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 FONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK 

1. Jelen környezetvédelmi engedély módosításának (továbbiakban KHT módosítás) tárgya az „M76 

autóút II. ütemének Fenékpusztai ideiglenes csomópont gyorsforgalmi út kiágazása” (a „B” 

csomóponti ág). 

2. Az autóút engedélyezési tervezése során korábban Környezeti Hatástanulmány készült. Az R76 

gyorsút kiépítése M7 autópálya Holládi csomópont és Keszthely 71-75 sz. főút körforgalmú 

csomópontja közötti szakaszára a Környezetvédelmi engedély 2016.12.15-én kiadásra került 

OKTF-KP/8430-80/2016. számon. Ez a terv Fenékpusztánál nem tartalmazott szintbeni csatlakozást a 

76. sz. főúthoz. A kiviteli terveket az említett 76. sz. főúti visszakötést jelentő ideiglenes 

végcsomóponttal kell kidolgozni, ezért készül a II/F Fedvénytervkötet a fenékpusztai csomópont 

engedélyeztetéséhez. A II/F fedvényterv engedélyeztetése mellett a jogerős környezetvédelmi 

engedély módosítása szükséges. 

3. A dokumentáció célja, a megváltozott műszaki tartalom miatt a tervezett beruházás környezeti 

hatásainak felülvizsgálata, valamint a káros hatások lehetőség szerinti minimumra csökkentésére 

irányuló intézkedések felülvizsgálata. Ezáltal biztosítható a hatályos környezetvédelmi előírások 

teljesülése, továbbá az építési engedélyhez és kivitelezéshez szükséges környezetvédelmi hatósági 

hozzájárulás módosítása. 

4. Jelen Dokumentáció tartalma a hatályos környezetvédelmi jogszabályok, a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25) Kormány rendelet figyelembe 

vételével került összeállításra. Az érvényes környezetvédelmi engedéllyel rendelkező beruházás 

továbbra is a 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének, 37. a) pontja alá sorolható. 

5. Az elvégzett vizsgálatok és értékelések alapján megállapítást nyert, hogy a beruházás módosított 

műszaki tartalom szerinti megvalósítása (kivitelezése) során jelentős környezeti hatások nem várhatók. 

A megvalósítást és üzembe helyezést követően az egyes környezeti elemek szempontjából a várható 

hatás elfogadható, nem jelentős. 
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1. BEVEZETÉS 

A Megrendelő NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Vállalkozó STRABAG R76 Konzorcium (Strabag 

Általános Építő Kft. és Strabag AG) 2017. december 5. napján, 4500012035 számon Szerződéses 

Megállapodást kötött az alábbi két projektelemre vonatkozóan: 

 „Vállalkozási szerződés „R76 gyorsút I. ütemének megépítése az M7 autópálya Holládi csomópont 

és Balatonszentgyörgy szakaszon a 0+000-5+650 km sz. között és kiegészítő szakaszain (K076.01) 

tárgyban”, valamint 

 „Vállalkozási szerződés „R76 gyorsút II. ütemének megépítése a Balatonszentgyörgy és Fenékpuszta 

szakaszon az 5+650-8+600 km sz. között és kiegészítő szakaszain csomóponti csatlakozással a 76. 

sz. főútra (K076.01) tárgyban”. 

A NIF Zrt. megbízásából az Uvaterv Zrt. készítette a Mott Macdonald Magyarország Kft. közreműködésével 

az „R76 gyorsút kiépítése M7 autópálya Holládi csomópont és Keszthely 71-75. sz. főút körforgalmú 

csomópontja között” tárgyú Környezeti hatástanulmány (továbbiakban: alap KHT), ami OKTF-KP/8430-

80/2016 számon rendelkezik jogerős környezetvédelmi engedéllyel. Ez a terv Fenékpusztánál nem 

tartalmazott szintbeni csatlakozást a 76. sz. főúthoz.  

Az 5+650 – 15+250,81 km sz. közötti II. szakasz BP/0801/94-10/2017 számon kapott építési engedélyt, ami 

szintén jogerős. A kapcsolódó országos közutak építési engedélyének ügyiratszáma: 

ZA/ÚO/NS/A/13/3/2017. Az építési engedéllyel rendelkező II. tervezési szakaszon további két építési szakasz 

(II/A. 5+650 - 8+600 km sz. között és a II/B. 8+600 - 15+250 km sz. között) került kijelölésre. A II/A szakaszon 

a jogerős építési engedélyek alapján folyik a projekt területszerzése, a már megszerzett munkaterületeken 

az építés-kivitelezés megkezdődött. A II/A és a II/B építési szakasz határán - Fenékpuszta térségében – az 

Uvaterv Zrt. elkészítette egy távlati külön szintű csomópont engedélyezési terveit, amely csomópont egyes 

elemeit felhasználva épül meg a gyorsút építési szakaszhatáron történő visszakötése a meglévő országos 

közúthálózatba. 

A kiviteli terveket az említett 76. sz. főúti visszakötést jelentő ideiglenes végcsomóponttal kell 

kidolgozni, ezért készül a II/F Fedvénytervkötet a fenékpusztai csomópont engedélyeztetéséhez. A II/F 

fedvényterv engedélyeztetése mellett a jogerős környezetvédelmi engedély módosítása szükséges. 

A tenderdokumentáció részét képező, felsorolt engedélyezési tervek alapján Vállalkozó feladata a 

fenékpusztai végcsomópont építési engedélyezési eljárásának lefolytatása, valamint a kiviteli tervek 

elkészítése. Ezen tervezési feladatokat a Strabag R76 Konzorcium megbízásából a BIMLab Kft. készíti a Via 

Futura Kft. közreműködésével. A II. szakasz fedvényterveként készülő Fenékpusztai végcsomópont 

engedélyezési tervdokumentációjának útépítési szakági tervezője a Via Futura Kft. A környezetvédelmi 

hatástanulmány módosítását a Via Futura megbízásából a Vibrocomp Kft. készíti. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. május 15-én kelt levelében a korábbi elrendelést módosította, mely 

alapján az M76 autóút M7-Balatonszentgyörgy-Zalaegerszeg (új út építése) megvalósítását rendeli el, a 

korábbi R76 gyorsút helyett.  

 
Jelen tervezés tárgya az M76 autóút II. ütemének (5+650 – 8+600) Fenékpusztai ideiglenes 

csomópont gyorsforgalmi út kiágazása, a „B” csomóponti ág. 

 

Jelen tervezésnek nem tárgya – azonban szorosan kapcsolódik hozzá, így kapcsolódó fejlesztésként 

röviden bemutatásra kerül – a körforgalmú csomóponthoz történő csatlakozás miatt – a 76. főút 

korrekciója két szakaszon, közel 900 m hosszon (11 m koronaszélességgel), valamint a vele párhuzamosan 

futó Keszthely - Kis Balaton kerékpárút korrekciója (burkolatszélessége 2,25 m). Ezen tervezett 

beavatkozások hatásai a jelen tervezéssel párhuzamosan készülő engedélyezési terv (II/F fedvényterv) során 

kerülnek bemutatásra.  
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A tervezett beruházás 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. mellékletének 1.188. pontja és 1/a. mellékletének 1.40. pontja 

alapján (R76 gyorsút Zalaegerszeg és M7 autópálya közötti szakasz megvalósítása) nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás.  

Jelen környezeti hatástanulmány nem tartalmaz a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 

3. §-a szerint értelmezett minősített adatot, sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. § 

(1) bekezdése szerint értelmezett üzleti titkot. 

1.1. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA; KÉRELMEZŐ ALAPADATAI 

A meglévő 76 sz. főút az M7 autópálya és 86 sz. főút összekötésével a Balaton dél-nyugati vége és 

Zalaegerszeg között biztosít kapcsolatot. A meglévő 76. sz. főúttal megközelítőleg párhuzamosan épülő új 

M76 autóút fejlesztése többcélú: 

 Az újonnan létesülő út biztosítja Zalaegerszeg, mint megyeszékhely bekötését a gyorsforgalmi 

úthálózatba.  

 Az újonnan létesülő út javítja a TEN-T nemzetközi közúti gerinchálózat elérhetőségét, hiszen az M7 

autópálya, mint TEN-T hálózati elem ráhordó szakaszaként épül. 

 A turizmus számára különösen fontos a jó elérhetőség. Az újonnan létesülő útszakasz vonzó épített 

környezetet és magas színvonalú közlekedési szolgáltatást biztosít a Balaton térségét felkeresők 

számára, melynek eredményeként növekszik a célcsoport elégedettsége. A térségben - Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzet - jelentős idényforgalom jelenik meg, amely a nyári szezonban egyes 

hétvégéken a normál forgalom 1,5–2-szeresét jelenti. Az megvalósuló út a turistaszezonban 

ugrásszerűen megnövekedő forgalom gyors, akadálymentes átvezetését teszi lehetővé. 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 37 a) pontja alapján a tervezett 

gyorsforgalmi út építése környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. Ez alapján került lefolytatásra az 

OKTF-KP/8430-80/2016. számú környezetvédelmi engedéllyel lezárt környezeti hatásvizsgálat. 

Engedélykérő alapadatai 

Beruházó / Kérelmező: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 

 Székhely – 1134 Budapest, Váci út 45. 

Felhasznált dokumentumok 

A környezetvédelmi dokumentáció elkészítéséhez a Megbízó, a következő dokumentációk és tanulmányok 

hozzáférhetőségét biztosította számunkra: 

 R76 gyorsút kiépítése M7 autópálya Holládi csomópont és Keszthely 71-75. sz. főút körforgalmú 

csomópontja között - Környezeti hatástanulmány, Uvaterv Zrt., 2016. június. 

 Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség OKTF-KP/8430-80/2016. számú 

határozata az R76 gyorsforgalmi út M7 autópálya Holládi csomópont – Keszthely 71-75 sz. főút 

körforgalmú csomópontja közötti szakasz környezetvédelmi engedélyéről, 2016. december 15. 

 Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala ZA/KTF/000-195-24/2017. ügyiratszámú 

előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozata az R76 gyorsúthoz (M7 autópálya Holládi 

csomópont és Keszthely 71-75 sz. főút körforgalmú csomópontjai között) kapcsolódó létesítmények 

tárgyában, 2017. március 8.  

 R76 gyorsút visszakötése a 76. sz. főútra Fenékpuszta térségében – Engedélyezési terv, II/F.A. 

Útépítés, vízépítés, forgalomtechnika munkarész, Via Futura Kft., 2018. május 11. 
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1.2. ELŐZMÉNYTERVEKRE KIADOTT HATÓSÁGI VÉLEMÉNYEK, A NYILVÁNOSSÁG 

ÉSZREVÉTELEI 

A tervezett beruházásra OKTF-KP/8430-80/2016. számon 2016. december 15-én kiadott hatályos 

környezetvédelmi engedélyt a Hatóság. 

A tervezett beruházás hatályos környezetvédelmi engedélye kapcsán felmerült módosítási igény ügyében 

hatósági egyeztetés került megtartásra 2018.04.16-án, a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályánál. 

2. A BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE A MÓDOSÍTÁSOK MEGJELÖLÉSÉVEL 

Jelen fejezetben a műszaki paraméterek a meglévő környezetvédelmi engedélyben foglaltakhoz képest csak 

a módosítással érintett csomópont vonatkozásában kerülnek bemutatásra. 

2.1. KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK VÁLTOZÁSAI – FENÉKPUSZTAI FORGALMI 

CSOMÓPONT (9+000 KMSZ) 

Alap KHT szerinti kialakítás: 

 

2.1.1. ábra: Alap KHT szerinti kialakítás 

Tervezett módosítást követő kialakítás: 

Az M76 autóút Fenékpusztai csomópontja ún. trombita típusú csomópontként került elfogadásra úgy, hogy 

a Keszthely bekötését is biztosító különszintű kapcsolat szintbeni csatlakozást biztosít a meglévő 76 sz. 

főúthoz. 

Az építési szakaszolást figyelembe véve a teljes csomópont kiépítésével összhangban lévő visszakötés került 

megtervezésre Fenékpuszta térségében. A visszakötés kiépítéséhez szükséges a meglévő országos út és 

kerékpárút korrekciója is. 
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A tervezett visszakötés és távlati különszintű csomópont Fenékpusztától nyugatra, a tervezett M76 autóút 

elkerülő szakaszán kerül kialakításra. A csomópont Zala megyében, Keszthely város közigazgatási területén 

található. 

 

2.1.2. ábra: Tervezett módosítást követő kialakítás 

2.1.1. Műszaki paraméterek 

Csomóponti összekötő ág - B ág tervezési sebessége: 60 km/h 

Tervezési szakasz kezdete: M76 7+900 km szelvénye 

Tervezési szakasz vége: M76 8+600 km szelvénye, valamint a „B” csomóponti ág végi körforgalom  

Vízszintes és magassági vonalvezetés 

Tervezett főpálya (M76 autóút) vonalvezetése 

A csomóponti tervezés során érintett főpálya hossza 700 m. A nyomvonal kezdőpontja a 7+900 km sz.-

ben megegyezik az M76 autóút (M7 ap. Holládi csomópont - 71-75 sz. körforgalmú csomópont közötti 

szakasz) II/A. szakasz (5+650 - 8+600 km sz. között) azonos km szelvényével. A tervezett nyomvonal a 

meglévő 76 sz. főút északi oldalán, azzal párhuzamosan halad.  

A pálya magassági vonalvezetése a meglévő domborzati viszonyokhoz igazodik, az Egyesített övcsatornáig 

a terepszinthez képest alacsony (jellemzően 2,00 - 3,00 m magas) töltésen vezet. 

Csomóponti ágak vonalvezetése 

A tervezett B csomóponti ág az M76 autóút bal oldalához kapcsolódva biztosítja a gyorsút és tervezett 

körforgalmú csomópont kapcsolatát. A felhajtó ág szélesebb kialakítása biztosítja a gyorsút szakaszolt 

kiépítése során szükségessé váló visszakötési lehetőséget az országos közúthálózatba. 
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Keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett főpálya - M76 autóút - főbb keresztmetszeti adatai a következők: 

 Forgalmi sáv száma:   2x2 

 Koronaszélesség:   20,50 m 

Csomópontban 

 Koronaszélesség:   27,00 m 

Csomóponti összekötő ágak egy forgalmi sávval 

 Forgalmi sáv száma:   1 

 Koronaszélesség:   8,00 m 

A B csomóponti ág ütemezett kiépítés és a gyorsúti visszakötés biztosítása miatt két forgalmi sávval, 10,00 

m koronaszélességgel került kialakításra. 

A körforgalmú csomópontban a 76 sz. főút korrekciós ágán történő kerékpáros átvezetés miatt közvilágítás 

tervezése szükséges.  

2.1.2. Vízelvezetés 

Az útépítéssel összhangban biztosítani kell az útról lefolyó, valamint a terepről az út felé gravitáló 

csapadékvizek összegyűjtését és elvezetését. Az útról lefolyó ill. a környező területekről ide gyűlő 

csapadékvizeket az út oldalán kialakított talpárkokkal vezetik a befogadókba. A víztelenítési rendszer 

kialakításánál a fő szempont az volt, hogy a csapadékvizeket lehetőség szerint gravitációsan - még ha a 

tervezett talpárkok hosszesése minimális is - vezessék a befogadókba.  

A tervezési területen az M76 autóút 7+950 – 8+600 km szelvényei között, valamint a „B” csomóponti ágon 

az autóúttal párhuzamos szakaszán a 0+220-0+377,3 km szelvények között csésze szelvényű árkok kerülnek 

kialakításra. A tervezési terület további útszakaszain az M76 autóút 7+900 – 7+950 km szelvényei között, a 

csomóponti ágak valamint a 76. sz. főút korrekciós szakaszai mellett trapézárok kerülnek kialakításra.  

A KHT módosítás tervezési területének csapadékvíz-elvezető rendszere a jelen tervezési szakasz kezdetén, 

tehát a 7+900 km szelvényben csatlakozik a főpálya környezetvédelmi és építési engedéllyel rendelkező, a 

jelen módosítással nem érintett szakaszának vízelvezetéséhez. E vízelvezető rendszer végső befogadója a 

jelen KHT módosítással érintett tervezési szakasz előtt, az eredeti tervek szerint építendő levezető medren 

és az eredeti tervek szerint építendő nyílt árokba telepíthető hordalék- és olajleválasztó berendezésen 

keresztül az Ingói-vízszintszabályozó-csatorna. 

Ahol a tervezett út egyenesben vagy ívben halad, I <10‰ közötti hosszesésű és a H <3,0 m töltésmagasságú, 

az útpályára lehullott csapadékvizet filmszerűen elterítve tervezik elvezetni a padka és rézsűfelületen a 

kétoldali talpárokba.  

Ahol a tervezett út túlemelt ívben fekszik, H < 3,0 m töltésmagasságú és I<10‰ hosszesésű ott, a túlemelt 

útpályára lehullott csapadékvizet filmszerűen elterítve tervezik elvezetni a padka és rézsűfelületen a 

mélyoldali talpárokba. 

Ahol a tervezett út egyenesben fekszik, tetőszelvényes kialakítású, H>3,0 m töltésmagasságú vagy H < 3,0 m 

töltésmagasságú és I>10‰ hosszesésű, 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.  

Ahol a tervezett út túlemelt ívben fekszik, H > 3,0 m töltésmagasságú és I>3‰ hosszesésű ott, a túlemelt 

burkolatról lepelszerűen lefolyó vizeket a mélyvonali burkolatszél melletti vízvezető szegély kiépítésével 

kerül elvezetésre a ~50 m-ként kiosztott rézsűsurrantókon át a talpárokba.  

A surrantók becsatlakozásánál a talpárkot burkolni kell és ellenlapolt energiatörővel kell ellátni. 
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Az I < 3‰ hosszesés és H > 3,0 m töltésmagasságnál a töltésrézsűt és a földpadkát fokozott biológiai 

védelemmel kell ellátni. Ebben az esetben figyelembe kell venni, hogy a forgalomba helyezett pálya mellett 

természetes (fű felnövés, por és hordalék lerakódás) vízvezetés alakulhat ki, ami a csekély hosszesés miatt 

vízmegállást eredményezhet. Ezeken a helyeken fontos, hogy folyamatos szemrevételezés alapján ezt a 

kialakuló szegélyt eltávolítsák. Ha ennek ellenére is kialakulnak lokális vízmegállási pontok a burkolat 

mellett, ott a későbbiekben kivezetést, surrantót fognak kialakítani.  

A burkolatszerkezet víztelenítésére a pályaszerkezeti rétegek alá paplanszerű szemcsés fagyvédő réteget 

terveznek a burkolatszerkezeti rétegekben szivárgó vizek elvezetésére. A fagyvédő réteget a rézsű felületre 

kell kivezetni. 

A hosszirányú vízmozgás megakadályozására a fagyvédő réteg biztonságosabb víztelenítésére és a víz 

feldúsulásának megakadályozására keresztszivárgók kerülnek elhelyezésre a hossz-szelvényi 

mélypontokba, csomópontok, útcsatlakozások előtt és a töltés-bevágás szakasz találkozásainak 

szelvényében, továbbá min. 300 m-ként. A keresztszivárgókat a rézsűfelületre kell kivezetni. 

A csőáteresz átvezetéseihez az M76 autóúton (tisztíthatósági szempontokat figyelembe véve) Ø1,60 m 

nyílásnál kisebb méretet nem alkalmaztak. A csőáteresz átvezetéseihez a 76 sz. főút korrekciós szakaszain 

(tisztíthatósági szempontokat figyelembe véve) Ø1,0 m nyílásnál kisebb méretet nem alkalmaztak. Egyéb 

útcsatlakozások esetében Ø0,8 m nyílásnál kisebb méretet nem alkalmaztak. A tervezett átereszek az érkező 

mértékadó vízmennyiségeket biztonsággal át tudják vezetni. 

2.1.3. Közművek 

A meglévő és tervezett közműkeresztezések: 

M76 autóút KHT fedvénytervi szakaszán szükséges közműkiváltások a következők: 

E.ON 132 kV légvezetékes hálózat: 

- szabványosítás 1225 m hosszon 

E.ON 22 kV légvezetékes hálózat: 

- bontandó: 308 m hosszon 

- kiváltásban építendő: 337 m hosszon 

M76 autóút KHT fedvénytervi szakaszán a megvalósításához létesítendő új közművek a következők: 

- üzemi hírközlési hálózat: 700 m hosszon 

- üzemi hírközlési hálózat energiaellátása: 700 m hosszon 

 A 2016 évben elkészült korábbi hatástanulmány az környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3, mellékletének 76 

pontja alapján küszöbérték feletti és összetartozó tevékenységként vizsgálja a 22 kV-os légvezeték kiváltását 

az akkor tervezett 970 méteres hosszra. 

A fentebb hivatkozott 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet „A környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban 

hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységeiről” szóló 3. melléklete 

időközben megváltozott (2017. XII.1.) és a tervezett villamos légvezetékek esetén előzetes vizsgálat 

elvégzését 35kV-os küszöbértékre emelte.  

Emiatt a tervezett szakaszon további környezetvédelmi vizsgálat elvégzése nem szükséges, a tevékenység 

nem éri el a jogszabályban meghatározott küszöbértéket. 

2.1.4. Engedélyezési eljárással nem érintett, kapcsolódó létesítmények 

A 76 sz. főút korrekciója 

A tervezett különszintű csomópont körforgalmú csomópontjához történő csatlakozás miatt a meglévő 76 

sz. főutat két szakaszon, közel 900 m hosszon szükséges korrigálni. A tervezett korrekció csatlakozik a 
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meglévő 76 - 71 sz. főutak csatlakozásában tervezett (megelőző) körforgalmú csomópont miatt szükséges 

főúti korrekcióhoz.  

A 76 sz. főút korrekciós szakaszán a tervezett csomóponti ágak keresztezésében létesülő körforgalmú 

csomóponthoz a kerékpáros átvezetés miatt szükséges közvilágítás kialakítása. 

