye): 8+250 – 10+000 km sz. környezete 

 23 sz. út, 6/1 szakasz (Mátraterenye-Ivád): 16+000 – 20+000 km sz. környezete 

 25 sz. út, Sze/1 szakasz (Szentdomonkos-Borsodnádasd): 0+500 – 5+500 km sz. 
környezete 

A vizsgálatba be kell vonni az út üzemeltetőjét, az érintett vadásztársaságokat is. A 
vizsgálattal megbízott cég/személy 1-2 hetenkénti bejárással kell ellenőrizni az útszakaszon 
történt elütéseket és feljegyezni az elütött állatok számát faji szinten beazonosítva. 

- A forgalomba helyezéstől számított 6 éven keresztül a védett állatfajok elütésének 
vizsgálata a teljes szakaszokon: A vizsgálatot legalább havonkénti bejárással kell elvégezni és 
feljegyezni az elütött állatok faját és az egyedszámot az elütés helyének pontos megadásával 
(koordináta vagy km szelvény). A monitorozás jegyzőkönyveit és a jelentéseket el kell juttatni 
a Beruházónak, az illetékes környezetvédelmi hatóságnak, valamint a működési területében 
érintett nemzeti park igazgatóságnak. Amennyiben a felmérési eredményből arra lehet 
következtetni, hogy az átjáró, a terelőelem, vagy a kerítés nem működik rendeltetésszerűen, 
erről tájékoztatni kell a Beruházót és a közútkezelőt. 
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- A forgalomba helyezéstől számított 6 éven keresztül a 25. sz. út Sze/1 szakasz 
(Borsodnádasd) 4+500 – 5+500 km sz. közötti szakaszon a haris (Crex crex) jelenlétének 
vizsgálata szükséges. A jelenlétet a hímek territórium jelző hangja alapján kell megállapítani. 
A vizsgálathoz elegendő a jelenlét-hiány adattartalom. 

Özönnövények, valamint védett és veszélyeztetett fajok ponttérképezése, állományának 
monitorozása. 

- A forgalomba helyezéstől számított 6 éven keresztül kétévente szükséges vizsgálni a fajok 
jelenlétét az út 50 méteres sávjában, az alábbi helyszíneken: 

- 23 sz. út, 2/1 szakasz (Bátonyterenye): 2+290 km sz. környezete (Maconkai-rét TT, 
magassásos élőhely (B5)) 

- 23 sz. út, 4/1 szakasz (Mátraterenye): 10+230 – 10+800 km sz. környezete (sztyeprét 
(H5a) foltok) 

- 25 sz. út, Szd/1 szakasz (Tarnalelesz-Szentdomonkos): 0+500 – 0+570 km sz. 
környezete (szálkaperjés félszáraz irtásrét (H4)) 

- 25 sz. út, Sze/1 (Borsodnádasd): 5+000 környezete (mocsárrét (D34) foltok) 

Az adatgyűjtés célja egy olyan részletes felmérés készítése, amely az adott faj területen való 
mintázatának eloszlási denzitási térképét adja meg. Az egyes növényfaj állományok 
felmérésénél ezért mindig az adott faj mintázatához kell igazodni. Minden olyan 
állományfoltot külön be kell mérni, amely jól elkülönül és a GPS mérési pontosságának a 
kétszeresén kívül helyezkedik el. 

A mennyiség megállapításánál a klonálisan növekedő hosszú rizómás fajoknál, mint pl. a 
selyemkóró hajtásszámot szükséges megállapítani, míg a rövid szártagú tömött állományt 
alkotó fajoknál (kanadai aranyvessző) a polikormonok számát kell megszámolni, megadva az 
átlagos polikormon nagyságot. Abban az esetben, ha összefüggő állományt képez az adott faj 
és a foltok kiterjedése meghaladja az 1 m2-t, akkor a folt m2-ben megadott kiterjedését kell 
megadni. 

Élőhelytérképezés 

- A forgalomba helyezéstől számított 6 éven keresztül kétévente szükséges vizsgálni az 
élőhelyeken bekövetkező változásokat az út 50 méteres sávjában, az alábbi helyszíneken: 

- 23 sz. út, 2/1 szakasz (Bátonyterenye): 2+290 km sz. környezete (Maconkai-rét TT, 
magassásos élőhely (B5)) 

- 25 sz. út, Sze/1 (Borsodnádasd): 5+000 környezete (mocsárrét (D34) foltok) 

A vizsgálat célja a vizes élőhelyeken a növényzet összetételében bekövetkező változások 
nyomon követése, valamint az élőhelyfoltok kiterjedésbeli változásának a megállapítása, 
különös tekintettel a mindkét helyszínen agresszíven terjedő nádat figyelembe véve. 

A felmérés során le kell határolni 1: 5000-es léptékben a természetszerű élőhelyfoltokat. 
Össze kell állítani a foltokhoz tartozó florulalistát, megadva az egyes fajok gyakorisági, 
tömegességi viszonyait. A nád terjedésére vonatkozóan cönológiai mintavételezéssel 
szükséges vizsgálni a faj terjedésének sebességét. 

