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 FONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK 

1. Jelen környezeti hatástanulmány (továbbiakban KHT) tárgya a „Ferencváros állomás végponti 
váltókörzetében egyvágányú különszintű vasúti kapcsolat létesítése”.  

2. A dokumentáció célja, a tervezett beruházás környezeti hatásainak becslése és vizsgálata, a káros 
hatások lehetőség szerinti minimumra csökkentésére irányuló intézkedések megfogalmazása, 
valamint a tevékenységet környezetvédelmi szempontból esetlegesen kizáró okok felderítése.  

3. Jelen KHT tartalma a hatályos környezetvédelmi jogszabályok, a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi 
LIII. törvény, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25) Kormány rendelet figyelembevételével 
került összeállításra. A tevékenység a 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 1. sz. 
mellékletének, 36.) pontja alapján környezeti hatásvizsgálat köteles. 

4. A tervezett vasúti fejlesztés Natura 2000 területeket nem érint, így Natura 2000 
hatásbecslési dokumentáció nem készült. A tervezési területhez legközelebb nyugati 
irányban, kb. 450 m-re a HUDI20034 Duna és ártere Natura 2000 terület helyezkedik el.  

5. A kezdőponti oldalon Népliget megállóhely tervezett állapotához, a végponti oldalon a Ferencváros 
- Kelenföld 3. vágány projektben megtervezett Közvágóhíd megállóhelyhez csatlakozunk, így 
környezeti közegenként bemutatásra kerül a kapcsolódó projektek kumulatív hatása. 

6. Az elvégzett vizsgálatok és értékelések alapján megállapítást nyert, hogy a tervezett beruházás 
megvalósítása (kivitelezése) során elsősorban zaj- és levegőminőség-védelmi 
szempontból lehet ideiglenesen fellépő kedvezőtlen hatással számolni, de a javasolt 
intézkedések betartásával a környező területeken a fejlesztés várhatóan nem okoz konfliktust. A 
megvalósítást és üzembe helyezést követően az egyes környezeti elemek 
szempontjából a várható hatás elfogadható, nem jelentős.  

7. A tervezett beruházás megvalósításának időszakára, valamint az üzemelés idejére becsült 
hatások megelőzése, mérséklése céljából az egyes környezeti elemek szempontjából 
javaslatok/intézkedések kerültek megfogalmazásra az adott környezeti elemmel foglalkozó 
fejezetben. A javasolt intézkedések teljesülésével a tervezett beruházás megvalósítása és 
üzemeltetése során előzetesen feltárt, várható környezeti hatások jellege és mértéke a 
hatályos környezetvédelmi előírások és jogszabályok szerint elfogadhatónak 
tekinthető. A létesítmény megvalósulása a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak 
megfelel. 
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1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

Ferencváros állomás vasútforgalom és elfoglalt területnagyság alapján egyaránt Magyarország 
legnagyobb állomása. Középponti szerepe a Déli összekötő vasúti híd megépítése során alakult ki, 
ezen a hídon keresztül halad át Magyarország keleti és nyugati országrésze közötti vasútforgalom 
mintegy 90%-a. 

Az állomás a Körvasút és a Budapest-Hegyeshalom-Bécs vasútvonal közbenső állomása, rövid ideig a 
Budapest-Kelebia-Zimony vasútvonal kiinduló állomása volt. Forgalmának nagyobb részét viszont még 
a mai napig is a budapesti pályaudvarokat és állomásokat összekötő körvasúton bonyolódó személy- 
és teherforgalom teszi ki. 

Ferencváros állomással a személypályaudvartól keletre lévő vágányok Bp. Józsefvárost, Bp. Keleti 
pu.- t, Kőbánya-felsőt és Kőbánya-Kispestet kötik össze. Magyarországon egyedülálló módon itt fut 
hat nyíltvonali vágány egymás mellett. A nyugatra lévő vágányok Bp. Kelenföld állomást kötik össze 
az állomással. Déli irányban a Budapest - Kelebia vasútvonal indul, Bp. Soroksári út állomásig két 
vágánnyal. 

Távolsági és elővárosi személyforgalmát az 1-es, 30a, 40-es és 150-es vonalakról érkező/vonalakra 
tartó vonatok adják. 

A Ferencváros - Kelenföld vonalszakasznak és ezzel együtt a Déli összekötő vasúti Duna hídnak döntő 
szerepe van az európai és a távolsági teherforgalomban és a nemzetközi és belföldi 
személyforgalomban. A legnagyobb magyarországi vasúti forgalom ezen a szakaszon koncentrálódik. 

Kapacitásprobléma Ferencváros állomás végponti váltókörzetében jelentkezik, amelyet a 150-es vonal 
fejlesztése, valamint a Ferencváros (kiz.) - Kelenföld (kiz.) kapacitásbővítés tovább fog erősíteni. 
Ferencvárosban minden tehervonat megáll, félreáll (rendezési céllal és anélkül is). A megállás után (a 
tehervonati fogadóvágányokról) induló kelet-nyugati irányú tehervonatok egyszerre keresztezik az 
állomás minden irányát, azaz amíg mögöttük fel nem szabadul a végponti váltókörzet, addig az 
állomáson semmilyen áthaladó vágányút nem állítható be. A Ferencvárosra érkező nyugat-keleti 
irányú tehervonatok (ugyancsak félreállnak az állomáson) az állomás jobb átmenővágányát szabadon 
hagyják, ezért a 4 darab, végponti vonali vágányból „csak" 3 irányt blokkolnak. 

A kezdőponti oldalon jelenleg nincs hasonló mértékű probléma, mert akár Kőbánya-Kispest, akár 
Kőbánya felső irányából/irányába közlekednek a tehervonatok, azok a személyszállító vonatok 
(Budapest-Keleti) főirányát nem érintik. Jelenleg 2 pár személyvonat közlekedik óránként 
KőbányaKispest - Kelenföld között, a kezdőponti tehervonati forgalom ezt a viszonylatot érinti, de 
kapacitásproblémát nem okoz. A 150 vonal bevezető szakaszának áthelyezésével azonban 
Ferencváros Személy páros kitérőkörzetében a keresztmozgások száma megnövekszik (Bp.-Keleti 
felé/felől). 

Jelen projekt célja a kapacitás növelése a jelenlegi szűk keresztmetszet feloldásával úgy, hogy a 
körvasúton közlekedő személyszállító vonatok útvonala átemelésre kerül Ferencváros állomás 
végponti kitérőkörzete fölött, így egyes szintbeni vágánykeresztezések kiválthatók. 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából 2018-ban a RING - KONTÚRCSOPORT - 
VESZPRÉMTERV Konzorcium elkészítette a „Kelenföld és Ferencváros állomások közötti kötöttpályás 
kapcsolat fejlesztése érdekében háromvágányú kapcsolat és új elővárosi megállók kialakítása - 
előkészítés (tervezési szerződés)" tárgyú projekt keretében az ún. „Külön dokumentációt", amely 
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többek között javaslatot tett Ferencváros állomás jelenleg szűk keresztmetszetét jelentő végponti 
váltókörzet fölötti különszintű keresztezés megvalósíthatóságára is. 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019-ben nyílt 
közbeszerzési eljárást hirdetett a „Ferencváros állomás végponti váltókörzetében egyvágányú 
különszintű vasúti kapcsolat tervezése" tárgyú projektre. Az eljárás nyertese a Speciálterv - Kontúr 
Csoport Konzorcium (Konzorciumvezető: Speciálterv Kft., tag: Kontúr Csoport Kft.). 

A Speciálterv - Kontúr Csoport Konzorcium megbízásából a Vibrocomp Kft. készíti a „Ferencváros 
állomás végponti váltókörzetében egyvágányú különszintű vasúti kapcsolat tervezése” c. projket 
környezeti hatástanulmányát. 

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 KÉRELEM TÁRGYA  

Környezeti hatástanulmány tárgya 

A 314/2005. korm. rendelet I. melléklet 36. pontja alapján vasúti pálya létesítése országos 
törzshálózat részeként környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. Így a tervezett fejlesztésre 
környezeti hatástanulmány készítése szükséges. 

A 275/2004. (X. 8.) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 
kormányrendelet alapján, amennyiben a beruházás Natura 2000 területre akár önmagában, akár más 
tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, vizsgálni kell a beruházás hatását a Natura 2000 
területre. A beruházási terület sem közvetlenül, sem közvetve nem érint Natura 2000 területet, emiatt 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készítése nem szükséges. 

Környezeti hatástanulmány célja 

A környezeti hatástanulmány célja a tervezett infrastruktúrális fejlesztés megvalósulása esetén fellépő 
környezeti hatások becslése és vizsgálata, a káros hatások lehetőség szerinti minimumra 
csökkentésére, kiküszöbölésére irányuló javaslatok megfogalmazása. 

Fenti célok elérése érdekében a tanulmányban felmértük a vizsgált terület jelenlegi környezeti 
állapotát, környezeti viszonyait és folyamatait, valamint a rendelkezésünkre átadott tervek és 
dokumentumok alapján értékeltük a tervezett vasúthálózati fejlesztés és kapcsolódó létesítményeinek 
kivitelezése illetve üzemelése kapcsán fellépő környezeti hatásokat, azok mértékét és 
következményeit. 

Az egyes környezeti elemek, rendszerek és hatótényezők jelenlegi, illetve távlati (beruházás utáni) 
állapotának vizsgálatával, a vizsgált terület lehatárolásával, a védekezés lehetséges módozataival 
szakterületenként külön-külön foglalkozunk, majd összefoglaló értékelésben összegezzük vizsgálati 
eredményeinket. 
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1.2. ELŐZMÉNYEK 

Előzmények, felhasznált dokumentumok 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából 2018-ban a RING - KONTÚRCSOPORT - 
VESZPRÉMTERV Konzorcium elkészítette a „Kelenföld és Ferencváros állomások közötti kötöttpályás 
kapcsolat fejlesztése érdekében háromvágányú kapcsolat és új elővárosi megállók kialakítása - 
előkészítés (tervezési szerződés)" tárgyú projekt keretében az ún. „Külön dokumentációt", amely 
többek között javaslatot tett Ferencváros állomás jelenleg szűk keresztmetszetét jelentő végponti 
váltókörzet fölötti különszintű keresztezés megvalósíthatóságára is. 

A környezeti hatástanulmány készítését megelőzően 2020. szeptemberében Koncepcióterv készült 
tárgyi projekttel kapcsolatban. Az engedélyezési tervek készítése pedig párhuzamosan folyik a 
környezeti hatástanulmány készítésével.  

1.2.1. A kumulatív hatások vizsgálatához figyelembe vett kapcsolódó 
projektelemek 

A Déli Körvasút jelenleg előkészítés (tervezési vagy kivitelezési) alatt álló projektelemei: 

 Kelenföld és Ferencváros vasútállomások közötti kötöttpályás kapcsolat fejlesztése érdekében 
háromvágányú kapcsolat és új elővárosi megállók kialakítása -kivitelezési tender fázisban 

 Egyvágányú átemelés létesítése Ferencváros vasútállomás végponti váltókörzetében – 
tervezési fázisban  

 Népliget megállóhely kialakítása – tervezési fázisban 
 Kelenföld és Ferencváros vasútállomások közötti vasútvonal kapacitásbővítéséhez kapcsolódó 

környezetrendezési feladatok – tervezési fázisban 

A tervezési terület Budapest-Kelenföld vasútállomás és a tervezett Népliget megállóhely C vágány 
elágazás Kőbánya felső – Kőbánya-Kispest és Keleti pályaudvar közötti területen fekszik. Hálózati 
elhelyezkedését a következő ábra szemlélteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. ábra: A Déli Körvasút projekt áttekintése 

A fenti projektelemek által érintett vonalszakaszok között helyezkedik el, mintegy összeköti az egyes 
projektelemeket a Déli vasúti összekötő híd, amelynek fejlesztése nem része a Déli körvasút 
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projektnek, de földrajzi helyzeténél fogva kapcsolódik a projektelemekhez. A Déli körvasút 
projektelemek (tervezési) lehatárolását az alábbi ábra mutatja be.  

 

1.2.2. ábra: A Déli körvasút projektelemek (tervezési) lehatárolása 

Az egyvágányú átemelés létesítése elnevezésű projektelemhez kapcsolódik déli irányból a 150-es 
Kelebia - Ferencváros vasútvonal átépítése elnevezésű projektelem (lsd. a következő ábrát).  

A kumulatív hatások vizsgálatánál tehát az alábbi 6 projekt hatásait vettük figyelembe: 

 Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése 
 Kelenföld és Ferencváros vasútállomások közötti kötöttpályás kapcsolat fejlesztése érdekében 

háromvágányú kapcsolat és új elővárosi megállók kialakítása  
 Egyvágányú átemelés létesítése Ferencváros vasútállomás végponti váltókörzetében  
 Népliget megállóhely kialakítása  
 150-es Kelebia - Ferencváros vasútvonal átépítése 
 Kelenföld és Ferencváros vasútállomások közötti vasútvonal kapacitásbővítéséhez kapcsolódó 

környezetrendezési feladatokból a jelenleg ismert információ.  
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1.2.3. ábra: A Déli Körvasút tervezési területe és a projekt közlekedési kapcsolatai 
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A Projekt 3 és 4 elemekhez készített forgalmi prognózisok már a Budapesti Agglomerációs Vasúti 
Stratégia (BAVS) megvalósításának II. ütemében tervezett projektek megvalósulását is figyelembe 
veszik. A projektek/projektelemek jelentős zaj- és légszennyező anyag kibocsátással járó 
beavatkozásai egymástól térben és időben a lehető legnagyobb mértékben eltérítve lesznek 
ütemezve. Ennek a tervezési alapelvnek az érvényesülésére a NIF kiemelt figyelmet fordít az 
érintett projektek/projektelemek tervezése és kivitelezése során. 

A kapcsolódó projektek ütemezését a következő táblázat tartalmazza: 

1.2.1. táblázat: A kapcsolódó projektek ütemezése 

  Kivitelezés 

 Projektelem/projekt Kezdete Vége 

1. Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése 2019.09 2022.09 

2. 
Kelenföld és Ferencváros állomások közötti kötöttpályás 
kapcsolat fejlesztése érdekében háromvágányú kapcsolat és 
új elővárosi megállók kialakítása 

2021.09 2027. 03 

3. 
Ferencváros állomás végponti váltókörzetében egyvágányú 
különszintű vasúti kapcsolat tervezése 

2022.11 2026.02 

4. Népliget vasúti megállóhely tervezése és engedélyeztetése 2022.11 2026.02 

5. 150-es Kelebia (oh.)-Soroksár(bez.) vasútvonal átépítése 2020.07 2025.05 

 

A Népliget mh. és a Ferencváros átemelés projektek esetében a dokumentumban feltüntetett 
átfutási időtartamok, illetve kezdési/befejezési időpontok csak tervezettek, nem véglegesek. 

 

2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI  

2.1. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA; ENGEDÉLYKÉRŐ ALAPADATAI 

Jelen projekt célja a kapacitás növelése a jelenlegi szűk keresztmetszet feloldásával úgy, hogy a 
körvasúton közlekedő személyszállító vonatok útvonala átemelésre kerül Ferencváros állomás 
végponti kitérőkörzete fölött, így egyes szintbeni vágánykeresztezések kiválthatók. 

Engedélykérő alapadatai 

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság  

 1134 Budapest, Váci út 45. 
 Cégjegyzékszám: 01-10-044180 
 Adószám: 11906522-2-41 
 Bankszámlaszáma: 10300002-20609931-00003285 
 KÜJ: 100365768 
 KSH: 11906522-4211-114-01. 
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2.2. A TEVÉKENYSÉG MŰSZAKI ADATAI 

2.2.1. A tevékenység volumene, műszaki adatai 

Évtizedek óta terítéken van a legfontosabb magyarországi dunai vasúti átkelési lehetőség 
fejlesztése (3. vágány építése Ferencváros és Kelenföld állomások között), melyhez kapcsolódóan 
az utóbbi években előtérbe került Ferencváros állomás végponti állomásfejének kapacitív 
fejlesztése is, különszintű vasúti kapcsolat építésével.  

A különszintű vasúti kapcsolat létesítését az alábbi forgalmi változások indokolják: 

 Jelenleg folyamatban van az 1-es számú vasútvonalon a bécsi távolsági személyszállító 
vonatok (Railjet, EC) menetidejének jelentős (kb. negyed óra) csökkentését célzó projekt 
megvalósítása (ún. 1-es számú vasútvonal CEF szűk keresztmetszet projekt). 

 Folyamatban van a Bp.-Keleti pu. - Kőbánya felső 3. vágány építése, illetve a Rákos - 
Hatvan vonalszakasz fejlesztése. Ezen felül várható a „Budapest Liszt Ferenc nemzetközi 
repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása" projekt megvalósítása, a Kőbánya felső - 
Rákos vonalszakasz fejlesztése és a Hatvan - Füzesabony szakasz átépítése (továbbá 
Gyömrő állomáson vonatfordítási lehetőség kialakítása). Az ezen projektek megvalósítása 
után megcélzott menetrendi struktúrában a 120-as számú vasútvonalon személyszállító 
vonatok közül csak elővárosi szegmensbe tartozó vonatok maradnak. 

 Folyamatban van a 150-es számú vasútvonal Soroksár (bez.) - Kelebia OH. szakaszának 
fejlesztése. 

 Folyamatban van a 40-es számú vasútvonal Kelenföld - Pusztaszabolcs szakaszának a 
fejlesztése, valamint az Érd - Érd alsó összekötő vágány építése. 

 

A tervezési terület Budapest IX. kerületében található. A változatokban érintett vasúti pálya 
szakaszok Ferencváros állomás jelenlegi személypályaudvari része, valamint Ferencváros állomás 
végpontja és a Déli összekötő vasúti Duna-híd közötti, jelen projekt szempontjából Közvágóhíd 
megállóhelyként figyelembe veendő négyvágányos állomási szakasz. 