Keresztmetszeti kialakítás 

 Forgalmi sáv száma:  2x1 

 Forgalmi sáv szélessége: 3,50 m 

 Padkaszélesség:  2,00 m 

 Koronaszélesség:  11,00 m 

Kerékpárút korrekció 

A meglévő főút szelvényezés szerinti jobb oldalán vezetett Keszthely - Kis Balaton kerékpárút korrekciója is 

szükséges, - csatlakozva az előzménytervhez - beleértve a tervezett körforgalmú csomóponton történő 

átvezetést. A körforgalmú csomópontot követően a jelenlegi főút területét is felhasználva a kerékpárút a 

főút és a meglévő vasút között az út bal oldalán került elhelyezésre. A meglévő főúti keresztezés 

megszüntetésre kerül. 

Keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett kerékpárút burkolatszélessége, 2x1 haladósávos "B" hálózati szerepű kerékpárút figyelembe 

vételével 1,0+0,25+1,00=2,25 m. A padka szélessége min. 0,50 m, 1,50 m töltésmagasság felett min. 1,00 m, 

és korlát építése szükséges.  

2.2. A TELEPÍTÉS ÉS A HASZNÁLAT MEGKEZDÉSÉNEK VÁRHATÓ IDEJE, ÜTEMEZÉS 

A fenékpusztai ideiglenes csomópont kialakítása várhatóan 2022 I. negyedévében valósul meg. A hozzá 

kapcsolódó, távlati autóúti fejlesztések (Keszthely irányába M76, és Zalaegerszeg irányába M75) várhatóan 

2022 és 2030 között fognak megvalósulni.  

2.3. TEVÉKENYSÉG HELYÉNEK ÉS TERÜLETIGÉNYÉNEK VÁLTOZÁSAI 

A Fenékpusztai csomópont módosítása, a „B” csomóponti ág kialakítása következtében az alap KHT-ban 

szereplő „B6” alapváltozat területfoglalására vonatkozó táblázat az alábbiak szerint módosul a 8+000 – 

8+900 km szelvények között: 

kmsz – tól – ig  Övezeti besorolás  Becsült terület (ha) Területhasználat szabályozás szerinti módja  

0+000 – 1+800  Eg  7,2  Erdőgazdálkodási terület  

1+800 – 5+100  KÖu  13,2  Közlekedési terület (közút)  

4+100 – 4+300  Má  0,8  Mezőgazdasági művelési terület  

5+100 – 5+300  Ev  0,8  Erdőgazdálkodási terület  

5+300 – 6+000  Mák  2,8  Mezőgazdasági művelési terület  

6+000 – 6+300  Ev  1,2  Erdőgazdálkodási terület  

6+300 – 6+900  Mák  2,4  Mezőgazdasági művelési terület  

6+900 – 7+500  Má  2,4  Mezőgazdasági művelési terület  

7+500 – 8+000  E  2,0  Erdőgazdálkodási terület  

8+000 – 8+900 Má  4,1* Mezőgazdasági művelési terület  

8+900 – 9+400  E  2,0  Erdőgazdálkodási terület  

9+400 – 15+200  Má  23,2  Mezőgazdasági művelési terület  

* Változás az alap KHT-hoz képest (alap KHT-ban becsült terület: 3,6 ha) 
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Összesen:  

 Közlekedési terület (közút) becsült érintettsége összesen: 13,2 ha  

 Mezőgazdasági művelési terület becsült érintettsége összesen: 35,7 ha (alap KHT-ban: 35,2 ha) 

 Erdőterület becsült érintettsége összesen: 13,2 ha  

2.4. MÁR TERVBE VETT KÖRNYEZETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK, INTÉZKEDÉSEK 

VÁLTOZÁSAI 

A már tervbe vett környezetvédelmi létesítményekben változás nem várható. A tervezett csomópont 

térségében a Kezelővel és a Megrendelővel egyeztetett módon az előzménytervnek megfelelően (M76 

autóút II.A és II/B. szakasz) hófogó véderdő sáv került előirányzásra. A tervezett véderdősáv az M76 autóút 

jobb oldalán a 7+900 - 8+555 km sz. között, és az "A" csomóponti ág jobb oldalán a 0+300 - 0+530 km sz. 

között került kijelölésre. 

2.5. FORGALMI VISZONYOK 

2.5.1. táblázat: Vizsgált csomóponti ág és a 76 sz. főút forgalma 

Útszám Szakasz 

D1 

ÁNF 

(j/nap) 

D2 

ÁNF 

(j/nap) 

D3 

ÁNF 

(j/nap) 

D4 

ÁNF 

(j/nap) 

Jelenleg (2015) 

M76 Balatonszentgyörgy - 71-75 sz. főúti csp 0 0 0 0 

76 71 sz. főút - Sármellék 2232 71 14 188 

Távlat (2034) 

M76 Balatonszentgyörgy - 71-75 sz. főúti csp 3671 113 23 301 

76 71 sz. főút - Sármellék 6353 203 40 536 

2.6. KORÁBBI TERVEKKEL, FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉS 

A tervezett kialakítás az alap KHT alapján, a Megrendelővel, valamint az érintett kezelők képviselőivel 

folytatott egyeztetéseknek megfelelően készült. A tervezett kialakítás engedélyezéséig szükséges a 

rendezési tervekkel történő egyezés biztosítása. 

2.7. KATASZTRÓFAVÉDELMI ELEMZÉS 

A telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek 

tevékenysége, az ezekkel való esetleges kapcsolatok  

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén belül, Keszthely közigazgatási területén 

a település polgármesteri hivatala által rendelkezésünkre bocsátott információk alapján alsó vagy felső 

küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem található.  

A természeti katasztrófáknak való kitettség  

A tervezett beruházás által érintett település katasztrófavédelmi besorolását a 234/2011. (XI. 10.) Korm. 

rendelet tartalmazza, mely alapján a következő katasztrófavédelmi osztályokba tartozik: 

2.7.1. táblázat: Települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása 

Település Katasztrófavédelmi osztály 

Keszthely II. 
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2.7.2. táblázat: Az egyes katasztrófavédelmi osztályok meghatározása a kockázati mátrix útján.  

Hatás 
Bekövetkezési gyakoriság 

Ritka Nem gyakori Gyakori Nagyon gyakori 

Nagyon súlyos II. osztály II. osztály I. osztály I. osztály 

Súlyos III. osztály II. osztály II. osztály I. osztály 

Nem súlyos III. osztály III. osztály II. osztály II. osztály 

Alacsony mértékű III. osztály III. osztály III. osztály III. osztály 

 

Ritka: az elkövetkező néhány évben (10 év) nem valószínű, hogy bekövetkezik.  

Nem gyakori: bekövetkezhet, de nem valószínű, hogy néhány (5) éven belül.  

Gyakori: valószínű, hogy bekövetkezik, néhány (3) éven belül.  

Nagyon gyakori: nagyon valószínű, hogy bekövetkezik, egy éven belül minimum egy alkalommal vagy 

többször. 

 

2.7.1. ábra Települések katasztrófavédelmi besorolása (a tervezett beruházás helye kék színű 

körrel jelölve). 

A tervezett beruházás rendszeresen belvízjárta területet érint, azonban árvízvédelmi kockázat a vizsgált 

területen nem áll fenn.  

A tervezett beruházás mentén széleróziónak kitett területek találhatók. 

Földtani veszélyforrás területének övezete a nyomvonal teljes hosszában jelentéktelen.  
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Magyarország szeizmikus zónatérképe alapján a beruházás által érintett terület a 3. zónába tartozik. 

Magyarország szeizmo-tektonikai térképe alapján a vizsgált beruházás által érintett terület neo-tektonikai 

(aktív) szerkezeteket nem érint. 

A természeti katasztrófákra visszavezethetően kiváltott vagy fokozott hatótényezők 

kockázatának, illetve hatásainak bemutatása a tervezett létesítményre 

A természeti katasztrófákra visszavezethetően kiváltott hatótényezők hatásai közül a vizsgált beruházás 

térségében a rendkívüli időjárás, villámárvíz és belvíz események jelentkezhetnek.  

A csapadéktöbblet főként a téli hónapokban az erős havazás miatt okozhat évente megismétlődő 

kockázatot. A téli csapadékok főleg erős széllel párosulva, napokra járhatatlanná tehetnek jelentős 

területeket, megnehezítve a közlekedést is. A szél önmagában is lehet katasztrófa előidézője, a viharos, vagy 

orkánszerű szél miatt jelentős károk léphetnek fel az energiarendszerben, amely a közlekedést is károsan 

befolyásolhatja. 

Veszélyes időjárási hatások következtében bekövetkező veszélyhelyzetek kárainak csökkentése, az 

állampolgárok életének megóvása érdekében előrejelzési és riasztási rendszer működik az OMSZ, valamint 

az BM OKF működtetésével. 

Rendkívüli időjárás okozta veszélyhelyzetek esetén végrehajtandó főbb feladatok, amelyek a tervezett 

beruházást is érinthetik: közlekedési létesítmények tisztításának megkezdése, lakosság tájékoztatása a 

kialakult helyzetről és javasolt magatartási szabályokról, közműkárok kijavítása. 

Magyarország egészének földrengés aktivitása alacsonynak mondható, de ennek ellenére erős rengések 

(MSK 8° körüli epicentrális intenzitásértékkel) kis számban, de előfordulnak, meglehetősen rendszertelen 

területi eloszlásban. Az ország területén gyakorlatilag évente kell számítani 4°-es intenzitású, de károkat 

még nem okozó földrengésre, jelentősebb károkat okozó rengésre 15-20 évenként, míg 8°-as intenzitású, 

nagyon nagy károkat okozó rengésre 40-50 évente kerül egyszer sor. 

Földrengés, földcsuszamlás okozta veszélyhelyzetek esetén végrehajtandó főbb feladatok: a lakosság széles 

körű reális tájékoztatása; helyszín biztosítása a rendészeti szervek segítségével; sérült közművek felderítése, 

lokalizálása, helyreállítása; közlekedési hálózatkárok felmérése, szükség szerinti helyreállítása. 

3. HATÓTÉNYEZŐK, HATÁSFOLYAMATOK, HATÁSVISELŐK, 

HATÁSTERÜLETEK 

3.1. A HATÁSTERÜLET KIJELÖLÉSE 

A hatásterület az a terület, ahol a hatások a jogszabályokban rögzített mértékben érzékelhetők. A 

hatásterület lehatárolásánál a 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében foglaltakat vesszük 

figyelembe. 

A hatásterület részét képezik potenciálisan a haváriából adódó szennyezések (levegő, víz, talaj) által 

esetlegesen érintett területek, melyek azonban előzetesen nem határolhatók le (a hatásterület számos 

tényezőtől függ, mint pl. a havária esemény jellegétől, a környezetbe kikerülő szennyezőanyag típusától és 

mennyiségétől, az időjárási viszonyoktól). 

3.1.1. Közvetlen hatásterület 

Földtani közeg 

Építés közvetlen hatásterülete 

A talaj vonatkozásában a közvetlen hatásterület alatt a nyomvonal teljes építési területét értjük, beleértve a 

felvonulási és depónia területeket, esetlegesen kialakítandó anyagnyerő helyeket. Ezen a területen belül 

érheti közvetlen hatás a talajt az építés stádiumában, illetve közvetlen szennyezés havária esetén. 
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Üzemelés közvetlen hatásterülete 

A beruházás és kapcsolódó létesítményei által kivont területen érheti szennyezés a földtani közeget az 

üzemelés időszakában. A szennyezés történhet közvetlenül a talajra baleset következtében kifolyt 

szennyezéssel, illetve a felszín alatti víz közvetítésével. 

Felszíni és felszín alatti víz 

A vizek esetében a közvetlen hatásterület a beruházás és a kapcsolódó járulékos létesítmények területein, 

azaz a kisajátítási területen belül helyezkedik el, ahol a földtani adottságtól függő vízellátási viszonyok 

(beszivárgás) változnak meg, amelyek közvetett hatásként a felszín alatti víz utánpótlódásában 

eredményezhetnek módosulást. Ez a hatás azonban a vonalas létesítmény esetében minimális, nem, vagy 

alig érzékelhető. 

A vizsgált szakasz közvetlenül nem érinti, nem keresztezi egyik felszíni vízfolyást sem, legközelebb a 

Gyöngyös-patak (Egyesített-övcsatorna) található, amely kb. 200 m-re található. 

Levegőminőség 

Építés közvetlen hatásterülete 

Építkezés alatt a közvetlen hatásterület az építkezés során közvetlenül igénybevett terület és a tervezett út 

nyomvonala melletti terület. A légszennyező anyagok és a porterhelés koncentrációjának legmagasabb 

(határérték közeli, vagy akár határértéket meghaladó) mértéke a munkaterületen kívüli 20 méteres 

körzetben várható. A munkaterülettől számított 50 méteres körzetben az építési eredetű levegőterhelés 

mértéke körülbelül a felére csökkenhet. Szélsőséges időjárási tényezők esetén az építésből eredő 

levegőterhelés 100 méteres körzeten belül fordulhat elő, azon túl várhatóan nem terjed. 

Üzemelés közvetlen hatásterülete 

Az üzemelés alatti hatásterület tekintetében érdemi változás nem várható a tervezett módosítás miatt, tehát 

az abban tett megállapítások továbbra is érvényesek. Eszerint a közvetlen hatásterület az út nyomvonalának 

tengelyétől mért kétoldali 50-50 m-es sáv.  

Élővilág 

A projekt keretében egy körforgalmi csomóponti ág épül ki az M76 és a 76-os főút között, le- és felhajtó 

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

tekintjük. Ezek figyelembevételével a közvetlen hatásterületet az új nyomvonal által elfoglalt területben 

állapítottuk meg. 

Tájvédelem 

Tájhasználati szempontból közvetlen hatásterületbe tartozik az új útszakasz által elfoglalt terület. Ezeket a 

területeket a művelésből, vagy más hasznosításból ki kell vonni. 

Épített környezet 

Épített környezet szempontjából akkor beszélhetünk közvetlen hatásokról, ha a kivitelezés következtében a 

területfoglalás által művi értékek, régészeti leletek érintettsége várható a nyomvonal mentén. 

Zaj és rezgés 

A közvetlen hatásterület zajterhelését a 76 sz. főút (71 sz. út és Sármellék között) forgalma határozza meg, 

ezért az értékelésnél az alábbi határértékeket vettük figyelembe az együttes zajra.  

nappal (6:00-22:00) LAM’kö = 65 dB,  

éjjel (22:00-6:00) LAM’kö = 55 dB,  

A létesítmény közvetlen hatásterületének meghatározásánál a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletet vettük 

figyelembe. A jogszabály 6. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a hatásterület határa az a vonal, ahol a 
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zajforrástól származó zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is 

legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték. 

Hulladékgazdálkodás 

Közvetlen hatásterület hulladékgazdálkodás szempontjából az a fejlesztési terület, amelyen hulladék 

keletkezik, ill. gyűjtésre kerül. Ugyancsak a közvetlen hatásterület része az építés által ideiglenesen igénybe 

vett felvonulási területek, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gyűjtése szükségessé válhat. 

3.2. HATÁSVISELŐK 

A veszélyeztetett területek közé sorolhatók pl. a nyomvonal-közeli lakott területek és azok a természetszerű 

élőhelyek, melyek közvetlenül az út mentén találhatóak. 

4. VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOKBECSLÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 

Jelen fejezetben a tervezett műszaki paraméterek módosításából eredően, csak a - környezetvédelmi 

engedélyben foglaltakhoz viszonyítva - változó hatások és az általuk érintett szakaszok, ill. területek kerülnek 

ismertetésre, ill. összegzésre. 

4.1. TALAJ ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ 

Jelen fejezetben a módosított műszaki tartalomnak megfelelően a várható földre és felszín alatti vízre 

vonatkozó hatásokat ismertetjük. A fejezet készítése során alapul vettük a 2016-ban készült M76 gyorsút 

kiépítése M7 autópálya Holládi csomópont és Keszthely 71-75. sz. főút körforgalmú csomópontja között 

környezetvédelmi hatástanulmányát, illetve az az alapján kiadott környezetvédelmi engedély (Országos 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség: OKTF-KP/8430-80/2016. ikt. sz.) földre és felszín 

alatti vízre vonatkozó megállapításait, a szükséges munkarészek kiegészítésével és aktualizálásával. 

A kiegészítés és aktualizálás érdekében figyelembe vettük a M76 gyorsút visszakötése a 76 sz. főútra 

Fenékpuszta térségében címmel készült Műszaki leírás tervezési paramétereit. 

Jogszabályi háttér 

 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről, 

 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről, 

 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről, 

 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő 

települések besorolásáról, 

 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízlétesítmények védelméről. 

 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról egységes szerkezetben a végrehajtására kiadott 203/1998. 

(XII. 19.) kormányrendelettel. 

Mivel a KHT jelenlegi állapotra vonatkozó vizsgálatait veszi alapul jelen dokumentáció, azokat nem 

módosítja, ezért az teljes részletezettséggel nem szerepel a módosító dokumentációban, azonban a 

módosítás tárgyát képező csomópontot közvetlenül érintő fontosabb adottságokat leírjuk. 

4.1.1. Földtani és talajtani adottságok 

Magyarország kistájainak katasztere (Dövényi, 2010) alapján a tervezési terület a Dunántúli-Dombság 

nagytájon belül a Balaton-medence középtájon, azon belül a Kis-Balaton-medence kistáj északi felén 

helyezkedik el.  
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Domborzat 

A kistájon belül a relatív relief csak a két meridionális hát és az alluviális szintek találkozási sávjában esik az 

5-10 m/km2 kategóriába, egyébként kis részben 2-5, a táj nagy részén kevesebb mint 2 m/km2. A kistáj 

jellegzetes antropogén formái a korábbi csatornák és gátak, illetve részben a helyükbe lépő derítőmedencék 

gátrendszere. 

Földtani felépítés 

A tervezési terület felszínét a legnagyobb részben negyedkori képződmények borítják. A középső pleisztocén 

képződménye a folyami homok. a pleisztocén végén és a holocén elején futóhomok keletkezett. A holocén 

képződményei még a folyami homok, löszös iszap, a tőzegterületek, öntésföldek és az ártéri üledékek. 

A terület földtani felépítését a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat térképes adatbázisa alapján a 4.1.1. 

ábra szemlélteti. 

 

  

4.1.1. ábra: A vizsgált terület (piros körrel jelölve) felszíni földtana  

(forrás: MBFSZ: Magyarország földtani térképe) 

A tervezési terület a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve alapján nem tartozik földtani 

veszélyforrás övezetébe. 

Talajtani adottságok 

A KHT alapján a korábbi tervezési szakasz 7+830 – 9+950 kmsz közötti részén Ramann-féle barna erdőtalaj 

jellemző. A 4.1.2 ábra alapján látható, hogy a jelenleg érintett térségben, mely pontosan a 7+900 – 8+600 

kmsz-ben található, a KHT-val megegyezően, Ramann-féle barna erdőtalaj található. 

A tervezési területre vonatkozóan a Geo-Terra Kft. készített talajvizsgálati jelentést 2017 márciusában. 

A vizsgált területen a talajrétegződést tekintve agyag, agyagos iszap és agyagos homok jellemző. A tervezési 

szakaszon a becsült maximális talajvízszint 107,0-107,5 m (a legalacsonyabb terepszint 107,85 m). 

A tervezési terület nem érint kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet Területrendezési Terve alapján. 
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4.1.2. ábra: A tervezési terület talajtani szerkezete (forrás: http://enfo.agt.bme.hu ) 

Bányaterületek 

A vizsgált terület környezetében (10 km-es sugarában) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (röviden 

MBFH) nyilvántartása alapján az alábbi működő és felhagyott bányatelkek helyezkednek el: 

4.1.1. táblázat: Bányaterületek a tervezési terület környezetében 

Bányatelek védneve 
Bányászott 

anyag 

Bányavállalkozó (jogosított) 

megnevezése 
Működése 

Keszthely VI. (Fehérrét dűlő) – 

homokkő 
homokkő 

MAGYAR DÍSZÍTŐKŐ Bányászati és 

Kereskedelmi Kft. 
működő 

Keszthely VII. (Győri-rét dűlő) – 

homokkő 
homokkő egyéni vállalkozó szünetelő 

Keszthely VIII. (Fás kert) – 

homokkő konglomerátum, 

homok 

homok, homokkő REÁLKŐ Bányászati és Kereskedelmi Kft. működő 

Alsópáhok I. (Bereki 

tőzegbánya) - tőzeg 
tőzeg 

BEREKI TŐZEG 97 Bányászati 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
működő 

Balatonszentgyörgy II. - agyag blokktégla agyag WIENERBERGER Téglaipari Zrt. működő 

 

A tervezési terület bányaterületet nem érint. 

4.1.2. Felszín alatti víz viszonyok 

Talajvízszint 

Magyarország kistájainak katasztere (Dövényi, 2010) szerint a talajvíz természetes állapotban is 2 m felett 

helyezkedett el. Kémiailag a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos típus kizárólagos. A rétegvizek 

mennyisége az agyagos víztározó rétegek miatt nem jelentős. A kevés artézi kút átlagos mélysége 100 m 

feletti. Vízhozamuk 130 l/p körüli.  
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A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat térképes adatbázisa alapján, a tervezési területen az összefüggő 

talajvíz elhelyezkedése jellemzően 2 és 5 méter között helyezkedik el (lásd: 4.1.3. ábra). 

 

4.1.3. ábra: A felszín alatti víz elhelyezkedése a tervezési területen  

(forrás: MBFSZ: Magyarország talajvíz térképe) 

A terület érzékenységi vizsgálata 

A felülvizsgált Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a tervezési terület a 4-2. Balaton közvetlen 

tervezési alegység részét képezi.  

