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1. Azonosító adatok 

1.1. A terv készítőjének, illetve a beruházónak a neve, címe, elérhetősége 
 
Beruházó adatai 
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 
Székhelye: 1134. Budapest, Váci út 45. 
Tel: +36 1 4368-100 
Cégjegyzékszám: 01-10-044180 
Adószám: 11906522-2-44 

Generáltervező adatai 
Via Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
Székhelye: 1111 Budapest, Zenta u. 1. 
Cégjegyzékszám: 01-09-726310 
Adószám: 13260534-2-43 
E-mail: viafutura@viafutura.hu 

Szakági tervező adatai 
VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Székhelye: 1118. Bp., Bozókvár utca 12. 
Cégjegyzékszám: 01-09-166886 
Adószám: 10766323-2-43 
E-mail: info@vibrocomp.com 

1.2. Az adatlap kitöltésében részt vevő személyek, szervezetek neve, címe, 
elérhetősége, szakmai referenciáinak leírása 

Vibrocomp Kft. 

Név:  Bencsik Tímea, okl. tájépítészmérnök, 
 MMK az.: 01-14704 
Szakértői engedély 
száma és minősítése:  Sz-010/2013.; SZTV - Élővilágvédelem, SZTjV – Tájvédelem 

2. Az érintett Natura 2000 területek 

2.1. A Natura 2000 területek neve és kódja, amelyre a beruházás várhatóan 
hatással van 

 

A 25. sz. főúti szakasz fejlesztésének hatásterületébe eső Natura 2000 terület: 

Neve: Izra-völgy és Arlói-tó SCI 
Kódja: HUBN200015 
Kiterjedése:   1349,12 ha 
NPI működés területe: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
Illetékes hatóság: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 
(2015.ápr.1-től) 

A terület státusza (megjelölendő): 
□ különleges madárvédelmi terület 
x különleges természetmegőrzési területnek jelölt terület 
□ kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt terület 
□ jóváhagyott különleges természetmegőrzési terület 
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X jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
□ különleges természetmegőrzési terület 
□ kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

A Natura 2000 területek kategóriái közül a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
terület, a hatályos rendelet alapján, olyan közösségi szempontból jelentős természeti 
értékkel rendelkező terület, amelyen kiemelt jelentőségű faj állománya, élőhelye vagy 
kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípus található, és a terület az Európai Unió jogi 
aktusával történt jóváhagyást követően jogszabályban kihirdetésre került. A területen 
található és a Natura 2000 kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek és állatfajok mellett, 
közösségi jelentőségű madárfaj is előfordul a Natura 2000 területén. 

 

1. térkép: A 25 sz. főút fejlesztése során tervezett nyomvonal a Natura 2000 terület viszonylatában 
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2.2. Az érintett Natura 2000 terület célja, szerepe 

Az alábbiakban a Natura 2000 általános és specifikus célkitűzéseit mutatjuk be. 

Általános célkitűzések: 

A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés 
alapjául szolgáló fajok és élőhelytipusok kedvező természetvédelmi helyzetének 
megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek 
lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi 
állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.  

Specifikus célok: 

1. Fő célkitűzések: 
A területen található nagy kiterjedésű sztyeppesedő félszáraz gyepek (6210), 
valamint a hozzájuk köthető növény- és állatvilág kedvező természetvédelmi 
helyzetének fenntartása/elérése, kiemelten a félszáraz gyepek (6210) 
cserjésedésének, akácosodásának visszaszorításával mechanikai, szükség 
esetén vegyszeres kezelésekkel. 
A területen található természetszerű erdők (bükkösök (9130), égerligetek (91E0), 
gyertyános-tölgyesek /91G0), pannon molyhos- /91H0/ és cseres-tölgyesek 
/91M0/) kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása/elérése, idős 
állományrészek, faegyedek, valamint holt faanyag mennyiségének növelésével, 
az idős, elegyes erdők nyújtotta mikroklíma biztosítása. 
A terjeszkedő idegenhonos fafajok visszaszorítása. 
Vízfolyások természetes medermorfológiájának és vízjárásának biztosítása, az 
üde, tápanyaggazdag magaskórósok a síkságtól a magas hegyvidékig (6430) és 
az égerligetek (91E0) fennmaradása érdekében.  