A monitorozást megfelelően dokumentálni kell. A monitorozás jegyzőkönyveit és a 
jelentéseket el kell juttatni a Beruházónak, az illetékes környezetvédelmi hatóságnak, 
valamint a működési területében érintett nemzeti park igazgatóságnak. 
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4.4. Épített környezet védelme 

A hatástanulmány készítése során vizsgáltuk: 

 az építészeti értékeket, érintett műemlékeket és helyi védelem alatt álló 
objektumokat, 

 a régészeti lelőhelyek előfordulását. 

A tervezett tevékenység hatásainak vizsgálata során az alábbiakat tanulmányoztuk: 

 az építés és üzemelés hatását. 
 

A nyomvonallal kapcsolatban elmondható, hogy a régi nyomvonal nagyrészt a települések 
belterületén halad, így az épített környezetre gyakorolt hatása továbbra is fennáll, viszont az 
elkerülő 2x1 sávos külterületen haladó új nyomvonal létesítése által a belterületi épületek 
környezeti terhelése várhatóan csökkenni fog. A 2x2 sávon tervezett útszakaszok a 
települések külterületén haladnak, így az épített környezetre nem gyakorolnak jelentős 
hatást. 

A tervezési nyomvonal érinti az alábbi települések közigazgatási határát: 
- Bátonyterenye 
- Nemti 
- Dorogháza 
- Szuha 
- Mátramindszent 
- Mátraterenye - Nádújfalu 
- Mátraballa 
- Ivád 
- Pétervására 
- Erdőkövesd 

- Váraszó 
- Bükkszenterzsébet 
- Tarnalelesz 
- Szentdomonkos 
- Bekölce 
- Borsodnádasd 
- Járdánháza 
- Arló 
- Ózd

Műemlékek 

A műemlékek többsége a települések belterületén helyezkedik el. A már meglévő nyomvonal 
mellett, Pétervására, Bükkszenterzsébet, Szentdomonkos és Borsodnádasd településeknél 
találhatók műemlékek. 

Régészeti lelőhelyek- előzetes régészeti dokumentáció 

A Bátonyterenye – Ózd közötti 2x2 sávos főút fejlesztésének környezeti 
hatástanulmányáhoza a Via Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. és a PARTNER 
Mérnöki Iroda Tervező, Kiviteliző Szolgáltató Kft. megrendelésére a Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ készítette az Előzetes Régészeti 
Dokumentációt 2016. év novemberében. 

Az Előzetes régészeti dokumentáció elkészítése során adattári, szakirodalmi, térképészeti 
adatgyűjtést, valamint terepbejárást végeztek. Az ERD készítése során a Kötv. 23/C. § (%), 
alapján előírt próbafeltárást nem lehetett végezni, mivel a megrendelő az engedélyezés 
jelenlegi fázisában az ehhez szükséges földterületekkel még nem rendelkezik, ezért a Korm. 
R. 21. § (b) rendelkezése szerint a próbafeltárás elvégzésére, valamint a Feltárási projektterv 
elkészítésére az ERD következő fázisában kerül sor. A közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a 
múzeumi adattári, szakirodalmi, térképészeti kutatások során, a tervezett beruházás által 
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érintett terület 250 m-es övezetében 23 nyilvántartott régészeti lelőhelyre utaló adatot 
gyűjtöttek.  

A tervezett nyomvonal mellett 11 db olyan elkerülendő régészeti lelőhely található, melyen 
épített örökségi elemek fordulnak elő és nagy eséllyel lehet számítani megőrzendő régészeti 
emlékek előkerülésére. Örökségvédelmi szempontból elkerülésük javasolt. Amennyiben a 
tervezett nyomvonal módosítása nem lehetséges, úgy az ERD következő fázisában az 
örökségvédelmi kockázatok csökkentése érdekében, terepbejárással nem kutatható legelő, 
illetve réttel fedett területeken geofizikai vizsgálatok elvégzése javasolt, a kiviteli tervek 
ismeretében. 

4.5. Tájvédelem 

A hatástanulmány készítése során vizsgáltuk: 

 a táji adottságokat, tájszerkezetet, tájkaraktert 

 a jelenlegi tájképet, táji értékeket. 
A tervezett tevékenység hatásainak vizsgálata során az alábbiakat tanulmányoztuk: 

 állapotváltozásokat a tervezett útfejlesztés építése és üzemeltetése során,  

 tájképben várhatóan bekövetkező változásokat. 

Tájhasználat, tájszerkezet 

A tervezett közútfejlesztéssel érintett tájrészletről megállapítható, hogy az ország kevés 
olyan térségeihez tartozik, melyeknél a természetes növényzetet még nagyobb kiterjedésű, 
egybe függő foltokban megőrződött. A mérnöki létesítmények és intenzíven hasznosított 
mezőgazdasági területek jellemzően a lakott térségek közvetlen közelébe összpontosúlnak, 
így a tájrészlet átalakítottsága – Bátonyterenye, Pétervására és Ózd kivételével – 
mérsékeltnek tekinthető. 

Tárgyi beruházás által érintett régió tájhasználatát tekintve Bátonyterenye-Nádújfalu között 
és Pétervására-Szentdomonkos között jellezmően a mezőgazdasági (legeltetés, extenzív 
szántóföldi művelés) tájhasználat bír jelentősebb területi kiterjedéssel. Nádújfalu, 
Pétervására, Szentdomonkos és Borsodnádasd térségében jellemzőek nagyobb arányban a 
közútfejlesztés környezetében gyepgazdálkodással hasznosított területeket. A meredek 
lejtésű dombokon gyepterületek, illetve cserjések jellemzők. 