A tervezési diszpozíció alapján a vasúti pálya szempontjából a tervezési szakasz elejét Ferencváros 
állomáson belül az 58+20 hm. szelvénynél kell feltételezni. Itt a Népliget vasúti megállóhely 
tervezése projektben megtervezett vasúti pályához kell csatlakozni a tervezett geometriával. A 
tervezési szakasz vége a 78+10 hm szelvény. 

Végponti csatlakozás a jelen anyag összeállításakor a kivitelezési tender összeállítás fázisában 
tartó, „Kelenföld és Ferencváros állomások közötti kötött pályás kapcsolat és új elővárosi 
megállóhelyek kialakítása - előkészítés" (továbbiakban KF3 projekt) elnevezésű tervezési projekt 
során építési engedélyt kapott Közvágóhíd megállóhely vágányaihoz történt. A KF3 projektben 
tervezett peronok módosítása a bújtatás helyszükségletei miatt nem elkerülhető, de a peronok 
hossza 230 m alá nem volt csökkenthető. 

Az átemelt vágányt csak személyvonatok fogják használni. 

 

Vasúti pálya  

Jelenlegi állpot 

Ferencváros elágazó állomás az 1. sz. Budapest-Keleti - Hegyeshalom vasútvonal része. 

Ferencváros állomáshoz jelenleg az alábbi nyíltvonali vágányok csatlakoznak: 
•  1. sz. Budapest-Keleti - Hegyeshalom vasútvonal Keleti pu. felől 2 vágánnyal  
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•  207. sz. Budapest-Józsefváros – Ferencváros vasútvonal 1 vágánnyal  
•  205. sz. Ferencváros – Kőbánya felső vasútvonal 2 vágánnyal  
•  206. sz. Ferencváros – Kőbánya-Kispest vasútvonal 1 (2)* vágánnyal  
•  1. sz. Budapest-Keleti - Hegyeshalom vasútvonal Kelenföld felé 2 vágánnyal 
•  150. sz. Ferencváros - Kelebia vasútvonal Soroksár felé 2 vágánnyal 
•  Dunaparti teherpályaudvar felé 1 vágány (megszűnt, a Soroksári úti felüljáró után 

földkúpban végződik 
Ferencváros állomáson 17 db párhuzamos vonatfogadó-indító vágány (II-XVIII) áll rendelkezésre. 

Tervezett állpot 

A tervezett állapotban a tervezési sebesség az átmenővágányok irányában 80 km/h, kivételt képez 
a 150. sz. vasútvonal (Soroksár felé), ahol geometriai okokból a jelenlegi 60 km/h sebességet 40 
km/h sebességre kellett csökkenteni. Az állomási nem átmenő vágányok 40 km/h tervezési 
sebességűek. A tervezett sebesség az 1. sz. vasútvonalon megegyezik a jelenlegi állapottal. 

A tervezett tengelyterhelés az átépülő vágányokon 22,5 t. A vágánytengelyek távolsága tervezett 
állapotban egyetlen kivétellel mindenütt legalább 4,75m. A vágányok közül a II.-IX. sz. vágányokat 
érinti a tervezett fejlesztés, a X.-XX. sz. vágányok nem változnak. 

Az állomás végpontján tervezett különszintű kapcsolat egy vágány átemelésével valósul meg. 
Ferencváros állomáson a kezdőpont felől a VI-VII. vágány a 66/67 hm szelvényben összefonásra 
kerül, és innen kezdődik az átemelésre történő egyvágányú felvezetés. Az átemelt vágány a a VI. 
vágány jelenlegi nyomvonala felett található. Az átemelt vágány nagy hídszerkezete egyenes. 

Új kitérőkapcsolatok épülnek be a forgalom igényeinek megfelelően: 
 a II-III. vágány közé  
 a IV-V. vágány közé  
 a R90-R120 sz. kitérők közé  
 a Népliget megállóhely projekt részeként a VI. kihúzó vágány folytatást kap, így 

átmenővágánnyá válik 
 

Az alábbi vágányok kerülnek átépítésre: 
 A II. vágány alépítményi problémák miatt az 58+20 – 64+00 szelvények között a vágány 

helyben földmunkás technológiával átépül. 
 A VI-VII. és IX. vágány, valamint a benne fekvő összes kitérő földmunkás technológiával 

helyben átépül.  
 A II-III-IV. vágányokban helyben kitérőcserék tervezettek. 

 

A kitérőkörzetben a VI. vágány és a benne fekvő kitérők elbontásra kerülnek. A VII. vágány csak 
az állomáson belül szűnik meg az átemelés miatt. 

Alépítményi beavatkozások: 
 a II. vágány 62+00 – 64+00 szakasza rossz alépítményi teherbírást mutatott itt alépítményi 

beavatkozás szükséges; 
 a II vg. többi részében, valamint a III-IV-V. vágányban alépítményi beavatkozás nem 

szükséges 
 a VI-VII-IX. vágányokon sebesség emelés lesz, így azok földmunkás technológiával, 

alépítményi munkákkal épülnek át 
 a helyben cserére kerülő vagy új építésű kitérők és rövid vágányszakaszok szintén 

alépítményi beavatkozással épülnek át. 
 

A II-IX. vágányokon 60 r. felépítménycsere is történik. A 60 r. felépítménycsere az alábbi 
rétegrendet jelenti: 

 60E2 rendszerű sínek, 1:40 síndőlés 
 közvetlen rugalmas sínleerősítés 



 
 

17 

Ferencváros állomás végponti váltókörzetében egyvágányú  
különszintű vasúti kapcsolat létesítése - Környezeti hatástanulmány 

 LW vagy egyenértékű betonaljak, 0,60m aljtávolság 
 0,35m hatékony zúzottkő ágyazat 
 0,25m SZK1 védőréteg  
 meglévő megmaradó alépítmény 

 

Felsővezeték 

A felsővezeték jelentős mértékű átalakítására van szükség ~63+50 szelvénytől ~1500m hosszban. 
Ez a személyi pályaudvar teljes szélességében, valamennyi vágányt érinti és át kell alakítani a 
Rendező felé menő vágánycsoport felsővezetéki hálózatát is. Jelenleg keresztmezős csoportos 
megfogások vannak kialakítva az állomáson, egyszerre tartják a személypályaudvar 18 vágányának 
felsővezetékét az állomásrész két oldalán felállított oszlopokkal. Az új műtárgy ezt ellehetetleníti 
és emiatt keretállásos kialakítást kell beépíteni. Az állomáson jelenleg 6,00m a munkavezeték 
magassága, az átépített szakaszon 5,70m-re kell kiépíteni, emiatt a beavatkozás hosszabb, mint a 
műtárgy által érintett szakasz, mivel vissza kell csatlakozni a 6,00m-re. 

Az újonnan betelepítendő kitérők új váltófűtést igényelnek, a meglévő berendezéseket felül kell 
vizsgálni, szükség szerint cserélni. A megnövekedett energiaigények miatt a tápláló 
transzformátorokat felül kell vizsgálni. 

Útépítés 

A Budapest Parktól északra található út áthelyezésre kerül a Gubacsi híd átépítése miatt. 

A vasút területigényének növekedése szükségessé tette az utca délre történő átépítését, 
áthelyezését.  

A kialakuló keresztmetszet: 

 a vasút felöli oldalon 2,00 m széles zöldsáv 
 egyirányú forgalmi sáv: 5,50m 
 2,00 m széles zöldsáv 
 a Budapest Park felöli oldalon 2,00 m széles járda 

Az utca egyirányú forgalmi rendje, illetve végcsomópontjának elsőbbségi viszonyai változatlanok. 

A Gubacsi út feletti vasúti híd cseréje lehetővé teszi a Gubacsi út keresztmetszetében az északról 
érkező, járdán vezetett kerékpárút átvezetését. A tervezett szélességek az alábbiak szerint 
alakulnak: 

 berendezési sáv: 1,0 m 
 kétirányú kerékpárút: 2,50 m 
 gyalogos járda: változó, min. 1,75 m. 

Gubacsi út K-i oldal: A hídfő átépítése miatt a járda átépítése indokolt, egy helyen lokálisan, bővítés 
vált szükségessé.  A forgalmi sávok, villamospálya szélessége változatlan, egyéb forgalomtechnikai 
módosítás nem tervezett. 

2.2.2. A megvalósulás és a működés megkezdésének időpontja, 
ütemei 

Kivitelezés tervezett kezdete és a működés megkezdésének időpontja még nem ismert. 

2.2.3. Tevékenység helye és területigénye 

A tervezési terület Budapest IX. kerületében található. A változatokban érintett vasúti pálya 
szakaszok Ferencváros állomás jelenlegi személypályaudvari része, valamint Ferencváros állomás 
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végpontja és a Déli összekötő vasúti Duna-híd közötti, jelen projekt szempontjából Közvágóhíd 
megállóhelyként figyelembe veendő négyvágányos állomási szakasz. 

A vasúti pálya átépítése alapvetően MÁV határokon belül történik. Azonban a tervezett átépítéshez 
idegen területek igénybevételére is szükség van. 

Az alábbi területek igénybevételével lehet számolni: 

Szelvény Oldal Hossz 
(m) 

Érintett terület 
helyszínrajzi száma Kezdő Vég Bal Jobb 

76+20 78+60 bal  240 38034/7 és 38034/6 

 

Az igénybevett területek helyrajzi számainak pontosítására a végleges engedélyezési tervben kerül 
majd sor. 

2.2.4. Szükséges létesítmények, kapcsolódó műveletek 

Műtárgyak 

Átemelési műtárgy 

Az „Átemelési műtárgy” a VI.a vágány magassági kiemelése miatt létesül, alapvetően felvezető 
rámpákra és hídszerkezetekre tagolódik. A felvezető rámpák folyamatos alátámasztású 
szerkezetek. Az átemelési műtárgy a 67+28 – 75+88 hm szelvények között helyezkedik el, 860,5 
m hosszon, és több szerkezeti elemre tagozódik. Az átemelt VI.a vágánynak önálló szelvényezése 
van. 

Az átemelési műtárgy részei, szerkezeti kialaíktásai: 

T1 jelű támfal: monolit vasbeton szögtámfal, hossza 75,57 m; terepszint feletti magasság 
0,41-2,20 m között 

T2 jelű támfal: monolit vasbeton támfal cölöp alapozással, hossza 17,91 m; terepszint 
feletti magasság 2,20 – 2,68 m között 

R1. jelű rámpa: ágyazatátvezetéses monolit vasbeton lemez, középfalas alátámasztással, 
cölöpalapozással, hossza 269,15 m; terepszint feletti magasság 2,68 – 8,15 m között 

A1 jelű híd: alsópályás acél rácsostartós híd, közvetlen sínleerősítéssel, támaszköz: 85,40 
m 

R2. jelű rámpa: ágyazatátvezetéses monolit vasbeton lemez, középfalas alátámasztással, 
cölöpalapozással, hossza 22,40 m; terepszint feletti magasság  8,15 m között 

A2 jelű híd: folytatólagos, alsópályás acél rácsostartós híd, közvetlen sínleerősítéssel, 
támaszkiosztás: 97,60+134,20 m, felszerkezet hossza 233,00 m 

R3. jelű rámpa: ágyazatátvezetéses monolit vasbeton lemez, középfalas alátámasztással, 
cölöpalapozással, hossza 147,00 m; terepszint feletti magasság  8,15 – 5,19 m között 

Az acélhidakat monolit vasbeton pillérek támasztják alá, melyek cölöpalapozásúak. A cölöpök és a 
monolit vasbeton cölöpösszefogó gerendák várhatóan benyúlnak az átemelt vágány melletti 
vágányok alá, építés közben ezen vágányokat a forgalomból ki kell zárni. 
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Gubacsi úti acélhíd 

A Gubacsi út felett átvezetett vágányok száma 5 db. A vasút e szakaszon töltésben helyezkedik el, 
a végpont felől a vasúti pályát monolit vasbeton szögtámfalak zárják le. A meglévő vasúti híd 
elbontásra kerül. A vonal négy vágánya négy önálló acélszerkezettel kerül átvezetésre. 

A Gubacsi úti vasúti műtárgy részei, szerkezeti kialakításai: 

G1. jelű híd: acél pályalemezes, ágyazatátvezetéses, alsópályás rácsos tartós acélhíd. 
Támaszköz 54,00 m, szabadnyílás 52,18 m. 

G2. jelű híd: acél pályalemezes, ágyazatátvezetéses, alsópályás rácsos tartós acélhíd. 
Támaszköz 54,00 m, szabadnyílás 52,18 m. 

G3. jelű híd: acél pályalemezes, ágyazatátvezetéses, felsőpályás gerenda híd, 
szekrénykeresztmetszettel. Támaszköz 35,80 m, szabadnyílás 34,60 m. 

G4-G5. jelű híd: acél pályalemezes, ágyazatátvezetéses, felsőpályás gerenda híd, 
szekrénykeresztmetszettel. Támaszköz 33,60 m, szabadnyílás 32,40 m. 

Épületek 

A tárgyi projekt keretében az alábbi épületeket el kell bontani: 
 69+64   Ferencváros állomási felvételi épület 
 70+06   Épület 
 71+45   Felvonulási épület 
 71+78   Épület 

 

Az elbontott épületek helyett egyetlen épület egy vagy kétszintes épület építése tervezett 550-650 
m2 nettó alapterületen, 20-25 fő irodai dolgozó és 10-15 szolgálattevő részére. A tervezett 
épületben a MÁV Ferencváros állomásának felvételi épületéből kikerülő irodái kerülnek kialakításra. 
Különleges technológia az épületben nem kerül kialakításra. 

Az építési telek Budapest IX. kerület északi részén a Fék utcában található. A telek jelenleg 
beépített a Rendező pályaudvar Üzemi épületei állnak rajta. Az építési telek tömbjének Budapest 
IX. kerület TSZT, SZT és KÉSZ védettségi minősítése szerinti besorolása KÖK kötött pályás 
közlekedési övezet. 

Összesen 15 db parkoló kialakítása szükséges a tervezett épület számára. A tervezett parkolók 
kialakítása közforgalom előtt elzárt kivitelben készül. 

 
Térvilágítás 

 
A Személyi pályaudvar körzetének általános világítási feladatát rácsos szerkezetű vasoszlopon 
elhelyezett 35m fénypontmagasságú tervezett világítóberendezések látják el. A megvilágítást 
biztosító fényforrások elhelyezéséhez 2 db 25 m magasságú rácsos acélszerkezetű oszlop 
elhelyezése szükséges. A lámpákból oszloponként 5-5 darabot kell elhelyezni. 

A tervezett oszlopok felállítási helyei az alábbi vasúti szelvények vonalában vannak: 
T13 oszlop: 73+08 hm szelvény jobb oldal, 
T14 oszlop: 75+20 hm szelvény jobb oldal. 

 

A műtárgyak a szerkezetre rögzítve önálló megvilágítást kapnak. 
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2.2.5. Telepítés, működés és felhagyás során keletkező maradékok, 
hulladékok 

A jelenleg keletkező, és a telepítés, működés, felhagyás során várhatóan keletkező hulladékokat 
az 5.10. Hulladékgazdálkodási fejezet mutatja be. 

2.2.6. Tevékenység megvalósításának leírása, alkalmazandó 
technológiák 

Az építés és üzemelés főbb munkafolyamatai a következők: 

Az építés főbb munkafolyamatai: 
 területfoglalás, 
 fás szárú növényzet eltávolítása, 
 humusz leszedés, 
 telephelyek, ideiglenes keverők, depóniák létrehozása, 
 esetleges régészeti munkálatok, régészeti szakfelügyelet biztosítása, 
 közműkiváltások, 
 épületbontás, 
 felsővezeték oszlopok bontása, új oszlopok állítása, 
 vezeték feszítése, 
 műtárgyak építése, 
 vágányépítés, szabályozás. 

A kivitelezés folyamata jelenleg nem ismert, az organizációs tervet a Kivitelező készíti majd.  

Üzemelés, üzemeltetés várható munkafolyamatai vasút és felsővezeték esetén: 
 Vonatforgalom (közlekedés), 
 működőképesség fenntartása (pl.felsővezeték ellenőrzések) 
 2-3 évenként felépítmény karbantartó géplánccal vágány szabályozás, 
 15-20 évenként ágyazat rostálás, 
 Esetleges síntörések helyreállítása. 

2.2.7. Tevékenységhez szükséges szállítások 

A tervezés jelenlegi fázisában a kivitelező nem ismert, kiviteli tervek nem állnak rendelkezésre. A 
felhasználandó anyagok szállítását célszerű a meglévő közútrendszer, illetve a vasútvonal 
felhasználásával megoldani. A beruházó tájékoztatása alapján a vasúti sínek, kitérők és betonaljak 
ki-, illetve beszállítása várhatóan vasúton történik. 

Az anyagnyerőhelyeket a közelség és gazdaságosság elvét figyelembe véve kell kiválasztani. 

2.2.8. Már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények, 
intézkedések 

A tervbe vett környezetvédelmi létesítményeket az egyes szakági fejezetek foglalják össze. 

2.2.9. Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia 

Magyarországon új, de külföldön már alkalmazott technológia bevezetésére tárgyi útszakasz 
fejlesztése kapcsán nem kerül sor. 

2.3. FORGALMI VISZONYOK 

A felhasznált forgalmi adatok a II. Forgalmi mellékletben találhatók.  
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2.4. AZ ADATOK BIZONYTALANSÁGA (RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA) 

Az alapadatok esetében a bizonytalanság elsősorban a forgalmi előrebecslésben, a távlati emissziós 
adatokban és az építés alatti környezetvédelemmel kapcsolatban van. 

Forgalmi előrebecslés: A forgalom nagyságára vonatkozó előrebecslés általánosságban ± 5-7 % 
bizonytalanságot tartalmazhat. Eltérés még a jelenlegi állapot egyes hálózati elemein is előfordulhat 
a rendelkezésre álló hivatalos forgalomszámlálási adatok és a hálózaton modellezett terhelési 
értékek között. A távlatra vonatkozó, 15-20 évre előrebecsült forgalom esetén ekkora 
bizonytalanság elfogadható, melyet a vizsgált időtávlatra becsülhető kiindulási adatok  
bizonytalanságai, a társadalmi-gazdasági viszonyok nem pontosan prognosztizálható változásai 
indokolnak. 