2. További célok: 
A területen található, a félszáraz- és sztyepprét élőhely típusokba nem sorolható 
másodlagos gyepek kedvező természetvédelmi helyzetének (cél a jelölő gyep 
élőhely típusokká /6210, 6240/ alakulás) elérése, elsősorban 
legeltetéssel/kaszálással, illetve a cserjésedés, akácosodás visszaszorításával 
mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel. 
Az inváziós fafajjal (akác) fertőzött erdőállományok természetességének 
fejlesztése. 
A forrás- és síklápok kedvezőtlen szukcessziójának megakadályozása. 
A magassásrétek beerdősülésének és benádasodásának megakadályozása 
cserjeirtással és kaszálással. 
Mocsárrétek extenzív használata, kaszálással történő hasznosítása, elsősorban 
az inváziós lágyszárúak (pl. kanadai aranyvessző /Solidago canadensis/ 
visszaszorítása érdekében. 

Forrás: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUBN20015 
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2.3. Közösségi jelentőségű fajok, illetve élőhelyek, amelyekre hatással lehet a 
terv vagy beruházás 

1. táblázat: Jelölő élőhelyek 

Kód Élőhely neve Kritérium 

40A0 *Kontinentális cserjések D 

6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek C 

6240 *Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők D 

6430 
Síkságok és a hegyvidékek hidrofil magaskórós 
szegélytársulásai 

D 

7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek C 

9130 Szubmontán és montán bükkösök C 

91E0 Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők C 

91G0  *Pannon gyertyános tölgyesek C 

91H0 Pannon molyhos tölgyesek C 

91I0 Kontinentális erdőssztyepp-tölgyesek D 

91M0 Pannon cseres-tölgyesek C 
Megjegyzés: a szürkén szedett, dőlt betűs élőhelyek kiterjedése, illetve fajok populációja nem éri el a 
jelöléshez szükséges populációméretet a Natura 2000 területen. 

2. táblázat: Jelölő fajok 

Magyar név Tudományos név Kritérium 

nagy hőscincér Cerambyx cerdo D   

díszes légivadász Coenagrion ornatum C   
skarlátbogár Cucujus cinnaberinus D   

boldogasszony papucsa Cypripedium calceolus D   

magyar tavaszi-
fésűsbagolylepke 

Dioszeghyana schmidtii C   

díszes tarkalepke Hypodryas maturna C   

szarvasbogár Lucanus cervus D   

nagy tűzlepke Lycaena dispar D   

leánykökörcsin Pulsatilla grandis D   

balogcsiga Vertigo angustior D   

hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana D   
Megjegyzés: a szürkén szedett, dőlt betűs élőhelyek kiterjedése, illetve fajok populációja nem éri el a 
jelöléshez szükséges populációméretet a Natura 2000 területen. 

2.4. Egyéb védett területek, amelyekre hatással lehet a terv vagy beruházás 

A 25. sz. főúti szakasz fejlesztésének hatásterületébe eső Natura 2000 terület 
vonatkozásában felülvizsgált szakaszon, illetve annak tágabb környezetében 
országos, vagy helyi jelentőségű védett természeti területet nincs, a Natura 2000 
területen túl más természetvédelmi érintettség nem várható. 

3. A terv vagy beruházás 

3.1. Natura 2000 területre hatással lévő terv vagy beruházás bemutatása, 
céljának meghatározása 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. látja el a 23. sz. és 25. sz. főutak 
Bátonyterenye – Ózd közötti 2x2 sávos fejlesztése (PST kód: K023.01; K025.04) 
tárgyú beruházás építtetői feladatait. A teljes főúti útszakaszokat – a vonatkozó 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cerambyx+cerdo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coenagrion+ornatum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cucujus+cinnaberinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cypripedium+calceolus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dioszeghyana+schmidtii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hypodryas+maturna&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lucanus+cervus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lycaena+dispar&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pulsatilla+grandis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Vertigo+angustior&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Vertigo+moulinsiana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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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 tervezett beruházás tárgya a 23. sz. és 25. sz. főutak Bátonyterenye – Ózd közötti 
2x2 sávos fejlesztése. A tervezett fejlesztés része a Szentdomonkos – Ózd közötti 
szakaszon, a meglévő nyomvonal felhasználásával a 25. főút 2x2 sávossá történő 
bővítése II. rendű főúti paraméterekkel, belterületen az átkelési szakasz felújítása 
mellett a lehetséges elkerülő szakaszok 2x1 sávos keresztmetszettel történő 
kiépítése is. 

A 25. sz. főúton a 2x2 sávos kialakítás az egybeépült települések, vagy a 
települések közötti meglehetősen rövid (max. 1000 m) hossz miatt nincs 
lehetőség. Tekintettel a földrajzi és település szerkezeti adottságok korlátaira, a 25. 
sz. főútfejlesztéssel érintett szakaszán a meglévő útpálya nyomvonalának szükség 
szerinti korrigálása, továbbá a települések jelenlegi átkelési szakaszait 
tehermentesítő, elkerülő utak új nyomvonalon történő kiépítése tervezett 2x1 sávos 
keresztmetszeti kialakítással. 