A vizsgált területen az alábbi felszín alatti víztestek találhatók: 

 kt. 4.1. Nyugat-dunántúli termálkarszt 

 pt 3.1. Délnyugat-Dunántúl 

 p. 4.2.1. Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő 

 sp. 4.2.2. Kis-Balaton 

A felsorolt víztest típusok közül a sekély porózus (s.p. 4.2.2.) víztestre fejthet ki elsősorban hatást a tervezett 

beruházás.  

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 

27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint Keszthely, ahová a tervezési terület tartozik, a felszín alatti vizek 

állapota szempontjából fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny vízminőség védelmi területen 

helyezkedik el.  

A tervezési terület a „Balaton kiemelt üdülőkörzet” részét képezi. 

Vízbázisok érintettsége 

A KHT-ban hivatkozott, a távlati ivóvízbázisok megnevezéséről, valamint az egyes távlati ivóvízbázisokkal 

érintett települések jegyzékének megállapításáról szóló, 22/2016. (VI. 15.) BM rendelet alapján jelen 

tervezési szakasz továbbra sem érint távlati vízbázisok által érintett településeket. 

A beruházás módosulása kapcsán a tervezési terület vízbázis védőterületet nem érint, és a környezetében 

sem található vízbázis hidrogeológiai A vagy B védőterülete. 

4.1.3. Építés hatásai 

A kivitelezési időszak negatív hatásait a beruházás területfoglalása, a földmunkák nagyságrendje, az 

anyagnyerő helyek felhasználása jelentik, illetve a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny területek és 

vízbázisok érintettsége jelenthetik. 

A tervezett csomóponti ág megvalósítása plusz területigénybevétellel jár, mely erdős, gyepes, valamint 

mezőgazdasági területeket érint. 
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Ezen felül a bontás és építés alatt szükségessé váló egyéb munkaterületek (pl. anyagrakodás, deponálás, 

szerelési terek) átmenetileg roncsolt felszín kialakulásával járnak. 

A beruházás által igénybe vett területek, felvonulási és deponálási területek végleges, illetve időleges 

művelés alóli kivonásához a területileg illetékes földhivataltól kell engedélyt kérni. 

Ezeken a helyeken a felső humuszréteget le kell termelni a Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási 

Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály által ZAF/010/00143-3/2018/T27 számon jóváhagyott II.O1 

Humuszgazdálkodási terv alapján, majd szelektáltan ideiglenes depóniákban kell tárolni. A letermelt 

humusz a kivitelezés során felhasználásra kerülhet. 

A területfoglalás és a földanyag igény mellett a földmunkáknak egyéb kedvezőtlen hatása is lehet, mint a 

talajerózió, mely a vízáramlás és a talaj, az építés által megbolygatott kölcsönhatásának következménye. 

Az építés időszakában a beruházás során nagy tömegű munkagépek haladnak el, melyek kedvezőtlen 

mértékű talajtömörödést idézhetnek elő. 

A beruházáshoz kapcsolódóan szükségessé váló közmű kiváltások többlet területfoglalással, földmunkával, 

illetve taposási kárral járhatnak. A földbe helyezett vezetékek a talaj szerkezetére csak a vezeték 

nyomvonalában fejthetnek ki hatást. 

A tervezett nyomvonal menti, illetve a kapcsolódó létesítmények környezetében lévő néhány méteres sáv, 

ill. az ideiglenes tárolóhelyek átmenetileg szennyeződhetnek, bár veszélyes anyagok talajban történő 

megkötésétől nem kell tartani. A munkagépek javítása központi javítóműhelyben, ill. szakszervízben 

történik. Olajcserét a nehézgépeknél, ill. földmunkagépeknél szakműhelyben végzik. 

A vizsgált nyomvonalszakasz vízbázis védőterületét nem érinti, azonban a felszín alatti vizek állapota 

szempontjából fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny vízminőség védelmi területen helyezkedik 

el, ezért a kivitelezés során az esetleges szennyezések elkerülésére fokozottan ügyelni kell. 

4.1.4. Létesítmény (tevékenység) hatásai 

A létesítmény hatása az útpálya által igénybevett területre terjed ki, ahol a talaj eredeti funkciója 

megváltozik, addigi természetes állapota megszűnik. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 

alapján más célú hasznosítás engedélyeztetése után történhet művelés alóli kivonás, amit az illetékes 

földvédelmi hatóság engedélyez. 

Az útpálya a felszín alatti vízszintekben érzékelhető, számottevő változásokat akkor okozhat, általában 

időszakosan, ha a töltésben haladó pálya duzzasztja a felszíni lefolyás vizeit, amely lokálisan, többlet-

beszivárgáshoz vezet, vagy bevágásban a felszín alatti víz drénezése megnöveli az oldalirányú felszín alatti 

víz hozzáfolyást. 

A pálya magassági vonalvezetése a meglévő domborzati viszonyokhoz igazodik, az Egyesített övcsatornáig 

a terepszinthez képest alacsony (2,00 - 3,00 m magas) töltésen halad. 

A tervezett beruházás a felszín alatti vízszintekben érzékelhető, számottevő változásokat jellemzően nem 

okoz. 

4.1.5. Létesítmény üzemelésének és üzemeltetésének hatásai 

A KHT részletezi az autóút üzemeléséből eredő várható hatásokat. Az autóút üzemelése, üzemeltetése során 

fellépő hatások tekintetében (pl.: a csapadékvíz bemosó hatásával, a felszínre kerülő szénhidrogén 

származékok, légszennyező anyagok, a kopó alkatrészek részecskéi, valamint a síkosságmentesítés, és a 

gyomirtás során felhasznált szerek hatása) a talaj és felszín alatti vízre nézve nem történik számottevő 

változás a környezetvédelmi engedélyt kapott eredeti műszaki tartalomhoz képest. 

A felszín alatti vizek állapotát a kivitelezési és üzemelési időszakban egyaránt elsősorban a vonalszakasz 

vízelvezetésének módja, hatékonysága szabja meg.  

Az út, pontosabban a csapadékvíz elvezetés, a földárok működése nem okozhatja a felszín alatti vizek „a 

földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a 
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szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet szerinti „B” határértéknél 

nagyobb szennyeződését (esetleges „Ab” bizonyított háttérkoncentrációt). 

Mind a talajra, mind a felszín alatti vízre gyakorolt hatás csekély mértékét igazolják, az Állami Autópálya 

Kezelő Zrt. (ÁAK / MK) által végzett környezeti monitoring mérések eredményei, amelyeket sok esetben már 

évtizedek óta működő autópályák mentén végeztek. A kb. 30 éve működő M7 autópálya mentén a 

talajvízben mért szennyező anyag értékek mind megfelelnek a vonatkozó „B” határértéknek; a fémek 

koncentrációja gyakorlatilag a háttérkoncentrációnak felel meg; a szénhidrogén (TPH) szennyezettség 

kevesebb mint harmada a határértéknek. 

Amennyiben a fenntartás során az út menti növényzet karbantartására vegyszereket is használnának, akkor 

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet előírásai kell betartani, és a 

felhasználási tevékenységet folytatóknak a növényvédőszer-felhasználásról naprakész nyilvántartást kell 

vezetni, melynek követelményeit a rendelet tartalmazza.  

Az üzemeltetés során a téli síkosság-mentesítés szintén szennyezheti beszivárgás útján a talajt, illetve a 

felszín alatti vizeket. 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. Tekintettel a Balaton és a Kis-Balaton (Fenéki-tó) közelségére, ezért a lehető 

legkisebb mennyiségű, feltétlenül szükséges só kiszórására kell törekedni; valamint, lehetőség szerint eleve 

valamilyen környezetkímélő síkosságmentesítő anyag felhasználására (pl. KCl, MgCl tartalmú - és kevés NaCl 

tartalmú - síkosságmentesítők). 

Összességében a tervezett csomóponti ág üzemelésének és üzemeltetésének a talajra, földtani közegre 

gyakorolt hatása semleges, a felszín alatti vizek vonatkozásában – sem mennyiségi, sem minőségi 

tekintetben - nem várható jelentős hatása. 

4.1.6. Létesítmény felhagyásának hatásai 

A tervezett beruházás keretében kiépítendő csomóponti ág esetében nem jellemző a felhagyás 

valószínűsége. Amennyiben mégis felmerülne a felhagyás igénye, úgy annak hatásai megegyeznek az építés 

során várható hatásokkal, illetve a bontási munkálatok befejeződésével a teljes területet rekultiválni kell, 

aminek keretében talajlazítást kell végezni. A talaj minősége ez által helyreállításra kerül, feltételezve, hogy 

szennyező hatás a munkálatok idején nem éri. Az esetlegesen okozott talajminőség-romlás a lazítás során 

talajba kevert szerves trágyával, zöldtrágyával helyrehozható. 

4.1.7. Rendkívüli események 

Szennyezés a munkafolyamatokban részt vevő munkagépek balesete, meghibásodása esetén jöhet létre, 

amikor üzemanyag vagy hidraulika olaj kerül a talajra. A munkagépek, berendezések, szállító járművek 

esetleges meghibásodásából származó kenő- és üzemanyagok talajra kerülése esetén az elfolyt 

szennyezőanyagokat az átitatott közeggel (talaj) együtt haladéktalanul zárt tároló edénybe össze kell 

gyűjteni és a 225/2015. (VIII. 7.) kormányrendelet előírásai szerint kell kezelni az illetékes Környezetvédelmi 

Hatóság azonnali értesítése mellett. 

A dolgozók számára munkavédelmi oktatást szükséges tartani, mely bemutatja az olajszennyezés 

megakadályozásának és felszámolásának módszereit. 

A rendkívüli helyzetek megelőzését szolgálja, hogy csak megfelelő műszaki állapotú munkagép dolgozhat, 

melyek rendszeres műszaki ellenőrzése kötelező.  

A technológiai fegyelem betartása mellett a havária esetek száma minimálisra csökkenthető. 
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4.2. FELSZÍNI VÍZVÉDELEM 

4.2.1. Vízrajzi adottságok 

A tervezési terület vízrajzi adottságai 

A tervezési terület a felülvizsgált Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a 4-2. Balaton közvetlen 

tervezési alegység részét képezi.  

A vizsgált nyomvonalszakasz a Zala vízgyűjtő területéthez tartozik. 

A tervezési terület környezetében található vízfolyások: 

 Zala folyó, 

 Gyöngyös-patak és az Egyesített-övcsatorna. (Megjegyzés: a Gyöngyös-patak észak felől haladva 

összefolyik a Páhoki-árokkal, és ezen összefolyási (az út 12. és 13. kmsz. közötti) pont alatt nevezik 

Egyesített-övcsatornának, mely végül a Kis-Balatonba torkollik),  

 Hévíz-Páhoki csatorna (belvízcsatorna), – időszakos vízfolyás, 

 Középső-keresztcsatorna (belvízcsatorna), 

 Ingói vízszintszabályozó csatorna. 

A fentiek közül a Zala-folyó és a Gyöngyös-patak (majd összefolyás után Egyesített Övcsatorna) tekinthető 

jelentősebbnek. A többi csak kisebb vízfolyás, belvízelvezető árok. A vizsgált szakasz nem érinti, nem 

keresztezi egyik felszíni vízfolyást sem, legközelebb a Gyöngyös-patak (Egyesített-övcsatorna) található, 

amely kb. 200 m-re található. 

A tervezési terület környezetében található felszíni állóvíz a Balaton, amely kb. 1,2 km-re található. 

A Balaton nyugati partja mentén, a Zala keresztezés után húzódó (~9 kmsz. utáni) útszakasz nyugati oldalán 

belvíz öblözet található (Keszthely-Hévíz belvízöblözet). A tervezett csomóponti ágtól nyugatra terepszinten 

megjelenő talajvízzel átitatott fás bokros területek vannak. 

Tervezett víztelenítési megoldások 

A tervezett csomóponti ág kapcsán a vízelvezetés KHT-ban szerepelő koncepciójától nincs eltérés.  

A vízelvezetéshez tervezett talpárkok földárkok, melyek biológiai védelemmel, humuszolással, füvesítéssel 

vannak ellátva. Az árkok az átereszek környezetében burkolásra kerülnek, betonágyba rakott előregyártott 

betonlappal.  

Befogadókba történő bekötésnél figyelembe kell venni a vonatkozó határértékeket. A teljes tervezési terület 

„a szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó, vízminőségvédelmi területi kategóriák 

szerint meghatározott kibocsátási határértékekről” szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerinti 

legszigorúbb határértékkel jellemzett területi kategórián helyezkedik el („1. Balaton és vízgyűjtője és 

közvetlen befogadói”). Ebből következően a csapadékvíz-tisztító műtárgyak beépítésekor, illetve ezt 

megelőző tervezéskor erre figyelemmel kell lenni. 

Az eredeti műszaki tartalomnak megfelelően a tervezett csomóponti ág esetében is az autóútról 

lefolyó csapadékvizek végső befogadója az Ingói-vízszintszabályozó-csatorna, amelybe a jogerős 

környezetvédelmi és építési engedéllyel rendelkező II. szakaszon lévő olaj-iszap-leválasztó 

műtárgyon és levezető medren keresztül érkeznek az elvezetett csapadékvizek. 

4.2.2. Építés hatásai 

A felszíni vizek állapotát befolyásoló hatásokat az építési és üzemelési időszakban egyaránt elsősorban az 

új útszakasz vízelvezetésének módja és hatékonysága, valamint a vízfolyás keresztezések szabják meg. 

Felszíni vízfolyást nem keresztez a vizsgált nyomvonalszakasz. 

A tervezett csomóponti ág kivitelezése során környezeti hatásként jelentkezik: 

 az építés alatti felvonulási területek kommunális szennyvíz és csapadékvíz elhelyezése, 
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 építés alatti erózióvédelem, 

 havária elleni védelem. 

 a munkagépek elcsöpögő üzemanyaga okozhat szennyezést. 

Az út víztelenítése földmedrű árkokkal történik. A tervezett talpárkok szintjei a becsült maximális 

talajvízszintnél 30-50 cm-rel magasabban találhatóak. Az utakról lefolyó csapadékvíz esetlegesen kis 

mértékben olaj, fém, illetve téli időszakban nátrium-klorid szennyeződést tartalmazhat. E 

szennyezőanyagok a korábbi években készült monitoring jelentések alapján a füvesített árkok felső 5-15 cm-

es részén kerülnek megkötésre és 15 m-es hossz után, amennyiben nem kapnak több terhelést ez az 5-15 

cm-es vastagság elvékonyodik, megszűnik. A beszivárgó vizekkel a felszín alatti vizek és azok közvetítésével 

elérhető, távolabbi felszíni vízfolyások szennyezése nem valószínűsíthető. 

4.2.3. Létesítmény üzemelésének és üzemeltetésének hatásai 

Normál üzemmenet mellett nem valószínűsíthető a tevékenységtől a felszíni vizek üzemelés során 

történő elszennyezése. 

A felszíni vizeket üzemelés alatt közvetett módon, a felszín alatti vizek közvetítésével érheti szennyezés, 

illetve közvetlenül havária esetekben. A felszíni vizek állapotát befolyásoló hatásokat az üzemelés során 

elsősorban a vízelvezetés módja és hatékonysága határozza meg. 

A tervezett vízelvezetés bemutatása szerepel a 4.2.1. fejezetben. A befogadó vízfolyás az Ingói 

vízszintszabályozó csatorna. A vizsgált nyomvonalszakasz az említett vízfolyást nem keresztezi. 

A felszíni és felszín alatti vizek védelmének érdekében meg kell akadályozni, hogy a befogadókba, időszakos 

vízfolyásokba a határértéket meghaladó szennyezettségű csapadékvíz kerüljön bevezetésre esetlegesen.  

A szennyeződést okozhat a gépjárműforgalomból származó hordalék, iszap esetlegesen. A felszíni és felszín 

alatti vizek védelme érdekében az egyik legfontosabb feladat az esetleges olajszennyeződések tovább 

terjedésének megakadályozása, a szennyeződés eltávolítása. Ez jellemzően nem lebegő, felúszó formában 

jelentkezik, hanem a lemosódó hordalékszemcsékhez tapadhat. 

A teljes tervezési terület „a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk 

egyes szabályairól” szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerinti legszigorúbb határértékkel jellemzett 

területi kategórián helyezkedik el („1. Balaton és vízgyűjtője és közvetlen befogadói”). Ebből következően a 

KvVM rendelet legszigorúbb kibocsátási határértékei alkalmazhatók. 

A jelenlegi tervek alapján, összhangban a korábbi tervezéssel, az autóútról lefolyó csapadékvizek a 

már jogerős környezetvédelmi és építési engedéllyel II. szakaszon található, befogadó előtt építendő 

nyílt árokba telepíthető hordalék- és olajleválasztó berendezésen keresztül jutnak a befogadóba, de 

ezek normál üzemmenet mellett feltételesen tiszta csapadékvizek. 

Hordalék és olajfogó műtárgynak vízjogi engedéllyel vagy – ÉME engedély illetve CE termékmegfelelőség 

megléte esetén – szennyvízkibocsátási engedéllyel kell rendelkeznie.  

Ezeket a megfelelő tisztítási hatásfok fenntartása érdekében a szükséges időközönként tisztítani, 

karbantartani kell. 

4.2.4. Létesítmény felhagyásának hatásai 

A tervezett beruházás keretében kiépítendő csomóponti ág esetében nem jellemző a felhagyás. 

Amennyiben mégis felmerülne a felhagyás igénye, úgy annak hatásai megegyeznek az építés során várható 

hatásokkal. 

4.2.5. Rendkívüli események 

Havária esetén a felszíni vízfolyást érheti közvetlenül, illetve közvetett módon, a földtani közeg, illetve a 

felszín alatti víz közvetítésével szennyezés.  
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Havária építés alatt a munkagépek és egyéb gépjárművek, üzemelés során a gépjárművek esetleges 

meghibásodása esetén következhet be. A vízfolyásokat közvetlenül ért szennyezést elsősorban kárelhárítás 

keretében lehet lokalizálni és megszüntetni.  

A havária bekövetkezésének valószínűsége igen alacsony. 

4.3. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

Az alábbiakban ismertetjük a tervezett beruházás levegőtisztaságot érintő változásait a korábbi 

környezetvédelmi engedéllyel rendelkező változathoz képest. 

4.3.1. Levegőtisztaság-védelmi előírások 

Az engedéllyel rendelkező környezeti hatástanulmányban szereplő jogszabályok itt is érvényesek.  

4.3.2. Vizsgálati módszer 

A jelenlegi állapot jellemzését 

 zónába sorolás 

 a rendelkezésre álló OLM mérési adatok 

 2016. április 21. – május 4. között végzett környezeti levegő monitoring mérések eredményei 

Ezek közül az értékelést gyakorlatilag a projekthez kapcsolódóan elvégzett környezeti levegő monitoring 

mérések eredménye adja, mivel: 

 a zónába sorolás a tervezési területre nem ad értékelhető adatot, mert a zónán belüli átlagot jeleníti 

meg.  

 a tervezési területhez legközelebb eső OLM mérési helyszín Keszthelyen, a Rákóczi tér 12/a. alatt 

található manuális mérőállomás, mely nem teljesen azonos a tervezési területtel és csak NO2-t mér, 

így tájékoztató jelleggel mutatjuk be.  

 a projekthez kapcsolódóan elvégzett környezeti levegő monitoring mérések eredményei 

reprezentálják legjobban az alap légszennyezettséget, mivel ezek estek legközelebb a tervezési 

területhez. 

4.3.3. Meteorológiai és klimatikus viszonyok 

Az engedéllyel rendelkező környezeti hatástanulmányban szereplő adatok itt is érvényesek.  

4.3.4. Légköri adottságok, alapállapot jellemzése 

Zóna besorolás 

Az engedéllyel rendelkező környezeti hatástanulmányban szereplő zóna besorolás a korábbiakhoz képest 

változatlan.  

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatai 

A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos alapvető feladat- és hatásköröket a 306/2010. (XII.23.) Korm. 

rendelet szabályozza. Eszerint az ország légszennyezettségét az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 

(OLM) segítségével rendszeresen vizsgálni és értékelni kell. 

Az OLM automata működésű (on-line) mérőhálózatból és manuális (szakaszos) mérőhálózatból áll.  

A térségre jellemző levegőminőségi értékeket az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat részeként a 

területhez legközelebbi mérőállomás, Keszthelyen, a Rákóczi tér 12/a. alatt található manuális mérőállomás 

alapján határoztuk meg. A mérőállomás a városi közlekedésből származó légszennyezettséget mér és NO2 

komponenst rögzít. 
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Alap légszennyezettség meghatározása a mérőállomás adatai alapján 

A tervezési terület alap légszennyezettségének meghatározása Keszthelyen, a Rákóczi tér 12/a. alatt 

működő manuális mérőállomások 2016-2017. éves adatainak átlagértékei alapján történt. 

4.3.1. táblázat: Keszthelyen a Rákóczi tér 12/a. alatt található manuális mérőállomás éves átlagai 

Keszthelyi mérőállomás 

 

Nitrogén-dioxid 

Átlag 
Hat. é. 

túllépés 

µg/m3 % 

2016 29,3 - 

2017 16,1 - 

 

A mérőállomások éves átlagértékei alapján a Keszthelyen található mérőállomás adatai NO2 komponens 

esetében az éves egészségügyi határérték (40 g/m3) egyik évben sem történt.  

Alapállapot meghatározása helyszíni mérésekkel 

Az FMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi Mérőközpont, 

Levegőtisztaság-védelmi Vizsgálólaboratórium a projekthez kapcsolódóan környezeti levegő monitoring 

mérést végzett a Keszthely-Fenékpuszta, Balatonszentgyörgy, Balatonszentgyörgy-Battyánpuszta 

települések területein a levegőszennyezettség terheltségi szintjének meghatározása céljából. Légszennyező 

anyagok közül NO, NO2, NOX, PM10 és PM2.5 mérése történt. 

A mérési eredmények részletes értékelését a 2016 júniusában készült Környezeti hatástanulmány 

tartalmazza. Az eredmények alapján egyik komponens esetében sem történt éves egészségügyi határérték 

túllépés. Feltételezhetően az alap légszennyezettségben 2016 óta nem történt releváns változás, így a 

továbbiakban a monitoring mérés eredményeit tekintjük alapállapotnak.  