A jelenlegi tájhasználat felülvizsgálata szerint a tervezett beruházás által érintett térség 
tájkarakterét jelentős mértékben meghatározó területhasználatnak tekinthető az 
erdőgazdálkodás. A teljes közútfejlesztés jellemzően a meglévő főutak mentén, azok 
környxezetében érintenek kisebb szakaszokat a nagyobb kiterjedésű, egybefüggő 
erdőtömbökből, erdőtömb csoportokból. 

Tájképi jellemzők 

A patakvölgyekkel szabdalt hegy- és dombvidéki felszín, facsoportokkal tarkított szántók és 
gyepes területek látványa jellemzi a tervezett közútfejlesztés jelentős szakaszát. 
Bátonyterenye-Nádújfalú, valamint Pétervására-Szentdomonkos között fekvő szakaszokon 
kevésbé tagolt felszínborítás révén a tervezett nyomvonal mentén fekvő területek 
környezetében viszonylag nyílt tér jellemző, mely látóterének horizontját a környező 
hegyvonulatok sziluettjei alkotják. A többi szakaszon jellemzően zártabb tér jellemző. 

A tervezett közútfejlesztés tájképben való megjelenésére a változatos domborzatnak és 
mozaikos felszínborításnak köszönhetően zártabb, szűkebb látvány lesz jellemző a 
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völgyekből, míg a dombhátakon, magaslati pontokon a látvány kinyílik, gyakran jól 
beláthatóvá válik a változatos, tagolt domborzatú tájrészlet. 

Táji értékek 

A tájkép értékes és kiemelkedő tájalkotó elemeinek, elem-együtteseinek tekinthetők: 
- patakvölgyek menti gyepes, ligetes fás terület 
- gyepes fás domboldalak; 
- hagyományos legeltető tájgazdálkodás nyomait örző domboldalak; 
- útmenti fasorok. 

Építés hatása 

Tájhasználatban várható változások 

Tájhasználati módokban bekövetkező változás alapvetően a kisajátításra kerülő területeken, 
a korábbi művelési ágak, természetes, illetve természetközeli területek, egyedi tájértékek 
megszűnésével, és a helyük közlekedési terület kialakulásával járhat, amennyiben ilyen 
területeket a fejlesztés érint. A ténylegesen igénybevett területen túl további 10-15 m-en 
belül lehet számolni a területhasználat változásával. 

Az egyedi tájértékekre gyakorolt hatás kettős: negatív, ha a pálya létesítése megszünteti a 
tájértéket; pozitív, ha hozzájárul feltárulásához, bemutatásához. 
A közútfejlesztés kialakítása minimális mértékben átformálja a térség korábbi 
kapcsolatrendszerét. Elsősorban a közúthálózat alakul át, de a változások kihatnak az 
ökológiai kapcsolatokra és a vízhálózatra is. Az átvágott területek megközelítési viszonyainak 
változásából adódóan egyes területeken csökkenhet a gazdálkodás intenzitása, míg más 
területeken az intenzívebb gazdálkodás erősödése, korábban felhagyott területek újbóli 
művelése is előfordulhat. 

Az ökológiai hálózatban elsősorban a fejlettebb életközösséggel bíró erdők és a 
vízfolyásokat, vízállásos területeket követő nádasok, gyepek élőhelyi kapcsolatait 
akadályozhatják az új nyomvonalon kiépülő szakaszok. 
A tervezett közútfejlesztés és kapcsolódó létesítményei (pl. műtárgyak, csomópontok) a táj 
szerkezetében új, művi eredetű, vonalas- és objektumszerű tájalkotó elemként többnyire 
már közlekedési célra hasznosított területeken, illetve közvetlen közelükben, valamint 
azokkal szomszédos művelés alatt álló területek igénybevételét eredményezik. A kisajátításra 
kerülő területek jelenlegi funkciója külterületen igen változatos, jellemzően gyep, szántó, 
erdő, legelő, vagy nádas terület. 

Tárgyi projekt kapcsán legszembetűnőbb, tájat érő változás a meglévő növényzet új 
nyomvonal szakaszok mentén tervezett koronaszélességben történő teljes eltűnése; a 
nyomvonal által közvetlenül területi igénybevétellel érintett mező- és erdőgazdasági 
területrészletek részleges vagy teljes megszűnése; új útpálya és híd kialakítása; meglévő 
földutak felszámolása és újak kialakítása. 