A tervezett infrastrukturális fejlesztés célja, a Bátonyterenye és Ózd tengelyét alkotó 
23. sz. és 25. sz. főutak környezetében lévő települések átmenő forgalomtól való 
tehermentesítése, a térség megközelíthetőségének hatékonyabbá tétele. 

3.2. A terv vagy beruházás mérete, jelentősége, tervezett időtartama 

Az úttervezés során a 25 sz. főút 44+396 - 72+631 km sz. közötti szakasza került 
felülvizsgálatra.  

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 3.2.1. táblázat 
mutatja be a tervezett szakaszokat jelölés, szelvényezés és forgalmi sáv kiosztás 
szempontjából. 

A Natura 2000 terület érintettség miatt felülvizsgált, közel 7 km hosszú J-A/1 szakasz 
a táblázatban külön kiemelésre került. 
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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 

3.2.1. táblázat: A 25. sz. főút Szentdomonkos és Ózd között tervezett fejlesztés térbeli 
bontása tervezési szakaszok szerint 

A tervezett közútfejlesztés regionális jelentőségű, hiszen gazdaságélénkítő hatása az 
főúthálózat által közvetlenül érintett településeken túl, az azokat magába foglaló 
térségekre is kiterjed. 

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. 

Keresztmetszeti kialakítás 

Az e-UT 03.01.11 (ÚT 2-1.201:2008) Közutak tervezése (KTSZ) Útügyi Műszaki 
Előírás alapján a 23. és 25. sz. II. rendű főutak tervezési osztályba sorolása K.IV.B 
dombvidéki, továbbá a 25. sz. főút egyes szakaszai K.IV.C. hegyvidéki területen. 
Ennek értelmében a tervezési sebesség a 25. sz. főútnál vt=60-90 km/h. 

A következő táblázat foglalja össze a 25. sz. főút fejlesztése során az egyes 
szakaszokon, így a J-A/1 szakaszon (Járdánháza - Arló elkerülő) is alkalmazott 
műszaki paramétereket. 

Tervezési paraméterek 
23. sz. II. rendű főút  
2x1 forgalmi sávval 

Út osztályba sorolása K.IV. K.IV. 

Környezeti körülmény B. C. 

Tervezési sebesség 90 km/h 60 km/h 

Forgalmi sáv szélesség 3,50 m 3,50 m 

Biztonsági sáv 0,25 m 0,25 m 

Padkaszélesség 2,50 m 2,50 m 

Legkisebb körívsugár 340 m 120 m 

Legkisebb paraméter 165 m 64 m 

Legnagyobb emelkedés, illetve esés 6% 8% 

Legkisebb domború ív- megállási látótávolsághoz 5500 m 1200 m 

Legkisebb homorú ív megállási látótávolsághoz 3000 m 1100 m 

3.2.2. táblázat: A 25. sz. főút fejlesztésénél alkalmazott tervezési elemek szélső értékei a 
tervezési sebesség függvényében 2x1 forgalmi sávos kialakítás esetén. 
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Rézsühajlás 

A teljes tervezési területen, a külterületi szakaszokon és az elkerülő szakaszokon a II. rendű 
főúti kategóriának megfelelően 1:2,5 rézsűhajlás lett tervezve. Amennyiben magas töltésen, 
vagy nagy bevágásban vezet az út, akkor a rézsűhajlás az alábbi táblázatban összefoglaltak 
szerint kerül kialakításra. 

TÖLTÉSMAGASSÁG RÉZSŰHAJLÁS PÓTPADKA 

H<3 m 1:2,5 - 

3<H<6 m 1:2 5 m magasságban 2,0 m, rézsűlábnál 1,0 m széles 

H>6 m 1:1,5 5 m-ként 2,0 m széles 

BEVÁGÁSMÉLYSÉG RÉZSŰHAJLÁS PÓTPADKA 

H<5 m 1:2,5 - 

H>5 m 1:2 4 m-ként 3,0 m széles 

3.2.3. táblázat: Alkalmazott rézsúhajlások 

Mintakeresztszelvény 

A Natura 2000 területet keresztező nyomvonal külterületi szakaszán a 0+200 és az 
1+650 km szelvényekben tervezett keresztszelvényeket mutatják be az alábbi ábrák. 