A térség levegőminőségi alapállapotának összegző értékelése 

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat manuális mérőállomásának eredményei, valamint a helyszíni 

monitoring mérések eredményei alapján megállapítható, hogy a térség levegőminőségi alapállapota jó, 

mivel az összes komponens esetében teljesültek a 24 órás egészségügyi határértékek.  

4.3.5. Építkezés alatti légszennyezés 

A módosítással érintett szakaszhoz tartozó építés alatti levegőterhelés a környezetvédelmi engedéllyel 

rendelkező környezeti hatástanulmányban szereplő megállapításokkal azonos volumenűnek tekinthető, 

tehát az ott szereplő megállapítások itt is érvényesek. A változással érintett szakaszhoz 1 km-en belül nem 

található védendő épület. Az eredeti KHT-ban említésre került Festetics – majorból 2017-ben kiköltöztek a 

lakók, így ez sem tekinthető védendő épületnek. Ebből adódóan az építés hatása lakott területen várhatóan 

nem okoz levegőterhelést.  

A projekthez kapcsolódóan készült Natura 2000 hatásbecslésben tett építés alatti levegőterheléssel 

kapcsolatos megállapítások itt is érvényesek, mely szerint: 

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. Részletesen ld. az élővilág-védelmi alfejezetben 

bemutatottakat. 

4.3.6. Üzemelés (üzemeltetés) alatti légszennyezés 

A következőkben a módosítással érintett szakasz levegővédelmi szempontú vizsgálatát mutatjuk be. 
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Forgalmi adatok 

A közúti forgalomtól származó emisszió meghatározása a forgalmi előrebecslésen alapul. A forgalmi 

vizsgálat eredményei a zajvédelmi fejezetben találhatók. A távlati állapot járműkategóriák szerinti forgalmi 

adatai a hazánkban jelenleg érvényben lévő, matricás díjszedési rendszerben feltűntetett 

járműosztályoknak felelnek meg (D1, D2, D3, D4). A levegőterhelés számításhoz a közúti forgalmat a 

rendelkezésre álló járműosztály felosztás alapján két fő kategóriába soroltuk. Az I. kategóriának a D1 

(személygépkocsi, kistehergépkocsi) járműkategória felel meg. A II. kategória a D2 és D3 (autóbusz, 

közepesen nehéz és nehéz tehergépkocsi), valamint a D4 (pótkocsis tehergépkocsi, nyergesvontató, 

speciális nehéz járművek) kategóriája. A levegőemisszió számításához a mértékadó óraforgalom (MOF) 

értékeket kell alapul venni. A mértékadó óraforgalom (MOF) értéke az általános napi forgalom (ÁNF) 

adataiból határozható meg, MOF = 10% * ÁNF. 

A terület levegőterhelése a következő időtávokra került vizsgálatra:  

 távlati állapotban (2034), 

Az emisszió meghatározása 

A vonalforrásokra vonatkozó kibocsátások meghatározását az MSZ 21459 szabványban foglaltak szerint 

végeztük el. Az egyes útszakaszokra és állapotokra az emisszió meghatározását a forgalmi adatok és az 

egyes állapotokra vonatkozó fajlagos emissziós értékek (HBEFA1) felhasználásával végeztük el a következő 

terhelő komponensekre: szénmonoxid (CO), nitrogén-oxidok (NOX), nitrogén-dioxid (NO2) és szálló por 

(PM10).  

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

járműállomány típus és kor összetételére bevizsgált) HBEFA emissziós adatbázisát használtuk fel. A HBEFA 

3.3 adatbázis ún. járműrétegekhez (járműkategória, üzemanyag, emissziós szabvány, űrtartalom alapján 

létrehozott csoportok) rendel hozzá emissziós faktorokat, amelyeket motorpadi vagy valós helyszíni 

mérésekkel határoznak meg.  

Az adott ország (Németország, Ausztria, Svájc) járműparkja, illetve a járművek futásteljesítménye 

ismeretében ezekből meghatározható az átlagos emissziós faktor. A HBEFA adatbázis az útkategória, 

forgalmi helyzet (pld. autóút, 110 km/h sebességkorlátozás, szabad forgalom lefolyás, stb.) függvényében 

különböző emissziós faktorokat ad meg. 

A BME által elvégzett vizsgálatban a HBEFA adatbázisban használt németországi, valamint a magyarországi 

személygépkocsi park között emisszió szempontjából mintegy 4 éves lemaradás volt megállapítható, azaz a 

2006-os átlagos magyar emissziós faktor a 2002-es németországinak felelt meg. 

A +15 éves időtávlatban (2034. év) a járművek korszerűsödésének további lassulását feltételezve a 

vizsgálatok időtávlatához igazodva a fentiek alapján 4 helyett 8 éves eltolódást alkalmaztunk. Így a megadott 

emissziós értékek a biztonság javára nagyobb mértékűek, mint a várhatóan ténylegesen realizálódó értékek.  

A tervezett útszakaszokat leíró közlekedési helyzetet az adatbázisban rendelkezésre álló, azonosnak 

tekinthető közlekedési szituációval vettük figyelembe. 

A forgalmi vizsgálat alapján rendelkezésünkre álló járműosztály besorolás és a HBEFA adatbázisból 

lekérdezhető járműréteg szerinti emissziós faktorok közül a MOF I. kategóriához a személygépkocsi, a MOF 

II. kategóriához a nehéz tehergépjármű emissziós faktort alkalmaztuk. Az egyes útkategóriák és forgalmi 

viszonyok mellett a következő emissziós faktorokat alkalmaztuk: 

 

                                                        
1 Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 3.3, 

Graz University of Technology – Institute for Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2017 Április 24. 
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4.3.2. táblázat: Fajlagos emissziós tényezők – távlati állapot 

Fajlagos emissziós tényezők 

Légszennyező CO (g/km/j) NOX (g/km/j) PM10 (g/km/j) 

Sebesség 

(km/h) 
I. kat. II. kat. I. kat. II. kat. I. kat. II. kat. 

60/60 0,2325 0,1553 0,1523 0,3459 0,0022 0,0056 

 

A következő útszakaszokat vizsgáltuk (minden szakasz 60/60 km/h): 

 R76-os út Balatonszentgyörgytől 71-75. sz. főúti csomópontig 

Az immisszió meghatározása 

A levegőimmissziós számításokat a közút adatbázisból származó forgalmi adatok alapján végeztük el. 

A levegőimmissziós számítás az emissziós adatokból a hazai szabványos módszer –MSZ 21459-2:1981 

“Légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározása, Területi-felületi forrás és vonalforrás 

szennyező hatásának számítása” és az MSZ 21457-4:1980 “Légszennyező anyagok transzmissziós 

paraméterei, A szóródás mértékének meghatározása” 3.5. pontjában megadott empirikus szóródási 

értékekkel végeztük és az alábbi tényezőkkel számoltunk: 

 A szélirány úttal bezárt szöge:  30° 

 Átlagos szélsebesség:   2,5 m/s 

 A domborzati és nedves ülepedési tényezőket nem vettük figyelembe. 

Az MSZ 21457-4:1980 sz. szabvány szerint, nagy forgalmú utaktól 400 méteres távolságon belül a 

gépjárművek mozgása által keltett z turbulens szóródásra az alábbi táblázat szerinti empirikus értékek 

alkalmazásával történő egyszerűsített meghatározást lehet alkalmazni.   

4.3.3. táblázat: Turbulens szóródás 

x,  (m) 10 20 50 100 200 400 

z  (m) 6 12 33 65 130 330 

A 21457-4:1980 sz. szabvány visszavonásra került (www.mszt.hu), de a szakmai tapasztalat azt mutatja, hogy 

ezzel az előbb említett módszerrel (3.5. pont) kellően megbízható eredményeket lehet kapni. Nem szükséges 

a 2.2 pontban szereplő turbulens szóródási együtthatókkal számolni, hiszen jelen tervezési feladatnál a 

földfelszínhez közeli vonalforrásról beszélünk és nem pedig kiemelt magasságban lévő pontforrásról. 

A levegőminőségi számításokat átlagos napi forgalomra, a legjellemzőbb komponensekre; a szén-

monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NO2), és a szálló porra (PM10), 10 - 50 méter távolságra végeztük el. 

A módosítással érintett szakasz közlekedéséből származó károsanyag-kibocsátás 

Az immissziós számításokat az UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. által rendelkezésünkre bocsátott rész-

megvalósíthatósági tanulmányban szereplő forgalmi adatok alapján a 2034. évi mértékadó forgalmi adatok, 

valamint a gépjárműállomány várható korszerűsödéséből kalkulált fajlagos emissziós értékek (HBEFA) 

felhasználásával végeztük el. 

Levegőemissziós számítások 

A 2034-es jelenlegi állapot levegőemissziós (g/m órás) koncentrációk (MOF forgalmi adatokkal és átlagos 

meteorológiával számolva) az alábbi táblázatban találhatóak. 
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4.3.4. táblázat: A tervezési terület útszakaszaira az átlagos napi forgalomra vonatkozó távlati 

levegőminőségi emissziós koncentrációk (µg/m3) 

Emisszió 

2034 

Útszakasz 

g/m órás 

CO NOX NO2 PM10 

Közvetlen hatásterület 

R76 0,0921 0,0710 0,0355 0,0010 

 

Levegőimmissziós számítások 

A levegőimmissziós számításokat a 2034. évi napi forgalmi adatok, valamint a gépjárműállomány várható 

korszerűsödéséből kalkulált fajlagos emissziós értékek (HBEFA) felhasználásával végeztük el. 

A levegőminőségi számításokat mértékadó óraforgalomra, a legjellemzőbb komponensekre; a szén-

monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NO2), nitrogén-oxidokra (NOX) és a szálló porra (PM10), 10 - 50 méter 

távolságra végeztük el. 

A 2034-es távlati állapot levegőimmissziós (µg/m3) koncentrációk távolság (m) függvényében számított 

értékei (MOF forgalmi adatokkal és átlagos meteorológiával számolva) az alábbi táblázatban kerülnek 

ismertetésre. 

4.3.5. táblázat: A tervezési terület környezetében található utakra, a távlati állapotban átlagos napi 

forgalomra vonatkozó levegőminőségi koncentrációk (µg/m3) a távolság (m) függvényében 

2034 

Útszakasz 

Immisszió 

CO immi (µg/m3) NOX immi (µg/m3) NO2 immi (µg/m3) PM10 immi (µg/m3) 

C10 

(m)* 

C20 

(m)* 

C50 

(m)* 

C10 

(m)* 

C20 

(m)* 

C50 

(m)* 

C10 

(m)* 

C20 

(m)* 

C50 

(m)* 

C10 

(m)* 

C20 

(m)* 

C50 

(m)* 

Közvetlen hatásterület 

R76 1,968 1,152 0,528 1,517 0,889 0,407 0,759 0,444 0,204 0,022 0,013 0,006 

* m=méter 

A fenti táblázat csak a közlekedésből származó levegőminőségi koncentrációkat adják meg, ehhez adódnak 

a távlatra csak nehezen becsülhető alapterhelés értékek. 

A vizsgálati időtávlatok nagysága miatt a jelenlegi gépjármű parkban bekövetkező nagymértékű javulás 

következtében a fajlagos emissziók várhatóan jelentősen csökkenni fognak.  

A távlati állapotban számított koncentráció értékek valamennyi vizsgált légszennyező anyag, és mindhárom 

távolság esetén jelentősen a 24 órás és éves határértékek alatt maradnak. 

Határértékek teljesülése távlati állapotban 

Az alapterhelés távlati alakulása nehezen becsülhető. Feltételezve, hogy a levegőminőség értékek nem 

romlanak a jövőben a rendelkezésre álló helyszíni mérési adatokat alapul véve becsültük meg a határértékek 

távlati teljesülését. Alap légszennyezettségként a 2. mérési pont eredményeit vettük alapul, mivel itt voltak 

a legmagasabb értékek, illetve itt történt PM10 és NO2 mérése is. A vizsgálat során a távlati immissziós 

értékekkel számoltunk 10 m-en, figyelembe véve a közúti terhelést. 
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4.3.6. táblázat: Távlati terheltség mértéke a határértékhez viszonyítva egyes légszennyező 

komponensek esetében 

Komponens 
Alap-

terheltség 

Távlati 

immisszió 

Távlati 

terheltség 

Határérték 

(24 órás) 

Távlati 

terheltség 

mértéke 

NO2 10,0 0,8 10,8 85 12,7 % 

PM10 9,8 0,02 9,8 50 19,6 % 

 

A számítások alapján a szigorúbb, 24 órás határértéknek is a teljesülése várható távlati állapotban: NO2 

esetében a határérték 12,7 %-át, PM10 esetében pedig 19,6 %-át érik el a kapott értékek. Az egészségügyi 

határértékek tehát minden esetben nagy biztonsággal teljesülnek. 

 
Az üzemelés alatt érdemi változás nem várható a módosítások miatt az engedéllyel rendelkező KHT-ban 

történt megállapításokhoz képest, a modellezésből származó következtetések itt is érvényesek. Az 

útszakasz működése a levegőminőségre nézve semleges mértékű, az út 25-50 m-es távolságában már a 

kimutathatósági szint körül alakul. 

 

Levegőtisztaság védelmi szempontból a környezetvédelmi engedéllyel rendelkező hatástanulmányban 

szereplő közvetlen hatásterületi lehatárolás a módosítással rendelkező szakaszra is érvényes. Eszerint 

közvetlen hatásterület az út nyomvonalának tengelyétől mért kétoldali 50-50 m-es sáv. Mivel Natura 2000-

es terület 50 m-en kívül helyezkedik el, így a levegővédelmi hatásterületbe nem esik bele.  

4.3.7. Létesítmény felhagyásának hatásai 

A tervezett beruházás keretében kiépítésre kerülő út esetében nem jellemző a felhagyás. Amennyiben mégis 

felmerülne a felhagyás igénye, úgy annak hatásai megegyeznek az építés során várható hatásokkal. 

4.3.8. Rendkívüli események 

A rendkívüli események bekövetkezésekor szükséges intézkedések az engedéllyel rendelkező környezeti 

hatástanulmányban leírtakkal megegyeznek. 

4.3.9. Engedélyezési eljárással nem érintett, kapcsolódó létesítmények hatásai 

A 76. sz. főút és a kerékpárút korrekciója miatt építés alatti időszakban hasonló mértékű terhelés 

valószínűsíthető, mint az engedéllyel rendelkező KHT-ban bemutatott hatás. Üzemelés alatti időszakban a 

korrekciónak nincs levegőtisztaságot érintő hatása.  

4.4. ÉLŐVILÁG-VÉDELEM 

4.4.1. Vizsgálati módszer, hivatkozott jogszabályok 

Közvetett hatásterület 

A közvetett hatásterület lehatárolása a különböző élőhelyek és fajok tekintetében eltérő nagyságú 

területeket jelenthet. Egy vizes/nedves élőhely esetében a közvetett hatásterület nagyobb lehet, mint a 

terresztris élőhelyeknél. 

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 jelentős hatást gyakorolhat (pl. ragadozó 

madarak), míg más fajoknál a zaj-, fény-, vagy éppen a forgalom (vonuló fajok) jelentenek veszélyforrást. 

Ennek figyelembevételével a közvetett hatásterületet a közvetlen hatásterület, azaz a koronavonalának 

szélétől számított további 50-50 m-es szélességben határoztuk meg az élőhelyek térképezésénél. 



 

31 

M76 autóút II. ütemének Fenékpusztai ideiglenes csomópont gyorsforgalmi út kiágazása – Környezetvédelmi engedély módosítása| Bírálati verzió 

Figyelembe vételre került az út kis forgalma, valamint a botanikai felmérés  megállapításai: parlag és ültetett 

fiatal erdő esik a Natura 2000 hatásterületbe, a Natura 2000 területtel szomszédos területek szántó és nem 

művelt gyomos területek. Ezen területek nem jelentős élőhelyek, így az itt előforduló fajok száma, az 

állatmozgások nem bírnak nagy jelentőséggel. 

 
4.4.1. ábra: Élővilág-védelmi közvetett hatásterület 

Botanikai vizsgálati módszerek 

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. A természetesség megállapításához az alábbi kritérium-rendszert használtuk fel: 

4.4.1. táblázat: A természetességi értékszámok és rövid jellemzésük Seregélyes (1995) nyomán 

módosítva 

Érték: Kritérium: Példa: 

1 

A természetes állapot teljesen leromlott, az eredeti 

vegetáció nem ismerhető föl, gyakorlatilag csak gyomok 

és jellegtelen fajok fordulnak elő. 

Szántók, intenzív erdészeti és gyümölcskultúrák, 

bányaudvarok, meddőhányók, vizek 

betonparttal, gyomtársulások, stb. 

2 

A természetes állapot erősen leromlott, az eredeti 

társulás csak nyomokban van meg, domináns elemei 

szórványosan, nem jellemző arányban fordulnak elő, 

tömegesek a gyomjellegű növények. 

Intenzív gyepkultúrák, fenyérfüves, 

csillagpázsitos legelők, szántó, vagy gyep 

helyére telepített erdők, vizek mesterséges 

mederrel, stb. 
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Érték: Kritérium: Példa: 

3 

A természetes állapot közepesen romlott le, az eredeti 

vegetáció elemei megfelelő arányban vannak jelen, de 

színező elemek alig fordulnak elő, jelentős a gyomok és a 

jellegtelen fajok aránya. 

Túlhasznált legelők, intenzív turizmus által 

érintett területek, stb. 

4 

Az állapot természetközeli, de mérsékelten zavart, a 

színező elemek még előfordulnak, de arányuk nem 

jelentős, inkább a természetes társulások zavarástűrő 

fajai válnak jellemzővé. Gyomok alig. 

Felhagyott spontán cserjésedő legelők, 

legelőerdők, fiatal erdők, kaszált 

csatornapartok, gátak, kubikerdők, felhagyott 

szőlők stipa-s gyepjei, stb. 

5 

Az állapot természetes, ill. annak tekinthető, a színező 

elemek (zömük védett faj) aránya kiemelkedő, köztük 

reliktum jellegű ritkaságok is, gyomnak minősülő fajok 

alig. 

őserdők, őslápok, meredek, hasznosítatlan 

sziklagyepek, sziklaerdők, fajgazdag hegyi 

kaszálórétek, fajgazdag sztyepprétek, stb. 

 

A természetességi értékek az élőhelytérképen a folt élőhelyi kódja mögött kerül zárójelben feltüntetésre. A 

terület bejárása során külön figyelemmel kísértük a védett növényfajokon túl a helyileg ritka fajokat, 

speciális fajösszetételeket, ill. értékes növénytársulásokat. Ezek állományait minden esetben igyekeztünk 

felmérni, ill. az állománynagyságot megállapítani. A védett növényfajok előfordulását feltüntettük az 

élőhelytérképen. 

Zoológai vizsgálati módszerek 

A zoológiai vizsgálatokat 2018. májusi terepi bejárások alapján végeztük, továbbá felhasználtuk a korábbi 

környezetvédelmi tanulmányok adatait. Az egyes csoportoknál az alábbi módszereket alkalmaztuk: 

Rovarok: szórvány előfordulási adatok gyűjtése egyeléssel, vizuális megfigyeléssel, rágásnyomok 

azonosításával. 

Kétéltűek: jelenlét-hiány adatok gyűjtése egyszerű vizuális megfigyeléssel és hang-azonosítással 

területbejárások során. A tavaszi szaporodóhelyre vonulás időszakában terepi megfigyelés a 

szaporodóhelyek környezetében, a vándorlás irányának megfigyelése a tervezett út viszonylatában. 

Hüllők: vizuális megfigyelés, szakértői becslés. 

Madarak: 1. Revírtérképezés távcsöves megfigyeléssel és hangalapján. 2. Táplálkozóhelyeken történő 

távcsöves megfigyelés. 

Kis- és közepes testméretű emlősök: nyomok azonosítása, territoriális jelzések megkeresése, vizuális 

megfigyelés. 

Főbb felhasznált jogszabályok 

 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről. 

 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről. 

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

területekről. 

 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan 

védett barlangok köréről. valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős 

növény- és állatfajok közzétételéről - Magyar Közlöny 2001/53: 3446-3484. 

 100/2012. (IX. 28.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan 

védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős 

növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet és a növényvédelmi 

tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról - Magyar Közlöny 2012/128: 

20903 

 Európai Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a vadon élő madarak védelméről. 

 Európai Tanács 92/43/EEC irányelve (1992. május 21.) a vadon élő növény- és állatfajok, valamint 

élőhelyek védelméről. 
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 Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU Rendelete (2014. október 22.) az idegenhonos 

inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről. 

 T/12590. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének 

vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével összefüggésben történő 

módosításáról 

Főbb felhasznált tanulmányok 

Felhasznált irodalom: 

 Assessment of Plans and Projects Significantly Affecting Natura 2000 Sites, methodological Guidance 

on the provisions of Article 6(3) and 6(4) of the ’Habitats’ Directive 92/43/EEC, DG Environment, EC, 

2002. 

 Barina Z. (2006): A Gerecse hegység flórája. – Rosalia I., Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Bp.: 

612. pp. 

 Bálint Zs., Gubányi A., Pitter G. (2006): Magyarország védett pillangóalakú lepkéinek katalógusa – 

Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest 

 Berni Egyezmény (1994): Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. 

Appendices to the Convention. – Council of Europe, Strasbourg, T-PVS (94) 2, 21 pp. 

 Council Directive (1992): Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural 

habitats and of wild fauna and flora. – Official Journal L 206, 22 July 1992, pp. 7–50. 

 Haraszthy, L. (szerk.) (2014): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes 

Közalapítvány, Csákvár 

 IUCN (1996): 1996 IUCN Red List of Threatened Animals. – IUCN, Gland, Switzerland, 368 pp. 