A beruházás során a kisajátítással érintett területek használata megváltozhat (meglévő 
tájhasználat megszűnése, korlátozása), a tervezett nyomvonal mentén található 
zöldfelületek átalakulnak, áthelyeződnek. A várhatóan kisajátítással érintett területeken 
nyilvántartott erdőtagok is találhatók, így meghatározó mértékben erdőgazdasági 
szempontból erdőterületek igénybevétele, erdőművelésből való területkivonás is várható. 
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Üzemelés hatása 

Az út üzemelésének hatásait a különböző szakági fejezetek (levegőtisztaság-védelem, zaj- és 
rezgésvédelem) részletesen tárgyalják. Itt csak azokat a hatásokat emeljük ki, melyekkel 
részletesen nem foglalkoznak ezek a fejezetek. 
Az üzemelés hatása a tájra, mint komplex egységre hat, a különböző környezeti elemek 
változásán keresztül. Az útpálya mentén az egyik legjelentékenyebb hatás várhatóan az 
elkerülő szakaszok és a belterület határa közötti területek művelésből való kiuvonás 
potenciáljának növekedése. A jó közlekedési kapcsolatok, a termelési és a szolgáltatási 
tevékenység telepítése szempontjából felértékelódhetnek ezek a területek. 

A rendszeres karbantartási munkák során az űrszelvényt, a rézsűket, az oldalárkokat az ott 
megtelepedett növények mechanikai, illetve vegyszeres irtásával megtisztítják. A 
vegyszermaradványok nem megfelelő használat esetén a kapcsolódó területekre is 
átterjedhetnek. A téli sózás az út menti növényzet egészségi állapotára lehet kedvezőtlen 
hatással. 

Tájvédelmi javaslatok 

Tájvédelmi szempontból az ökológiailag értékes, illetve kiemelt oltalomban részesített 
területeket, továbbá a megyei rendezési tervek tájképvédelmi övezeteit érintő szakaszokon 
belül szükséges kiemelt figyelmet fordítani a tervezett gyorsút és kapcsolódó 
létesítményeinek kivitelezését követően visszamaradó rombolt felületek rehabilitálására. A 
tervezett nyomvonal teljes szakaszán a kivitelezés során hátramaradó rombolt felszíneket 
rehabilitálni szükséges. 
Az 5 m magasságot meghaladó töltés/bevágás esetén keletkező részű felületek kiemelt 
figyelmet érdemelnek tájbaillesztés szempontjából, mivel ezeken a területeken jelentős, 
tartós beavatkozások érik a felszínt, ami a tájképet is hosszú távon befolyásolja. A magas 
rézsűfelületek tájbaillesztését a megfelelő növénytelepítés kialakítása tudja legjobban 
elősegíteni, ami egyben a rézsű megkötéséhez is hozzájárul. 

A tervezett nyomvonal által keresztezett ökológiai szempontból jelentős funkciót ellátó 
patakmedrek mentén a közúti forgalomból eredeztethető terhelések enyhítéseképpen, 
kiegyenlítő felület biztosítása céljából lehetséges növénytelepítés alkalmazása. A 
növénytelepítés megfelelő kialakítása egyben az ökológiai folyosóként működő 
patakmedrekre tervezett ökológiai átjárók kihasználtságának mértékét is nagymértékben 
elősegíthetik. 

Tájvédelmi szempontból tekintve a főút és kapcsolódó létesítményeinek tájbaillesztését a 
tervezett vonalvezetés kialakítása, valamint a tervezett növénytelepítés oldhatja meg. Az 
útépítés miatt kivágásra kerülő, út menti fás szárú növényzet pótlásáról gondoskodni kell, az 
úton közlekedők biztonságos közlekedését is elősegítő optikai vezetést biztosítva. A 
továbbtervezés során, az engedélyezési és kiviteli tervekben szükséges az Útügyi Műszaki 
Előírások (ÚME) előírásainak figyelembevétele a részletes növénytelepítés tervezésénél. 

4.6. Zaj-és rezgésvédelem 

A hatástanulmány készítése során vizsgáltuk: 

 a létesítményre vonatkozó zaj- és rezgésvédelmi előírásokat, 

 a zajvédelmi közvetlen hatásterületeket. 

A tervezett tevékenység hatásainak vizsgálata során az alábbiakat tanulmányoztuk: 
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 a jelenlegi zajhelyzetet a közvetlen hatásterületen, 

 a távlati referencia állapotban várható zajterhelést, 

 az építkezés alatti rezgésterhelést, 

 várható zajterhelést az út fejlesztését követően, 

 várható állapotváltozások a beruházás elmaradása esetén 

 monitoring-rendszer kialakításának lehetőségeit. 

Zajvédelmi szempontból a tervezett projekt úthálózatának települési környezetében a 
jelenlegi zajterhelés a vizsgált főúthálózati szakaszokon nappal jellemzően nem, míg éjjel 
nem vagy kismértékben túllépi a vonatkozó követelményértékeket. A mellékúthálózat 
mentén a zajterhelés nappal és éjjel is számos út mentén meghaladja a vonatkozó 
határértéket. 

A létesítés során, a tervezett nyomvonal szakaszokhoz legközelebb (15-200 m-re) fekvő zajtól 
védendő létesítmények közelében, ahol az építés ideje alatt (1-23,5 dB) mértékű túllépés 
várható, külön zajvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni ahhoz, hogy az építési munka ne 
okozzon határérték feletti zajterhelést. 

Ezen a helyeken a túllépés mértékének függvényében túllépéssel érintett épületekre és 
területre zajterhelési határérték túllépési kérelmet kell kérni a területi környezetvédelmi 
hatóság, mint I. fokú környezetvédelmi hatóságtól a túllépés mértéknek függvényében. 