 

3.2.1. ábra: A 25. sz. főút J-A/1 szakasz 0+200 km szelvényébe tervezett keresztszelvény 

3.2.2. ábra: A 25. sz. főút J-A/1 szakasz 1+650 km szelvényébe tervezett keresztszelvény 

A megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1505/2016. (IX. 21.) 
Korm. határozat 2. melléklet 35. pontjában (23-25. sz. főút Bátonyterenye - 
Kisterenye-Ózd (előkészítés és részbeni kivitelezés) Tanulmányterv, KHT) rögzített 
fejlesztés tervezett ütemezése a következő: 

 megvalósítás tervezett kezdete 2016. I. negyedéve; 
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 megvalósítás tervezett befejezése 2017. I. negyedéve. 

A J-A/1 szakaszt is magába foglaló 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 (I. - II. - III. ütem) született, mely értelmében a J-A/1 szakasz 
időbeni megvalósítás szerint az I. ütemhez (Azonnal indítható) került besorolása. 

A kivitelezés tervezett időtartama előreláthatólag 2-3 év, a forgalomba helyezés 
tervezett dátuma: 2021. III-IV. negyedév. 

3.3. A terv vagy beruházás térbeli kiterjedése, igénybe vett terület és az okozott 
hatás nagysága 

A Natura 2000 területet érintő szakasz keresztmetszeti kialakítása 2x1 forgalmi 
sávos út. Koronaszélessége: 10 m. A J-A/1 szakasz Járdánháza belterületének déli 
végénél, az 1+063 – 1+422 km szelvényei közötti halad át a Natura 2000 területen. 

A beruházás a Natura 2000 területre közvetlen és közvetett hatással egyaránt bír. A 
közvetlen és közvetett hatásterület az alábbi szempontok szerint került 
megállapításra. 

Közvetlen hatásterület 

Az út megépítése során átlagosan 10 m koronaszélességben épül meg a pályatest, 
amelyhez a vízelvezető árkok, valamint a bevágások rézsűi csatlakoznak. A 
közvetlen hatásterületnek tehát a ténylegesen igénybevett, az építési munkálatokkal 
érintett területeket vettük, amelyet a rézsűtalp- és mederkorrekciók vonalában 
határoztuk meg. A közvetlen hatásterületet a térképi mellékleteken is feltüntettük. A 
nyomvonal a Natura 2000 területet közvetlenül érinti, az igénybe vett terület 
kiterjedése 1,59 hektár. 

Közvetetett hatásterület 

A közvetett hatásterület lehatárolása a Natura 2000 területeken jelölő élőhelyek és 
az egyes jelölő fajok tekintetében eltérő nagyságú területeket jelent. A lokális, kis 
területen mozgó, nem vagilis fajok esetében a közvetett hatásterület nagysága 
sokszor a közvetlen hatásterülettel azonos, míg a vagilis, nagy területeken mozgó, 
vándorló, vagy fotofil fajoknál a közvetett hatásterület sokkal kiterjedtebb. A 
különböző fajokra egyes hatások eltérő módon hatnak. A zavarásra érzékeny fajok 
esetében már maga az emberi jelenlét is jelentős hatást gyakorolhat (pl. zavarásra 
érzékeny ragadozómadarak), míg más fajoknál a zaj-, fény-, vagy éppen a 
gépkocsiforgalom (vonuló fajok) jelentenek veszélyforrást. 

Ennek figyelembevételével a közvetett hatásterületet az út rézsűvonalától számított 
100-100 m-es szélességben határoztuk meg. A közvetett hatásterület nagysága 9,8 
hektár. 
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2. térkép: A tervezett J-A/1 szakasz (elkerülő út) által igénybevett terület és közvetett hatásterülete a 
HUBN20015 Natura 2000 területen 

3.4. A terv vagy beruházás kivitelezésének várható időtartama, valamint a 
kivitelezés során várható hatások bemutatása 

 
A kivitelezés tervezett időtartama előreláthatólag 2-3 év, a forgalomba helyezés 
tervezett ideje: 2021. év. 
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A beruházás kivitelezési időszakában elsősorban az építés okozta hatásokkal kell 
foglalkoznunk, amelyek között vannak időszakosan ható reverzibilis, és vannak 
hosszútávon ható, irreverzibilis hatások. Mint minden műszaki létesítmény 
kivitelezésénél az építési folyamat az, amely a legnagyobb terhelést jelenti az adott 
terület élővilágában. A munkagépek felvonulásától kezdve a munkaterület 
előkészítéséig, talajkiemelés majd maga az építés is jelentős állapotváltozást okoz a 
terület jellegében. Ekkor következnek be azok a táj- és talajsebek, amelyek 
regenerálódása lassú folyamat. 