Építéshez kapcsolódó adatok: A jelenlegi tervfázisban – környezeti hatástanulmány - a kivitelező 
és az azzal kapcsolatos adatok még nem ismertek. Így nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal 
rendelkezik majd a vállalkozó, milyen ütemezés szerint kívánja megvalósítani a tervezett 
fejlesztést, valamint arról sincs információnk, hogy az egyes keverőtelepeket, munkagépek 
tárolására szolgáló telepeket hol kívánja majd megvalósítani. Ugyancsak nem ismerjük pontosan 
az esetlegesen szükséges anyagnyerő-helyeket és a humusz elhelyezésére szolgáló területeket 
sem. Ezek kijelölése és engedélyeztetése a vállalkozó feladata. 

Az építéssel kapcsolatos konkrét adatok a kiviteli tervek készítése során állnak rendelkezésre, így 
az ez előtti tervfázisok esetében csak általános előírásokat lehet tenni, olyan előírásokat, melyek 
nem függnek a kivitelezőtől, annak gépparkjától és az építés ütemezésétől.  

Az építés időtartama és a forgalomba helyezés időpontjának bizonytalansága fennállhat. 

A tervezett fejlesztés megvalósításának és forgalomba helyezésének várható időpontja a beruházás 
fedezetére fordítható forrás (megvalósíthatósági költség) függvénye. Az építési idő és a forgalomba 
helyezés időpontjának bizonytalansága tehát fennállhat. 

2.5. KORÁBBI TERVEKKEL, FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEKKEL VALÓ 
ÖSSZEFÜGGÉS 

Budapest Főváros Településszerkezeti Terve (1651/2017. (XII.6.) Főv. Kgy. határozattal elfogadva) 
alapján a tervezett fejlesztések Kötöttpályás közlekedési terület övezetben valamint Közlekedéshez 
kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló területen valósulnak meg.  

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I.18.) 
rendelete alapján Budapest, IX. kerület „KVASSAY ÚT ÉS KÖRNYÉKE” (Kvassay út - H7 HÉV vonal 
- Könyves Kálmán körút - vasúti terület - Soroksári út által határolt terület) szabályozási terve 
alapján a terület KÖk – kötött pályás közlekedési területbe sorolható. 

A Budapest Parktól északra található út áthelyezése miatt szükséges lehet a szabályozási terv 
módosítása. 

A tervezési diszpozíció alapján a vasúti pálya szempontjából a tervezési szakasz elejét Ferencváros 
állomáson belül az 58+20 hm. szelvénynél kell feltételezni. Itt a Népliget vasúti megállóhely 
tervezése projektben megtervezett vasúti pályához kell csatlakozni a tervezett geometriával.  

A „Népliget vasúti megállóhely kialakításának megalapozó vizsgálata - Megvalósíthatósági 
tanulmány" és „Kőbánya felső (bez.) Rákos - Rákosliget f.k. (bez.) vasúti vonalszakasz 
fejlesztésének vizsgálata jelenleg zajlik. 

Végponti csatlakozás a jelen anyag összeállításakor a kivitelezési tender összeállítás fázisában 

tartó, „Kelenföld és Ferencváros állomások közötti kötött pályás kapcsolat és új elővárosi 

megállóhelyek kialakítása - előkészítés" (továbbiakban KF3 projekt) elnevezésű tervezési projekt 
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során építési engedélyt kapott Közvágóhíd megállóhely vágányaihoz történt. A Kelenföld-

Ferencváros 3. vágány projektre a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala PE-06/KTF0052-

39/2020. ügyiratszámon környezetvédelmi engedélyt adott. 

2.6. KATASZTRÓFAVÉDELMI ELEMZÉS 

A 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 1b. pontja alapján jelen dokumentációban vizsgáljuk az 
ipari balesetekből és a természeti katasztrófáknak való kitettségből eredő hatásokat is.  

A vizsgálat célja annak bemutatása, hogy melyek azok az ipari baleseteknek és a természeti 
katasztrófák, a kitettségből eredően, amelyek hatással lehetnek a beruházásra, a természeti 
katasztrófák, veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek hogyan hatnak a beruházás 
helyszínére, a környezetterhelését, környezet-igénybevételét hogyan befolyásolják.  

Bemutatjuk a beruházás telepítési helyének környezetében működő veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzemek tevékenységét, a beruházással való kapcsolatát, a természeti katasztrófáknak 
való kitettséget.  

A természeti katasztrófákat kiváltó tényezők közül a vizsgált beruházás térségében az alábbiak 
szerint vizsgáljuk a természeti eredetű katasztrófáknak való kitettséget.  

 Hidrológiai veszélyek: árvíz, belvíz, villámárvíz. 
 Geológiai veszélyek: földrengés, földcsuszamlás.  
 Meteorológiai veszélyek: viharok (szélvihar, felhőszakadás, hóvihar, tornádó), aszály, 

rendkívüli időjárási hőmérséklet (hőség, rendkívüli hideg).  

A meteorológiai veszélyeket részletesen a klímakockázatelemzés fejezet tartalmazza. 

A civilizációs eredetű veszélyeket az alábbiak szerint csoportosítjuk: 

 ipari balesetek, 
 közlekedési balesetek - Veszélyes anyagok szállítása, 
 tűzesetek (épülettűz, szabadtéri tűz, erdőtűz), 
 tömegrendezvények veszélyei, 
 nukleáris baleset, 
 a riasztási küszöböt elérő légszennyezés, 
 járványok, 
 biológiai veszélyek. 

Az elemi csapás, civilizációs eredetű veszélyek, ipari katasztrófa kapcsán bekövetkezett 
vészhelyzet, katasztrófaveszély és bekövetkezett katasztrófahelyzetek tervszerű kezelésének 
támogatására, a tárgyi beruházás vizsgált nyomvonalai által érintett településekre a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően veszélyelhárítási terv készült. A tervezett fejlesztés Budapest IX. 
kerületét (Ferencváros) érinti. 

A tervezett beruházásra való romboló hatás fennállása, illetve az ebből eredő környezetszennyező, 
környezetkárósító hatás szempontjából kerülnek vizsgálatra a katasztrófavédelmi szempontok. A 
vészhelyzet elhárítási tervek tartalmazzák a településhez kapcsolódó infrastruktúra kezelését 
vészhelyzetek esetében. 

A Kat. IV. Fejezetének hatálya alá nem tartozó, katonai célból üzemeltetett veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzemek, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények a beruházás helyszíneit nem 
érinti. 

2.6.1. Jogszabályi háttér, felhasznált dokumentumok 

 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról 
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 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról, 

 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezésről 

 Útmutató a környezeti hatástanulmány katasztrófaszempontú elkészítéséhez, értékeléséhez – 
BM Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Bp. 2017. július 

 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a 
katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 
módosításáról 

 https://geoportal.vizugy.hu 

 Nyilvánosan elérhető adatok és Budapest IX. kerület önkormányzatának adatszolgáltatása. 

2.6.2. Telepítési hely katasztrófavédelmi besorolása  

A tervezett beruházás által érintett települések katasztrófavédelmi besorolását a 61/2012. (XII. 
11.) BM rendelet tartalmazza. A rendelet alapján a beruházást érintő települések a 2.6.1 
táblázatban szereplő katasztrófavédelmi osztályokba tartoznak. A táblázatban összesítjük a 
településeken található veszélyes üzem érintettséget is. 

2.6.1. táblázat: A beruházás által érintett települések katasztrófavédelmi osztályba 
sorolása 

Település 
Katasztrófavédelmi 

osztály 

Budapest IX. kerület I. 

2.6.2. 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.  

2.6.3.  Ipari baleseti kockázatok 

Tárgyi beruházás telepítési helye Budapest IX. kerület. 

A kerületi önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott, illetve nyilvánosan elérhető információk 
alapján a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. tartalmazza a tervezett beruházás 
nyomvonala által érintett alsó vagy felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket: 
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2.6.3. táblázat Alsó vagy felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek 

Megye Település 
Alsó vagy felső 
küszöbértékű 

üzem érintettség 
Cím 

Budapest Budapest IX. felső VINYL Kft 1092 Budapest, 
Illatos út 19-23 

Budapest Budapest IX. felső VariaChem Kft. 1097 
Budapest, Kén utca 8. 

Budapest Budapest IX. alsó 
Altox-Chem Kft. 1097 
Budapest, Illatos út 19-
23. 

Budapest Budapest IX. alsó 

CF Pharma 
Gyógyszergyártó  Kft. 
1097 Budapest, Kén utca 
5. 

Budapest Budapest IX. alsó 

LINDE Gáz Magyarország  

Zrt. 1097 Budapest, 
Illatos út 9-11. 

 

 

2.6.1. ábra Veszélyes üezemek a tervezési terület közelében 

Alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem: ahol a jelen lévő veszélyes 
anyagok mennyisége (beleértve a technológia irányíthatatlanná válása miatt várhatóan keletkező 
veszélyes anyagokat is) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 
szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján meghatározható alsó küszöbértéket 
eléri vagy meghaladja, de nem éri el a felső küszöbértéket. 

Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem: ahol a jelen lévő veszélyes 
anyagok mennyisége (beleértve a technológia irányíthatatlanná válása miatt várhatóan keletkező 
veszélyes anyagokat is) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 
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szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján meghatározható felső küszöbértéket 
eléri vagy meghaladja. 

Küszöbérték alatti üzem: egy adott üzemeltető irányítása alatt álló azon terület, ahol a törvény 
végrehajtására kiadott jogszabály szerinti alsó küszöbérték negyedét meghaladó, de az alsó 
küszöbértéket el nem érő mennyiségben veszélyes anyag van jelen, valamint a külön jogszabályban 
meghatározott, kiemelten kezelendő létesítmények. 

A felső küszöbértékű veszélyes üzemek által készített biztonsági jelentés megküldésre került 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére, a veszélyes üzemek által veszélyeztetett 
települések külső védelmi tervének elkészítése végett. A törvényi kötelezettség alapján ezen tervek 
időszakos felülvizsgálata, a meghatározott gyakorlatok jogszabályi kötelezettség alapján 
végrehajtásra kerülnek. 

A külső védelmi terv szervesen kapcsolódik a természeti és civilizációs katasztrófák elleni 
védekezést szolgáló települési veszély-elhárítási tervhez, mely meghatározza a lakosság, az anyagi 
javak és a környezet védelmével kapcsolatos feladatokat, a végrehajtásukkal kapcsolatos 
feltételeket, személyeket, erőket és eszközöket. 

Katasztrófaveszély jellemzően lakott településeken, vagy azok közvetlen közelében (ipartelepek) 
alakulhatnak ki váratlanul. A fő veszély a kiszabaduló veszélyes anyag, illetve annak terjedése és 
emiatt feladatként jelentkezik a kimenekítés, kitelepítés, majd a mentesítés. 

A kockázatot a veszély, kiszabadulás, terjedés, következmény, valószínőség (frekvencia), kockázat 
mértéke (egyéni és társadalmi kockázat) adat együttessel lehet kifejezni. Maga a kockázatfelmérés 
a fenti ok-okozati láncolat vizsgálatát jelenti. 

A Külső Védelmi Tervekben meghatározottak vonatkoznak a biztonsági jelentésekben, biztonsági 
elemzésben, és a súlyos káresemény elhárítási tervben feltárt lehetséges veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos baleset által közvetlenül veszélyeztetett területen (hatások által érintett terület) 
belül tartózkodókra, illetve a védekezésben résztvevőkre. 

2.6.4.  Ipari baleseteknek való kitettség  

A beruházás Budapest főváros IX. kerületében található. A beruházási terület közelében három alsó 
és két felső küszöbértékű veszélyes üzem található. 

VINYL Kft (1092 Budapest, Illatos út 19-23) 

A VINYL Kft. Budapesti Telephely Budapest, IX. kerületében, a Gubacsi út - Határ út - Illatos út 
által határolt, Illatos út 19-23. számú ipari terület délnyugati részén, sík területen, ipari 
környezetben található. A telep területe: 6.666 m2. A VINYL Kft. környezetében számos cég 
működik, amelyek egyrészt az Illatos út 19-23. számú ipartelepen belül helyezkednek el vagy 
résztulajdonosként, vagy bérlőként, másrészt ebbe az ipartelepbe beékelődve, vagy azt körülvéve 
működnek. 

A VINYL Vegyipari Kft. Budapesti Telephelyén bonyolódik a cseppfolyós klór lefejtése, tárolása, 
valamint kiszerelése palackba és hordóba. A klór lúggal történő megsemmisítése során hypó 
keletkezik, melyet szintén értékesítenek. 

A biztonsági jelentésben megfogalmazott, átfogó kockázathoz hozzájáruló esetek, melyek várható 
következménye túlterjedhet a VINYL Vegyipari Kft.-t befogadó ipartelep határán: 

 cseppfolyós klór flexibilis vagon lefejtő vezeték törése, 
 cseppfolyós klór kiadóvezeték törése, 
 klór hordó felnyílása. 
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A katasztrófavédelemi szempontból két zónát kell megkülönböztetnünk, a két zónát a mérgezés 
megadott értékei határozzák meg. Más baleseti eseménysorok a lakosságot a vizsgált 
eseménysorra jellemző határértéknél kisebb mértékben veszélyeztetik.  

 1%-os halálozás indoor esetén (épületben tartózkodókra): 
o 400 méter; Lakott területet nem érint. 

 1%-os halálozás outdoor esetén (szabadban tartózkodókra): 
o 1175 méter. IX. kerület: max.: 1000 fő; XX. Kerület: max.: 5364 fő. 

A külső védelmi tervezés során két zónahatár (400 m, 1175 m) lett alapadatként rögzítve. 

 

2.6.2. ábra VINYL Kft kockázati görbéi 

A településrendezési terv javasolt övezethatára, a 3*10-7 /év kockázati görbe nem érint 
lakóterületet. A fenti ábrán bemutatott kontúrok a Rendeletben megfogalmazott követelményeknek 
megfelelnek, a telephely a környezetére nem hárít elfogadhatatlan kockázatot. 

VariaChem Kft. (1097 Budapest, Kén utca 8.) 

A VARIACHEM Kft., mint vegyipari alapanyagokat importáló és forgalmazó vállalat. A VARIACHEM 
Kft. főként (export-import) vegyi termékeket forgalmaz. A Variachem Kft. a tevékenységét tekintve 
kereskedelmi, (raktározó, kiszerelő és forgalmazó) tevékenységi kört lát el, melynek során 
alapvetően veszélyes anyagokat tárol és forgalmaz. Az üzemre jellemző, hogy nagyobb 
mennyiségben csak néhányféle, a környezetre és a lakosságra veszélyes anyagot tárol és 
forgalmaz. A 22. számú raktár földszintes raktárépület rész, 3600 m2 rakterülettel. "C" 
tűzveszélyességi osztályba van sorolva. 

Egy olyan esetet azonosítottak, melyek várható következménye túlterjedhet a Variachem Kft.-t 
befogadó ipartelep határán, ez a következő: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban 
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kialakuló tűz. Bármilyen eredetű tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és 
a tűz átterjedhet az egész raktárra. 

A katasztrófavédelemi szempontból két zónát kell megkülönböztetnünk, a két zónát a mérgezés 
megadott értékei határozzák meg. Más baleseti eseménysorok a lakosságot a vizsgált 
eseménysorra jellemző határértéknél kisebb mértékben veszélyeztetik. 

 1%-os halálozás indoor esetén (épületben tartózkodókra): 
o 645 méter; Lakott területet nem érint. 

 1%-os halálozás outdoor esetén (szabadban tartózkodókra): 
o 720 méter. IX. kerület: max.: 182 fő  

A külső védelmi tervezés során két zónahatár (645 m, 720 m) lett alapadatként rögzítve. 

 

2.6.3. ábra VariaChem Kft. összesített egyéni kockázati görbéi 

Altox-Chem Kft. (1097 Budapest, Illatos út 19-23.) 

Az Altox-Chem Kft. fő tevékenysége a vegyi áruk és anyagok, valamint készítmények 
kereskedelme, forgalmazása, tárolása. A Kft kül- és belkereskedelmi tevékenységet is végző 
társaság. A beszerzett vegyi anyagokat azok beraktározását, tárolását követően továbbértékesítik 
kiskereskedők, ill. egyéb felhasználók részére. Jelentős áruforgalmat bonyolítanak közvetítő 
kereskedelmi tevékenységgel is. Cég gyártási, előállítási tevékenységet nem folytat, ennek 
megfelelően a vegyi anyag előállítási folyamatokra jellemző veszélyforrások bemutatása (valamint 
technológiai rajzok) és az ilyen jellegű veszélyekre vonatkozó intézkedések megállapítása, 
amelyeket a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet bizonyos szakaszaiban előír, cégük súlyos 
káresemény elhárítási tervében értelemszerűen nem szerepelnek.  

A szilárd áruk változatlan csomagolásban kerülnek kiadásra vevőink részére. Folyékony vegyi 
anyagok esetében (Pl. nátrium-hipoklorit oldat, sósav, stb.) nagyméretű tároló edényzetből (pl. 
IBC) kisebb egységekbe (ballon, kanna) is történik kiszerelés. Egy olyan esetet azonosítottak, mely 
várható következménye túlterjedhet az Altox-Chem Kft.-t befogadó ipartelep határán, ez a 
tűzveszélyes anyag tárolóban a kiáramlott anyag tócsát képez és meggyullad: 

A katasztrófavédelemi szempontból két zónát kell megkülönböztetnünk, a két zónát a mérgezés 
megadott értékei határozzák meg. Más baleseti eseménysorok a lakosságot a vizsgált 
eseménysorra jellemző határértéknél kisebb mértékben veszélyeztetik.  
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 1%-os halálozás indoor esetén (épületben tartózkodókra): 
o 33 méter ; Lakott területet nem érint. 