 Király G. (szerk.) (2009): Új magyar füvészkönyv – Magyarország hajtásos növényei. – Aggteleki 

Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő: pp. 615. 

 Varga, Z., Kaszab, Z. & Papp, J. (1989): Rovarok-Insecta. In: RAKONCZAY, Z. (szerk.) Vörös Könyv. A 

Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett növény- és állatfajok. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 

pp. 178–262. 

Felhasznált internetes oldalak: 

 TIR Közönségszolgálati modul, http://geo.kvvm.hu/tir 

 http://www.novenyzetiterkep.hu 

 http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/NBmR 

 GoogleEarth térképek 

4.4.2. Jelenlegi állapot ismertetése 

A részletesen vizsgálandó területek lehatárolásnál az elsődleges szempont az volt, hogy az elsősorban 

mezőgazdasági területeken haladó út hol vág át természetszerű vegetációval rendelkező élőhelyeket, illetve 

hol lehet védett területekre, fajokra, vagy Natura 2000-es területekre, jelölő fajokra hatással. A 

lehatárolásnál GoogleEarth térképeket vettünk igénybe, amelyek segítségével kijelölésre kerültek azok a 

részletesen megvizsgálandó területek, amelyek természetvédelmi problémát okozhatnak a beruházás 

kivitelezése, majd az út üzemeltetése során. 

Növénytani adottságok 

A nyomvonalon és hatásterületen a következő élőhelytípusok találhatók meg: 

OB – Jellegtelen üde gyepek 

RA – Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők 

RD - Tájidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erdők és ültetvények 

T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák 

U11 – Út- és vasúthálózat 

A térképeken használt színkódok: 

 

Jelmagyarázat

OB RA RD T1 U11
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Állattani adottságok 

A térség faunáját alapvetően az agrárkörnyezet dominanciája határozza meg. Az egykor erdős, lápos-

mocsaras tájat intenzíven művelt mezőgazdasági területek tagolják, a szántókat erdősávok, erdőfoltok 

szakítják meg. A lápok, mocsarak és a hozzá tartozó hatalmas nádasok jellegzetes állatvilágnak jelentenek 

élőhelyet: nádi énekes madárfajok, gémek, récék, a vizes élőhelyeken szaporodó kétéltűek, az alacsony 

oxigén tartalmú vizekben is megélő halfajok a jellemző állatfajok. A terresztris fajok mára a megváltozott 

élőhelyekhez alkalmazkodtak, a mezőgazdasági területeket tagoló akácos, pionír fafajokból álló 

erdőfoltokban, fasorokban, kisebb gyepmaradványokban és ruderális, üde gyomnövényzet alkotta 

élőhelyeken fordulnak elő. Természetvédelmi szempontból ezeken az élőhelyeken unikalitás nem várható, 

az általánosan előforduló, zavarást, emberi jelenlétet jól tűrő énekes madarak, kisemlősök és gyakori 

rovarfajok alkotják a faunát. 

Védett természeti területek  

Országos jelentőségű védett természeti területek érintettsége 

A beruházás a hatásterületen belül jogszabállyal vagy egyedi határozattal kihirdetett „ex lege” védett 

lápterületet, szikes tavat, forrást, országos jelentőségű természetvédelmi területet nem érint. 

Helyi jelentőségű védett természeti területek érintettsége 

Helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint a beruházás. 

Országos Ökológiai Hálózat 

 
4.4.2. ábra: Országos Ökológiai Hálózat elhelyezkedése 
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Az Országos Ökológiai Hálózat a Páneurópai Ökológiai Hálózat része. Legfontosabb alkotórészei a 

magterületek, amelyek természetes, vagy természetközeli élőhelyeket foglalnak magukba, európai, illetve 

hazai jelentőségű területek, fajok populációinak élőhelyei. Az ökológiai folyosók a vándorló fajok mozgását, 

az értékes élőhelyek, populációk összeköttetését biztosítják térbeli és genetikai szinten egyaránt. Az 

ökológiai folyosók hálózatának elemei szervesen illeszkednek az európai, országos, megyei, települési és 

élőhely szintű ökológiai hálózati felépítésbe. Az ökológiai folyosók kialakításánál törekedtek a folytonos 

hálózati elemek kijelölésére, de előfordulhatnak megszakított (ún. "stepping stone") hálózati elemek is. Az 

országos ökológiai hálózat területét az Országos Területrendezési Tervről (OTRT) szóló 2003. évi XXVI tv. 

jelöli ki. A tervezett beruházás az ökológiai hálózatnak puffer területét érinti. 

Natura 2000 terület érintettsége 

A fejlesztés Natura 2000 területet nem érint. 

Tervezett beruházás élővilág védelmi jellemzése 

A tervezési szakaszon a nyomvonal szántó területen halad, majd egy szilekkel és magyar kőrisekkel elegyes 

akácos erdősávot érint. Az erdősáv után újból szántóterületen halad. Az újabb fasor egykori hazai nyarakból, 

akácból álló fasor lehetett, azonban a főpálya M76-os előkészítő munkái miatt ez a fasor megszűnt, 

kitermelték. 

 

4.4.1. fotó: A főpálya nyomvonalán jelenleg is folynak a munkálatok 

A két fasort és a szántó területeket elhagyva ágazik le az M76-ról a lehajtó ág, a tervezett csomópont felé. A 

lehajtó ág spontán cserjésedő-erdősülő gyepterületet érint. A becserjésedett, beerdősült területen elszórtan 

elhelyezkedő fákat és facsoportokat találunk, amelyekben a mezei juhar (Acer campestre), a fehér akác 

(Robinia pseudoacacia), a fehér nyár (Populus alba), a mezei szil (Ulmus minor), a nemes nyár (Populus x 

euramericana), a vénic szil (Ulmus laevis), és a zöld juhar (Acer negundo) egyaránt előfordul. A cserjék közül 

a gyakori a fekete bodza (Sambucus nigra), és a cseresznyeszilva (Prunus cerasifera), de előfordul a mezei 

szil (Ulmus laevis), az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a gyepűrózsa (Rosa canina), a csíkos 

kecskerágó (Euonymus europaeus), a kökény (Prunus spinosa), a zöld juhar (Acer negundo), fagyal 

(Ligustrum vulgare), fehér eperfa (Morus alba), és a veresgyűrű som (Cornus sanguinea). A cserjékre felfut 

a komló (Humulus lupulus) és az erdei iszalag (Clematis vitalba). 
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4.4.2. fotó: A lehajtó ág a szántó területet elhagyva cserjésedő, erdősülő gyepet érinti 

A gyepszintje a zártabb részeken teljesen gyomos, főleg nagy csalán (Urtica dioica) uralja, míg a cserjefoltok 

között és a villanypásztákban nagyobb kiterjedésben magas aranyvesszővel erősen fertőzött gyomos üde 

gyepeket (OB, TDO: 2) találunk. Az egykor üde kaszált terület mára teljesen leromlott. Jellemző fűfajuk a 

közönséges tarackbúza (Elymus repens), amelyhez az egykori gyep túlélő fajai csatlakoznak: franciaperje 

(Arrhenatherum elatius), csomós ebír (Dacytlis glomerata), árva rozsnok (Bromus inermis), borzas sás (Carex 

hirta), réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), réti perje (Poa pratensis). 

Helyenként tömeges benne a magas aranyvessző (Solidago gigantea), a nagy csalán (Urtica dioica), és a 

csemege baraboly (Chaerophyllum bulbosum). További kísérő fajok: közönséges medvetalp (Heracleum 

sphondylium), féregűző varádics (Tanacetum vulgare), négymagvú bükköny (Vicia tetrasperma), vetési 

bükköny (Vicia angustifolia ssp. segetalis), közönséges bojtorján (Arctium lappa), tejoltó galaj (Galium 

verum), nagyvirágú bükköny (Vicia grandiflora), foltos bürök (Conium maculatum), erdei turdolya (Anthriscus 

sylvestris), fekete üröm (Artemisia vulgaris), egérárpa (Hordeum murinum), fekete peszterce (Ballota nigra), 

gyalogbodza (Sambucus ebulus),  

A fás részeken és árnyas cserjésekben gyakori a zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium), a ragadós galaj 

(Galium aparine), és a meddő rozsnok (Bromus sterilis). 

 
4.4.3. fotó: A lehajtó ág aranyvesszővel (Solidago spp.) fertőzött villanypászta alatti egykori gyepen 

halad át 

A 76-os főút felé haladva az utat kísérő erdősávot érinti a nyomvonal. Az erdősáv tájidegen fafajokkal elegyes 

(RD, TDO: 2), amelyben a fehér akác (Robinia pseudoacacia), mezei juhar (Acer campestre), mezei szil (Ulmus 

minor), vénic szil (Ulmus laevis), a turkesztáni szil (Ulmus pumila), a keskenylevelű kőris (Fraxinus 

angustifolia), a nemes nyár (Populus x euramericana) és a közönséges dió (Juglans regia) fordul elő. A 

cserjeszintjében az előzőekben már felsorolt a cserjefajokat találjuk. 
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A gyepszintje zavart kerek repkényt (Glechoma hederacea), erdei gyömbérgyökért (Geum urbanum), 

ragadós galajt (Galium aparine), fekete pesztercét (Ballota nigra), nagy csalánt (Urtica dioica), erdei 

szálkaperjét (Brachypodium sylvaticum), illatos ibolyát (Viola odorata), nehézszagú gólyaorrot (Geranium 

robertianum), közönséges vadszőlőt (Parthenocyssus inserta), figyelhetünk meg benne. 

 
4.4.4. fotó: A lehajtó ág a 76-os út és a kerékpárút mellett húzódó erdősávot keresztezi 

A terület faunáját jellemzi gazdag nappali lepke közösség. Az üde, párás terület szegélyzónájában nyíló 

virágokon sok lepke táplálkozik. Ritka, természetvédelmi szempontból jelentősebb faj nem fordul elő. Védett 

faj volt nappali pávaszem (Inachis io), és a c-betűs lepke (Polygonia c-album). Számos lepkefaj is repült: 

pókhálóslepke (Araschnia levana), nagy gyöngyházlepke (Argynnis paphia), nagy tarkalepke (Melitea 

phoebe), számos szemeslepke, mint pl. a sakktáblalepke (Melenargia galathea), réti szemeslepke (Maniola 

jurtina), barna szénalepke (Coenonympha glycerion). Madarak közül megfigyeltünk a területen egy pár 

tövisszúró gébicset (Lanius collurio), seregélyt (Sturnus vulgaris), tengelicet (Carduelis carduelis), szarkát 

(Pica pica). Az erdősávban fülemüle (Luscinia megarhynchos), barátka (Sylvia atricapilla), poszátafaj (Curruca 

sp.) előfordulását észleltük. 

 
4.4.3. ábra: A vizsgált szakasz élőhelytérképe 
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4.4.3. Építés és a létesítmény hatásai 

A hatásviselők teljes hatásterületen belül előforduló természetközeli élőhelyek, azok növény- és állatvilága, 

továbbá a vadászható vadfajok. 

A tervezett munkák során az új csomópont megépítése okoz élőhely veszteséget. Ennek mértéke függ az út 

hosszától, szélességétől, a töltés alapjának szélességétől, elhelyezkedésétől és az érintett élőhelyek 

számától, kiterjedésétől és minőségétől. A minőség az élőhely természetességi állapotát jelenti. Minél 

magasabb a természetességi érték, annál nagyobb lesz az út létesítése által okozott negatív hatások 

mértéke. 

Az építés során megváltozik a környező élettér is, hiszen munkálatokhoz szükséges kapcsolódó 

létesítmények (ideiglenes telephelyek, szerelőtér, depónia tér, szervizút, stb.) kialakítása is átmeneti élettér 

és élőhely csökkenést eredményezhet. Ez a tevékenység akkor jelentős, ha ezeket a helyeket és főleg a 

felvonulási utakat természetvédelmi szempontból értékes területeken helyezik el. Ilyen esetben, 

amennyiben lehetőség van rá, máshol kell kialakítani ezeket a helyeket, vagy ha a műszaki technológia ezt 

nem teszi lehetővé, akkor minimalizálni kell az élőhely-igénybevételt. 

Az építés során a közvetlen hatásterületen belül az alábbi táblázatban feltüntetett élőhelyeken következik 

be területi csökkenés. A tényleges igénybevétel a pontos műszaki tervek ismeretében adható meg, az alábbi 

táblázat ezért csak tájékoztató jellegű. 

4.4.2. táblázat: A közvetlen hatásterületen belül előforduló, vegetációval fedett élőhelyek 

igénybevételének nagysága 

Á-NÉR kód Élőhely neve 
élőhely igénybevétel 

(m2) 

OB Jellegtelen üde gyepek 235 

RA Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők 340 

RD Tájidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erdők és ültetvények 717 

 

Minden építéskor számolni kell a természetes növény- és talajtakaró roncsolásával is, amely teret engedhet 

a tájidegen agresszív fajok új helyeken történő megjelenésének, illetve terjedésének. 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. 

Minden esetben számítani kell inváziós növényfajok betelepülésére is, amelyek már potenciális veszélyt 

jelentenek a jelölő élőhelyekre is. Az özönnövények terjedésének kedvez az élőhelyek feldarabolódása és az 

új szegélyek kialakulása. A nyomvonalas létesítmények így a közutak szegélyében is több inváziós faj 

terjedése is tapasztalható, amely a vizsgált területen is várható. 

A kivitelezés során az alábbi özönnövények terjedésével kell számolni: 

 fehér akác (Robinia pseudoacacia) – A gyökérzet megsértése miatt gyökérsarjak intenzív képződése 

várható. A fás szárú növényzet égetése során a magjai hő, vagy a szabaddá váló talajon, a napfény 

hatására stimulálódnak és tömegesen kelnek. Képes a természetes vegetációt átalakítani. 

 magas aranyvessző (Solidago gigantea) – teljes szakaszon: a földmozgatások során rizómáival 

fertőzött humuszos réteg terítése révén, valamint magokkal jelenhet meg szinte minden 

termőhelyen. Képes a természetes vegetációt átalakítani. Kaszálással jól féken tartható, de teljesen 

nem távolítható el, mivel a szegélyeken mindig maradnak termőképes hajtások. A területen számos 

helyen előfordul. 
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 parlagfű (Ambrosia artemisifolia) – Elsősorban szántóföldi kapáskultúrákban jelen lévő inkább 

közegészségügyi problémát okozó növényfaj. A nyílt talajfelszíneken, roncsterületeken várható a 

megtelepedése. A nyílt talajfelszínek gyakori faja a régióban. A gyepkonkurenciát nem bírja. 

 betyárkóró (Erigeron canadensis) – Szintén nyílt talajfelszínek, laza szerkezetű talajok gyakori 

gyomnövénye, amely szerencsére kevésbé agresszív, így a természetes növényközösségeket nem 

tudja átalakítani, csak résekbe telepszik be. 

A tájidegen fajok megtelepedésével és rohamos elterjedésével a hazai őshonos, a tájra jellemző fajok 

kiszorulhatnak. A talajtakaró roncsolása teret engedhet a közegészségügyi kockázatot jelentő, szintén 

tájidegen parlagfű (Ambrosia artemisifolia) megtelepedésének és szaporodásának is. Az özönnövények 

megjelenése csak akkor tekinthető átmeneti hatásnak, ha az irtásukról gondoskodnak, a terjedésüket 

megakadályozzák. 

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, valamint a rendszeres emberi jelenlét ideiglenesen az élővilágra is hatnak, így számolni kell az 

építés ideje alatt azzal, hogy a területről egyes érzékenyebb fajok elvándorolnak, illetve viselkedésük 

megváltozik. A kivitelezési időszakban a fokozott emberi jelenlét, munkagépek által okozott zaj- és 

porterhelés az érzékenyebb fajok (madarak, egyes emlősök) megtelepedését időszakosan gátolja, 

élettevékenységüket zavarja. Értékes élőhelyeken élő zavarást kevéssé tűrő fajok esetében ez végleges 

elvándorlást okozhat. Ez a fokozott zavarás az üzemeltetési időszakban azonban jelentősen csökken, vagy 

akár meg is szűnhet. 

4.4.4. Üzemelés és üzemeltetés során várható hatások 

Az üzemelés során negatív hatás az élőhelyek minőségében bekövetkező változás, amelyhez hozzájárul az 

út megépítése miatti élőhely fragmentáció. A közlekedésből származó szennyezőanyagok, zaj- és 

fényhatások zavaró hatással vannak a terület élővilágára. 

Az út menti szegélynövényzet élőhelyet és menedékhelyet (pl. vonulás idején) jelent számos állatfajnak. Ezek 

esetében nagy a közlekedés során bekövetkező gázolás veszélye. Az elgázolt állatok táplálékbázist 

jelentenek a környező területek ragadozóinak, amelyekre csalogatóhatást jelentenek a tetemek. A 

táplálkozó ragadozók nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint a véletlen gázolásnak kitett átváltó állatfajok, 

mivel sokkal több időt töltenek el a területen, növelve a gázolás esélyét. Ez egy negatív szelekciós nyomást 

jelent a ragadozó populációkra nézve. 

A nyomvonalas létesítmények „negatív ökológiai folyosóként” is működik, azaz teret enged a tájra nem 

jellemző, agresszív, nem őshonos fajok terjedésére, megtelepedésére és elszaporodására. 

A körforgalmi kivilágítás közvetlen környezetében nincs olyan természetvédelmi szempontból kiemelt 

jelentőségű élőhely, amely olyan fajoknak jelentenének fontos életteret, amelyeknek populációira jelentős 

mértékű negatív hatást gyakorolhatna a kivilágítással járó fényszennyezés. A közeli vízi élettér egy hosszú 

szakaszon viszonylag azonos ökológiai feltételeket biztosító csatorna, illetve a Kis-Balaton részét képező 

Gyöngyös-patak nádassal borított ártere, amelyben előfordulhatnak védendő fotofil fajok (csiborok, 

csíkbogarak, parti szegély pohók fajai, nádasok jobb bagolylepke fajai és az itt táplálkozó denevérfajok), 

amelyeknek egyedeire hatással lehet a kivilágítás, azonban a térségi populációik egészére nagy 

valószínűséggel jelentős negatív hatást nem gyakorol. A fenékpusztai üzemi épületek, lakóépületek és 

környezetük világítása már hosszú ideje jelen van a területen, amelyek szintén okoznak fényszennyezést, a 

körforgalmi csomópont kivilágítása ezek hatását némileg erősíteni fogja. A hatás mértékét néhány alapvető 

védelmi intézkedéssel csökkenteni lehet. 

Jelentős élőhelyfeldarabolódással nem számolunk az üzemelés (építés) során a végcsomópont és lehajtó ág 

tekintetében. Emiatt nem fogalmazunk meg itt hatáscsökkentő intézkedéseket, tekintettel arra, hogy az M76 

nyomvonal üzemelése során fordulhat elő élőhelyfeldarabolódás miatti intézkedésekkel az autóút 

engedélyezési tervezése során korábban Környezeti Hatástanulmány foglalkozik (R76 gyorsút kiépítése M7 

autópálya Holládi csomópont és Keszthely 71-75 sz. főút körforgalmú csomópontja közötti szakasza).  
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4.4.5. Létesítmény felhagyásának hatásai 

A bontási szakasz természetvédelmi szempontból ugyanolyan negatív hatásokkal járhat, mint az építési 

szakasz, ld. fentebb. 

Amennyiben a bekötőút a jövőben felhagyás miatt teljes mértékben elbontásra kerül, az út nyomvonalát 

úgy kell rekultiválni, hogy figyelembe veszik a tájra és az adott termőhelyre jellemző természeti 

adottságokat. 

4.4.6. Engedélyezési eljárással nem érintett, kapcsolódó létesítmények hatásai 

Kapcsolódó létesítmény a jelenlegi beruházással nem épül ki, azonban az M76-hoz kiépülő fenékpusztai 

körforgalmi csomópont és ahhoz kapcsolódva a 76-os főút és a mellett haladó kerékpárút nyomvonal 

korrekciója is meg fog valósulni. Az ott lévő közművek is áthelyezésre kerülnek. 

A kapcsolódó beruházásként a 76-os főút és kerékpárút korrekciója nem fog sem hazai jogszabály által 

védett területet, sem az Országos Ökológiai Hálózat magterületét, vagy folyosóját, sem ex-lege védett 

területet érinteni, azonban azok közelében, mintegy 20-30 m-re zajlik majd a kivitelezés. 

Szintén 20-30 m-re közelíti meg a 76-os főút korrekciója a HUBF30003 Kis-Balaton különleges madárvédelmi 

és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 területet. 

A 76-os főutat a vasúti töltés, illetve a vasúti töltés és az út között lévő honos, exóta és invázív fafajokból álló 

erdősáv választja el a Kis-Balaton Natura 2000 terület közösségi jelentőségű és kiemelt jelentőségű 

élőhelyeitől. Mind a vasúti töltés, mint az erdősáv olyan védőzónát biztosít a Natura 2000 terület élőhelyei 

felé, amely jelentősen "megszűri", tompítja az esetleges negatív hatásokat (pl. zaj, por szennyeződés, 

munkagépek a területre történő bejutása, depónia létesítés, stb.), így sem jelölő élőhely, sem jelölő faj 

érintettsége, sem rájuk ható jelentős negatív hatás nem várható. 

4.4.7. Havária 

A havária események az élővilágra általában lokális veszélyt jelentenek. Az egyes havária események (pl.: 

baleset miatti jelentős üzemanyag kiömlés) bekövetkezésekor a legfontosabb teendő a szennyezés minél 

gyorsabb megszüntetése, illetve a szennyezés terjedésének minél gyorsabb megakadályozása a műszaki 

kármentesítés módszereivel. A vegyi szennyezés elkerülése érdekében ezért célszerű olyan vízelvezető 

rendszer kiépítése, amely nem teszi lehetővé a szennyezett csurgalékvizek közvetlen bevezetését az 

élővízfolyásokba. Jelen esetben a csapadékvizek Ingói vízszintszabályozó csatornába történő bevezetésénél 

olajfogó műtárgy tervezett – mely nem képezi a KHT módosítás tárgyát, mivel nem jelen dokumentációban 

vizsgált szakaszon található.  