A legjelentősebb beavatkozás a munkaterület vegetációtól történő megtisztítása, 
illetve a szükséges földmunkák elvégzése. Ennek során nyílt talajfelszínek 
keletkeznek, amelyek gyorsan gyomosodásnak indulnak. A folyamatban a környező 
területek gyomfajai vesznek majd részt. Minden esetben számítani kell inváziós 
növényfajok betelepülésére, amelyek már most is veszélyt jelentenek a jelölő 
élőhelyekre. Az özönnövények terjedésének kedvez az élőhelyek feldarabolódása és 
az új szegélyek kialakulása. A nyomvonalas létesítmények így a közutak 
szegélyében is több inváziós faj terjedése tapasztalható, amely a vizsgált területen is 
várható. 

A kivitelezés során az alábbi özönnövények terjedésével kell számolni: 

 fehér akác (Robinia pseudo-acacia) – rézsűk kialakításakor a gyökérzet 
megsértése miatt gyökérsarjak intenzív képződése várható a rézsűben és a 
környező területeken. A munkaterület növényzettől való megtisztítása során a 
vágástakarítási növényi hulladék elégetését kerülni kell az akáccal fertőzött 
területeken, mivel a hő hatására a talajban lévő magkészlet stimulálódik és 
intenzív csírázása kezdődik meg a következő évben. Képes a természetes 
vegetációt átalakítani, így terjedése veszélyezteti a terület jelölő élőhelyeinek 
integritását. 

 kanadai aranyvessző (Solidago canadensis) – a földmozgatások során 
rizómáival fertőzött humuszos réteg terítése révén, valamint magokkal jelenhet 
meg, elsősorban jobb vízellátottságú és hosszabb vízborítástól mentes 
területeken. Képes a természetes vegetációt átalakítani. 

 csicsóka (Helianthus tuberosus) – a földmunkák során a gyökérgumókkal 
fertőzött felső, humuszos réteg mozgatásával – elsősorban az üde élőhelyeken – 
kell a terjedésével számolni. 

Az egyes özönnövények visszaszorítását, terjedésük megakadályozását az egyes 
fajoknál javasolt intézkedésekkel lehet elérni. Az özönnövények megjelenése csak 
akkor tekinthető átmeneti hatásnak, ha az irtásukról gondoskodnak, a terjedésüket 
megakadályozzák. 

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 
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hatásokhoz sorolni, ha a többlet vízhatást - kiszáradást az üzemelési időszakban is 
sikerül kiküszöbölni (vízelvezető létesítmények karbantartása!). 

A földmunkák, és az egyéb építkezési munkák során keletkeztetett depóniák (pl. 
humusz, építőanyagok, munkagépek elhelyezése) miatt általában a nyomvonalakon 
kívüli területek is sérülnek. Ez a hatás megelőzhető a depóniák helyének megfelelő 
kijelölésével, illetve azoknak a szakaszoknak a megjelölésével, amelyeken depóniák 
nem helyezhetők el. A kivitelezés során Natura 2000 területeken, a természeti 
területeken és az Országos Ökológiai Hálózathoz tartozó területeken depóniák 
elhelyezését, a kivitelezés során munkagépek telephelyét nem lehet tervezni. 

Az építés során a szállítás és építés okozta megnövekedett nehézgépjármű 
forgalommal kell számolni, ami ideiglenesen a környezeti elemek többletterhelését 
okozhatja (levegő-szennyezés, többlet zajkibocsátás stb. Ezek ideiglenesen az 
élővilágra is hatnak, így számolni kell az építés ideje alatt azzal, hogy a területről az 
állatok elvándorolnak, illetve viselkedésük megváltozik. A rendszeres emberi jelenlét 
is zavaró hatással jár, így ennek következménye is lehet az elvándorlás. 

Az átmeneti hatásokhoz sorolható, a munkafelület növényzet menetesítése. A 
bevágások rézsűi azonban idővel fokozatosan regenerálódnak. Ezt a regenerációt 
megfelelően irányítva (pl. a környező gyepekből szedett fűmaggal történő 
gyepesítés, egyes honos, élőhelynek is megfelelő cserjefajok betelepítése, vagy 
megtelepedésének elősegítése) kedvező természeti állapotot lehet kialakítani a 
korábban roncsolt felületeken. 

Az építkezés ideje alatt a gerinces állatfajok többsége – kiemelt tekintettel a 
cserjésekben, gyepekben költő a madarakra – elhagyja korábbi otthonterületét, 
territóriumát. Az építkezések után, a fokozatosan regenerálódó területeken újból 
megjelenhetnek egyes fajok. A forgalom a legtöbb madárfaj költését nem zavarja. 