Az építési szállítás átlagos mértékű várható zavaró hatása és a határértéknek megfelelő 
zajterhelés szintje miatt az építési szállítás jelenleg feltételezhető útvonalira vonatkozóan 
zajvédelmi intézkedési javaslatot nem indokolt megfogalmazni. 

Távlati megvalósítás esetén, az elvégzett zajszámítások alapján megállapítható, hogy a 
tervezett utakhoz, elkerülő útszakaszokhoz legközelebb fekvő zajtól védendő épületeknél a 
várható zajterhelés minden esetben kisebb a megengedett határértéknél.  

A jogszabályi előírások alapján a beruházás feltételeként zajvédelmi intézkedésre 
(zajárnyékoló fal létesítésére) sehol nincs szükség. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 31. §. (2) b) 
értelmében, a környezet elzajosodásának megakadályozása érdekében azonban az alábbi 
helyeken – ahol a meglévő zajterheléshez képest jelentős vagy nagymértékben megnő a 
zajterhelés – zajvédelmi intézkedés megvalósítását javasoljuk. 

Ozd/1 szakasz (1+835 - 3+455 km sz.): Ózd, Zrínyi Miklós út védelme érdekében a zajtól 
védendő épületek szakaszán ún. „csendes aszfalt” kopóréteg alkalmazását javasoljuk. 

Az egyes helyeken várható zajterhelés változásra tekintettel számos helyen zajmonitoring 
vizsgálatokra tettünk javaslatot, mind a létesítés előtt, az építés során, illetőleg az átadást 
követő állapotban – a tervezett nyomvonal tágabb környezetében és a kapcsolódó úthálózat 
mentén egyaránt. 

4.7. Hulladékgazdálkodás 

A tervezett tevékenység hatásainak vizsgálata során az alábbiakat tanulmányoztuk: 

 Az út építése, üzemelése során keletkező hulladékokat, 

 a kommunális, települési hulladékok gyűjtését, ártalmatlanítását, 

 a veszélyes hulladékok gyűjtését, elszállítását, 
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 a hulladékok kezelésének lehetséges módjait. 

Hulladék keletkezésére mind az útépítés, mind az üzemelés során számítani kell. 

Az építés során keletkező hulladékok 

A létesítmények építése (beleértve az esetlegesen kialakítandó anyagnyerőhelyeket) során 
különféle hulladékok keletkezésével kell számolni.  

Keletkezésük a létesítmények kialakításától, az alkalmazandó kivitelezési technológiáktól 
függően a teljes beruházási időszakban, a munkák ütemezésének megfelelően várható. 
Mennyiségük jelenlegi tervezési fázisban nem becsülhető. 

Az építkezéseken dolgozók létszámától függő mennyiségű kommunális hulladék 
folyamatosan keletkezik. 

A keletkező hulladékok jelentős része nem veszélyes hulladék. Ezek gyűjtését, elszállítását a 
környezet szennyezésének (pl. a porzásnak) megakadályozásával kell elvégezni. A 
munkálatok során keletkeznek veszélyesnek minősülő hulladékok, gyűjtésük, szállításuk 
során a környezetet nem veszélyeztethetik, szennyezhetik. A veszélyes hulladékokat csak az 
átvételükre jogosult személyeknek, szervezeteknek szabad átadni. 

Hulladéklerakó telepet a tervezett nyomvonal nem érint.  

Az üzemelés során keletkező hulladékok 

Az útszakasz területén kis mennyiségben veszélyes és veszélyesnek nem minősülő 
hulladékok keletkezésével kell számolni. 

Az útszakasz üzemelése során hulladék keletkezik 

 takarítás, 

 zöldterület gondozása, 

 karbantartás és javítás, 

 esetleges havária során.

Kommunális, települési hulladékok gyűjtése, ártalmatlanítása: Az illetékes közútkezelő 
gondoskodik az út üzemeltetése során keletkező kommunális hulladékok összegyűjtéséről és 
elszállításáról. 

A veszélyes hulladékok gyűjtése és elszállítása: Veszélyes hulladékok keletkezése nagy 
mennyiségben előre láthatóan nem várható. A veszélyes hulladékok gyűjtését a közútkezelő 
– a környezet szennyezését kizáró módon – megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyen fogja 
végezni. A munkahelyi gyűjtőhelyről a hulladékot közvetlenül az átvevőnek adják át, illetve 
az útkarbantartás, takarítás hulladékainak további kezeléséről az üzemmérnökség 
gondoskodik. 

5. Összefoglaló értékelés 

A környezeti vizsgálatok és számítások alapján a várható környezeti hatásokkal kapcsolatban 
az alábbi megállapítások tehetők: 

 Földvédelmi és felszín alatti vízvédelmi szempontból megállapítható, hogy a 
nyomvonal elkerülő és külterületi szakaszai szinte teljes hosszban külterületen, vagyis 
jelenleg művelés alatt álló területen vezetnek keresztül. Az érintett területen 
döntően szántó, illetve erdőművelési ágú területek igénybevétele várható. A 
tervezési terület 6 kistáj területén helyezkedik el. A nyomvonal szakaszok 
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környezetében döntően szénbányatelkek találhatóak, és egyik bányatelek területén 
sem vezet keresztül a nyomvonal.  