4.5. TÁJVÉDELEM 

4.5.1. Jelenlegi állapot bemutatása 

Az M76 autóút Fenékpusztai ideiglenes csomópont gyorsforgalmi út kiágazása, a „B” csomóponti ág Zala 

megye területén helyezkedik el. A vizsgált szakasz a Kis-Balaton-medence kistájon belül található, így az alap 

KHT-hoz képest az érintett kistájak bemutatásában változás nincs.  

A KHT-ban bemutatott tájképi jellemzésben változás nincs. A módosítás során tervezett „B” csomóponti ág 

az OTrT tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét nem érinti. A Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet Területrendezési Terve alapján a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetéhez közel, 

attól nagyjából 300 m-re található az érintett terület. 

A vizsgált nyomvonal a jelenlegi 76-os úttól északra halad, közvetlen környezetét szántók határozzák meg. 

A tervezési területtől nem messze, annak északnyugati részén erdőfoltok találhatók, a nyomvonaltól délre 

a régi 76-os főút, északra pedig egy majorság. Az érintett területtől 1 km-re északkeletre található a Balaton, 

nyugati irányban a Hévízi-csatorna 230 méterre. A tervezési területtől északnyugati irányban, hozzávetőleg 

600 méterre kezdődik egy ex lege védett lápterület, amelyet a közeli 71-es út, a 75-ös út egy szakasza, 
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Alsópáhok és Sármellék települések vesznek körül. A táj nagy részén a relatív relief kevesebb, mint 2m/km2. 

(Dövényi, 2010) 

 

4.5.1. ábra: Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület (OTrT) 

A B6 nyomvonal által érintett területhasználatok területfoglalása rét, legelő esetében változik az alábbiak 

szerint: 

Corine land cover kategóriák Corine kódok Terület (ha) % 

Nem öntözött szántóföldek  211  42,612  70  

Rét, legelő  231  3,66*  5  

Lomblevelű erdők  311  1,32  2  

Természetes gyepek, természetközeli rétek  321  6,508  11  

Szárazföldi mocsarak  411  7,596  12  

Összesen   61,696 100 
* Változás az alap KHT-hoz képest (alap KHT-ban becsült terület: 3,16 ha) 

Tájvédelmi szempontból 

kiemelten kezelendő terület 
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4.5.2. ábra: Érintett területhasználatok 

A tervezett útszakasz általános mezőgazdasági területet szel át, valamint egy kisebb erdőrészt is érint, ott 

csatlakozik be a tervezett körforgalomba. 

 

4.5.3. ábra: Az érintett terület 2006-os és 2016-os állapota 

Az alap KHT-ban bemutatott települési adatokban, tájpotenciálban, valamint egyedi tájértékekben változás 

nincs. A teljes tervezési területen a www.tajertektar.hu alapján nem található egyedi tájérték, legközelebb a 

tervezett út nyomvonalától több mint 650 méterre található tájérték. 

Tájvédelmi szempontból érzékeny területek 

A védett természeti területek elhelyezkedését a mellékletekben található E.II. Környezetvédelmi átnézeti 

helyszínrajz mutatja be. Az Országos Ökológiai Hálózatot a 4.4.2. ábra mutatja be.  

 Országos jelentőségű védett természeti területek: A Balaton-felvidéki Nemzeti Parktól 50-200 

méterre északra található az érintett nyomvonal. 

 Ramsari terület: A tervezési területtől 50-200 méterre délre, valamint 800 méterre keletre a régi 76-

os és 71-es főúttól kezdődően Ramsari terület található. 

 Natura 2000 különleges természetmegőrzési terület és különleges madárvédelmi terület: A Kis-

Balaton HUBF30003 különleges természetmegőrzési terület és egyben különleges madárvédelmi 

terület fogja közre a tervezési területet, azt 50-200 méterre közelíti meg. 

 Országos Ökológiai Hálózat: A tervezési terület teljes egészében az országos ökológiai hálózaton 

belül van, azon belül is a pufferterületen. 

 Ex lege védelem alatt álló terület: A nyomvonaltól északnyugati irányban ~900 m-re ex lege védett 

lápterület található. 
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 Helyi jelentőségű védett természeti területek: A vizsgált szakasz közelében helyi jelentőségű védett 

természeti terület nem található. 

4.5.2. Építés és a létesítmény hatásai 

Tájhasználati módok megváltozásában az alap KHT-hoz képest változás nincs.  

Az építkezés hatásai a tájra jellemzően más környezeti elemek/rendszerek állapotában bekövetkező 

változásokból közvetett hatásfolyamatokon keresztül érvényesül. Az útszakasz építése részben tartós 

változásokat, részben átmeneti változásokat okoz a tájban.  

Táji szempontból az egyik legfontosabb hatótényező a földterület elfoglalása, ami tartós változást 

eredményez a tájban, valamint az igénybevétellel érintett területeken a növényzet eltűnése.  

A biológiai aktivitásérték változása a tervezett módosítás következtében a következőképpen alakul a B6 

változaton: 

Felszínborítás  Terület igénybevétele (ha)  Értékmutató  BAÉ  

Nem öntözött szántóföldek  42,612  3,2  136,3584  

Rét, legelő  3,66* 6  21,96* 

Lomblevelű erdők  1,32  9  11,88  

Természetes gyepek, természetközeli rétek  6,508  6  39,048  

Szárazföldi mocsarak  7,596  8  60,768  

Összesen  61,696   270,0144  
* Változás az alap KHT-hoz képest (alap KHT-ban becsült terület: 3,16 ha, BAÉ: 18,96) 

Az építkezés egyéb hatásai a tájban jellemzően átmeneti változásokat okoznak. Az építéssel együtt járó 

levegőterhelés, zaj- és rezgésterhelés, a talajok minőségének romlása, egy esetleges havária miatti talaj, 

talajvíz szennyezés, a hulladékkeletkezés átmenetileg okoz a tájhasználatokra vonatkozóan zavarást, 

azonban az építkezés befejeztével e hatások megszűnnek. 

A tervezett nyomvonalszakasz viszonylag sík terepen került kijelölésre, tekintve a tervezett, közeli 

különszintű csomópontot, a növénytelepítés jelentős szerepet kaphat a takarás/tájbaillesztés 

biztosításában. 

Az üzemelés során várható hatásokban változás nem várható.  

A tervezett műtárgy tájvédelmi értékelésében a „B” csomóponti ág kialakítása miatt változás nem várható, 

a különszintű csomópont továbbra is tájképet jelentősen befolyásoló tájelemnek tekinthető. A tervezett „B” 

csomóponti ág közel 1,5-2,5 m-es töltésen vezet.  

4.5.3. Létesítmény felhagyásának hatásai 

Az esetleges felhagyás miatti bontási munkák során az építési tevékenységhez hasonló hatások várhatók, 

ami elsősorban az ideiglenes területhasználatban és emiatti felszínborítás változásban jelentkezik 

tájvédelmi szempontból. 

4.5.4. Engedélyezési eljárással nem érintett, kapcsolódó létesítmények hatásai 

A vizsgált csomóponti ághoz kapcsolódó körforgalom, főút korrekció és kerékpárút korrekció szintén a 

meglévő 76-os főúttól északra található fás cserjés területen eredményez területfoglalást, a növényzet 

részbeni eltűnését és ezáltal a tájkép változását. 
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4.6. ÉPÍTETT KÖRNYEZET, KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME 

4.6.1. Jelenlegi állapot ismertetése 

Rendeletek, törvények 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről  

 2011.évi LXXVII. törvény a világörökségről  

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  

 1996. LIII. törvény a természet védelméről  

 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről  

 149/2000. (VIII. 31.) Kormányrendelet a régészeti örökség védelméről szóló Európai Egyezmény 

kihirdetéséről  

 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos 

szabályokról  

 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex 

hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről  

 www.muemlekem.hu  

 településrendezési tervek és önkormányzati rendeletek  

 

Országos és nemzetközi művi értékvédelem  

Világörökségi és világörökségi várományos helyszín 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve alapján a tervezett beruházás területe nem tartozik 

ebbe a kategóriába. 

Műemlék, műemléki környezet, műemléki jelentőségű terület 

Műemlék épület van, műemléki környezet, műemléki jelentőségű terület nincs az érintett terület 

térségében. 

Történelmi emlékhely, nemzeti emlékhely 

Történelmi emlékhely, nemzeti emlékhely nincs a vizsgált területen. 

Történeti települési terület 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve alapján a tervezési terület a történeti települési 

terület része. 

Helyi művi értékvédelem  

A vizsgált terület közelében a muemlekem.hu alapján a legközelebbi műemléki védelem alatt álló objektum 

egy majorsági épületegyüttes 400 méterre (Egyetemi tangazdaság). 

Régészeti lelőhelyek 

A tárgyalt útszakasz 1 régészeti lelőhelyet érint (ERD/ 10530). 2018. június 15-én készült el a Fenékpusztai 

végcsomópont (7+900 – 8+600 kmsz. között) Előzetes Régészeti Dokumentációja a Budavári 

Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. által, a Via Futura megrendelésére. 
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4.6.1. ábra: 10530 régészeti lelőhely érintettsége (forrás: Fenékpusztai végcsomópont ERD, 2018.) 

4.6.2. Építés, üzemelés hatásai 

A tervezett létesítmény a belterülettől távolabb kerül kialakításra, ezért nem gyakorol jelentős hatást a 

városképre. 

4.6.3. Létesítmény felhagyásának hatásai 

A létesítmény felhagyása nem várható. Az esetleges felhagyás miatti bontási munkák során az építési 

tevékenységhez hasonló hatások várhatók. 

4.6.4. Engedélyezési eljárással nem érintett, kapcsolódó létesítmények hatásai 

Épített környezet tekintetében a vizsgált útszakasz által átszelt régészeti lelőhely területét érinti a tervezett 

közút és kerékpárút korrekció is. 

4.7. ZAJVÉDELEM 

4.7.1. Vizsgálati módszerek, főbb felhasznált jogszabályok 

Vizsgálati módszerek, előírások 

A forgalomszámlálási adatok, helyszínrajzok, beépítési jellemzők alapján a mértékadó zajterhelést a 

mértékadó forgalmi adatok alapján számítással, az e-UT 03.07.42 sz.. „Közúti közlekedési zaj számítása” c. 

Útügyi Műszaki Előírás és a 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet előírásai szerint határoztuk meg.  

A jelenlegi és távlati mértékadó forgalmi adatokat a Megbízó adatszolgáltatása alapján vettük figyelembe 

(lásd. Zajforgalmi melléklet szerint). 

Zajterjedés során figyelembe vett adatok: zajforrás, burkolat minősége, terjedés akadályozatlansága (ill. 

akadályozottsága - épített környezet objektumainak hatása, lásd. visszaverődés, árnyékolás adott esetben). 

A terjedési számításokat a SoundPlan 7.4 szoftver segítségével készítettük el. A program a magyar előírások 

szerint számol. A geometriai adatok digitalizálása, bemenő adatok megadása után a program számítja ki a 

várható zajterhelést. A fentieknek megfelelően a magyar szabvány szerinti korrekciók nem kerülnek külön 

meghatározásra. Megjegyezzük, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002 „Hangterjedés 

a szabadban” c. szabvány szerint veszi figyelembe. 

Az egyes állapotokban várható terhelések nagyságát terjedési számítások módszerével vizsgáltuk, melynek 

során a környezet topográfiájának jellemzői közül a szintvonalakat, a pálya közvetlen környezetében lévő 

földművek határoló éleit egy 3 dimenziós modellel képeztük le. A zajterjedés során a növényzet elnyelő 

hatását nem vettük figyelembe, ezzel a számítás a biztonság irányába tér el. A reflexiós zajhányad 

figyelembe vételénél kétszeres visszaverődési beállítást alkalmaztunk. 
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A fentieknek megfelelően a magyar szabvány szerinti korrekciók nem kerülnek külön meghatározásra. 

Megjegyezzük, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002 „Hangterjedés a szabadban” c. 

szabvány szerint veszi figyelembe. 

A mértékadó épületek esetében a várható zajterhelés mértékét a homlokzat előtti 2 méteres távolságban 

határoztuk meg. A zajtérképes ábrákon a terepszint +1,5 méteres magasságban ábrázoltuk a várható 

zajterhelés mértékét, ami általánosságban a földszinti nyílászárók középvonalának felel meg. 

Az egyes útszakaszokon az adott állapotban várható nappali és éjjeli zajkibocsátást a forgalmi vizsgálatban 

megadott forgalomnagyság (az egyes útszakaszokra számított Átlagos Napi Forgalmak (ÁNF) és járműtípus 

megoszlás) a napszaki forgalommegoszlás, és a járműkategóriák szerinti haladási sebesség alapján 

határoztuk meg a 25/2004. (XII. 20) KvVM rendeletben foglaltak szerint. 

A napszaki arányokat a 25/2004. (XII. 20) KvVM rendelet 3. táblázata szerint vettük figyelembe. 

Számításnál alkalmazott napszakok: nappal (06-22 óra), éjjel (22-06 óra). 

Forgalom: I., II., III. járműakusztikai osztályokba sorolva az ÁNF (átlagos napi forgalom) alapján (lásd. 

Forgalmi melléklet adatsora). 

Az aszfalt burkolatokra vonatkozóan a tervezett utak esetében a 25/2004. (XII. 20) KvVM rendelet 2. sz. 

melléklet 6. táblázata szerint távlatban minden szakaszon az „B” kategóriát alkalmaztuk, ezzel feltételeztük 

az útkezelő időről-időre történő karbantartási tevékenységét, amellyel a „B” kategóriás (vagy annál 

kedvezőtlenebb) állapot nem következik be. 

A jelenlegi és távlati állapotra vonatkozóan a megközelítő útszakaszok esetében a „B” kategóriát 

alkalmaztuk.  

Emisszió számítás: A területnek megfelelő (dokumentációban feltüntetett) sebességgel és a megadott 

forgalomból számolva 7,5 m-re meghatározva.  

Emelkedés-lejtés: felüljáróknál van figyelembe véve (további helyeken a számítást befolyásoló mértéke miatt 

gyakorlatilag nullának tekinthető). 

Forgalom áramlása: egyenletes. 

Alkalmazott szabványok, előírások: 

 284/2007. (X. 29.) Korm. rend 

 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet   

 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 

 MSZ 18150/1-98. sz. Környezeti zaj vizsgálata és értékelése - szabvány  

 e-UT 03.07.42 sz. Közúti közlekedési zaj számítása c. Útügyi Műszaki Előírás  

 e-UT 03.07.43 sz. „Közúti zajárnyékoló falak. Létesítés és fenntartás” c. Útügyi Műszaki Előírás  

 e-ÚT 03.07.46 sz. Keskeny közúti zajárnyékoló falak c. Tervezési Útmutató  

 MSZ 15036:2002 sz. Hangterjedés szabadban – szabvány 

 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 

 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

Vonatkozó határértékek, előírások 

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a közlekedéstől származó 

zajterhelés LAM’kö megítélési szintje új tervezésű, vagy megváltozott terület-felhasználású területeken az 

épületek ZR. szerint meghatározott védendő homlokzatai előtt, kertvárosias, falusias beépítés, valamint 

gazdasági területek esetén, országos közúthálózatba tartozó főutaktól, vasúti fővonaltól és pályaudvartól 

származó zajra: 

nappal         LAM’kö = 65 dB 

éjjel          LAM’kö = 55 dB         
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értéket nem lépheti túl. 

A vonatkoztatási idő: nappal 16 óra, éjjel 8 óra. 

A környezeti rezgésekre vonatkozó határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 5. sz. 

melléklete tartalmazza. 

A hatásterület meghatározását a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. 

(X. 29.) Korm. rendelet 5., 6. és 7. § előírásai szerint kell elvégezni. 

4.7.2. A jelenlegi helyzet értékelése 

Jelenlegi zajhelyzetet a tervezési területen a 76-os főút forgalma határozza meg. A vizsgált terület a 76-os út 

71 sz. út – Sármellék közötti részére esik, Keszthely - Tőzegtelep közelében. A terület besorolása „Kutatás-

fejlesztés, a megújítható energiaforrások építményeinek, igazgatási, oktatási, idegenforgalmi létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület”, ezért zaj szempontjából védendő épület a tervezési terület közelében nincs.   

A tervezési területre, ill. annak hatásterületébe eső épületek jelenlegi zajterhelését számítással állapítottuk 

meg amelyet a Melléklet R1 és R2 ábrája mutat be. 

4.7.3. Az építés hatásai 

Az építési zajterhelésre vonatkozóan jelen tervezés keretében nem vált szükségessé felülvizsgálni az 

építéstől eredő zajterhelés hatásait. 

Az építési zaj a korábbi vizsgálatok alapján úgy ítélhető meg, hogy megfelelő zajvédelmi 

intézkedések mellett elviselhetőnek minősíthető, a várható zajterhelés a javasolt intézkedések 

megvalósítása esetén megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek. 

4.7.4. A létesítmény üzemelése és üzemeltetése során várható hatások, az 

engedélyezési eljárással nem érintett, kapcsolódó létesítmények hatásai 

A távlatra vonatkozó forgalmi adatok alapján a tervezett út paraméterei, tervezési sebesség, beépítési 

változtatások stb. figyelembevételével az e-UT 03.07.42sz. „Közúti közlekedési zaj számítása” c. Útügyi 

Műszaki Előírás és a 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet előírásai szerint számítással határoztuk meg. 

A tervezett csomópont kiépítésével a meglévő 76 sz. főút nyomvonala kis mértékben módosul.  

A közvetlen hatásterület távlati zajterhelését, valamint a 76 sz. főút nyomvonal változását az R3 és R4 ábra 

mutatja be.  

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

ág környezetében nem várható határérték feletti zajterhelés, az alábbi táblázat alapján. 

76-os út 

LAeq (dB) 

Jelenleg 

2017 

Távlat Nélküle 

2032 

Távlat Vele 

2032 

Vizsgálati pont Távolság a tervezett úttól (m) 
Nappal 

(dB) 

Éjjel 

(dB) 

Nappal 

(dB) 

Éjjel 

(dB) 

Nappal 

(dB) 

Éjjel 

(dB) 

Tőzegtelep 

:Hrsz.:0403/5 

(nem 

lakóépület) 

80 

41,9 33,8 42,4 34,4 46,9 39,4 

Tőzegtelep: 

Hrsz.:0403/5 
380 

51,6 43,5 52,5 44,2 54,8 47,0 
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Fenékpuszta: 

Hrsz.:0421/3 
470  

42,7 34,6 41,2 33,1 45,4 37,9 

4.7.4 Táblázat Tervezési szakasz közelében lévő immissziós pontok 

4.7.5. Várható állapotváltozások a beruházás elmaradása esetén 

Felhagyás során az építési zajterhelésnél tett megállapítások tekinthetőek irányadónak. 

4.8. REZGÉSVÉDELEM 

A tervezett létesítmény rezgésvédelmi szempontból a javasolt feltételekkel megvalósítható, a létesítmény a 

vonatkozó előírásoknak megfelel. 

4.9. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

Az alábbiakban kerül ismertetésre a tervezett beruházás hulladékgazdálkodást érintő változása a korábbi 

környezetvédelmi engedéllyel rendelkező változathoz képest. 

A jelenlegi módosítás tervezet nem befolyásolja a 2016-ban készült R76 gyorsút kiépítése M7 autópálya 

Holládi csomópont és Keszthely 71-75. sz. főút körforgalmú csomópontja közötti szakaszra készült 

környezetvédelmi hatástanulmányában foglalt korábbi megállapításokat, így a fejezet célja a módosított 

műszaki tartalomnak megfelelően várható hulladékgazdálkodási hatások ismertetése.  

Hulladék keletkezésére mind a kivitelezés, mind az üzemelés során számítani kell. 

4.9.1. Hulladékgazdálkodási előírások, hatályos jogszabályok 

A korábbi környezetvédelmi engedéllyel rendelkező változathoz képest az alábbi hatályos jogszabályok 

figyelembe vétele szükséges: 

A kivitelezés és üzemeltetés során be kell tartani a "hulladékról" szóló 2012. évi CLXXXV. sz. törvény, „a 

hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről” szóló 

20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet, „a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről” szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 

valamint „az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól” szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM 

együttes rendelet előírásait. 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos főbb hatályos jogszabályok 

1. 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

2. 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékéről 

3. 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól 

4. 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 

5. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól 

6. 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről 

7. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 

szabályokról és feltételekről 

8. 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

9. 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, 

valamint hatósági engedélyezésről 
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4.9.2. A kivitelezés során várhatóan keletkező hulladék 

A korábbi környezetvédelmi engedéllyel rendelkező változathoz képest az alábbiak figyelembe vétele 

szükséges: 

A kivitelezés alatt építési hulladékok keletkezésével kell számolni, amelyeket a 72/2013. (VIII.27.) VM 

rendelet 1. számú melléklete szerint kell besorolni. 

A munkálatok során keletkezhetnek veszélyes hulladékok (lásd. 4.9.1. táblázat), amelyekre bejelentési 

kötelezettsége van a kivitelezőnek. Továbbá ezen hulladékok veszélyes hulladéklerakóban való 

elhelyezésükről és/vagy veszélyes hulladék-égetőben való ártalmatlanításukról a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 

rendelet szerint kell gondoskodni.  

A kivitelezés idején a veszélyes és veszélyesnek nem minősülő hulladékok konkrét mennyiségét a tervezés 

jelen fázisában nem lehet meghatározni.  

A tervezett építkezés során keletkező hulladékok – környezetvédelmi szempontból megfelelő – gyűjtéséről 

és elszállításáról gondoskodni kell.  

A nem veszélyes hulladékok közül az értékesíthetőket, hasznosíthatókat célszerű elkülönítetten gyűjteni, 

majd értékesíteni, hasznosítani. 