3.5. A terv vagy beruházás megvalósításához szükséges létesítmények 
ismertetése 

 
Anyagnyerőhelyek, depóniák: 

A beruházás megvalósításához számos létesítmény szükséges. Különböző célú 
depóniák, munkagépek, építési anyagok, szervizutak, telephelyek kialakítása és 
egyéb kiszolgáló létesítmények. Ezeknek a létesítményeknek a helyét úgy kell 
meghatározni, hogy a Natura 2000 területet ne érintsék. 

Földút átvezetés, földút csatlakozás, vagy egyéb létesítmény nem érinti a Natura 
2000 területet.  

3.6. A beruházás hatásterületén lévő természeti állapot ismertetése 

A beruházás hatásterületén lévő természeti állapot leírását, a hatásterületre 
vonatkozó élőhelyek térképi bemutatását, az egyes jelölő fajok előfordulásainak 
lehetőségét, illetve jellemzését a 4.1. fejezetben mutatjuk be, a lehetséges 
állapotváltozások elemzésével együtt. Ahhoz, hogy a tanulmányban elemzett 
területrészeket jobban megértsük, rövid jellemzést adunk a vizsgált Natura 2000-es 
területről. 

A meghatározó élőhelyek a meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és 
cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) (*fontos orchidea-lelőhelyek) (6210), a 
magasabb térszinteken és a vízmosásos völgyekben kis fragmentumokban 
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megjelenő szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum) (9130), a 
patakokat követő enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) 
alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0)a 
legjelentősebb élőhelytipusok a területen. Nagyobb kiterjedésűek a pannon 
gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal (*91G0) és a 
pannon cseres-tölgyesek (91M0), amelyek jellemző erdőtípusok a térségben. A 
legmelegebb, déli kitettségű oldalakban jelennek meg a pannon molyhos tölgyesek 
Quercus pubescensszel (91H0). A Natura 2000-es fajok mellett számos más védett 
faj is előfordul a területen, így a lepkék közül a értékes védett fajok, mint a keleti 
gyöngyházlepke (Argynnis laodice), a patakmenti magaskórósokban a gólyaorr-
boglárka (Aricia eumedon), a baltacímes gyepekben az Ozirisz törpeboglárka 
(Cupido osiris), a fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans), nagy pacsirtafű (Polygala 
major), az üdébb gyepekben a nagyvirágú gyíkfű (Prunella grandiflora), a 
kaszálóréteken, forráslápokban a gyapjúsások (Eriophorum spp.), ujjaskosborok 
(Dactylorhiza spp.). 

Forrás: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUBN20015 

3.7. A terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek leírása 

Az útfejlesztés révén Ózd-Salgótarján között javulnak a közvetlen összeköttetés 
körülményei, továbbá a 21 sz. főút - M3 autópálya viszonylatában. Ez nem csak az 
ózdi térség számára jelent gazdaságélénkítő hatást, hanem a térség települései 
szempontjából is. A gazdasági lehetőségek bővülésével a munkaerőpiac-
foglalkoztatás is bővül, amely pozitív társadalmi következményekkel jár együtt. 

4. A beruházás kedvezőtlen hatásai 

4.1. A várható természeti állapotváltozás a beruházás megvalósulását követően 
vagy annak következtében 

Az érintett szakaszon a patak és a 25. sz. út közötti mélyedésben egy terresztris 
nádas (OB, TDO: 2) található. A nád (Phragmites australis) záródása 100 %-os a 
terület 90 %-án, csak az utak rézsűjében jelennek meg más fajok, pl. kanadai 
aranyvessző (Solidago canadensis), komló (Humulus lupulus), sövényszulák 
(Calystegia sepium). A meglévő kerékpárút mellett közvetlenül egy nád, csicsóka 
(Helianthus tuberosus) állomány (OD, TDO: 2) húzódik. 

A kerékpárúttól keletre lévő domboldalban egy telepített erdei fenyves (S4, TDO: 2) 
található, fehér akác (Robinia pseudoacacia) alkotta szegéllyel (S6, TDO: 2). Az 
erdőfolt és a kerékpárút között gyomos száraz gyep (OC, TDO: 2) sáv maradt fenn. 

Egyértelműen kimutatható természeti állapotváltozás: az ültetett erdei fenyves és 
akácos szegélyzónája, továbbá a terresztris, invázív növényekkel is fertőzött nádas 
és jellegtelen, gyomos száraz és üde gyep élőhelyek összesen 1,59 hektár 
nagyságrendben fognak sérülni. 

A tervezett tevékenység által érintett területen jelölő élőhelyek és jelölő növényfajok 
nem fordulnak elő, így azok állapotában változás nem várható. 