 1%-os halálozás outdoor esetén (szabadban tartózkodókra): 
o 85 méter. IX. kerület: nem ismert a terület lakottsága. 

A külső védelmi tervezés során két zónahatár (33 m, 85 m) lett alapadatként rögzítve.  

 

2.6.4. ábra Az Altox-Chem Kft. összesített egyéni kockázat görbéi a környezett 
térképén 

CF Pharma Gyógyszergyártó  Kft. (1097 Budapest, Kén utca 5.) 

A cég fő profilja hatóanyag fejlesztés és gyártás.  

 Küldeménydarabos vegyi anyag tároláshoz kötődő súlyos baleseti gyakoriságok 
o Raktártűz, toxikus égéstermék képződés 
o Toxikus anyag kikerülése 
o Tűzveszélyes  folyékony  anyag  tárolására  használt  küldeménydarabok  (hősugárzás, 

robbanás)  
o Tűzveszélyes  cseppfolyósított  gáz  tárolására  használt  küldeménydarabok  (metil-

klorid) 
 Tartályos vegyi anyag tároláshoz kötődő súlyos baleseti gyakoriságok 
 Az  ammóniás  hűtőközegű  hűtési  technológia  leírása  és  a  súlyos  baleseti  

frekvenciáinak meghatározása 
 Biperiden gyártás  
 Cabergolin gyártás 
 PPS gyártás  

A CF Pharma Kft. Kén utcai gyárában végzett tevékenységéből származó egyéni halálozási kockázat  
számítása  során  valamennyi  súlyos  baleseti  eseményként  azonosított  baleseti eseménysor 
figyelembevételre került. 
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2.6.5. ábra CF Pharma Kft. Kén utcai gyárában folytatott tevékenységéből származó 
egyéni halálozási kockázat 

A térképen piros színnel jelöltük a 10-6 halálozás/év kockázati zónát. A 10-6 halálozás/év zóna lakó 
területet nem érint. 

LINDE Gáz Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 9-11.) 

A LINDE Gáz Magyarország Zrt. a LINDE AG (csoport) tagja. A LINDE AG vezető pozícióval 
rendelkezik Európában, és világszerte az egyik legjelentősebb gázszolgáltató. A csoport a műszaki 
gázok, ipari és orvosi gázok, környezetvédelem, és a K+F (kutatás -fejlesztés) területén a termékek 
széles skáláját kínálja. Olyan gázokat, gáztechnológiákat, berendezéseket és kapcsolódó 
szolgáltatásokat fejleszt és forgalmaz, amelyek segítik vevőit a hatékonyság és minőség 
javításában, és egyúttal a biztonság és környezet megóvásához is hozzájárulnak. A Linde Gáz 
Magyarország Zrt. műszaki gázai - oxigén, nitrogén, argon (az úgynevezett levegőgázok), továbbá 
hűtőgáz, széndioxid, hidrogén, acetilén és hegesztési védőgázok, valamint az egyéb nemesgázok, 
éghető gázok, orvosi gázok, elektronikai gázok, nagytisztaságú gázok és vizsgáló gázok - mind 
jelen vannak az ipar szinte valamennyi területén, de ugyanígy a kutatásban és a gyógyászatban is. 

A biztonsági jelentésben megfogalmazott, átfogó kockázathoz hozzájáruló esetek: 

 70 kg foszgén gáz kiáramlás 1 db foszgén palack felhasadása során, 
 200t szén-dioxid tartály felhasadás cseppfolyós CO2 pillanatszerű kikerülése 

tartályfelhasadás következtében. 

A katasztrófavédelemi szempontból két zónát kell megkülönböztetnünk, a két zónát a mérgezés 
megadott értékei határozzák meg. Más baleseti eseménysorok a lakosságot a vizsgált 
eseménysorra jellemző határértéknél kisebb mértékben veszélyeztetik. 

 1 %-os halálozás indoor esetén (épületben tartózkodókra): 
o 705 méter; Lakott területet nem érint. 

 1%-os halálozás outdoor esetén (szabadban tartózkodókra): 
o 725 méter. IX. kerület: max.: 100 fő; 
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A külső védelmi tervezés során ez a két zónahatár (705 m, 725 m) lett alapadatként rögzítve. 

 

2.6.6. ábra A halálozás egyéni kockázati görbéi – kék: 1E-6/év, piros: 1E-5/év – a Linde 
IX. kerületi telephelye körül 

2.6.5. Közlekedési balesetek - Veszélyes anyagok szállítása 

Ferencváros főbb közlekedési útvonalain (Üllői út, Vámház krt., Ferenc krt., Haller utca, Könyves 
Kálmán krt., Illatos út, Határ út, Gyáli út, Mester utca, Soroksári út, Gubacsi út) és vasúton is 
jelentős az ADR körébe tartozó anyagszállítás a kerületünkben működő veszélyes üzemek miatt, 
illetve tranzit forgalom a többi kerületben működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek miatt. 

Az ADR szállítmányok baleseti statisztikái nem állnak az önkormányzat rendelkezésére, de nincs 
tudomásuk súlyos következményekkel járó balesetről. Megállapítható, hogy súlyos 
következményekkel járó esemény is csak ritkán fordul elő. 

Vasúti szállítás kapcsán a jelen vizsgálat tárgyát képező pályaudvar, a Ferencvárosi Rendező-
pályaudvar, mint veszélyes anyag szállítására szolgáló vasútvonal található. Fontos kihangsúlyozni, 
hogy a vasúti szállítás esetén a közúti szállításhoz képest a balesetek kockázata és a települések 
veszélyeztetettsége is kedvezően változik. 

A kerület területét érint dunai szakaszra az átmenő veszélyes áruszállítási forgalom a jellemző. 

Légi úton elsősorban nagy értékű, kis mennyiségű veszélyes árut szállítanak. A légi veszélyes áru 
szállítását szabályozó ICAO egyezmény szigorú szabályai ezt a szállítási módot az egyik 
legbiztonságosabbá teszik. A kerület légterére az átmenő forgalom a jellemző. 

2.6.6. Telepítési hely érintettsége nukleáris veszély szempontjából 

Magyarország körzetében található valamennyi atomerőmű hatósugarai potenciális nukleáris 
veszélyt jelent. A kockázat mértéke alacsony, ritka gyakorisággal, azonban bekövetkezésekor a 
mezőgazdasági, gazdasági, környezeti és humán következmények súlyosak lehetnek. 
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2.6.7. ábra: Magyarországon nukleáris veszélyhelyzetet okozható létesítmények 
tervezési zónái 

A 2.6.7. ábra bemutatott intézmények körül megrajzolt 300 km sugarú körök, azaz az 
Élelmiszerfogyasztási korlátozások óvintézkedési zónája (ÉÓZ) gyakorlatilag lefedi teljes 
Magyarország területét. Amennyiben az említett atomerőművek, reaktorok valamelyikében súlyos 
nukleáris veszélyhelyzet következik be és megállapítják az Általános Veszélyhelyzetet. Ebben, az 
esetben válik szükségessé a tervezett beruházás területén az óvintézkedések bevezetése, úgy az 
építési, mint az üzemelési fázisban.  

A magaslégköri szelek iránya kiszámíthatatlan, emiatt a tervezett beruházás helyszínének teljes 
veszélyeztetettségével számolni kell. A fizikai romboló hatás az infrastruktúra tekintetében azonban 
nem áll fenn. 

Az atomerőmű körül kijelölt 300 kilométer sugarú területen, ahol a beruházás nyomvonalával 
érintett települések is találhatók, nukleáris katasztrófa esetén szükségessé válhat a lakosság 
élelmiszer-fogyasztásának korlátozása, a mezőgazdasági termelők és az élelmiszer-feldolgozó ipar 
ellenőrzése, tevékenységük szükség szerinti, szigorú rendeleti szabályozása, illetve korlátozása.  

A radiológiai, biológiai, vegyi szennyezések megszüntetése, azok károsító hatásainak csökkentése 
érdekében végrehajtandó mindazon tevékenységek, eljárások, amelyek a veszélyforrásokból 
származó anyagok lehető legjobb hatásfokkal történő eltávolítására, vagy azok maradó hatásainak 
lehető legjobb hatásfokkal történő megszüntetésére irányulnak.  

A települések veszélyelhárítási tervei tartalmazzák a nukleáris katasztrófa esetén teendőket.  

2.6.7. Természeti katasztrófáknak való kitettség 

A természeti katasztrófákra visszavezethetően kiváltott hatótényezők hatásai közül a vizsgált 
beruházás térségében az alábbiak szerint vizsgáljuk a természeti eredetű katasztrófáknak való 
kitettséget.  

1. Hidrológiai veszélyek: árvíz, belvíz, villámárvíz. 
2. Geológiai veszélyek: földrengés, földcsuszamlás, partfalomlás.  
3. Meteorológiai veszélyek: viharok (szélvihar, felhőszakadás, hóvihar, tornádó), aszály, 

rendkívüli időjárási hőmérséklet (hőség, rendkívüli hideg).  

A meteorológiai veszélyeket részletesen a klímakockázatelemzés fejezet tartalmazza.  
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Ezen veszélyek szélsőséges esetben természeti katasztrófák kialakulásához is vezethetnek. 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.  

Viharos események 

A szél önmagában is lehet katasztrófa előidézője, a viharos, vagy orkánszerű szél miatt jelentős 
károk léphetnek fel az energiarendszerben, közlekedési infrastruktúrában. 

Szélvihar elsősorban a közművek közül főleg az elektromos távvezetékeket, a vasúti elektromos 
felsővezetékeket, a távközlési légvezetékeket (esetleg antennarendszereket) és a vasúti 
biztosítórendszereket, másodsorban a különböző gazdasági- és lakóépületek tetőszerkezetét, kiálló 
falazatát károsíthatja, a kerületre jellemző építési jellegből adódóan komolyabb károkat elsősorban 
a régi építésű házak területén okozhatnak. 

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, valamint közműkárok 
kijavítása. 

A hirtelen lehullott nagymennyiségű csapadék (eső, hó) amennyiben eső formájú, főleg a 
települések mélyebben fekvő belterületén okoz elöntéseket, a régebbi technológiával épült 
építményekben, de egyéb területeken is okozhat károkat: átereszek károsodása, közművek 
rongálódása. 

Kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén számolni kell azzal is, hogy a jelentős mennyiségű ónos eső 
nemcsak a közúti közlekedésben, hanem az elektromos légkábel rendszerekben is károkat okozhat, 
illetve települések energiaellátását veszélyeztetheti. 

A kerületre jellemző a több héten, akár több hónapon át tartó szárazság. 

Aszály 

Hosszantartó aszály esetén elsősorban a tüzek keletkezése, valamint gyors továbbterjedése 
fordulhat elő. A vizsgált területen magas az aszályok kialakulásának valószínűsége. 

Árvíz, belvíz 

Budapesten a Duna mindkét partján húzódó védőgátak 10 m-es vízállásig akadályozzák meg a 
Duna vizét, hogy kilépjen a medréből, vagyis ahol a partvonal magassága meghaladja a +10,00 
m-es relatív vízszintet és annak szélessége minimum 30,0 m magaspartnak minősül, árvíz 
elöntéssel nem kell számolni. Így a Ferencvárost érintő (Budapesten 10 m-et meghaladó) árvízszint 
kialakulásának veszélye csekély, az elmúlt 150 évben nem fordult elő. 

A kerület talajában homokos, kavicsos rétegek váltják egymást, a talajvíz a Duna vízállásától 
függően változik, de belvíz nem fordul elő.  

Földrengések, földcsuszamlások 

Magyarország, ezen belül Budapest a II. nagyszerkezeti egység területén fekszik, melyben hazánk 
földrengéseinek 47,6 % - a pattant ki. Az 5≤M≤5.9 magnitúdó sávba eseményekre évszázadonként 
2-3 alkalommal kell számítani, míg a 4≤M≤4.9 sávba  tartozókra 6-7 alkalommal. Míg az előbbi 
komoly károkat okozna, vagyis a következménye nagyon súlyos, az utóbbi kisebb károkat okozna, 
vagyis a következményei súlyosnak minősíthetők, de gyakorisága mindkettőnek ritka.  
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Az elmúlt 100 évet figyelembe, a kipattant földrengések számának és erősségének összevetésével 
megállapíthatjuk, hogy Budapest és ezen belül a IX. kerület területe nem tartozik a 
földrengésveszélyes területek közé. A legtöbb Magyarországon kipattant földrengés éreztette 
ugyan hatását Budapesten, azonban ezek az érzékelhetőségen túl jelentős anyagi károkat, 
veszteségeket nem okoztak. 

A földrengés előrejelzésével a MTA Szeizmológiai Intézete foglakozik, a várható idejét, helyét 
próbálja prognosztizálni. Szükséges előre felkészülni a várható hatások, következmények 
felszámolására, sérültek kimenekítésére, ellátására, közművek helyreállítására, a keletkezett tüzek 
oltására, a pánikhangulat kezelésére. 

Tekintettel a domborzati viszonyokra, az érintett területre a földcsuszamlás, partfalomlás nem 
jellemző.   

Földrengés okozta veszélyhelyzetek esetén végrehajtandó főbb feladatok, amelyek a beruházást is 
érinthetik: a lakosság tájékoztatása; helyszín biztosítása a rendészeti szervek segítségével; sérült 
közművek felderítése, lokalizálása, helyreállítása; közlekedési hálózatkárok felmérése, szükség 
szerinti helyreállítása. 

Tűzesetek 

Erdőtüzek a területen nem jellemzőek, a beruházás nem érint erdőterületet.  

A megfelelő, időben történő természeti katasztrófák elleni védekezéssel megakadályozható a 
közlekedés résztvevőinek veszélyeztetése, katasztrófahelyzet kialakulása, illetve az 
infrastruktúrában keletkező kár minimalizálása.  

3. ORSZÁGHATÁROKON ÁTTERJEDŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

Az országhatár a tervezési területtől min. 42 km-re található. Oszághatáron átterjedő környezeti 
hatások a tervezett beruházás kapcsán nem jelentkeznek. 

4. HATÓTÉNYEZŐK, HATÁSFOLYAMATOK, HATÁSVISELŐK, 
HATÁSTERÜLETEK 

4.1. 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. 

Közvetlen hatásterület 

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

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

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

Közvetett hatásterület 

A 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében foglaltak szerint "A közvetett hatások 
területei a közvetlen hatások területein bekövetkező környezeti állapotváltozások miatt tovább 
terjedő hatásfolyamatok terjedési területe, amelyeket valamely hatásfolyamat érint.” 
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A hatásterületek egyes környezeti elemenként való lehatárolását az egyes szakági fejezetek 
tartalmazzák. A hatásterületek térképi lehatárolása a mellékletekben található Környezetvédelmi 
átnézeti helyszínrajzon található. 

4.2. A LÉTESÍTMÉNY MEGVALÓSÍTÁSA NÉLKÜL VÁRHATÓ KÖRNYEZETI 
ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK 

A létesítmény megvalósítása nélkül várható hatásokat minden egyes környezeti elem vizsgálatánál 
külön ismertetjük.  

5. VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK BECSLÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 

5.1. TALAJ ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ 

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. 

5.1.1. Hatásterület 

Közvetlen hatásterület 

Földtani közeg 

A beruházás közvetlen hatásterülete a talaj vonatkozásában a létesítmények területfoglalásából 
eredeztethető. Ezen a területen belül érheti közvetlen hatás a talajt a kivitelezés stádiumában, és 
ezen a területen belül érheti közvetlen szennyezés havária esetén az üzemelés időszakában. 

Jelen beruházás során a vágányok átépítése, illetve a kapcsolódó létesítmények (pl.: műtárgyak, 
út, távvezeték mentén kiépítendő tartóoszlopok), kiépítése során lehet többlet terület 
igénybevételre számítani, azonban termőföld érintettséggel nem kell számolni, a beruházás 
környezetében úthálózat, nagyvárosias környezet található. 

Felszíni és felszín alatti víz 

A felszíni vizek esetében a közvetlen hatásterületet a vasúti forgalom emissziói és a havária 
helyzetek határozzák meg. Vasút normál üzeméből származóan a területen a lefolyó csapadékvizek 
értékelhető mértékű szennyezésével a közlekedés jellegéből adódóan nem kell számolni. A felszíni 
vizeket érintő hatásterület a meglévő üzemi területen belül a járulékos létesítmények mentén 
kialakított csapadékelvezető árokig, valamint a befogadó vízfolyásokba történő bevezetési ponttól 
a meder felvízi és alvízi részére mért 50-50 m-es szakaszáig terjedhet. Jelen esetben Ferencváros 
megállóhelyen árkok nincsenek, helyettük szikkasztóbordák fogják biztosítani a vízelvezetést a 
vágányok között. A megálló végétől víznyelő aknákon keresztül meglévő egyesített 
csatornarendszerbe vezetik a csapadékvizeket, melyből kivezetéssel a Dunába távoznak. 

A tervezett beruházás esetében az árkok és szivárgókban összegyűlő vizek végső befogadója 
minden esetben a városi csapadékcsatorna hálózat, felszíni vízfolyásba nem történik bevezetés. 
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A felszín alatti vizek tekintetében közvetlen hatásterület nem jelölhető ki. A tervezett beruházás 
megvalósításából eredően sem a talajvíz áramlási viszonyai, sem a beszivárgás tekintetében 
jelentős változás nem prognosztizálható.  

A felszín alatti vizek vizsgálatával elsősorban vízbázisvédelmi védőövezetek (belső, külső, 
hidrogeológiai A és B) területén, valamint szennyeződésre fokozottan érzékeny és érzékeny 
területeken a szennyeződésre érzékeny területeken kell foglalkozni. Jelen beruházás vízbázis 
védőövezetet nem érint. 

Közvetett hatásterület 

Földtani közeg, felszíni és felszín alatti víz 

Talajok és vizek közvetett szennyezése pl. haváriából eredő talajvíz, ill. felszíni vízszennyezésből 
származhat, hatásterülete nehezen becsülhető. 