Talajok tekintetében legnagyobb arányban agyagbemosódásos barna erdőtalajok 
fordulnak elő. A tervezési szakasz elején (Bátonyterenye-Nemti-Mátraterenye) 
Ramann-féle barna erdőtalajok és réti önéstalajok, Pétervására és Tipászó között, 
illetve Ózdtól északra köves és földes kopárok, valamint Ózdtól ÉK-re fiatal nyers 
öntéstalajok találhatóak. Az előzetes geotechnikai szakvélemény alapján a tervezési 
szakaszon a feltárt termett rétegösszlet kötött talajai fagyveszélyesek, ill. érzékenyek. 

A három megye Településrendezési Tervei alapján Nógrád megyében, 
Mátraterenyénél kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetén vezet át a 
nyomvonal. 

A nyomvonal földtani veszélyforrás területének, valamint vízeróziónak kitett terület 
övezetén vezet keresztül.  

A tervezési területen az előzetes geotechnikai vizsgálatok alapján magasabb (felszín 
alatt kb. 4-6 m-rel) felszín alatti vízszint csak a patakvölgyekben várható.  

Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a tervezési terület 3 alegységen 
helyezkedik el: Zagyva, Tarna és Sajó a Bódvával.  

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 
besorolásáról szóló 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet módosításáról szóló 7/2005. 
(III.1.) KvVM rendelet alapján az érintett települések közül csak Pétervására 
kiemelten és fokozottan érzékeny, míg a többi település érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi terület. 

A nyomvonal a felsorolt vízbázisok közül, a 7.0, 7.1 és 8.1 elnevezésű szakaszok, 
valamint a 8.1 szakasz kezdetén tervezett bekötő út által érinti a Pétervásárai vízbázis 
hidrogeológiai B védőterületét. Bátonyterenyénél a Káposztási vízműtelep elnevezésű 
vízbázis védőterülete mentén vezet a nyomvonal (1.1 Bátonyterenye elkerülő út), 
valamint a Bátonyterenyénél tervezett bekötő út keresztezi a vízbázis hidrogeológiai 
A és B védőterületét is. 

A kivitelezési időszak negatív hatásait az út és kapcsolódó létesítményeinek 
területfoglalása, a földmunkák nagyságrendje, a fokozottan, illetve kiemelten 
érzékeny területek és vízbázisok érintettsége és az anyagnyerőhelyek felhasználása 
jelentik. 

A tervezett nyomvonal elkerülő és külterületi szakaszainak létesítése terület-
igénybevétellel, döntően szántó és erdőterületek igénybevételével jár. 

A tervezési terület földtani veszélyforrás területének övezetén, továbbá élénk 
domborzati viszonyok között vezet át, ezért az erózióvédelem érdekében a rézsűk 
állékonyságát (növénytelepítés, horgonyzás, pergés elleni háló, lőtt beton) kell 
biztosítani. 

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai alapján vízbázis védőterületén 
szikkasztani tilos, a csapadékvizet ki kell vezetni. Amennyiben a védőterületen mégis 
párologtató medence betervezésére kerülne sor, úgy a medencét vízzáróan burkoltan 
vagy pedig geomembrán szigeteléssel ellátva kell kiépíteni. A hidrogeológiai 
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védőterületre tervezett műszaki megoldásokat a későbbi tervfázisokban az Észak-
magyarországi Vízügyi Igazgatósággal jóvá kell hagyatni. 

A szükséges védelmi intézkedések és a vízbázisokra vonatkozó vízelvezetési 
megoldások betartása mellett föld- és felszín alatti vízvédelmi szempontból a 
tervezett beruházás megvalósítható. 

 Felszíni vízvédelmi szempontból a tervezési terület környezetében lévő nagyobb 
vízfolyások a Tarján-patak, Zagyva, Tarna-patak, Leleszi-patak és Hódos-patak. A 
tervezési területen lévő vízfolyások tulajdonosai az Önkormányzatok, illetve a Közép 
– Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság. 

A tervezett nyomvonal szakaszok számos helyen kereszteznek vízfolyást. A 
keresztezett vízfolyások befogadói a környező területekről érkező és a tervezett útra 
hulló csapadékvizeknek. 

A vizsgált területen nagyvízi meder övezete, illetve belvíz nem található. A nyomvonal 
környezetében Nemti, Nádújfalu, Pétervására, Bükkszenterzsébet, Tipászó, 
Borsodnádasd, Járdánháza, Arló és Ózd térségében lehet számítani villámárvizek 
kialakulására. 

Az érvényben lévő jogszabályok alapján az útról lefolyó csapadékvíz bevezetése során 
az élővízfolyásba nem idézhető elő vízminőség romlás. A tervezett nyomvonal 
szakaszok közül csupán a bátonyterenyei elkerülő szakaszon várható olyan mértékű 
óránkénti forgalomnagyság, hogy az erről a szakaszról érkező csapadékvizet 
megfelelően méretezett műtárgyakkal tisztítani kelljen a befogadóba vezetés előtt. A 
nyomvonal egyéb szakaszain, illetve a csatlakozó utaknál a csapadékvíz befogadóba 
való bevezetésénél hordalékfogó építése elegendő, a hordalékfogó előtt, ha az 
lehetséges a talpárkokba ülepítő-, szűrőmezőt kell kialakítani, melynek hosszesése 
kicsi, így az út csapadékvizeinek természetes tisztítóul szolgál.  