A Hódos-pataknál ér a nyomvonal a Natura 2000 területre és nagyobb, terresztris 
nádas foltot érint. A patakmenti üde élőhelyeken a nemzeti parki adatszolgáltatás 
alapján előfordul a Natura 2000 jelölő faj, a nagy tűzlepke (Lycaena dispar). A terepi 
vizsgálatok során azonban az élőhely jellege alapján a nagy tűzlepke elsősorban 
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vándorlási folyosó részeként használja az érintett területet, megtelepedésre alkalmas 
élőhelyet, illetve tápnövényét nem érinti a beruházás. A nádasban és a patakot 
szegélyező üde részeken több pár nádirigó (Acrocephalus arundinaceus) territóriuma 
figyelhető meg. A nádas fölött megfigyeltünk barna rétihéját (Circus aeruginosus), 
azonban költése nem valószínűsíthető, inkább táplálkozó példányai keresték föl a 
patakvölgyet. 

A patakot átlépve akácossal szegélyezett erdei fenyvest érint, amely szintén a 
Natura 2000 terület része. Az invázív akác szegélyezte erdei fenyves ültetvény 
rovarfaunája természetvédelmi szempontból nem jelentős. A jelölő, vagy a 
táblázatban felsorolt Natura 2000-es, de nem jelölő fajok nem fordulnak elő az 
élőhelyen. A fenyvesben a Hódos-patakban és a környező üde részeken fejlődő 
kétéltűek találhatnak telelőhelyet. 

Az érintett erdőrész madárvilága szintén nem jelentős. Az akácos-cserjés 
szegélyben néhány gyakori énekes madárfajon kívül, mint pl. a barátka (Sylvia 
atricapilla), énekes rigó (Turdus philomelos), citromsármány (Emberiza citrinella) 
nem figyeltünk meg más madárfajt. A fenyves széncinegék (Parus major) 
táplálkoztak. 

A Hódos-patak érintett szakaszán előfordul a vidra (Lutra lutra). 

A Natura 2000 területén élő jelölő állatfajok állományai nem érintettek, a beruházás 
következtében állapotváltozás nem várható. 

 

1. fotó: A nyomvonal terresztris gyomos nádast, gyomos száraz gyepet és invázív lágyszárúak 
állományait érinti. 
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2. fotó: A tervezett út akácos szegélyű erdei fenyvest vesz igénybe. 

4.2. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló 
élőhelyekre és fajokra gyakorolt hatások bemutatása térképmellékletekkel 

A beruházás jelölő élőhelyet, vagy jelölő fajt nem érint, állományait nem 
veszélyezteti. 
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3. térkép: A tervezett út hatásterületébe eső Natura 2000 területrész és környezetének élőhelytérképe 
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4.3. A Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló közösségi jelentőségű 
élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetében várható hatások és azok 
becsült mértéke 

6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek 

A jelölő élőhely státusza a vizsgált területen: A közvetett hatásterületen kis 
kiterjedésű, akácosokkal és erdei fenyvessel körbevett fragmentuma található, 
azonban az igénybevett területen nem fordul elő. 

A beruházás várható hatásai: Nincs hatással. 

7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek, 9130 Szubmontán és montán bükkösök, 
91E0 Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők, 91G0 *Pannon gyertyános 
tölgyesek, 91H0 Pannon molyhos tölgyesek, 91M0 Pannon cseres-tölgyesek 

A felsorolt jelölő élőhelyek státusza a vizsgált területen: Nem fordulnak elő az 
igénybevett területen. 

A beruházás várható hatásai: Nincs hatással. 

40A0 *Kontinentális cserjések, 6240 *Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők, 
6430 Síkságok és a hegyvidékek hidrofil magaskórós szegélytársulásai, 91I0 
Kontinentális erdőssztyepp-tölgyesek 

A felsorolt Natura 2000-es élőhelyek státusza a vizsgált területen: Nem fordulnak elő 
az érintett területen. 

A beruházás várható hatásai: Nincs hatással. 

boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) 

A felsorolt Natura 2000-es növényfajok státusza a vizsgált területen: Nem fordulnak 
elő az érintett területen. 

A beruházás várható hatásai: Nincs hatással. 

díszes légivadász (Coenagrion ornatum), tavaszi fésűsbagoly (Dioszeghyana 
schmidtii), díszes tarkalepke (Hypodryas maturna) 

A jelölő fajok státusza a vizsgált területen: Nem fordulnak elő a hatásterületen. 

A beruházás várható hatásai: Nincs hatással a jelölő fajokra 

nagy tűzlepke (Lycaena dispar) 

A Natura 2000-es állatfaj státusza a vizsgált területen: Kóborló, vándorló példányai 
fordulnak elő, állandó kolóniája nem él az érintett területen. 