5.1.2. Földtani és talajtani adottságok 

A tervezési terület Budapest IX. kerületében, a Pesti-hordalékkúp-síkság és a Csepeli-sík kistájak 
területén található. A tervezési terület viszonylag sík, kb. 114 mBf magasságú.  

Az MTA Földrajztudományi Kutató Intézete által 2010-ben kiadott Magyarország Kistájainak 
Katasztere alapján az Alföld nagytáj, Duna menti síkság középtájon belül a Pesti hordalékkúp-
síkság kistáj (1.1.12.) területén, valamint a Duna menti síkság középtáj részeként a Csepeli-sík 
kistáj (1.1.21.) területén fekszik.  

A tágabb térség domborzati és talajtani viszonyai 

Pesti hordalékkúp-síkság kistáj (1.1.12.) 

Domborzat 

A kistáj 97,5 és 251 m közötti tszf-i magasságú. K felé lépcsőzetesen, a magasabb teraszok 
irányába emelkedik. Ezek nagyjából É-D-i irányú sávjait a Duna bal parti mellékvizeinek völgyei 
Ny-K-i irányban mozaik- és sakktáblaszerűen szabdalták. Az átlagos relatív relief 8 m/km2. K és D 
felé az értékek csökkennek. A keresztirányban völgyközi hátakká formált magasabb teraszok 
eróziós és deráziós völgyekkel D felé, a Gyáli-patak irányába, ahol a felszínt a futóhomokformák 
uralják, a magasabb teraszok a fiatalabb, alacsonyabb teraszokkal egy szintbe kerültek, s a 
domborzat elveszti teraszos jellegét. A D felé nyitott, fél- medenceszerűen megjelenő kistáj 
jellemző domborzati formái fluviális és deráziós úton képződtek. 

Földtani adottságok 

A kistáj alapját paleozoos-mezozoos formációk, ill. az erre települő harmadidőszaki rétegek 
alkotják. Ezek a képződmények egymással párhuzamosan futó ÉNy-DK-i irányú törésvonal-
rendszerrel tömbökre tagolódtak, s az Alföld felé haladva a pleisztocén folyamán egyre nagyobb 
mértékben süllyedtek meg. A pleisztocén legelejétől képződő dunai hordalékkúp orográfiailag 
hasonló, de kronológiailag épp ellentétes képet mutat, ugyanis K felé haladva a legidősebb 
pleisztocén képződmények pannóniai üledékre települve találhatók. A Duna II/a és II/b sz. terasza 
átmenő, felszíne gyakran parti buckákkal, futóhomokkal, löszszerű üledékekkel magasított. A IV. 
sz. gyakran édesvízi mészkővel takart, és az V. sz., valamint idősebb teraszok csak foltokban 
jelennek meg. Legjelentősebb hasznosítható nyersanyaga a szinte korlátlanul rendelkezésre álló 
kavics (Kőbánya, Dunaharaszti stb.), téglaagyag (pl. Ecser, Budapest). DNy-i részén az átlagosnál 
nagyobb szeizmicitás (Dunaharaszti földren¬gés: 5,6 magnitúdó 1956-ban). 

 Talajtani adottságok 

A kistáj 27%-át a főváros településterülete foglalja el. A talajok nagy része a Duna homok-
hordalékán képződött. A talajtípusok megoszlása: futóhomok (8%), a táj É-i részén, azaz 
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Dunakeszi környékén, Ecser és Monor vonalában, valamint Alsónémedi környékén humuszos 
homok (19%). 
Az ugyancsak Duna-üledékeken képződött réti talajok kiterjedése a tájban 11%. Ócsa környékén 
a lápos réti talajok részaránya 9%. A Vác környéki nyers öntések területi aránya jelentéktelen 
(<1%). 
A lápos réti talajok mintegy 25%-án láprétek találhatók, amelyek Ócsa környékén 
természetvédelem alatt állnak. A láprétek jelentős részén korábban tőzegkitermelés folyt. 
A táj K-i részén előforduló, főként futóhomok és löszszerű üledék alapkőzetű barnaföldek jeletős 
területi részarányt képviselnek (26%). A homok alapkőzeten képződött barnaföldek gyenge 
termékenységűek (int. 20-40), míg a Gödöllői-dombsághoz kapcsolódó és Péceltől D-re 
elhelyezkedő löszös anyagon képződött, homokos vályog mechanikai összetételű változatok 
kedvezőbb termékenységűek (int. 55-75). 

Csepeli-sík kistáj (1.1.21.) 

Domborzat 

A kistáj 94,4 és 126 m közötti tszf-i magasságú, jórészt ártéri szintű, hordalékkúpsíkság. A felszín 
jellemző magassága É-on 110 m, D-en 96-100 m közötti. Az átlagos relatív relief 4 m/km2, É-ról D 
felé csökkenő értékekkel. A kistáj teraszokkal tagolt hordalékkúp felszíne enyhén D felé, ill. a Duna 
felé lejt. Az alacsonyártér 4-6, a magasártér 6-10, a foszlányokban előforduló II/a sz. terasz pedig 
12-16 m-rel magasabban helyezkedik el a Duna 0-szintjénél. A terület Ny-i része döntően folyóvízi 
eróziós és akkumulációs hatásokra alakult ki. A felszínt az elhagyott meanderek sűrű hálózata 
borítja, amelyeket gyakran parti dűnék foltszerű halmaza kísér. Az alacsony ártéren több rossz 
lefolyású, elgátolt mélvedés is található. A kistáj K-i peremén futó-homokos felszínek emelkednek 
ki az ártérből. 

Földtani adottságok 

A szerkezeti vonalak mentén feldarabolódott alaphegység kőzettani összetétele változatos, 
különböző paleozoos-mezozoos képződmények alkotják. D-en a miocén vulkanizmus riolitos dácitos 
sorozata a mélyben. D-i részét érinti a Közép-magyarországi vonal. A kistájon a rannóniai 
üledékekre dunai eredetű durvaszemcséjű folyami üledéksor települ. Jól megfigyelhető a teraszok 
lealacsonyodása és normális rétegződési sorrendbe történő átalakulása. Az általában 10-20 m 
vastag kavicsos rétegsor felszín közeli helyzetű, jó víztároló, s jelentős hasznosítható kavicskészle- 
tet tartalmaz. A kavicsos üledékek másik jelentős előfordulása a Bugyi-Kiskunlacháza közötti, nagy 
kiterjedésű, mintegy 6-10 m vastag, vékony lepelhomokkal takart, mély fekvésű kavicsterasz. A 
legnagyobb kavicskészletek Szigetszentmiklóson, Kiskunlacházán, Bugyin, Délegyházán, 
Adonyban, Dunavarsányban, Halásztelken találhatók. A felszín nagy részét holocén képződmények 
fedik. A Duna igen hatékony hordalékáttelepítő tevékenysége következtében gyakran az ó- és 
újholocén képződmények egymás szomszédságában, azonos szinteken akkumulálódtak. A kistáj K-
i részén, ill. a Csepel-szigeten kisebb, futóhomokkal fedett pleisztocén magaslatok is találhatók. 

 Talajtani adottságok 

A nagy kiterjedésű táj talajtani képe változatos. Összesen 13 különböző talajtípus fordul elő a 
kistájban, amelyből 5%-nál kisebb kiterjedéssel a futóhomok (1%), a humuszos homok (2%), a 
mészlepedékes csernozjom (3%), a mélyben szolonyeces réti csernozjom (3%) és a szoloncsák 
talaj (1%) szerepel. A kistáj talajainak mozaikosságát mutatja, hogy egyetlen talajtípus sem borítja 
az összterület 20%-át. A réti öntés és a lápos réti talajok 17-17%-os kiterjedésben a vízfolyások 
mentén, a nem szikes és felszín közeli talajvizű területeken találhatók. A réti öntés talajok a Csepel-
szigetre jellemzőek, a lápos réti talajok pedig jelentős ki-terjedésben Alsónémedi és Dabas között 
fordul-nak elő. Mindkét talajtípus főként homokos vályog mechanikai összetételű, termékenységi 
besorolásuk a közepesnél gyengébb (int. 25-50). A réti öntések a 40-50 (int.), a lápos réti talajok 
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pedig jellemzően a 30-40 (int.) kategóriákba tartoznak. A réti talajok 5%-os, a nyers öntések 6%-
os területi részarányban fordulnak elő.  

Összességében a kistáj egészére a löszös és homokos üledékeken kialakult hidromorf - azaz a 
talajvízhatás alatti - talajképződmények nagy változatossága, a nátriumsók megjelenésével pedig 
a szikes jelleg a jellemző. 

A tervezési terület geológiai adottságai 

A Magyar Állami Földtani Intézet által kiadott, Magyarország fedett földtani térképe alapján a 
vizsgált terület geológiaiadottságait az 5.1.1. ábra szemlélteti. Ez alapján, a szakaszon a felszínt 
jellemzően fel-pleisztocén fluvioeolikus homok (feQp3-hh) és folyóvizi homok (f_Qh2_h) borítja.   

5.1.1. ábra: Magyarország fedett földtani térképe alapján a a tervezési terület 
geológiai adottságai 

(fottás: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100) 
 

A tervezési terület talajtani adottságai 
 
A Speciálterv Építőmérnöki Kft. által 2021 februárjában végeztetett talajmechanikai vizsgálatok 
során vasúti pályás szempontból a tervezési területet magasságát 114,5-115 mBf között határozták 
meg. 

A Speciálterv Építőmérnöki Kft. által 2021 februárjában végeztetett fúrások alapján a 
talajrétegződés a nagyátmérőjú fúrások, illetve CPT szondázások alapján az alábbiak szerint alakul: 

F1 jelű fúrás: 

 1 m: szürkésbarna, kissé kavicsos homok 
 4 m: szürkésbarna, kissé kavicsos, kissé iszapos homok 
 7 m: barnásszürke meszes, közepesen plasztikus közepes agyag 
 9 m: világosszürke, nagyon plasztikus kövér agyag 
 10 m: barnásszürke, homokeres, közepesen plasztikus sovány agyag 
 11 m: barnásszürke, homokeres, közepesen plasztikus közepes agyag 
 11,7 m: barnásszürke, meszes, kissé agyagos, kavicsos iszapos homok  

F2 jelű fúrás: 

 1 m: sárgásbarna kissé kavicsos homok 
 2 m: sárgásbarna homok 
 3 m: sárgásbarna kissé kavicsos homok 

fe_Qp3-h_h 
Fluvioeolikus homok 

f_Qh2_h  
folyóvizi homok 
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 5 m: sárgásbarna homok 
 8 m: szürkésbarna kavicsos homok 
 9 m: barnásszürke, nagyon plasztikus kövér agyag 
 10 m: szürkésbarna, közepesen plasztikus közepes agyag 

 

F3 jelű fúrás: 

 1 m: sötétszürke, kissé meszes, kissé iszapos homokos kavics 
 3 m: világosszürke, meszes,  közepesen plasztikus sovány agyag 
 4 m: sárga, kissé iszapos homokos kavics 
 5 m: barnásszürke sárgacsíkos, meszes, nagyon plasztikus kövér agyag 
 6 m: barnásszürke sárgafoltos, közepesen plasztikus közepes agyag 
 7 m: világosszürke agyagos, iszapos homok 
 11 m: szürkészöld nagyon plasztikus kövér agyag  

F5 jelű fúrás: 

 1-3 m: sötétbarna kissé homokos, nagyon plasztikus kövér agyag 

F5(2) jelű fúrás: 

 1 m: sötétszürke törmelékes, kissé iszapos, kavicsos homok 
 3 m: sötétbarna feltöltés kissé iszapos, kavicsos homok 
 6 m: sárgásbarna kissé iszapos, homokos kavics 
 8 m: sárgásbarna, görgeteges kissé iszapos, homokos kavics 
 10 m: szürkésbarna, homokos kavics 
 12-14 m: sárgásszürke, kissé agyagos, iszapos homok 

F6 jelű fúrás: 

 1 m: barnásszürke, kissé iszapos, kavicsos homok 
 2 m: barna kissé iszapos, kavicsos homok 
 3 m: sárgásbarna kissé kavicsos, iszapos homok 
 4 m: sárgásbarna kissé iszapos, kavicsos homok 
 5 m: szürkésbarna, homokos kissé plasztikus iszap 
 7 m: sárga, kissé iszapos, kavicsos homok  
 11 m: sárgásszürke, kissé agyagos, iszapos homok 
 14 m: világosszürke közepesen plasztikus közepes agyag 
 16 m: zöld nagyon plasztikus kövér agyag 
 19 m: kékesszürke kissé agyagos, kissé kavicsos, iszapos homok 
 24 m: világosszürke közepesen plasztikus sovány agyag 
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5.1.2. ábra: Feltárások helyei a tervezési területen 

Bányaterületek 

A vizsgált terület nem érinti szilárd ásványi nyersanyag, illetve szénhidrogén és földgáz lelőhelyek 
területét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (röviden MBFSZ) nyilvántartása alapján. 

5.1.3. Felszín alatti víz viszonyok 

A tágabb térség talajvíz viszonyai 

Pesti hordalékkúp-síkság (1.1.12.) 

A „talajvíz" mélysége É-ról D-re 6 m-ről 2 m-ig emelkedik. Mennyisége elég jelentős, kémiai 
jellegében a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos típus az uralkodó, de a Szilas-pataktól É-ra 
a nátrium is nagy területen előfordul. A keménység a települések körzetében meghaladja a 25 nk°-
ot, míg azokon kívül kevesebb. A szulfáttartalom is a települések alatt emelkedik 300 mg/l fölé. Az 
artézi kutak átlagos mélysége alig haladja meg az 50 m-t. Hévízfeltárásai közül a városligeti és a 
zuglói (Pascal) a legnevezetesebbek, amelyek gyógyvizek. 

Csepeli-sík (1.1.21.) 

A „talajvíz" átlagos mélysége 2-4 m között van, de a Csepel-sziget É-i felén mélyebben, Dömsöd-
Kunszentmiklóstól K-re pedig magasabban találjuk. Kémiailag főleg kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonátos jellegű, de jelentős területen a nátriumot is megtaláljuk. Keménysége 
általában 15-25 nk°, de főleg Nagytétény-Érd közelében a 45 nk°-t is meghaladja. A szulfáttartalom 
a terület É-i felén 60 mg/l felett, D-en ez alatt van. A táj Duna menti része Budapest víz-bázisához 
tartozik, ezért vízminőségének védelme fokozott figyelmet kíván. Az artézi kutak száma - éppen a 
sokszor nem megfelelő talajvíz miatt - nagy. Átlagos mélységük 100 m alatti. A vastartalom a kutak 
többségében meghaladja az 5 mg/l-t, a keménység pedig a 18 nk°-ot. 

Jellemző talajvízszint 

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (röviden MBFSZ) térképes adatbázisa alapján, a 
tervezési területen az összefüggő talajvíztükör nyugalmi szintjének elhelyezkedése jellemzően 2-8 
méter között van.  



 
 

40 

Ferencváros állomás végponti váltókörzetében egyvágányú  
különszintű vasúti kapcsolat létesítése - Környezeti hatástanulmány 

 
5.1.3. ábra: Magyarország talajvíz térképe 

(forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/) 

 

A Speciálterv Építőmérnöki Kft. által 2021 februárjában végeztetett fúrások alapján a talajvíz szintje 
a nagyátmérőjú fúrások alapján az alábbiak szerint alakul: 

5.1.1. táblázat: Talajvíz mélysége az elvégzett fúrásokban 

Fúrás jele 
Megütött 

talajvízszint 
mélysége 

F1 -5,1 m 

F2 -6,5 m 

F3 -9,1 m 

F5 -8,8 m 

F6 -8,7 m 

 

A Duna budapesti vízmércéjénél a vízmérce nullpontja a 94,97 mBf. szinten van, az LNV szint 891 
cm, azaz 103,88 mBf.  

A Pesti-síkságon és így a vizsgált szűkebb területen is, a felszín alatti víz a negyedkori folyóvízi 
üledékekben tárózódik, többnyire vízzáró, agyagos, harmadidőszaki üledékek felett, és mozog a 
megcsapoló helyek felé.  

A terület fő erózióbázisa a Duna, aminek a közelsége befolyásolja a felszín alatti vízszinteket. A 
Duna magas vízállása esetén rátáplál a felszín alatti vízkészletre, ezáltal visszaduzzasztja és 
megemeli kb. 1 km-es körzeten belül a vízszinteket. A Duna alacsony vízállása esetén a helyzet 
megfordul és a felszín alatti vizek táplálják a Dunát. 

A tevezésnél figyelembe vett mértékadó talajvízszint a tervezési szakaszon 102,5 mBf. A tervezési 
területhez figyelembe vett magassághoz képest ez 12-12,5 m-rel a felszín alatt található. 

A terület érzékenységi vizsgálata 

Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a tervezési terület az 1-10. Duna-völgyi-
főcsatorna alegység területéhez tartozik. 
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A vizsgált területen az alábbi felszín alatti víztestek található:  

 sp.1.13.1 Duna bal parti vízgyűjtő - Vác-Budapest 

 p.1.14.1 Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész 

 h.1.7 Börzsöny, Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő 

 kt.1.3 Budapest környéki termálkarszt 

A felsorolt víztest típusok közül a sekély porózus (sp.1.13.1) víztestre fejthet ki elsősorban hatást 
a tervezett beruházás. Az sp.1.13.1 Duna bal parti vízgyűjtő - Vác-Budapest kémiai állapota 
gyenge, gyenge, oka: diffúz szennyeződés (NO3), szennyezett vb. (NO3, NH4, SO4, atrazin), felszíni 
vizek állapota jó, de gyenge kockázata (trend vizsgálat). 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján, a tervezéssel érintett területe, Budapest IX. 
kerülete érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területen található.  

Vízbázisok 

A tervezési területen vízbázis védőövezet nem található. A legközelebb található vízbázisok a 
Budapest XIII. Margitszigeti vmt., amely kb. 5,4 km-re, illetve a Csepel-Halásztelek vm., amely kb. 
6 km-re található. 