A keletkező hulladékok jelentős része valószínűsíthetően nem veszélyes hulladék.  

A keletkező hulladékot befogadó szervezetek által kiadott befogadó nyilatkozatot a kiviteli tervezés során 

adják ki. 

A kommunális, építési és veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtése és további kezelése a Kivitelező feladata.  

A tervezett változtatások eredményeképpen a fent részletezettek alapján érdemi változás nem várható a 

kivitelezés során, sem a keletkező hulladékok mennyiségére, sem minőségükre vonatkozóan. 

4.9.3. Üzemelés és üzemeltetés során várhatóan keletkező hulladék 

A korábbi környezetvédelmi engedéllyel rendelkező változathoz képest az alábbiak figyelembe vétele 

szükséges az üzemelés során. 

A tervezett beruházás területén – a kiépülést és használatba vételt követően – kis mennyiségben nem 

veszélyes és veszélyesnek minősülő hulladékok keletkezésével előreláthatólag elenyésző mértékben lehet 

számolni.  A tervezés jelenlegi fázisában a várhatóan keletkező hulladékok mennyisége nem becsülhető. 

A tervezett változtatások eredményeképpen a fent részletezettek alapján érdemi változás nem várható az 

üzemelés során, sem a keletkező hulladékok mennyiségére, sem minőségükre vonatkozóan. 

4.9.4. Létesítmény felhagyásának hatásai 

A létesítmény felhagyása nem várható. Az esetleges felhagyás miatti bontási munkák során a kivitelezési 

munkálatokhoz hasonló volumenű építési-bontási hulladékok keletkezhetnek, amelyek a megfelelő 

jogszabályok betartásával környezetszennyezést nem okozhatnak. Amennyiben a létesítmény felhagyása 

bekövetkezik, úgy kötelező lefolytatni az akkor hatályos jogszabályoknak megfelelő engedélyeztetést a 

bontási tevékenységre vonatkozóan. 

4.9.5. Engedélyezési eljárással nem érintett, kapcsolódó létesítmények hatásai 

A vizsgált csomóponti ághoz kapcsolódó körforgalom, főút korrekció és kerékpárút korrekciója 

hulladékgazdálkodási szempontból várhatóan nem jár jelentős hatással.  
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5. KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA 

5.1. TALAJ ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ VÉDELMI JAVASLATOK 

Az alábbi, KHT-ban is szerepelő javaslatok a tervezett útcsatlakozásra is vonatkoznak: 

Építkezés idejére vonatkozó javaslatok 

 humuszos termőréteg differenciált letermelése, deponálása és hasznosítása a 2007. évi CXXIX. 

termőföld védelméről szóló törvény és az MSZ 21476 előírásai alapján  

 munkagépek feltöltéséhez üzemanyag tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel ellátott 

tárolótartályban (pl. kármentővel ellátott konténerkút) történhet 

 megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazása; esetleges talajszennyezéssel járó javítások 

mellőzése a helyszínen,  

 építkezés befejeztével a felvonulási területeken a munkagépekkel taposott, „betömörödött” 

talajokon rekultivációt, talajlazítást kell végezni.  

Üzemeltetés idejére vonatkozó javaslatok 

A Balaton, Kis-Balaton (Fenéki-tó) közelségére, és csapadékvíz végső befogadó jellegük miatt tiltós műtárgyak 
beépítése és szükség esetén használata javasolt. 

5.2. FELSZÍNI VÍZ VÉDELMI JAVASLATOK 

Az alábbi, KHT-ban is szerepelő javaslatok a tervezett útcsatlakozásra is vonatkoznak: 

 a csapadékvíz-csatorna felszíni befogadókba történő bevezetési pontjánál olajfogó műtárgy(ak) vagy 

egyéb szennyezést elvonó létesítmények beépítése – Ez a tervezés során itt megvalósul (lásd 4.2. 

fejezetben). 

 a csapadékvíz-elvezető hálózatban a befogadók előtt tiltós műtárgy beépítése. 

5.3. LEVEGŐMINŐSÉG- VÉDELMI JAVASLATOK 

Az építés alatt fellépő légszennyező hatás mértéke és a szennyező anyagok terjedése az „R76 gyorsforgalmi 

út M7 autópálya Holládi Csomópont – Keszthely 71-75 sz. főút körforgalmú csomópontja közötti szakasz” 

környezetvédelmi engedélyében (Ügyiratszám: OKTF-KP/8430-80/2016.) szereplő védelmi intézkedésekkel 

mérsékelhetők: 

 A kivitelezési munkálatok során törekedni kell a diffúz légszennyezés csökkentésére. A munkavégzés 

során fellépő kiporzás csökkentéséről gondoskodni kell, szükség szerint locsolni. Az építés során 

csak olyan gépjárművek, munkagépek vehetnek rész, amelyek megfelelnek a mozgó pontforrásokra 

vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak. A munkagépek, szállítójárművek motorjai feleslegesen 

nem terhelhetik a környezeti levegőt kipufogógázukkal. 

 Az anyagnyerő-helyek kiválasztásánál a szállítási távolságok csökkentése érdekében előnyben kell 

részesíteni az építési területhez közelebb eső anyagnyerő-helyet. Az anyagnyerő-helyekről, az 

építési területről a szállítójárművek kihajtásánál meg kell előzni a közutakra való sár és 

porfelhordást. 

 A szállításhoz kapcsolódó diffúz kiporzást a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. Anyagszállítás 

olyan műszaki megoldással történhet (például ponyvával való lefedés), ami megakadályozza a 

szállítójármű rakteréről történő diffúz kiporzást. 

 A szállítási útvonalak kijelölésénél törekedni kell arra, hogy azok minél kisebb mértékben érintsenek 

lakott területeket. Szállításra a forgalomban lévő útszakaszokat kell igénybe venni.  

 Meg kell jelölni az útépítéshez használt aszfaltot gyártó telephelyet, amelynek a kiválasztásánál 

figyelembe kell venni, hogy rendelkezik-e jogerős, a környezetvédelmi hatóság szakhatósági 
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hozzájárulását is tartalmazó telepengedéllyel, valamint jogerős, a környezetvédelmi hatóság által 

kiadott légszennyező pontforrásokra vonatkozó működési engedéllyel.  

 Levegőtisztaság-védelem szempontjából, ahol lakott terület, vagy természetvédelmi terület vagy az 

R76 jelű gyorsforgalmi út mellett, és az érvényben lévő egészségügyi határérték nem tartható be, a 

légszennyezés hatásának csökkentését erdő, vagy erdősáv telepítésével kell elérni.  

5.4. ÉLŐVILÁG- VÉDELMI JAVASLATOK 

Továbbtervezésre vonatkozó javaslatok 

A nyomvonal természetvédelmi szempontból továbbtervezhető. 

Az éjjel aktív, fényre repülő fajok védelme érdekében (rovarok, denevérek) az útügyi műszaki előírások 

betartása mellett az éjszakai világítást úgy kell kialakítani, hogy ne képezzenek jelentős negatív hatást okozó 

ökológiai csapdákat ennek érdekében tilos a díszkivilágítás, a lámpatesteket úgy kell árnyékolni, hogy azok 

fénye merőlegesen a megvilágítandó felületre vetüljenek, a fényforrásokat lefelé kell irányítani és alacsony 

spektrumtartományban működő fényforrásokat kell alkalmazni. Javasolt a Kis-Balaton felőli oldalon, a 76 sz. 

főút, vagy a körforgalmi csomópont mellé gyorsan növő hazai nyárfajok (Populus alba, Polulus canescens) 

telepítése, amelyek a fény hatását a Kis-Balaton vizes élőhelyei felé jelentősen tompítják. Az áthelyezett 

középfeszültségű légvezetéknél madárvédelmi szigetelések használata szükséges. 

Építésre vonatkozó javaslatok 

A földmunkákat, továbbá az esetleges fakivágásokat a vegetációs időszakon kívül kell elvégezni (október 1. 

- március 1. között). 

Az olaj és hordalékfogó műtárgyak kiépítése során olyan műszaki megoldással kell kiegészíteni a műtárgyak 

kiépítését, amely lehetővé teszi azt, hogy ne alakuljon ki kisállatcsapda, illetve amennyiben egy kisállat 

belekerül, legyen lehetősége kiszabadulni (pl. kis méretű rámpa).  

 

 

Üzemeltetésre vonatkozó javaslatok 

Az üzemelési időszakban a talajfelszín bolygatásával érintett területek rendszeres (évente minimum 

kétszeri) kaszálása szükséges az inváziós fajok megtelepedése, illetve terjedésének megakadályozása 

érdekében. 

Az tájidegen özönnövények terjedése ellen az alábbi módon szükséges védekezni: 

 fehér akác (Robinia pseudoacacia): 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. Terjedését vegyszeres gyomirtással lehet megakadályozni. 

 magas aranyvessző (Solidago gigantea) – Rendszeres, évente minimum kétszeri kaszálással lehet 

terjedését megakadályozni. 

 parlagfű (Ambrosia artemisifolia): a nyílt talajfelszínek mielőbbi gyepesítésével, valamint kaszálással 

lehet ellene védekezni. 

 betyárkóró (Erigeron canadensis): kaszálás és gyepesítés hatására gyorsan visszaszorul. 

Tervezett megelőző, csökkentő, kompenzáló, illetve elhárító intézkedések 

Megelőző, kompenzáló intézkedésekre nincs szükség. 

Monitoring javaslatok 

A természetes vegetáció és jelentősebb védett fajok érintettségének hiánya miatt külön élővilág-védelmi 

célú monitorozást nem tartunk szükségesnek. 
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5.5. TÁJVÉDELMI JAVASLATOK 

A tájvédelmi javaslatokban változás az alap KHT-hoz képest nem történt. 

5.6. ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELMI JAVASLATOK  

Mivel a vizsgált útszakasz jelentős része 1 régészeti lelőhelyen belül található, kivitelezés alatt régészeti 

megfigyelés szükséges. Amennyiben az építés alatt váratlan régészeti leletek kerülnek elő, a földmunka 

végzését abba kell hagyni és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben foglaltak 

szerint kell eljárni. 

5.7. ZAJ- ÉS REZGÉS VÉDELMI JAVASLATOK 

A vizsgálat dokumentáció zajvédelmi munkarészeit összefoglalva megállapítható, hogy a hatásterületen az 

ideiglenesen kialakítandó csomóponti ág forgalomtól származó zajterhelés esetében nem kell határérték 

feletti zajterhelésre számítani. 

5.8. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI JAVASLATOK 

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott OKTF-KP/8430-80/2016. 

Ügyiratszámú - R76 gyorsforgalmi út M7 autópálya Holládi csomópont – Keszthely 71-75 sz. főút 

körforgalmú csomópontja közötti szakasz környezetvédelmi engedélyében foglalt alábbi előírások betartása 

szükséges: 

 A keletkező hulladékok tervezett kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az 

ártalmatlanítással szemben. 

 A hulladékok engedélyesnek történő átadásakor törekedni kell arra, hogy a hulladékok a célnak 

megfelelő legközelebbi hulladékgazdálkodási létesítménybe kerüljenek.  

6. A BERUHÁZÁS EU IRÁNYELVEKHEZ VALÓ ILLESZKEDÉSE 

6.1. VÍZ KERETIRÁNYELV 

Az Európai Unió új vízpolitikájának, a „Víz Keretirányelvnek” (2000/60/EK irányelve - VKI) kidolgozása 2000. 

december 22-én lépett hatályba az EU tagországaiban. Célja, hogy 2015-re a felszíni és felszín alatti víztestek 

„jó állapotba” kerüljenek. A keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a 

vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is. 

A VKI általános, fő célkitűzései a következők: 

 A vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása, 

 A fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmével, 

 A vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével, 

 A felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük 

megakadályozása. 

Egyes beruházások (vízi létesítmények) akkor valósíthatók meg, ha betartják az új infrastrukturális 

fejlesztésekre (fizikai módosításokra) vonatkozó előírásokat (EU Víz Keretirányelve 4.7 cikk), ha nem 

veszélyeztetik más víztestekben a jó állapot elérését, ha nem veszélyeztetik más EU jogszabályok 

előírásainak a teljesítését (értik itt a Natura 2000 területek védelmét, ill. a hatásbecslést is). 

Ennek eldöntésére szolgál az ún. VKI4.7 teszt, aminek a célja, hogy el lehessen dönteni, hogy a tervezett 

beavatkozásoknak jelentős hatása lehet a víztest állapotára, vagy sem (ez leginkább vízi létesítményekre, 

nem infrastrukturális műtárgy beruházásokra vonatkozik). 
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A környezeti hatásvizsgálati eljárások során a VKI előírásainak a betartását szinte mindig ellenőrizni kell, 

legalább olyan szintig, hogy szükség van-e VKI 4.7 teszt (illetve VKI tesztek) elvégzésére. 

Ha a tervezett beavatkozásoknak nem lesz jelentős hatása a víztestek állapotára, akkor a VKI 4.7 tesztben 

előírt részletes vizsgálatokat nem kell elvégezni. 

A Víz Keretirányelv folyamat ábráját a következő ábra szemlélteti: 
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6.1. ábra: Víz Keretirányelv folyamat ábrája 
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Az M76 autóút Fenékpusztai ideiglenes csomópontjához kapcsolódó útcsatlakozás megvalósítása, majd 

üzemelése a felszíni víztest fizikai tulajdonságainak módosulását, vagy a felszín alatti víztest szintjének 

változását nem eredményezi, a vizek kémiai és ökológiai állapotát várhatóan nem befolyásolja negatívan, 

ezért VKI4.7 teszt elvégzésére nincs szükség.  

A fenti állítás alátámasztására az 4.1., 4.2. és 4.4. fejezetek megállapításainak figyelembevételével röviden 

ismertetjük a tervezett projekt hatásait:  

I. Hidrológia 

4-2. Balaton közvetlen tervezési alegység 

A tervezési alegység a Balaton teljes vízgyűjtő területéből az északi és déli részvízgyűjtőt, valamint a Balaton 

nyílt vizének területét foglalja magában. A felülvizsgált Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a 

tervezési terület a 4-2. Balaton közvetlen tervezési alegység részét képezi. Az alegység nevét a Balatonról 

kapta, amely Közép-Európa legnagyobb sekély tava. A Balaton fő táplálója a Zala, a fölös vizeket a Sió vezeti 

le a Dunába. A tervezési alegység területe 3170,86 km2, amelyből a Balaton nyíltvizének területe: 589 km2, 

átlagmélysége 3,36 m. Az alegység vízgyűjtőjén 42 db vízfolyás víztest található. Jelentősebb vízfolyások: 

Nyugati- övcsatorna, Sári-csatorna, Tapolca-patak, Eger-víz, Pogányvölgyi-vízfolyás, Tetves-patak. 32 db 

vízfolyás víztest természetes eredetű, 10 db pedig mesterséges. A Balaton közvetlen vízgyűjtőjén 5 db állóvíz 

víztest található (Balaton, Buzsáki-halastavak, Hegyesdi-tározó, Marcali-vízminőség-szabályozó-

halastórendszer, Mesztegnyői-halastórendszer), melyek közül mindegyik természetes eredetű állóvíz 

víztest. 

Az alegységben összesen 7 felszíni vízbázis szerepel, közülük öt üzemelő, összesen 63000 m3 /nap védendő 

vízkészlettel. A felszín alatti ivóvízbázisok száma 61, közülük 59 üzemelő és 2 tartalék ivóvízbázis. Távlati 

felszínalatti ivóvízbázisok nincsenek a területen. Az üzemelő felszínalatti ivóvízbázisok összes védendő 

vízkészlete 29041 m3 /nap. 

II. Felszíni vizek védelme 

A vizsgált csomóponti ág közvetlenül nem érint, nem keresztez felszíni víztestet, azonban a vízelvezetés 

során befogadóként használt vízfolyások a következők: 

 Ingói vízszintszabályozó csatorna (közvetlen befogadó) 

 Zala folyó (közvetett befogadó). 

Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának 7.1. melléklete alapján az említett vízfolyások 
közül a Zala folyóra (mint közvetett befogadóra) vonatkozóan állnak rendelkezésre adatok:  

6.1. táblázat: Vízfolyások minősítése 

Víztest neve Zala forrásvidék 

VOR kód AEQ144 

Alegység 4-1 

A víztest kategóriája természetes 

Biológiai elemek szerinti állapot jó 

Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot jó 

Specifikus szennyezők szerinti állapot jó 

Hidromorfológiai elemek szerinti állapot kiváló 

Ökológiai minősítés jó 

Kémiai állapot jó 

Ökológiai célkitűzés A jó vagy kiváló állapot fenntartandó 

Kémiai célkitűzés A jó állapot fenntartandó 

Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések 2.1;17.9;29.2; 
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Vízfolyások állapotát javító intézkedések ismertetése 

2.1 - A mezőgazdasági termelés tápanyag szennyezésének csökkentésére vonatkozó általános 

szabályrendszer, a tápanyag kihelyezés tényleges korlátozása szántó és ültetvény területeken 

– Szennyezőanyag lemosódás csökkentése síkvidéki területen agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) 

keretében (pl. táblamenti szegélyek, mélyszántás….) 

17.9 – Az erózió és a lefolyás csökkentése erdőterületeken, a jó erdőgazdálkodási gyakorlat alkalmazásával 

(zárt korona vagy aljnövényzet, tarvágás mellőzése, erdei utak kijelölése) 

29.2 - Állattartótelepek korszerűsítése az EU Nitrát Irányelv alapján 

A felsorolt intézkedések alapján látható, hogy a tervezett beruházás kapcsán közvetlenül megvalósítható 

célkitűzést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a vizsgált vízfolyás víztesttel kapcsolatban. 

A keretirányelvnek való megfelelés a M76 autóút Fenékpusztai ideiglenes csomópontjának 

megvalósításával összefüggésben 

A tervezett útcsatlakozás megvalósítása a kialakult vízáramlási viszonyokat, a felszíni és felszín alatti vizek 

kapcsolatát nem változtatja meg. 

A tervezett vízelvezetés bemutatása a 4.2.1. fejezetben is szerepel, majd a hatásai is ki vannak fejtve. 

A tervezési területen az M76 autóút 7+950 – 8+600 km szelvényei között, valamint a „B” csomóponti ágon 

az autóúttal párhuzamos szakaszán a 0+220-0+377,3 km szelvények között csésze szelvényű földmedrű 

árkok kerülnek kialakításra. A tervezési terület további útszakaszain az M76 autóút 7+900 – 7+950 km 

szelvényei között, a csomóponti ágak valamint a 76. sz. főút korrekciós szakaszai mellett trapézárok kerülnek 

kialakításra.  

A KHT módosítás tervezési területének csapadékvíz-elvezető rendszere a jelen tervezési szakasz kezdetén, 

tehát a 7+900 km szelvényben csatlakozik a főpálya környezetvédelmi és építési engedéllyel rendelkező, a 

jelen módosítással nem érintett szakaszának vízelvezetéséhez. E vízelvezető rendszer végső befogadója a 

jelen KHT módosítással érintett tervezési szakasz előtt, az eredeti tervek szerint építendő levezető medren 

és az eredeti tervek szerint építendő nyílt árokba telepíthető hordalék- és olajleválasztó berendezésen 

keresztül az Ingói-vízszintszabályozó-csatorna. 

Ahol a tervezett út egyenesben vagy ívben halad, I <10‰ közötti hosszesésű és a H <3,0 m töltésmagasságú, 

az útpályára lehullott csapadékvizet filmszerűen elterítve tervezik elvezetni a padka és rézsűfelületen a 

kétoldali talpárokba.  

Ahol a tervezett út túlemelt ívben fekszik, H < 3,0 m töltésmagasságú és I<10‰ hosszesésű ott, a túlemelt 

útpályára lehullott csapadékvizet filmszerűen elterítve tervezik elvezetni a padka és rézsűfelületen a 

mélyoldali talpárokba. 

Ahol a tervezett út egyenesben fekszik, tetőszelvényes kialakítású, H>3,0 m töltésmagasságú vagy H < 3,0 m 

töltésmagasságú és I>10‰ hosszesésű, 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.  

Ahol a tervezett út túlemelt ívben fekszik, H > 3,0 m töltésmagasságú és I>3‰ hosszesésű ott, a túlemelt 

burkolatról lepelszerűen lefolyó vizeket a mélyvonali burkolatszél melletti vízvezető szegély kiépítésével 

kerül elvezetésre a ~50 m-ként kiosztott rézsűsurrantókon át a talpárokba.  

A surrantók becsatlakozásánál a talpárkot burkolni kell és ellenlapolt energiatörővel kell ellátni. 

Az I < 3‰ hosszesés és H > 3,0 m töltésmagasságnál a töltésrézsűt és a földpadkát fokozott biológiai 

védelemmel kell ellátni. Ebben az esetben figyelembe kell venni, hogy a forgalomba helyezett pálya mellett 

természetes (fű felnövés, por és hordalék lerakódás) vízvezetés alakulhat ki, ami a csekély hosszesés miatt 

vízmegállást eredményezhet. Ezeken a helyeken fontos, hogy folyamatos szemrevételezés alapján ezt a 

kialakuló szegélyt eltávolítsák. Ha ennek ellenére is kialakulnak lokális vízmegállási pontok a burkolat 

mellett, ott a későbbiekben kivezetést, surrantót fognak kialakítani.  
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A burkolatszerkezet víztelenítésére a pályaszerkezeti rétegek alá paplanszerű szemcsés fagyvédő réteget 

terveznek a burkolatszerkezeti rétegekben szivárgó vizek elvezetésére. A fagyvédő réteget a rézsű felületre 

kell kivezetni. 

A hosszirányú vízmozgás megakadályozására a fagyvédő réteg biztonságosabb víztelenítésére és a víz 

feldúsulásának megakadályozására keresztszivárgók kerülnek elhelyezésre a hossz-szelvényi 

mélypontokba, csomópontok, útcsatlakozások előtt és a töltés-bevágás szakasz találkozásainak 

szelvényében, továbbá min. 300 m-ként. A keresztszivárgókat a rézsűfelületre kell kivezetni. 