A vízfolyásokat érintő kivitelezési munkákat kisvízi időszakban kell végezni, a 
megfelelő kezelőkkel és szakfelügyeletekkel való egyeztetések után. 

A vizek szabad áramlását, átjárhatóságát biztosítani kell a mederben a kivitelezés és 
az üzemelés során egyaránt, a tervezett korrekciók az áramlás állapotát nem 
befolyásolhatják jelentősen. A vízfolyás keresztezések egy része meglévő műtárgy 
átépítésével, másik részük új műtárgy kiépítésével valósul meg, ezért a keresztezések 
kapcsán jelentős mederkorrekciókra nem minden esetben kell számítani. A 
keresztezések helyén a vízfolyások medrét a csatlakozás előtt és után 10-10 m 
hosszon burkolni szükséges, illetve a kimosódás ellen a mederfenéken 10-10 m 
hosszon kőszórás építése szükséges. A keresztező műtárgyak által okozott 
visszaduzzasztás nem haladhatja meg a 12 cm-t és a műtárgyak által okozott 
sebességnövekedés nem haladhatja meg a 10%-ot. 

A tervezett nyomvonal szakaszok erősen tagolt dombvidéken haladnak végig. Ezáltal 
a felszíni hozzáfolyásból adódó többlet vízmennyiségre, valamint a villámárvizek, és a 
talajerózió kialakulásának veszélyére kiemelt figyelemmel kell lenni a csapadékvíz-
elvezetés tervezése, méretezése során.   

Mindezek alapján, vízvédelmi szempontból az előírt környezetvédelmi javaslatok 
betartása mellett, megvalósítható a beruházás. 
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 Levegőtisztaság-védelmi szempontból a számítások alapján általánosságban 
megállapítható, hogy a közlekedésből származó átlagos napi forgalomra számított 
levegőminőségi értékek egyik komponensnél sem érik el – még 10 méternél sem – az 
egészségügyi határértékeket a jelenlegi és a távlati állapotban sem.  
A tervezett elkerülő szakaszok jelentős levegőterheléstől mentesítik a jelenlegi 23-25. 
sz. főutak menti települések belterületi szakaszait. A 23-25. sz. főutak elkerülő 
szakaszai a településeken jelenleg áthaladó forgalmat jelentősen csökkentik, így a 
távlatban a megvalósítás nélküli állapothoz képest is kedvezőbb a legtöbb viszgált 
szakaszon.  
A tervezett nyomvonal nem okoz levegőterheltségi konfliktust, a vonatkozó 
levegőterhelési határértékek nagy biztonsággal teljesülnek. 
A légszennyezők kiszámított immissziós értéke a vizsgált nyomvonalszakaszok 
mentén várhatóan még a meglévő alap levegőterheltséggel együtt sem haladja meg a 
megengedett határértékeket. 
Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tervezett nyomvonal kiépítése kedvező 
hatású. 

 Zajvédelmi szempontból a tervezett projekt úthálózatának települési környezetében 
a jelenlegi zajterhelés a vizsgált főúthálózati szakaszokon nappal jellemzően nem, míg 
éjjel nem vagy kismértékben túllépi a vonatkozó követelményértékeket. A 
mellékúthálózat mentén a zajterhelés nappal és éjjel is számos út mentén meghaladja 
a vonatkozó határértéket. 

A létesítés során, a tervezett nyomvonal szakaszokhoz legközelebb (15-200 m-re) 
fekvő zajtól védendő létesítmények közelében, ahol az építés ideje alatt (1-23,5 dB) 
mértékű túllépés várható, külön zajvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni ahhoz, 
hogy az építési munka ne okozzon határérték feletti zajterhelést. 

Ezen a helyeken a túllépés mértékének függvényében túllépéssel érintett épületekre 
és területre zajterhelési határérték túllépési kérelmet kell kérni a területi 
környezetvédelmi hatóság, mint I. fokú környezetvédelmi hatóságtól a túllépés 
mértéknek függvényében. 

Az építési szállítás átlagos mértékű várható zavaró hatása és a határértéknek 
megfelelő zajterhelés szintje miatt az építési szállítás jelenleg feltételezhető 
útvonalira vonatkozóan zajvédelmi intézkedési javaslatot nem indokolt 
megfogalmazni. 

Távlati megvalósítás esetén, az elvégzett zajszámítások alapján megállapítható, hogy 
a tervezett utakhoz, elkerülő útszakaszokhoz legközelebb fekvő zajtól védendő 
épületeknél a várható zajterhelés minden esetben kisebb a megengedett 
határértéknél.  

A jogszabályi előírások alapján a beruházás feltételeként zajvédelmi intézkedésre 
(zajárnyékoló fal létesítésére) sehol nincs szükség. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 31. §. (2) 
b) értelmében, a környezet elzajosodásának megakadályozása érdekében azonban az 
alábbi helyeken – ahol a meglévő zajterheléshez képest jelentős vagy nagymértékben 
megnő a zajterhelés – zajvédelmi intézkedés megvalósítását javasoljuk. 
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Ózd, Zrínyi Miklós út védelme érdekében az Ozd/1 szakaszon zajtól védendő 
épületek szakaszán (1+835 - 3+455 km sz.) ún. „csendes aszfalt” kopóréteg 
alkalmazását javasoljuk. 