Magyarország felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének 2.1. melléklete, valamint az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat honlapján fellelhető nyilvántartások 
(http://efrirb.antsz.hu:7778/ogyfi/asvanyviz.jsp, http://efrirb.antsz.hu:7778/ogyfi/gyogyviz.jsp) 
alapján a tervezési terület közvetlen környezetében a következő kijelölt ásvány - és gyógyvíz 
lelőhelyek találhatóak: 

 B-43 Dunagyöngye kút - ásványvíz 
 B-43 DS-1. kút - gyógyvíz 

Nitrátérzékeny területek 

A vizsgált tervezési terület egésze nitrátérzékenynek minősített területen fekszik. 

A nitrátérzékenynek minősülő területeket a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet határozza meg. A 
„nitrát-rendelet” célja a vizek védelme a mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szemben, és 
a vizek meglévő nitrát-szennyezettségének további csökkentése. Magyarország 2008-2011 
időszakra vonatkozó második nitrát jelentése szerint, dominánsan felszíni vizek 
állapotértékelésének eredményei alapján, felül kellett vizsgálni a nitrát érzékeny területek 
kijelölését, amelynek eredményeként az előző kijelöléshez viszonyítva 23,1%-os növekedést 
(ország területének 70%-ra) irányzott elő. Ennek megfelelően, 2013. szeptember 1-jétől, a 
27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet alapján a nitrátérzékeny területek kiegészültek. 

5.1.4. Építés hatásai 

Földtani közegre gyakorolt hatás 

A kivitelezési időszak negatív hatásait a beruházás területfoglalása, a földmunkák nagyságrendje, 
a munkagépek és szállítójárművek mozgása, azok karbantartása, a keletkező hulladékok tárolása, 
és a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny területek és vízbázisok érintettsége jelenthetik. 

Vasúti pálya átépítése és tervezett műtárgyak 

A vasúti pálya átépítése alapvetően MÁV határokon belül történik. Azonban a tervezett átépítéshez 
idegen területek igénybevételére is szükség van. 
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A tervezett „bújtatási műtárgy" (híd) a 67+70 - 77+50 hm szelvények között helyezkedik el, 
1040 m hosszon. Az építése burkolt illetve, kis mértékben fás területeket vesz igénybe. 

A tervezési területbe tartozó tervezett Gubacsi úti acélhíd építése szintén burkolt illetve, kis 
mértékben fás területeket vesz igénybe. 

Ezen felül a bontás és építés alatt szükségessé váló egyéb munkaterületek (pl. anyagrakodás, 
deponálás, szerelési terek) átmenetileg roncsolt felszín kialakulásával járnak. 

A kivitelezés időszakában a beruházás során nagy tömegű munkagépek haladnak el, melyek 
kedvezőtlen mértékű talajtömörödést idézhetnek elő. 

A munkagépek tárolására használt telepeken létrejöhet talajszennyezés, esetlegesen a veszélyes 
anyagok tárolásából származó szennyezés. Az építés során a vasút menti néhány méteres sáv, ill. 
az ideiglenes tároló helyek átmenetileg szennyeződhetnek, bár veszélyes anyagok talajban történő 
megkötésétől nem kell tartani. A munkagépek javítása központi javítóműhelyben, ill. 
szakszervizben történik. Olajcserét a nehézgépeknél, ill. földmunkagépeknél szakműhelyben 
végzik. 

Az építési területen előfordulhat múltbeli tevékenység következményeként szennyezés. Emiatt az 
építési bontási munkálatok folyamán, amennyiben valószínűsíthető, hogy a kitermelt talaj 
szénhidrogénnel szennyezett, úgy azt elkülönítetten kell gyűjteni, vizsgálatok (talajmintavétel) 
alapján kell a szennyezettség tényét megállapítani. Szennyezettség esetén a kitermelt földet 
hulladékként kell kezelni. A kivitelező gondoskodik a veszélyes anyagok megfelelő kezeléséről. A 
kivitelező köteles a projekt megvalósítása során használt összes veszélyes anyagot a jogszabályi 
előírásokban rögzítettek szerint őrzött telephelyén elzártan tartani és az előírásoknak megfelelően 
kezelni, ill. minden egyes veszélyes anyagot megjelölni a rá vonatkozó kódszámmal. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján elvégzendő 
tényfeltárás szükségességéről a környezetvédelmi hatóság dönt, tárgyban a MÁV Zrt. intézkedik. 

Villamos felsővezetéki hálózat átépítése 

A kivitelezési időszak negatív hatásait az oszlopok területfoglalása és a földmunkák nagyságrendje 
jelentik. 

Mivel a talajvíz mélyen található, talajvízszint süllyesztés nem valószínű, hogy szükséges a 
munkagödrökben. 

Talajszennyezés esetleg a munkagépek kenőanyag és hidraulika olaj elfolyásából eredhet, de a 
munkagépek megfelelő karbantartásával talajszennyezéssel nem kell számolni a területen. A felszín 
alatti vizek állapotát az oszlopok építése érdemben nem befolyásolja, mivel kismértékű 
beavatkozásról van szó. 

Párhuzamos utca átépítése 

A beruházások kapcsán a talaj minőségi és felületi csökkenése elkerülhetetlen, az útpálya és 
kapcsolódó létesítményei által elfoglalt terület az infrastrukturális létesítmény része lesz. 

Burkolatcserét fognak végezni új területek igénybevételével, illetve támfalat építenek. Az 
igénybevett területetek részben fás területek. Az új útszakasz hossza kb. 230 m. 

A kivitelezés során, a nagytömegű munkagépek következtében a talaj tömörödik. A talaj tömörödés 
mértékét a munkaterület kiterjedésének csökkentésével lehet minimalizálni, amit a szükséges 
mértékűnél szélesebb letaposást kerülésével, valamint a munkagépek minél rövidebb idejű terhelő 
hatásával és munkaszervezéssel lehet elérni. Az építkezés befejeződését követően a talajt 
rekultiválni kell (talajlazítással).  
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Talajvédelmi szempontból légvezeték, földkábel és gázvezeték kiváltása többlet területfoglalással, 
földmunkával jár. A távvezetékek átépítése következtében a beavatkozással érintett nyomvonal 
szakaszok mentén szállítási és vezetékhúzási tevékenységet fognak végezni, ami nyomán taposási 
kár keletkezik. A kivitelezés során a kialakítandó oszlophelyek mellett nagy tömegű munkagépek 
elhaladásával, ennek következtében kedvezőtlen mértékű talajtömörödéssel kell számolni. A 
földkábel és gázvezeték fektetése során munkagödör kerül kialakításra, majd feltöltésre. A 
beavatkozásnak ez által a vezetékek nyomvonalában van közvetlen hatása a talaj szerkezetére. 

A beruházáshoz kapcsolódó közműkiváltások többlet kisajátítással járnak a felszín alatti vizek 
tekintetében, azonban közvetlen hatásterület nem jelölhető ki. Távvezeték esetén az oszlopok 
alapozása módosíthatja talajvíztükör térbeli helyzetét, viszont az oszlopok pontszerűnek 
tekinthetők és az általuk kifejtett hatás minimális. 

A munkaterületeken az esetleges havária helyzeteket leszámítva talajszennyezéssel nem kell 
számolni. A talaj szennyezése a kivitelezés során a munkafolyamatokban részt vevő munkagépek, 
berendezések, szállító járművek balesete, meghibásodása esetén jöhet létre, amikor üzemanyag 
vagy hidraulika olaj kerül a talajra. Ezért az alkalmazott munkagépek megfelelő karbantartására 
és műszaki állapotára, a keletkező hulladékok és a depóniák, gépjárművek elhelyezésére szolgáló 
területek megfelelő kijelölésére és kialakítására kell különös figyelmet fordítani. 

Felszín alatti vízre gyakorolt hatás 

A vasúti pálya átépítése  

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján, a tervezett beruházás a IX. kerületben nem 
érint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területet.  

A felszín alatti víz szintje a Duna közelsége ellenére, viszonylag mélyen húzódik, ezért építés alatti 
víztelenítéssel nem kell számolni. 

A vasúti pálya a felszín alatti vízszintekben érzékelhető változásokat nagy töltések, illetve mély 
bevágások esetén okozhat. A nagy töltések a felszíni lefolyás vizeit duzzasztják, ami lokálisan 
többlet beszivárgáshoz vezet. A jelenlegi pálya magassági vonalvezetése nem változik jelentős 
mértékben, ezért a kialakult lefolyásviszonyok sem változnak jelentősen. 

A munkálatok ideje alatt a felszín alatti víz szennyeződése a havária események kivételével nem 
valószínűsíthető. Építés során haváriás szennyezésnek minősül a gépek borulása, illetve 
kenőanyagok, üzemanyagok környezetbe jutása. Az esetleges havária eseményekre (olaj, vagy 
üzemanyag szivárgás, gépborulás stb.) való felkészülés a kárelhárítás általános 
eszközállományának (szivárgásmentes konténer, lapát, burkolt területek esetében adszorbens 
anyag) készenlétben tartásával megoldható. A szennyezett terület gyors lehatárolásával, a 
szennyezett talaj kitermelésével a talajvízszennyezés kialakulásának veszélye biztonsággal 
elhárítható. 

A kivitelezéskor keletkező hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes tárolóinak, valamint a 
földmunkagépek üzemanyag-tárolóinak kijelölését és kialakítását a szennyeződésre érzékeny 
területeken burkolt felületen, vagy megfelelő védelem mellett kell megoldani. 

Párhuzamos utca átépítése 

A tervezett átépítés felszín alatti vízvédelem tekintetében fokozottan, illetve kiemelten érzékeny 
területeket, vízbázisok védőterületét nem érintik.  

Megfelelő munkafegyelem mellett a felszín alatti víz terhelése elkerülhető a beavatkozással érintett 
területeken (munkaterület, felvonulási terület, szállítási útvonalak). 
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A tervezett nyomvonalon és a szállítási útvonalakon havária esetén a szennyeződésből származó 
károsító hatások túlléphetnek a közvetlen hatásterület határán. A közvetett hatásterület nehezen 
becsülhető. Havária esetekre a kivitelezőnek, majd üzemelés során a kezelőnek megfelelő havária 
tervvel kell rendelkeznie. 

A vonalszakasz, a kapcsolódó járulékos létesítmények és anyag-nyerőhelyek területein a földtani 
adottságtól függő vízellátási viszonyok (beszivárgás) változnak meg, amelyek közvetett hatásként 
a felszín alatti víz után-pótlódásban eredményeznek módosulást. Ez a hatás azonban a vonalas 
létesítmény esetében minimális, nem, vagy alig érzékelhető. 

A felsővezetéket érintő beavatkozások 

A vizsgált felsővezeték átépítés nem érinti felszín alatti ivóvízkivétel védőterületét. 

Mivel a talajvíz mélyen található, talajvízszint süllyesztés nem szükséges a munkagödrökben. A 
felszín alatti vizek állapotát az oszlopok építése érdemben nem befolyásolja, mivel kisebb mértékű 
beavatkozásokról van szó. 

 
A felszín alatti vizek tekintetében releváns hatótényezők (pl.: kivitelezés, majd üzemelés során 
esetleges talajvíz-szennyezés) nem eredményeznek olyan folyamatokat, amelyek a tárgyi 
beruházás környezetében lévő beruházások hatásaival összegződve egyre súlyosabb változásokkal 
járnának. 

5.1.5. Létesítmény üzemelésének és üzemeltetésének hatásai 

A vasúti pálya felújítása, műtárgyak 

A földre, földtani közegre gyakorolt legközvetlenebb hatás a területfoglalás. 

Szennyező anyagok kiülepedése és egyéb hatások 

A tervezett beruházás megvalósulását követően megjelenő hulladék elsősorban a földtani közeg 
szennyeződésének lehetősége által jelent környezeti veszélyt.  

Ez történhet közvetlenül: 

 havária során (a teherszállító vonatokban szállított anyagok kiszóródásából, kifolyásából 
származó szennyezés), 

 a vontatójárművek tömítetlensége, meghibásodása esetén pályára kerülő  
o olajszennyezés, 
o a működtetésnél (pályafenntartáshoz felhasznált kemikáliák okozta szennyezés), 

Esetleg történhet közvetve, a felszíni vizek vagy a csapadék „bemosó” hatása révén. 

Mivel meglévő vasútállomás átépítéséről van szó, a vizsgált beruházás megvalósulását követően, 
az üzemelés időszakában a jelenleg is fennálló hatásokkal lehet számolni. Ezek forrása lehet 
gondatlan karbantartási tevékenység, az alkalmazott járművek, gépek nem megfelelő műszaki 
állapota, illetve a nem megfelelő körülmények között gyűjtött, tárolt hulladék, melyek 
következtében alakulhat ki közvetlen szennyezés, amely a földtani közeg vonatkozásában további 
környezeti kockázatot hordoz magában. A fentiek nem tekinthetők normál üzem alatt létrejövő 
hatásnak. 

Olajszennyezés 
A talaj és felszín alatti víz szennyezése történhet a pályára kerülő közvetlen olajszennyezés által, 
illetve közvetve az esővíz által bemosott szennyeződésekkel.  

Figyelembe véve, hogy: 
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 a TPH megkötődik a szilárd szemcséken (pl. a zúzottkövön), és nem alkot emulziót a 
csapadékvízzel, 

 a vasút esetében nem üzemszerűen kerül kibocsátásra az elcsöpögő olaj, 
 az elcsöpögő olaj mennyisége kiszámíthatatlan, de elenyésző, 
 SZK1, közel vízzáró védőréteg kerül betervezésre a vasúti pálya alá, amely megfogja a 

szennyező anyagokat, 
 

megállapítható, hogy a vasút üzemelése során a lefolyó csapadékvízzel, a védőrétegeken át 
(zúzottkő, SZK1) feltehetően csekély mennyiségű szennyező anyag jut a szikkasztó bordákba, 
melyekből elenyésző mennyiségű szennyező anyag juthat tovább a földtani közegekbe. 

A tervezési területen, a MÁV Zrt.-től kapott adatszolgáltatás alapján feltárt szennyezés, és/vagy 
kármentesítéssel érintett területek jelenleg nem ismertek. Az építési területen előfordulhat múltbeli 
tevékenység következményeként szennyezés. Emiatt az építési bontási munkálatok folyamán, 
amennyiben valószínűsíthető, hogy a kitermelt talaj szénhidrogénnel szennyezett, úgy azt 
elkülönítetten kell gyűjteni, vizsgálatok alapján kell a szennyezettség tényét megállapítani. 
Szennyezettség esetén a kitermelt földet veszélyes hulladékként kell kezelni. A szennyezést talaj- 
talajmintavétellel kell megállapítani. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján elvégzendő 
tényfeltárás szükségességéről a környezetvédelmi hatóság dönt, a tárgyban a MÁV Zrt. intézkedik. 

Fenntartás során használt kemikáliák 
A növényirtó szerek erős mérgező hatásuk következtében nem csak a gyomnövényeket, de a talaj 
élővilágát is károsíthatják. Az elsődleges hatásviselő a vasúti pálya zúzottköve, mely közvetlenül a 
talajjal, közvetve a talajvízzel érintkezik. A vasúti ágyazat alá betervezett SZK1 védőréteg szigetelő 
hatását itt is kiemeljük, azonban javasolt az üzemeltetőnek a növényírtószerek felülvizsgálata, 
környezetbarát növényírtószerek használata. 

A vonatok üzemelése során keletkező fémpor 
Fékezéskor a súrlódás következtében a féktuskókból por kerülhet a környezetbe, ez elsősorban az 
állomások előtt okoz szennyezést. Mivel a fémpor elég nehéz, a képződés helyéhez közel kiülepszik, 
így a szennyezés elsősorban az ágyazati kövön jelentkezik, a távolabbi területeken – így a 
humusszal fedett területeken – már nem jelentős. A vasúti ágyazat alá SZK1 védőréteg kerül 
betervezésre, amely közel vízzáró jellegéből adódóan megfogja a keletkező fémport is. 

Sínpályák csiszolásából származó por 
A karbantartási, felújítási munkák során sor kerül a sínek csiszolására is, azonban ez ritkán történik, 
illetve az ebből származó fémpor mennyisége minimális, ezért ennek hatása elhanyagolhatónak 
számít. 

Váltótisztítás, kenés 
Az alkalmazott váltók kenése környezetbarát, könnyen lebomló olajjal történik, így környezetük 
sem szennyeződik. 

Síkosság mentesítés 
A megfelelő mennyiségű síkosság-mentesítő oldat használata mellett nem következhet be a 
környezet értékelhető mértékű terhelése. Mivel a só a növényzetre nézve károsító hatású, 
környezet- és növényvédelmi szempontból is célszerű a só helyett más, biológiailag lebontható 
jégolvasztó anyagok használata (pl.: transheat - Karbamid 21-26 %, Ammónium-nitrát 37-46 %, 
Nátrium-benzoát 1,5-2, % víz 27-33 %, Útkáli: KCl 30-45 %, MgCl2 4- 8 %, CaCl2 30-45%, NaCl 
0,1-11 %) vagy nagyobb arányú érdesítő anyag alkalmazása. 

A kommunális szennyvíz zárt rendszerben kezelt, engedéllyel rendelkező átvevőnek kerül 
átadásra, így a talaj és talajvízre nincs hatással. 
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Felsővezeték üzemelése 

A felsővezeték működése során vízhasználat nincs. A kész és működő felsővezeték felszíni és felszín 
alatti vizekkel nincs közvetlen kapcsolatban, a terület vízgazdálkodására sem mennyiségi, sem 
minőségi tekintetben nincs hatással. Szennyezés csak a karbantartási-javítási munkák során 
használt munkagépek működése miatt fordulhat elő. 

A felsővezeték karbantartása során a munkagépek kenőanyag és hidraulika olaj elfolyásából 
származó szennyezés ill. a vezetéktartó oszlopok festése során a talajra kerülő festékek 
beszivárgása megfelelő munkaszervezéssel és munkafegyelemmel minimálisra csökkenthető. 
Összességében tehát az üzemelés során a talaj és a felszín alatti víz szennyeződéssel a felsővezeték 
esetében nem kell számolni. 