A csőáteresz átvezetéseihez az M76 autóúton (tisztíthatósági szempontokat figyelembe véve) Ø1,60 m 

nyílásnál kisebb méretet nem alkalmaztak. A csőáteresz átvezetéseihez a 76 sz. főút korrekciós szakaszain 

(tisztíthatósági szempontokat figyelembe véve) Ø1,0 m nyílásnál kisebb méretet nem alkalmaztak. Egyéb 

útcsatlakozások esetében Ø0,8 m nyílásnál kisebb méretet nem alkalmaztak. A tervezett átereszek az érkező 

mértékadó vízmennyiségeket biztonsággal át tudják vezetni. 

A szennyeződést okozhat a gépjárműforgalomból származó hordalék, iszap esetlegesen. A felszíni és felszín 

alatti vizek védelme érdekében az egyik legfontosabb feladat az esetleges olajszennyeződések tovább 

terjedésének megakadályozása, a szennyeződés eltávolítása. Ez jellemzően nem lebegő, felúszó formában 

jelentkezik, hanem a lemosódó hordalékszemcsékhez tapadhat. 

A teljes tervezési terület „a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk 

egyes szabályairól” szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerinti legszigorúbb határértékkel jellemzett 

területi kategórián helyezkedik el („1. Balaton és vízgyűjtője és közvetlen befogadói”). Ebből következően a 

KvVM rendelet legszigorúbb kibocsátási határértékei alkalmazhatók. 

Az autóútról lefolyó csapadékvizek a már jogerős környezetvédelmi és építési engedéllyel II. szakaszon 

található, befogadó előtt építendő nyílt árokba telepíthető hordalék- és olajleválasztó berendezésen 

keresztül jutnak a befogadóba, de ezek normál üzemmenet mellett feltételesen tiszta csapadékvizek. 

A tervezett létesítmény üzemelése, illetve üzemeltetése a felszíni vizekre nézve nem gyakorol jelentős 

hatást.  

Fentiek alapján az M76 autóút Fenékpusztai ideiglenes csomópontjának megvalósítása a keletkezett 

vízfolyások meglévő állapotát nem rontja le, nem veszélyezteti.  

III. Földfelszín, felszín alatti vizek védelme 

Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján bemutatásra kerülnek a tervezési területen található 

víztestek, amelyek közül a tervezett beruházás első sorban a felszín közeliekre (sekély porózus, sekély 

hegyvidéki és porózus víztestek) lehet hatással.  

A vizsgált területen az alábbi felszín alatti víztestek találhatók: 

 kt. 4.1. Nyugat-dunántúli termálkarszt 

 pt 3.1. Délnyugat-Dunántúl 

 p. 4.2.1. Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő 

 sp. 4.2.2. Kis-Balaton 

Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának 7.1. melléklete alapján az alábbiakra 

vonatkozóan állnak rendelkezésre adatok:  

6.2. táblázat: Felszín alatti víztestek minősítése 

Víztest neve Alegység 
Víztest 

kódja 

Mennyiségi 

állapota 

Kémiai 

állapota 

Mennyiségi 

állapotát javító 

intézkedések 

Kémiai 

állapotát javító 

intézkedések 

kt. 4.1. Nyugat-

dunántúli 

termálkarszt 

1-3, 1-4,  4-1 AIQ624 jó jó 7a.2;7a.5;8.2; 36 
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Vízfolyások állapotát javító intézkedések ismertetése 

2 - Mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése 

3 - Mezőgazdasági eredetű peszticid szennyezés csökkentése 

7a.2 - Felszín alóli vízkivételek nyilvántartása, felülvizsgálata, módosítása, engedélyezése 

7a.5-Termálvizek hasznosítása, a használt termálvizek visszasajtolásának szabályozása, ösztönzése és 

korszerűsítése 

7.1 - A belvízelvezető rendszer módosítása  

8.1 - Víztakarékos megoldások alkalmazása növénytermesztésben (növénykultúra, öntözési technológia, 

energiahatékonyság) 

8.2 - Technológiai és hálózati veszteségek csökkentése 

8.4. - Víztakarékos megoldások az ipari vízellátásban  

21.1 - Kommunális hulladéklerakók megfelelő kialakítása, működtetése és ellenőrzése 

21.5 - Illegális hulladéklerakók felszámolása, a hulladéklerakás ellenőrzése, bírságolása 

21.9 - További csatornarákötések elősegítése és megvalósítása  

21.10 - Csatornahálózatok rekonstrukciója  

23.2 - Csapadékgazdálkodás, táblaszintű vízvisszatartás a táblákon belül a beszivárgás növelése és a lefolyás 

csökkentése érdekében    

31.2 - Szénhidrogén termeléshez, feltáráshoz használt kutakból kitermelt folyadék visszasajtolásának 

szabályozása 

33.2 -Folyók eltereléséből, bevágódásából származó alacsony folyó vízszint miatt bekövetkezett talajvízszint-

süllyedés kompenzációja vízpótlással, mederbeli fenékgátas duzzasztással 

36 - Szakszerűtlenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása 

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a felszín alatti víztestek kémiai és mennyiségi állapota jó. 

A felsorolt intézkedések alapján látható, hogy a beruházás létesítésével közvetlenül megvalósítható 

célkitűzést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt víztestekkel kapcsolatban. A 21.1. és 

21.5. intézkedésekkel összhangban nagy hangsúlyt kell fektetni a kivitelezés során, illetve üzemelés közben 

keletkező hulladékok megfelelő, környezetkímélő gyűjtésére és elszállítására. 

A keretirányelvnek való megfelelés a M76 autóút Fenékpusztai ideiglenes csomópontjának 

megvalósításával összefüggésben 

A beruházás módosulása kapcsán a tervezési terület vízbázis védőterületet nem érint, és a környezetében 

sem található vízbázis hidrogeológiai A vagy B védőterülete. 

A talajra és felszín alatti vizekre kifejtett esetleges szennyező hatások bemutatására az 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. 

fejezetben került sor, ahol megállapításra került, hogy a hatások mértéke elhanyagolható. 

A vizsgált nyomvonalszakasz vízbázis védőterületét nem érinti, azonban a felszín alatti vizek állapota 

szempontjából fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny vízminőség védelmi területen helyezkedik 

el, ezért a kivitelezés során az esetleges szennyezések elkerülésére fokozottan ügyelni kell. 

A létesítmény üzemeléséből, üzemeltetéséből eredően nem valószínű a földtani közeg és a felszín 

alatti víz minőségének romlása az M76 autóút Fenékpusztai ideiglenes csomópontjának 

megvalósítása során, valamint üzemelése alatt. 

pt. 3.1 

Délnyugat-

Dunántúl 

1-11, 1-12, 1-

15, 3-1, 3-2, 

3-3, 4-1, 4-2 

AIQ517 jó jó 7a.2;7a.5;8.2; 8.4 31.2;36 

p. 4.2.1   Zalai-

dombság, 

Balaton 

vízgyűjtő 

4-1 AIQ663 jó jó 8.1;8.2;8.4 - 

sp. 4.2.2.   Kis-

Balaton 
4-1 AIQ592 jó jó 7.1;23.2;33.2 

2;3;21.10;21.9; 

21.1;21.5;36 
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IV. Élővilág védelem  

A beruházás a hatásterületen belül jogszabállyal vagy egyedi határozattal kihirdetett „ex lege” védett 

lápterületet, szikes tavat, forrást, országos jelentőségű természetvédelmi területet nem érint. Helyi 

jelentőségű védett természeti területet nem érint a beruházás. A tervezett beruházás az Országos Ökológiai 

hálózatnak puffer területét érinti. A fejlesztés Natura 2000 területet nem érint. 

A tervezési szakaszon a nyomvonal szántó területen halad, majd egy szilekkel és magyar kőrisekkel elegyes 

akácos erdősávot érint. Az erdősáv után újból szántóterületen halad. A két fasort és a szántó területeket 

elhagyva ágazik le az M76-ról a lehajtó ág, a tervezett csomópont felé. A lehajtó ág spontán cserjésedő-

erdősülő gyepterületet érint.  

Felszíni víztestet, ahhoz kapcsolódva vizes élőhelyet közvetlenül nem érint a beruházás, azonban a 

vízelvezetés részeként befogadóként használt vízfolyások a Zala folyó és az Ingói vízszintszabályozó 

csatorna. Az autóútról lefolyó csapadékvizek a befogadó előtt építendő nyílt árokba telepíthető hordalék- és 

olajleválasztó berendezésen keresztül jutnak a befogadóba.  

A tervezett csomóponti ág megvalósítása során vízhez kötődő, illetve egyéb vizes élőhely kedvezőtlen 

állapotváltozása nem várható. 

A 4.4. fejezet részletesen tartalmazza az élővilág-védelmi felméréseket és megállapításokat.  

Az M76 autóút Fenékpusztai ideiglenes csomópontjának megvalósítása és üzemelése a felszíni 

víztest fizikai tulajdonságainak módosulását, illetve a felszín alatti víztest szintjének változását nem 

eredményezi, a vizek kémiai és ökológiai állapotát várhatóan nem befolyásolja negatívan, így a VKI 

irányelveivel nem ellenkezik. Megállapítható, hogy a VKI. 4.7 teszt első kérdéscsoportjára adható 

válasz minden esetben nemleges, így nem szükséges a 4.7 cikk alkalmazása. 

 

6.2. KLÍMAKOCKÁZATELEMZÉS 

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás csupán 1 kilométeres szakaszára vonatkozik jelen KHT 

módosítás, nem indokolt a meglévő, korábbi engedélyben már elfogadott klímakockázatelemzés 

módosítása, ugyanis az elemzési terület klimatikus szempontból lokalitását tekintve változatlan, a KHT 

módosítás során tervezett változtatások klímaváltozást érintő kérdések szempontjából elhanyagolható, 

emiatt az alap KHT klímaváltozással kapcsolatos fejezete érvényes a módosítás során is. 

7. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 

Talaj és felszín alatti víz védelme 

A földre, földtani közegre gyakorolt legközvetlenebb hatás a területfoglalás. A tervezett csomóponti ág 

megvalósítása plusz terület-igénybevétellel jár, mely erdős, gyepes, valamint mezőgazdasági területeket 

érint. 

Ezen felül a bontás és építés alatt szükségessé váló egyéb munkaterületek (pl. anyagrakodás, deponálás, 

szerelési terek) átmenetileg roncsolt felszín kialakulásával járnak. 

A vizsgált nyomvonalszakasz vízbázis védőterületét nem érinti, azonban a felszín alatti vizek állapota 

szempontjából fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny vízminőség védelmi területen helyezkedik 

el, ezért a kivitelezés során az esetleges szennyezések elkerülésére fokozottan ügyelni kell. 

Összességében a tervezett csomóponti ág üzemelésének és üzemeltetésének a talajra, földtani közegre 

gyakorolt hatása semleges, a felszín alatti vizek vonatkozásában – sem mennyiségi, sem minőségi 

tekintetben - nem várható jelentős hatása. 

Felszíni víz védelme 
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A vizsgált szakasz nem érint, nem keresztez egy felszíni vízfolyást sem, legközelebb a Gyöngyös-patak 

(Egyesített-övcsatorna) található, amely kb. 200 m-re található. A tervezési terület környezetében található 

felszíni állóvíz a Balaton, amely kb. 1,2 km-re található. 

A vízelvezetéshez tervezett talpárkok földárkok, melyek biológiai védelemmel, humuszolással, füvesítéssel 

vannak ellátva. Az autóútról lefolyó csapadékvizek a már jogerős környezetvédelmi és építési engedéllyel II. 

szakaszon található, befogadó előtt építendő nyílt árokba telepíthető hordalék- és olajleválasztó 

berendezésen keresztül jutnak a befogadóba, de ezek normál üzemmenet mellett feltételesen tiszta 

csapadékvizek. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a tervezett csomóponti ág kapcsán a vízelvezetés KHT-ban szerepelő 

koncepciójától nincs eltérés, a csomóponti ág megvalósítása és üzemelése kapcsán a felszíni vizek 

tekintetében jelentős hatás nem várható 

Levegőminőség-védelem 

A tervezési területen a 2016-ban végzett környezeti levegő monitoring mérések eredményeit továbbra is 

érvényesnek tekinthetjük, feltételezve, hogy 2 év alatt releváns változás nem történt levegőminőségi 

szempontból a területen. Ez alapján a levegő minősége jónak tekinthető, a vizsgált komponensek 

koncentrációi messze elmaradnak az egészségügyi határértékektől.  

A tervezett beruházás levegőtisztaságra gyakorolt hatásában érdemi változás nem várható az engedéllyel 

rendelkező környezeti hatástanulmányhoz képest sem az építési időszakban, sem az üzemelés alatt a 

módosítások miatt. A megvalósítást követően üzemelés alatt a 24 órás egészségügyi határértékek várhatóan 

nagy biztonsággal teljesülnek.  

Élővilág-védelem 

A vizsgált beruházás országos védett területet, Natura 2000 területet, helyi jelentőségű védett területet, ex-

lege védett területeket nem érint.  

A 76-os főút és a mellette futó kerékpárút a fenékpusztai csomópont kialakítása miatti korrekciója a 

HUBN30003 "Kis Balaton" különleges madárvédelmi terület és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 

Natura 2000 terület, valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett területe mellett zajlik majd, azonban 

közvetlen érintettség, vagy a védett, illetve jelölő fajokat, élőhelyeket veszélyeztető beavatkozás nem 

várható a kivitelezés során. 

A nyomvonal által érintett vegetáció természetességi állapota leromlott, vagy nincs természetes vegetáció 

(szántóföldek). A lehajtó ág által érintett üde gyomos gyepek és pionír erdőfoltok jelentik a 

legtermészetesebb élőhelyeket. 

A kerékpárút meglévő főúti keresztezése megszüntetésre került, mely kapcsolódó létesítményként került 

vizsgálatra. A változás nem jár invazívok fajok és egyéb élővilágvédelmi szempontjából jelentős változással, 

tekintettel arra, hogy a nyomvonal közvetlen környezetében az élővilágvédelmi bejárás során értékes 

élőhelyek nem voltak tapasztalhatók, az építési munkálatok hatása ideiglenes (rövid ideig tart). 

Tájvédelem 

A tervezett nyomvonalszakaszon egyedi tájérték, műemlék nem található. A tervezett útszakasz létesítése 

nagyrészt jelenlegi mezőgazdasági fog igénybe venni, részben pedig egy fás-cserjés területet. A tájvédelmi 

javaslatokban változás az alap KHT-hoz képest nem történt. 

Épített környezet védelme  

A tervezett beruházás a javasolt intézkedések betartásával a települési és épített környezetre várhatóan 

nem gyakorol jelentős hatást. 

Zaj- és rezgésvédelem 
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A vizsgálat dokumentáció zajvédelmi munkarészeit összefoglalva megállapítható, hogy a hatásterületen az 

ideiglenesen kialakítandó csomóponti ág forgalomtól származó zajterhelés esetében nem kell határérték 

feletti zajterhelésre számítani. 

Hulladékgazdálkodás 

Az építés és üzemelés során keletkező hulladékok minimalizálásával, megfelelő gyűjtésével, elszállításával 

hulladékgazdálkodási szempontból nem emelhető kifogás. 

Fentieket figyelembe véve a hatások összeadódása, kummulatív hatása esetén sem kell olyan környezeti 

hatással számolni, ami a beruházás hatását jelentőssé teszi, amennyiben a hatáscsökkentő intézkedések 

betartásra kerülnek. 

 

2018. október 10.  
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III. Zajvédelmi melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Környezetvédelmi helyszínrajz 
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E.II. Átnézeti helyszínrajz

Natura 2000 SCI

Település-, városi kerülethatár

Jelmagyarázat:

Meglévő út

Tavak

Folyó, patak, csatorna

Meglévő vasút

Erdőterületek

Belterület

Műszaki adatok:

Természetvédelem:

M76 autóút II. ütemének (5+650 - 8+600) Fenékpusztai ideiglenes

csomópont gyorsforgalmi út kiágazása

Natura 2000 SPA

Alap KHT nyomvonala

KHT módosítás során vizsgált

nyomvonalszakasz

Részművelet:

Szakág:

Tárgy:

Szakági tervező:

Tervező:

Felelős tervező:

Ügyvezető:

M76 autóút II. ütemének (5+650 – 8+600) Fenékpusztai 

Szakági tervező:

Tervező:

071/2018

Munkaszám (Vibro.):

Dátum:

Méretarány:

Rajzszám:

Beruházó:

Via Futura Kft.

Tervszám:

Kapcsolattartó: Tegzes Gergely 

Tel.:1/310-7292, Fax:1/319-6303

Vibrocomp Kft.

email: info@vibrocomp.hu

1115 Budapest, Bozókvár u. 12.

Bite Pálné dr.

01-0193

Bite Pálné dr.

01-0193

Bite Pálné dr.

01-0193

Környezetvédelmi áttekintő helyszínrajz

KÖRNYEZETVÉDELEM

E.I.

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Tel.: +36 30 522-9602

Cím: 1111 Budapest, Zenta u. 1.

Megrendelő:

MÓDOSÍTÁSA

ideiglenes csomópont gyorsforgalmi út kiágazása

 környezetvédelmi engedély módosítása 

2018.06.15.

M =1:50 000
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Natura 2000 SCI

Település-, városi kerülethatár

Jelmagyarázat:

Meglévő út

Patak, csatorna

Alap KHT nyomvonala

Meglévő vasút

Erdőterületek

Műszaki adatok:

Természetvédelem:

Natura 2000 SPA

Nemzeti Park

Ramsari terület

M76 autóút II. ütemének (5+650 - 8+600) Fenékpusztai ideiglenes

csomópont gyorsforgalmi út kiágazása

KHT módosítás során vizsgált

Engedélyezési eljárással nem érintett 

nyomvonalszakasz

kapcsolódó főút korrekció

Ex lege védett lápterület

Állóvíz

Részművelet:

Szakág:

Tárgy:

Szakági tervező:

Tervező:

Felelős tervező:

Ügyvezető:

M76 autóút II. ütemének (5+650 – 8+600) Fenékpusztai 

Szakági tervező:

Tervező:

071/2018

Munkaszám (Vibro.):

Dátum:

Méretarány:

Rajzszám:

Beruházó:

Via Futura Kft.

Tervszám:

Kapcsolattartó: Tegzes Gergely 

Tel.:1/310-7292, Fax:1/319-6303

Vibrocomp Kft.

email: info@vibrocomp.hu

1115 Budapest, Bozókvár u. 12.

Bite Pálné dr.

01-0193

Bite Pálné dr.

01-0193

Bite Pálné dr.

01-0193

Környezetvédelmi átnézeti helyszínrajz

KÖRNYEZETVÉDELEM

E.II.

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Tel.: +36 30 522-9602
Cím: 1111 Budapest, Zenta u. 1.

Megrendelő:

MÓDOSÍTÁSA

ideiglenes csomópont gyorsforgalmi út kiágazása

 környezetvédelmi engedély módosítása 

2018.06.15.

M =1:10 000

Kis-Balaton Natura 2000 SCI, SPA (HUBF30003)

Kis-Balaton Ramsari terület

Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Balaton Natura 2000 SCI, SPA (HUBF30002)

Balaton Ramsari terület

Engedélyezési eljárással nem érintett   

kapcsolódó kerékpárút korrekció
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Tervezési szakasz vége

Natura 2000 SCI

Település-, városi kerülethatár

Jelmagyarázat:

Alap KHT nyomvonala

Meglévő vasút

Erdőterületek

Műszaki adatok:

Természetvédelem:

Natura 2000 SPA

Nemzeti Park

Ramsari terület

M76 autóút II. ütemének (5+650 - 8+600) Fenékpusztai ideiglenes

csomópont gyorsforgalmi út kiágazása

KHT módosítás során vizsgált

Engedélyezési eljárással nem érintett 

nyomvonalszakasz

kapcsolódó főút és kerékpárút korrekció

Ex lege védett lápterület

Részművelet:

Szakág:

Tárgy:

Szakági tervező:

Tervező:

Felelős tervező:

Ügyvezető:

M76 autóút II. ütemének (5+650 – 8+600) Fenékpusztai 

Szakági tervező:

Tervező:

071/2018

Munkaszám (Vibro.):

Dátum:

Méretarány:

Rajzszám:

Beruházó:

Via Futura Kft.

Tervszám:

Kapcsolattartó: Tegzes Gergely 

KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY

Tel.:1/310-7292, Fax:1/319-6303

Vibrocomp Kft.

email: info@vibrocomp.hu

1115 Budapest, Bozókvár u. 12.

Bite Pálné dr.

01-0193

Bite Pálné dr.

01-0193

Bite Pálné dr.

01-0193

Környezetvédelmi átnézeti helyszínrajz

KÖRNYEZETVÉDELEM

E.II.

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Tel.: +36 30 522-9602
Cím: 1111 Budapest, Zenta u. 1.

Megrendelő:

MÓDOSÍTÁSA

ideiglenes csomópont gyorsforgalmi út kiágazása

 környezetvédelmi engedély módosítása 

2018.08.

M =1:3 000

Kis-Balaton Natura 2000 SCI, SPA (HUBF30003)

Kis-Balaton Ramsari terület

Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Régészeti lelőhely

Egyéb:

Tervezett lámpa (70 W)

Meglévő nagyfesz. légvezeték

Meglévő középfesz. légvezeték

Kisajátítási határ

Tervezett burkolat  

Tervezett árokrendszer

Tervezett középfesz. légvezeték

Bontandó középfesz. légvezeték

Tervezett hófogó véderdősáv

(Engedélyezési eljárással nem érintett)

Tervezett közvilágítás földkábel

Tervezett  kisfesz. földkábel





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum BITE PÁL ENDRÉNÉ DR. ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2018.11.29. 11.00.09


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: bite@vibrocomp.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



http://niszavdh.gov.hu
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