A beruházás várható hatásai: Nincs hatással. 

nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), 
szarvasbogár (Lucanus cervus), balogcsiga (Vertigo angustior), hasas törpecsiga 
(Vertigo moulinsiana) 

A felsorolt Natura 2000-es állatfajok státusza a vizsgált területen: Nem fordulnak elő 
az érintett területen. 

A beruházás várható hatásai: Nincs hatással. 
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4.4. A jelölő élőhelyekkel és fajokkal kapcsolatosan várható hatások becsült 
mértéke 

Az Izra-völgy és Arlói-tó kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 
területet érintő útfejlesztés során a Natura 2000 terület jelölő élőhelyeire és fajaira 
vonatkozóan negatív hatás nem várható. 

5. Alternatív (egyéb ésszerű) megoldások 

A korábbi tervfázisban más nyomvonal alternatívákat is figyelembe vettünk, azonban 
minden esetben értékes természeti-terület, vagy Natura 2000 jelölő élőhelyek 
érintettségét jelentette volna. A különböző változatok vizsgálata során a társadalmi-, 
műszaki elvárásokat- és forgalmi igényeket is kielégítő, a Natura 2000 területben 
legkisebb hatással járó, ésszerű változatot tartottuk meg. 

6. A megvalósítás indokai 

6.1. A terv vagy beruházás megvalósítása szükségszerűségének ismertetése 

A beruházás szükségességét a 25. sz. főút forgalmi adatai, a rendkívül leromlott 
műszaki állapot, évek óta növekvő teherforgalom, az ebből eredő környezetterhelés 
mértéke együttesen indokolják  
 
A jövőben a forgalom további növekedésével lehet számolni és a régió jelenlegi 
infrastruktúrája ezt a forgalomnövekedést várhatóan már nem tudná biztonságosan 
felvenni. Ezért szükségszerűvé vált olyan közútfejlesztési lehetőségek feltárása, 
illetve megvalósítása, mely során ez a probléma kezelhetővé válik oly módon, hogy a 
tranzit forgalom a jelenlegi átkelési szakaszokon tehermentesíthető.  A megépülő út 
kulcsfontosságú lesz a régió kelet-nyugat irányban zajló tranzitforgalom 
lebonyolításában is.  

6.2. A terv vagy a beruházás megvalósításának szükségszerűségét a következő 
indokok valamelyike támasztja alá (a kívánt rész megjelölendő) 

A terv vagy a beruházás megvalósításának szükségszerűségét a következő indokok 
valamelyike támasztja alá (a kívánt rész megjelölendő): 

 társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek 
(amennyiben az kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt nem veszélyeztet) 

 emberi egészség vagy élet védelme 

 a közbiztonság fenntartása, megőrzése vagy helyreállítása 

 a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése 

 a fenti kategóriákba nem sorolható, egyéb kiemelt fontosságú közérdek 
(amennyiben a kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt veszélyeztet) 

7. A kedvezőtlen hatások mérséklése 

1. Invázív fajok terjedésének megelőzése 

 Az akác terjedését a sarjak esetében, szakértői közreműködéssel, felületi 
vegyszeres kezeléssel lehet megakadályozni, kizárólag a fertőzött felületeket 
érintve. 
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 Lágyszárú fajok esetében a fertőzött felületek rendszeres gyomirtó kaszálását 
kell elvégezni addig az időszakig, amíg az invázív faj jelen van. 

2. Általános intézkedések 

 A Natura 2000 területen depóniákat, munkagépek elhelyezését, 
anyagnyerőhelyeket létesíteni nem lehet. 

 Szállítási, anyagmozgatási útvonalak csak a meglévő közutakon, 
mezőgazdasági utakon és azok mellett már meglévő telephelyeken, 
depóniáknál történhet, a Natura 2000 területen kívül. 

8. Kiegyenlítő (kompenzációs) intézkedések 

 
Kiegyenlítő vagy kompenzációs intézkedésekre nincs szükség. 

9. Összegzés 

Mivel nyomvonal érinti az Izra-völgy és Arlói-tó kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési kategóriájú Natura 2000 területet, szükségessé teszi a Natura 
2000-es jelölő élőhelyeket és fajokat érő hatások előzetes bemutatását az európai 
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 
(X.8.) Kormányrendelet 10.§ (1) bekezdésében előírt és a 266/2008. (XI.6.) 
Kormányrendelettel módosított hatásbecslési dokumentáció alapján. 

Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az Izra-völgy és Arlói-tó 
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 területen 1,59 ha területi 
igénybevétel várható, a jelölő élőhelyeire és fajaira negatív hatást azonban nem 
gyakorol. 
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