5.1.6. Létesítmény felhagyásának hatásai 

A vasúti pálya felújítása  

A vasútvonal és kapcsolódó létesítményeinek megszüntetése nem valószínűsíthető. Esetleges 
felhagyás esetén megszűnik a forgalom a nyomvonalon és a vasútvonalat, a kapcsolódó 
műtárgyakat, létesítményeket el kell bontani, ami rekultivációs munkálatokat jelent, hatásai 
hasonlóak az építési fázishoz. 

5.1.7. Rendkívüli események 

A talaj, illetve a talajvíz szennyeződésére elsősorban haváriákkal kapcsolatban kell számítanunk. 
Havária esemény bekövetkezhet: 

– a szállított áruk helytelen csomagolásából, kezeléséből,  
– a közlekedési balesetekből eredő kár, 
– építés során bekövetkező események. 

Előírás szerinti üzemvitel esetén nem valószínű, de előfordulhat (pl. helytelen rakodás, hibás 
csomagolás következményeképp), hogy a teherszállító vonatokon fuvarozott anyagokból a pályára, 
illetve a földtani közegre is jut. Ezen anyagok szennyező hatása nagymértékben függ fizikai-kémiai 
tulajdonságaiktól. Megfelelően csomagolt darabáru pályatestre történő szóródása általában nem 
veszélyezteti a földtani közeget, illetve a felszín alatti vizet. Gondot az az eset jelent, amikor olyan 
ömlesztett áru kerül a pályára, amelyik oldható, így bemosódás révén bekerülhet a földtani közegbe 
(talaj). Ha azt a talaj kémiailag nem tudja megkötni, akkor a felszín alatti vizet is veszélyeztetheti. 
Ebben az esetben a szennyezőanyag fajtájától és mennyiségétől függően kárelhárításra van 
szükség.  

Az esetleges havária eseményekre (olaj, vagy üzemanyag szivárgás, gépborulás stb.) való 
felkészülés a kárelhárítás általános eszközállományának (szivárgásmentes konténer, lapát, burkolt 
területek esetében adszorbens anyag) készenlétben tartásával megoldható. 

Folyékony halmazállapotú anyag kiömlése a pálya ágyazatán keresztül a földtani közeg jelentős 
elszennyeződésével járhat. Ki kell emelni a veszélyes anyagok kiömlésének esetét, ekkor a 
kárelhárítást haladéktalanul meg kell kezdeni és a szennyezett földtani közeget in situ, illetve ex 
situ módszerekkel meg kell tisztítani. 

Egy esetleges szennyeződés bekövetkeztét követően a szennyezett terület gyors lehatárolásával 
és a szennyezett talaj kitermelésével a talajvíz-szennyezés kialakulásának veszélye biztonsággal 
elhárítható. 

A fent említettek ismeretében megállapítható, hogy üzemszerű működés esetén a teheráruk 
kiszóródása vagy kiömlése nem következhet be, így a földtani közeg, illetve a felszín alatti víz 
elszennyeződésének kockázata minimális. 
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Amennyiben haváriák esetén hulladékok, elfolyások keletkeznek, a talajra kerülő anyagok 
minőségétől függően azokat semlegesíteni kell. Az eltakarításra, illetve semlegesítésre a MÁV Zrt.-
nek külön szervezeti egysége van, a Vasúti Vegyi Elhárító Szolgálat (VVESZ). A VESZ felkészült a 
veszélyes anyagok által okozott baleseti helyzetek és károk felszámolására, melyhez rendelkezik 
megfelelő technikai és személyi feltételekkel. 

A VVESZ főbb feladatai: 

– veszélyes árukat szállító vasúti járművek tárolóterének, tároló tartályainak, edényeinek, 
szerelvényeinek rendellenes állapotából eredő szivárgások, fúvások csepegések, szóródások 
megszüntetése, 

– veszélyes áruval rakott, kisiklott kocsik rakott állapotban történő emelésekor vagy zárttéri 
javításánál a szakmai felügyelet ellátása, 

– a biztonságos átrakás, átfejtés irányítása, veszélyes anyagoknál az átfejtés végrehajtása, 

– baleset következtében sérült, siklott, kiborult veszélyes áruval rakott kocsiknál a sérülés 
ideiglenes helyreállítása, döntés az emelhetőségről és annak végrehajtásáról, a szakmai 
felügyelet biztosítása  

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

5.1.8. Javasolt védelmi intézkedések 

Az építés során keletkező hulladékok (kommunális és veszélyes) tárolását, valamint kezelését a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell végrehajtani. 

A kivitelezéshez kidolgozásra kerülő organizációs tervekben szülkséges felülvizsgálni az egyes 
töltés szakaszokon elterülő humuszus talajréteg leszedését követő deponálási tér talajvédelmi 
szempontból megfelelő kijelölését. 

A munkagépek szennyezőanyag kibocsátását a megfelelő karbantartással és a technológiai 
fegyelemmel mérsékelni kell. A tervezési területen munkagépek javítása, karbantartása, 
kenőanyaggal és üzemanyaggal való feltöltése tilos.  

A munkagépek és építési eszközök műszaki ellenőrzését rendszeresen el kell végezni, a 
munkaeszközök kiválasztása során a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni. Az 
építési és területrendezési munkálatokhoz csak hibátlan, szennyezést nem okozó szállító- és 
munkagépek használhatók. 

Az építési időszakban a keletkező kommunális szennyvizek zárt gyűjtőben történő gyűjtéséről és 
a szükséges időközönkénti elszállításáról gondoskodni kell. 

Az építkezés során havária helyzet kialakulására fel kell készülni. Szennyezés esetén azonnali 
kárelhárítást kell végezni. Havária esetén bekövetkező szennyeződéskor a szennyezés jellegétől és 
volumenétől függően kell védekezni, ill. intézkedni. Törekedni kell a szennyezés minél előbbi 
lokalizálására. A fellépő rendkívüli esemény (havária) bekövetkezése esetén biztosítani kell a 
környezeti elemek maximális védelmét.  

Nagyobb szennyeződés esetén a zúzottkő ágyazat, vagy a rézsű és árkok talajának cseréjére is 
szükség lehet. 

Az építési munkálatok során csak dokumentált származási helyű, szennyeződésmentes anyagok 
használhatók, melyek minősége megfelel a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel 
szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009, (IV. 
14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 
együttes rendelet] előírásainak. 
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Amennyiben a bontási-építési munka során szénhidogénnel szennyezett talaj, vagy bármilyen 
veszélyes hulladék kerül elő, azt külön, a veszélyes hulladékok gyűjtésére előírt módon kell 
gyűjteni, ennek tényéről a kivitelezőnek a MÁV Zrt..-t tájékoztatni kell, erre a kivitelezői 
szerződésben ki kell térni. A gyűjtőedényzetet úgy kell elhelyezni, hogy a talaj-, talajvíz 
szennyezése, kizárható legyen. 

A MÁV Zrt.. üzemi területein a környezetvédelmi, illetve azon belül a hulladékgazdálkodási 
tevékenységét vezérigazgatói utasítások szabályozzák. A 36/2014. (VIII. 15. MÁV Ért. 16.) EVIG 
számú utasítás a hulladékok folyamatszabályozásához, illetve a 34/2007. (XII. 14. MÁV Ért. 37.) 
VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos eljárás 
szabályozásáról tárgyú utasítások szerint kell eljárni, amennyiben további intézkedésekre van 
szükség.  

A kivitelezés befejezését követően az építés által érintett területeken rekultiváció szükséges 
(talajlazítás, humuszterítés, növénytelepítés). 

5.2. FELSZÍNI VÍZVÉDELEM 

Jogszabályi háttér 

•  1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 
•  220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 
•  28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól, 
•  10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz szennyezettségi határértékeiről és azok 

alkalmazásának szabályairól 

5.2.1. Hatásterület 

Közvetlen hatásterület 

A felszíni vizek esetében a közvetlen hatásterületet a vasúti, illetve a közúti forgalom emissziói és 
a havária helyzetek határozzák meg. Ezen a területen a lefolyó csapadékvizekkel bemosódó felszíni 
szennyezések hatásai érvényesülhetnek. Vasút normál üzeméből származóan a területen a lefolyó 
csapadékvizek értékelhető mértékű szennyezésével a közlekedés jellegéből adódóan nem kell 
számolni. A felszíni vizeket érintő hatásterület a meglévő üzemi területen belül a járulékos 
létesítmények mentén kialakított csapadékelvezető árokig, valamint a befogadó vízfolyásokba 
történő bevezetési ponttól a meder felvízi és alvízi részére mért 50-50 m-es szakaszáig terjedhet.  

Jelen esetben Ferencváros megállóhelyen árkok nincsenek, helyettük szikkasztóbordák fogják 
biztosítani a vízelvezetést a vágányok között. A megálló végétől víznyelő aknákon keresztül 
meglévő egyesített csatornarendszerbe vezetik a csapadékvizeket, melyből kivezetéssel a Dunába 
távoznak. 

Közvetett hatásterület 

Talajok és vizek közvetett szennyezése pl. haváriából eredő talajvíz, ill. felszíni vízszennyezésből 
származhat, hatásterülete nehezen becsülhető. 

5.2.2. Vízrajzi adottságok 

Tágabb térség vízrajzi adottságai 

Csepeli-sík kistáj (1.1.21.) 

A Csepeli-sík kistáj a Duna melléke a Soroksári- (Ráckevei-) ág kiágazásától D-re a Rácalmásig 
terjedő 57 km-es szakaszon. Itt éri el a Dunát jobbról a Hosszúréti-patak (21 km, 75 km2), a 
Benta-patak (54 km, 458 km2), a Szent László-víz (68 km, 338 km2), és a Váli-víz (56 km, 657 



 
 

49 

Ferencváros állomás végponti váltókörzetében egyvágányú  
különszintű vasúti kapcsolat létesítése - Környezeti hatástanulmány 

km2) torkolati szakasza. A kistáj K-i peremén a Duna-völgyi-főcsatorna gyűjti össze az időszakos 
vizeket. A kistájat az erős vízhiány jellemzi.  

Ahogy a Soroksári-ágé, a többi csatorna vízjárása is mesterségesen befolyásolt. A Duna 
főmedrében állandó, a Soroksári-ágban a Kvassay- és a tassi-zsilipek áteresztőképességétől 
függően meghatározott a hajóforgalom.  

A kistájnak 36 különböző tava van, amelyek részben természetes eredetűek, részben a 
szabályozáskor levágott holtágak, részben pedig halastavak, tározók és bányagödrök. A 27 
természetes tó legnagyobbika a dömsödi (17 ha), együttes területük 72 ha. A mesterséges tavak 
közül a legnagyobb a délegyházi bányató és a Líviai-halastavak (205 ha). 

Pesti hordalékkúp-síkság kistáj (1.1.12.) 

A Gödöllői-dombságtól a Duna-völgy felé lejtő területet az egymással párhuzamosan a Dunába futó 
patakok tagolják. A tájat a száraz éghajlat miatt jelentős vízhiány jellemzi. 

Vízminőség szempontjából valamennyi vízfolyás II. osztályú, de a településeken áthaladó 
szakaszok még szennyezettebbek. 

2 természetes tava (Fót mellett) együtt 3 ha felszínű. Ugyanott a Halastó 12,5 ha-os, a Vácrá- tóti-
tó pedig 1 ha kiterjedésű. Több kisebb tó együtt is csak 6 ha felszínnel található az egyes vízfolyások 
völgyében és a bányagödrök helyén. A Szilas-patakon duzzasztott tó Cinkota és Nagytarcsa között 
15 ha területű. 

A tervezési terület vízrajzi adottságai 

A vizsgált terület a Duna részvízgyűjtő területét képzi. A nagy árvizek nyár elején, vagy inkább 
tavasszal szokásosak, míg a kisvizek nyár végén és ősszel gyakoriak. A Dunán évente átlagosan 2-
3 árhullám vonul le, a nagyobb áradások száma növekvő tendenciát mutat. 

A tervezési terület a Közép-Duna-völgyi (KDVVIZIG) működési területét érinti.  

Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a vizsgált terület a Duna-völgyi-főcsatorna 
alegység részét képezi. 

A Duna Európa második leghosszabb és legbővizűbb folyója a Volga után, hossza 2860 km, 
középvízi vízhozama 2400 m3/sec. A Duna Németországban, a Fekete-erdőben két kis forrásból 
ered és gazdagon szerteágazó torkolattal ömlik a Fekete tengerbe. A Duna hazánk fő folyója, 
Magyarország területe teljes egészében a vízgyűjtőjéhez tartozik. Magyarországi szakasza 417 km, 
ebből 142 km határfolyó Szlovákiával. Háromszáz mellékfolyója közül 30 hajózható. Legnagyobb 
mellékfolyója a Tisza. 

A Duna magyarországi szakaszán az Alpokban lehulló csapadék és a hóolvadás következtében 
évente két szabályos árvize van: a tavaszi jeges árvíz- és a kora nyári zöldár. 

A tervezési terület nem érint rendszeresen belvíz járta terült övezetét. 

Árvízvédelem 

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve alapján a tervezési terület sem nagyvízi meder 
övezetét, sem pedig rendszeresen belvízjárta terület övezetet nem érinti. 

Árvízvédelmi szempontból a terület mentesített ártérnek tekinthető. A Duna mindkét oldalát - mint 
fő befogadót - végig védgátak kísérik.  

Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervéhez kapcsolódóan elkészültek az árvízi 
veszély- és kockázati térképek. Az egyes ártéri öblözetekre a 2D modellezés eredményeként 
készültek elöntési térkép sorozatok, amelyek alapján a tervezési területen a 30, 100 éves és 1000 
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éves gyakoriságú árvízi események nem mutathatók ki. (forrás: www.vizugy.hu / Árvízi 
kockázatkezelés) 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 
9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete alapján Budapest 9. kerület „C” enyhén veszélyeztetett 
minősítésű. 

Összességében megállapítható, hogy a tervezési terület nem árvíz- vagy belvízveszélyes. 

A tervezett vízelvezetés bemutatása 

A tervezési szakasz kezdetétől az állomás végéig, a vágányok között szikkasztó bordákat terveznek 
elhelyezni. A vasúti sínek alá tervezett SZK1 közel vizzáró rétegből a megmaradó csapadékvíz a 
szikkasztó bordákon keresztül elszikkad a talajban. Geotechnikai vizsgálatok alapján, a vágányok 
mentén a talaj szikkasztásra alkalmas. 

Az állomást követően a keletkezett csapadékvizek víznyelő aknákon keresztül meglévő rendszerbe 
(2 egyesített csatorna) távoznak, melyek a Gubacsi, és a Soroksári út alatt kivezetődnek a Dunába.  

5.2.3. Építés hatásai 

Vasúti pálya és műtárgyak 

Építés során a kedvezőtlen hatások adódhatnak abból, hogy ha a vízfolyások környezetében 
gépkarbantartást, javítást végeznek, melyből adódóan szennyező anyagok kerülhetnek a felszíni 
vizekbe. 
A tervezett beruházás területe felszíni vízfolyást nem érint. 

Környezeti hatásként jelentkezik: 

– az építés alatti felvonulási területek kommunális szennyvíz és csapadékvíz elhelyezése, 
– veszélyes anyagok, kommunális hulladékok elhelyezése, tárolása, 
– építés alatti erózióvédelem, 
– haváriák elleni védelem. 

A vasúti pálya és a kapcsolódó létesítmények átépítése vízfogyasztással jár, víz szükséges: 

– a töltések tömörítéséhez (az adott talaj relatív nedvességtartalmának függvényében), 
– betonkészítéshez, 
– gépek tisztításához. 

A szükséges mennyiségű víz egy része beépül, más része felhasználásra kerül. A beépülő víz nem 
jelent szennyező hatást. 

A műtárgyak és a pályaszerkezet építése során a munkagépek elcsöpögő üzemanyaga okozhat 
szennyezést, azonban a gépek használatára és karbantartására vonatkozó szabályok betartása, 
illetve megfelelő műszaki állapotú gépek esetén ennek mennyisége a havária eseteken kívül 
elenyésző.  

Kapcsolódó létesítmények: 

A beruházáshoz kapcsolódó párhuzamos utca építése, kb 230 m hosszon, nem keresztez és nem is 
közelít meg felszíni vizet, vagy vízfolyást. 

A felsővezetéket érintő beavatkozások a Dunához legközelebb 500 m-re találhatóak. Terhelő hatás 
a felszíni vizek tekintetében nem várható. 

A beruházás következtében felmerülő közműkiváltások meghatározott ideig tartó tevékenységek, 
melyeknek hatásai a munkaterületen belül, annak közvetlen környezetében, illetve a szállítások 
által a terület úthálózatán és a környező településeken jelentkezhetnek. Légvezeték és gázvezeték 
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kiváltásával (építés) kapcsolatos tevékenységek vízhasználatot nem igényelnek. A lefektetett 
gázvezetéket nyomáspróbának kell alávetni az üzembe helyezést megelőzően, amihez a vizet a 
vezetékes ivóvízhálózatról vagy a tűzivízhálózatról kell venni. A nyomáspróba után a közcsatornára 
kell engedni az elhasznált vizet. A használt víz a kibocsátása előtt tisztításra kell, hogy kerüljön. Az 
így leengedett víz minőségének meg kell felelnie a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásainak. 

Amennyiben a vezeték nyomvonala felszíni vízfolyást érint, ezek közelében a munkagépek 
használata, gépkarbantartások, javítások okozhatnak szennyezéseket, de ezek a megfelelő 
műszaki állapotban lévő munka- és szállítógépek alkalmazásával minimalizálhatók. 

5.2.4. Létesítmény üzemelésének és üzemeltetésének hatásai 

Vasúti pálya és műtárgyak üzemelése 

A felszíni vizek állapotára való hatásokat a kivitelezési és üzemelési időszakban egyaránt elsősorban 
a vonalszakasz vízelvezetésének módja, hatékonysága szabja meg. A vízelvezetés tervezése során 
figyelembe kell venni a terület földtani, vízföldtani adottságait és közműellátottságát. 