Az egyes helyeken várható zajterhelés változásra tekintettel számos helyen 
zajmonitoring vizsgálatokra tettünk javaslatot, mind a létesítés előtt, az építés során, 
illetőleg az átadást követő állapotban – a tervezett nyomvonal tágabb környezetében 
és a kapcsolódó úthálózat mentén egyaránt. 

 Természet- és tájvédelmi szempontból az érintett régión fekvő tájrészleteken a 
mezőgazdasági, gyepes és erdős területek dominálnak jellemzően.  

A projekt által érintett térség tájkarakterét jelentős mértékben meghatározó 
területhasználatnak tekinthető az erdőgazdálkodás. A teljes szakasz a domborzati 
adottságok és a területhasznosítás arányait figyelembe véve, jellemzően a meglévő 
főutak közelében érintenek nagyobb kiterjedésű, egybefüggő erdőtömböket, 
erdőtömb csoportokat.  

A természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű területek érintettségét illetően 
elmondható, hogy a nyomvonal viszonylag jól elkerüli a védett területeket.  Közvetlen 
területi igénybevétellel, azonban a meglévő ökológiai kapcsolatrendszer 
folytonosságára hatást gyakorol (Tarnavidék – Mátravidék/Bükkvidék összeköttetés). 
Az erdő- és mezőgazdasági hasznosítású területek közé ékelődött patakvölgyek 
keresztezésével elviselhető mértékű ökológiai kockázatot jelent, az Izra-völgy és 
Arlói-tó (HUBN200015) Natura 2000 SCI terület érintettség jellemzően leromlott 
területet keresztez. 

A tervezett beruházás által várható tájformálás mértékét illetően, a tervezett 
műtárgyakról elmondható, hogy tájvédelmi szempontból összetett szerepet töltenek 
be. Egyrészt az ökológiai átjárók és a tervezett völgyhíd kiépítésével az ökológiai 
kapcsolatrendszer megőrzése, kímélése elősegíthető. Másrészt viszont a meglévő 
domborzati és felszínborítási adottságok tükrében a tervezett hídműtárgyak által 
nagyobb kiterjedésű területekről is beazonosíthatóvá válik a közúthálózat, ezzel a 
jelenlegi tájkép esztétikai minőségét akár kismértékben kedvezőtlen irányba is 
befolyásolva. 

Összességébe véve tájvédelmi szempontból a tájképi zavaró hatás, valamint a 
jelenlegi tájszerkezet megváltoztatása okozhat kedvezőtlen hatásokat, mivel a 
közútfejlesztés és a kapcsolódó létesítmények a művi eredetű tájalkotó elemek 
arányának változását idézik elő. 

Természet- és tájvédelmi szempontból fenti értékelés alapján a tervezett 
nyomvonal kiépítése megvalósítható. 

 Épített környezet: A Bátonyterenye – Ózd közötti 2x2 sávos főút fejlesztésének 
környezeti hatástanulmányához a Via Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
és a PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kiviteliző Szolgáltató Kft. megrendelésére a 
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ készítette 
2016. év novemberében. 
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A tervezett beruházás során főként a beépített és beépítésre tervezett területek 
érintettségével lehet számolni, jellemzően a jelenlegi főút belterületi szakaszai 
mentén, illetve az új nyomvonalon kialakítandó elkerülő utak környezetében. 
A teljes vizsgálati területen – a már meglévő, felújítandó és a tervezett új 
nyomvonalszakaszok, elkerülők helyszínein – 27 régészeti lelőhelyet azonosítottak, 
melyből 11 (45067,45062, 49491, 46894, 54175, 44834, Pétervására – Alsó-lázi-dűlő, 
Tarnalelesz – Bokor-patak D-i partja, 84125, Járdánháza – Hódos-patak Ny-i partja és 
Arló – Vanyics-puszta) lelőhelyet érint vagy érinthet a beruházás. Ezek esetében 
javasolt további vizsgálatok elvégzése az ERD következő fázisában. Mivel a kivitelezési 
paraméterek a tervezés jelenlegi fázisában nem ismertek, így az örökségvédelmi 
javaslatok a földmunkák helyének és mértékének ismeretében változhatnak. 
Az eredeti nyomvonal mellett található műemlékek környezeti terhelése – a forgalmi 
tehermentesítésből eredően - előreláthatóan csökkeni fog. Az új nyomvonal tervezett 
útszakaszai nem érintenek műemlékeket. 

 Hulladékgazdálkodási szempontból a kivitelezés előkészítése, megkezdése, 
befejezése idején eltérő mértékben lehet különféle hulladék típusok képződésére 
számítani. Hulladékgazdálkodási szempontból a tervezett beruházás 
megvalósíthatónak minősíthető.  

Fentiek alapján megállapítható, hogy a 23. sz. és 25. sz. főutak Bátonyterenye – Ózd 
közötti 2x2 sávos fejlesztésnek megvalósítása következtében várható kedvezőtlen hatások 
a dokumentációban megfogalmazott környezetvédelmi javaslatok figyelembevétele és 
teljesülése esetén elfogadhatók. 
 
 
 
Budapest, 2016.12.20. 