A vasút üzemeléséből, üzemeltetéséből eredően a felszíni, illetve a felszín alatti vizekre nézve 
szennyezés történhet a pályára kerülő közvetlen olajszennyezés (TPH) által (pl.: dízelvontatási 
tevékenység, várakozó mozdonyok és váltóberendezések kenése során), illetve közvetve az esővíz 
által bemosott szennyeződésekkel. A vasúti közlekedés során esetlegesen bekövetkező 
olajcsöpögés, azonban rendkívül kis mennyiségben kerül a környezetbe. Havária esemény esetén 
lehet csupán nagy mennyiségű olaj elfolyással számolni.  Az elcsöpögő olaj pontos mennyiségét 
nem lehet meghatározni, mivel nem üzemszerű kibocsátásról van szó, továbbá függ a vasúti jármű 
típusától, korától, karbantartásától, üzemétől (villany/dízel). Az elcsöpögő olajszennyezések a 
vasutak területén jellemzően nagy forgalmú telepeken, rendező-pályaudvarokon és állomásokon 
fordulnak elő. 

Az esetlegesen lecsöpögő, kis mennyiségű olaj a vasúti ágyazat zúzottkövén megtapad, csupán 
elenyésző része képes átszivárogni rajta, amelyet aztán a vasúti vonal alá betervezett védőréteg 
tart vissza. Tehát a vasúti árokba kiszámíthatatlan, de elenyésző mennyiség tud eljutni. 

Figyelembe véve, hogy: 

− a TPH megkötődik a szilárd szemcséken (pl. a zúzottkövön), és nem alkot emulziót a 
csapadékvízzel, 

− a vasút esetében nem üzemszerűen kerül kibocsátásra az elcsöpögő olaj, 
− az elcsöpögő olaj mennyisége kiszámíthatatlan, de elenyésző, 
− SZK1, közel vízzáró védőréteg kerül betervezésre a vasúti pálya alá, amely megfogja a 

szennyező anyagokat, 

megállapítható, hogy a vasút üzemelése során a lefolyó csapadékvízzel, a védőrétegeken át 
(zúzottkő, SZK1) feltehetően csekély mennyiségű szennyező anyag jut a szikkasztó bordákba, 
melyekből elenyésző mennyiségű szennyező anyag juthat tovább a földtani közegekbe. 

Mivel az összegyűlő csapadékvizek végső befogadója részben a városi csapadékcsatorna hálózat, 
felszíni vízfolyás esetleges szennyezése nem valószínű. 

Felszíni vízszennyezés abban az esetben is előfordulhat, ha havária következik be. Jó műszaki 
színvonalú pálya kialakítása következtében ezen események csökkenése várható. 

A felszíni vizek tekintetében releváns hatótényezők (pl.: üzemelés alatt vízelvezetés általi 
szennyezés) nem eredményeznek olyan folyamatokat, amelyek a tárgyi beruházás környezetében 
lévő beruházások hatásaival összegződve egyre súlyosabb változásokkal járnának. 
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5.2.5. Létesítmény felhagyásának hatásai 

A felhagyás (bontás) hatásai megegyeznek az építés hatásaival. Az esetleges felhagyás után a 
területeket rekultiválni kell. 

5.2.6. Rendkívüli események 

Havária esetekben a vízfolyásokat közvetlenül érheti szennyezés, melyet elsősorban kárelhárítás 
keretében lehet lokalizálni, majd megszüntetni, az illetékes környezetvédelmi hatóság értesítése 
mellett. A hatás nagysága függ a vízfolyás vízhozamától, a meder állapotától és nem utolsó sorban 
a vízfolyás medrének esésviszonyaitól.  
A haváriás szennyezésekből származó szénhidrogén szennyezések bírnak a legkedvezőtlenebb 
hatással a vízfolyások minőségére és élővilágára.  
A szállított áruk helytelen csomagolásából, kezeléséből, illetve közlekedési balesetekből eredhet 
kár. A szennyezés mértékét ebben az esetben is meghatározza a szennyező anyag fizikai-kémiai 
tulajdonsága. A hatás nagysága függ a vízfolyás vízhozamától, a meder állapotától és nem utolsó 
sorban a vízfolyás medrének esésviszonyaitól. 
Felszíni vízszennyezéssel számolhatunk a meghibásodott, nem megfelelően karbantartott vasúti 
szerelvényekből elcsöpögő olaj folyóvízfelületre történő kijutása esetén is. Havária esetekben 
elsősorban kárelhárítás keretében lehet lokalizálni és megszüntetni a szennyezést. A megfelelő 
szállítási, csomagolási és karbantartási követelmények betartása mellett ezen események 
kiküszöbölhetők. 

Az intézkedések során egyidejűleg meg kell akadályozni a további szennyeződés lehetőségét (a 
szennyezés forrásának megszüntetése), a szennyezőanyag szétterjedését, befogadó felé 
közeledését, valamint a szennyezéssel érintett területeken történő elszivárgását. Az esetleges 
haváriák bekövetkezésekor a területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot 
értesíteni kell. 
Az esetleges haváriás szennyezések kárelhárítását követően az érintett műtárgyak megtisztítását, 
üzemszerű állapotuk biztosítását is el kell végezni. 

5.2.7. Javasolt védelmi intézkedések 

A szennyeződések megakadályozása érdekében fokozottan ügyelni kell a vízfolyáshoz közeli 
munkák során, illetve felvonulási területet élővízfolyás közelében nem lehet kialakítani. Az 
esetleges balesetek elkerülésére fokozottan ügyelni kell, és amennyiben ennek ellenére is 
bekövetkezne, úgy az építőnek havária tervvel kell rendelkezni, és az abban foglaltak szerint 
haladéktalanul meg kell kezdeni a kárelhárítást. 

Az építés időszakában a munkavégzés helyszínein keletkező kommunális szennyvizeket zárt 
tartályokban kell gyűjteni, és azok ártalmatlanítását előkezelővel rendelkező szennyvíztisztító 
telepen kell végezni. 

A technológiai berendezéseket, létesítményeket úgy kell üzemeltetni, a munkafolyamatokat úgy 
kell megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon vízszennyezést. Általánosságban javasolt 
korszerű, környezetbarát gépek, technológiai berendezések alkalmazása. A rendkívüli, váratlan 
szennyezés, szennyeződés elkerülése érdekében a technológiai előírások betartását és a 
berendezések műszaki állapotát fokozottan és folyamatosan ellenőrizni kell. 

Az építés ideje alatt, a gépek tisztítása esetén törekedni kell arra, hogy a szennyezett víz 
élővízfolyásba kerülése ne következzen be. Vízfolyások környezetében szennyezőanyag elfolyással 
járó tevékenység nem végezhető (munkagépek karbantartása, üzemanyag feltöltés stb.), gépek 
tárolására szolgáló telep nem alakítható ki. Gépjárművek tisztítását kizárólag a célnak megfelelő 
mosókban lehet végezni. 



 
 

53 

Ferencváros állomás végponti váltókörzetében egyvágányú  
különszintű vasúti kapcsolat létesítése - Környezeti hatástanulmány 

A veszélyes anyagokat és felhasználásuk után visszamaradó göngyölegeiket zárt, szigetelt helyen, 
elzárva kell tárolni, csak a feltétlenül szükséges mennyiségben kell alkalmazni és a környezetbe 
kerülésük kizárásáról gondoskodni kell.  

A műtárgyak és a pályaszerkezetek építésénél ugyancsak ügyelni kell arra, hogy a vízfolyást 
szennyezés ne érje. 

A tervezett beruházás során a vasúti ágyazat alá SZK1 védőréteget kell beépíteni, az esetlegesen 
keletkező szennyeződések felfogására. 

A csatornába esetlegesen behulló földet, építési törmeléket maradéktalanul el kell távolítani. 

A földmunkákat úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy kivitelezés közben a csapadék és egyéb 
víz a földműben és környezetében kárt ne okozzon. 

5.3. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

5.3.1. Hatásterület 

Közvetlen hatásterület  

Építés közvetlen hatásterülete 

A bontás és építés alatt a levegőterheltség hatásterületét a durva földmunkák felületi 
porterhelésének nagyságából és a munkagépek károsanyag-kibocsátásából számoltuk a terjedési 
törvényszerűségek alapján.  

Jelen körülmények között a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §. 12c. a), b) és c) pontja szerinti 
hatásterület lehatárolás építés alatt: 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb 

Jelen dokumentációban az építési időszak közvetlen hatásterülete az a) feltétel szerint történt. 

Átlagos meteorológiai körülmények között szálló por (PM10) közvetlen hatásterülete a következő: 

 vasút átépítése: 201 m 

A közvetlen hatásterülettel érintett területek: 

 belterületen: lakóépületek, kereskedelmi és szolgáltató épületek, üzemi épületek, utak, 
vasút, valamint egyéb növényzettel borított területek találhatók a közvetlen hatásterületen 
belül. 
 

Üzemelés közvetlen hatásterülete 

A villamos vontatójárművek üzemeltetése kipufogógáz eredetű légszennyezőanyag kibocsátással 
nem járni, így levegővédelmi szempontból 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti hatásterület 
nem jelölhető ki.  

Közvetett hatásterület 

Építés közvetett hatásterülete 

Építés alatt a közvetett hatásterület részét képezhetik a szállítási útvonalak azon burkolt szakaszai, 
ahol 20 %-ot meghaladó forgalomváltozás várható, a burkolatlan utak, valamint a depóniák, 
anyagnyerő helyek és üzemi területek környezete.  

A tervezési terület adottságaiból kifolyólag az építési szállítás jelentős része várhatóan vasúti úton 
fog történni. 



 
 

54 

Ferencváros állomás végponti váltókörzetében egyvágányú  
különszintű vasúti kapcsolat létesítése - Környezeti hatástanulmány 

A közúti szállítás várhatóan a Könyves Kálmán körúton történik majd. Korábbi tapasztalataink 
szerint a kivitelezés ütemezésétől függően a tervezési területre mintegy 2-3 tgk/óra szállítás fog 
történni. Az említett út burkolattal ellátott, valamint jelenlegi forgalmát tekintve a szállításból 
származó levegőterhelés kimutatható mértékű többletterhelést nem okoz. 

Üzemelés közvetett hatásterülete 

Tárgyi beruházás során üzemelés alatt közvetett hatásterülettel nem kell számolni. 

5.3.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások 

A levegőtisztaság-védelmi fejezet a hatályban lévő rendeletek és előírások figyelembe vételével 
vizsgálja a tervezett fejlesztés levegőminőségre gyakorolt várható hatását: 

•  306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről; 
•  4/2011. (I.14.) VM rendelete a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről; 
•  4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről. 

5.3.3. Meteorológiai és klimatikus viszonyok 

A tervezési terület Pest megyében található, az Alföld nagytájon és a Duna-menti síkság 
középtájon, ezen belül a Csepeli-sík és a Pesti Hordalékkúp-síkság kistájon helyezkedik el.  

5.3.1. táblázat: A tervezési terület éghajlati adottságai 

Éghajlati jellemzők 

Kistáj Csepeli-sík 

Hőmérséklet évi középértéke 10,3-10,5 °C 

Legmelegebb nyári hőmérséklet 34,0 °C 

Leghidegebb téli hőmérséklet -16,0 - -17,0 °C 

Fagymentes napok száma 204-208 nap 

Évi csapadékösszeg 510-530 mm 

Vegetációs időszak csapadéka 290 mm 

Hótakarós napok átlagos száma 30-32 nap 

Átlagos maximális hóvastagság 20 cm 

A napsütéses órák évi összege 1950 óra 

Uralkodó szélirány ÉNy-i 

Átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s 

 

Éghajlati jellemzők 

Kistáj 
Pesti 

Hordalékkúp-
síkság 

Hőmérséklet évi középértéke 10,2-10,6 °C 

Legmelegebb nyári hőmérséklet 34,0-34,2 °C 
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Éghajlati jellemzők 

Leghidegebb téli hőmérséklet -11,5 - -14,5 °C 

Fagymentes napok száma 186-196 nap 

Évi csapadékösszeg 520-550 mm 

Vegetációs időszak csapadéka 300-320 mm 

Hótakarós napok átlagos száma 30 nap 

Átlagos maximális hóvastagság 15 cm 

A napsütéses órák évi összege 1910-1940 óra 

Uralkodó szélirány ÉNy-i 

Átlagos szélsebesség 2,5 m/s 

 

5.3.4. Vizsgálati módszer 

A tervezési terület levegőterhelésének meghatározásához: 

•  a tervezési terület légszennyezettségi zónába sorolása 
•  a tervezési területhez legközelebbi OLM automata mérőállomás adatai, mint alap 

légszennyezettség. 

Az alap légszennyezettség meghatározása során a legközelebbi mérőállomás elmúlt 5 évének éves 
átlagait, továbbá a legutóbbi fűtési és nem fűtési időszak határérték túllépéseinek vizsgálatát 
végeztük %-ban kifejezve. 

A jelenlegi és távlati forgalmi adatok szerint számszerűsíthető mértékű dízelmozdonyok nem 
közlekednek, így azokból származó légszennyező anyag emissziójával nem kell számolni. 

5.3.5. Légköri adottságok, alapállapot jellemzése 

Háttérszennyezettség, zóna besorolás 

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 
II. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapján az ország területét a légszennyezettség alapján zónákba kell 
sorolni. A zónába sorolás kritériumait a 4/2011 (I.14.) VM rendelet tartalmazza, akárcsak a 
különböző zónatípusokhoz (A-F csoport) tartozó határértékeket.  

Magát a zónába sorolást (A-F csoport) légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 
szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  

Zóna besorolás 

A tervezési terület a következő légszennyezettségi zónába sorolható: 

1. Budapest és környéke  

5.3.2. táblázat: Légszennyezettségi zónabesorolás 

Zónacsoport a vizsgált 
szennyező anyagok 

szerint 

Kén-
dioxid 

Nitrogén-
dioxid 

Szén-
monoxid 

Szálló 
por 

(PM10) 
Benzol 

1. Budapest és környéke E B D B E 
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A módosított jogszabály a PM10-ből meghatározandó komponensekkel együtt 11 szennyező anyagra 
vonatkozóan állapítja meg az agglomerációk és zónák besorolását. 

B-től F-ig terjedő kategóriákhoz koncentráció tartományok rendelhetők: 

5.3.3. táblázat: Zónatípusokhoz tartozó koncentráció tartományok 

Zónák SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) CO (µg/m3) 

B zóna ¯ 58 felett 44 felett ¯ 

C zóna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett 

D zóna 75-125 32-40 14-40 3500-5000 

E zóna 50-75 26-32 10-14 2500-3500 

F zóna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt 

B csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében 
a légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra 
tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a 
légszennyezettség meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 

C csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében 
a légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van. 

D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében 
a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van. 

E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében 
a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

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

A jogszabályok az egyes zónacsoportokra eltérő intézkedéseket írnak elő. Az A – D csoportra 
méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy műszaki becslés az 
előírt meghatározási módszer. 

Alap levegőterheltségi szint – OLM mérőállomás adatai alapján 

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 automata mérőállomás – Budapest, Teleki tér – adatai alapján 
határoztuk meg. A Teleki téren található mérőállomás ~2,5 km-re helyezkedik el a tervezési 
területtől, amely városi közlekedésből származó légszennyezettséget mér.  

A mérőállomáson SO2, NO2, NOX, O3, CO és PM10 koncentrációjának mérése történik. 
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5.3.4. táblázat: A Budapest, Teleki téren található automata mérőállomás 
levegőminőségi adatai (24 órás adatok átlagértékei) 

Légszennyező anyag 

Nem fűtési félév 

2020.04.01.- 2020.09.30. 

Fűtési félév 

2019.10.01.- 2020.03.31. 

Átlag 
(µg/m3) 

Hat. é. 
túllépés 

(%) 

Átlag 
(µg/m3) 

Hat. é. 
túllépés 

(%) 

Budapest, Teleki tér 

Nitrogén-dioxid 30,5 - 40,3 - 

Kén-dioxid 5,8 - 5,1 - 

Szén-monoxid 437,6 - 727,1 - 

Ózon 61,6 - 28,1 - 

Nitrogén-oxidok 44,2 - 86,7 - 

Szálló por (PM10) 23,4 2,4 28,1 8,0 
 
Budapesten a Teleki téren a vizsgált időszakban csak szálló por (PM10) tekintetében volt 24 órás 
egészségügyi határérték túllépés,  a fűtési időszakban 175 mérési napból 14 napon (a mérési napok 
8,0 %-ában), a nem fűtési időszakban 165 mérési napból 4 napon (a mérési napok 2,4 %-ában) 
volt megfigyelhető. 

Alap légszennyezettség meghatározása 

A tervezési terület alap légszennyezettségének meghatározásához a bemutatott OLM 
mérőállomások napi adatait használtuk. 

5.3.5. táblázat: A légszennyező anyagok koncentrációinak éves átlagértékének alakulása 
az automata mérőállomás adatai alapján 

Időpont 
(év) 

Kén-
dioxid 

Nitrogén-
dioxid 

Szén-
monoxid 

Ózon 
Nitrogén-

oxidok 
PM10 

Átlag (µg/m3) 

Budapest, Teleki tér 

2016 5,8 37,4 548,8 28,7 71,2 28,2 

2017 7,1 39,5 542,7 43,1 71,7 27,7 

2018 6,2 40,2 789,3 40,7 73,6 34,7 

2019 3,0 38,1 635,5 42,4 69,7 26,9 

2020 6,1 33,8 563,1 42,5 60,4 25,1 

Átlag 5,6 37,8 615,9 39,5 69,3 28,5 
 
A tervezési terület nagyvárosi környezetben található. A terület levegőminőségét elsősorban a 
közúti közlekedés, valamint téli időszakban a fűtésből származó levegőterhelés határozza meg. A 
legközelebbi mérőállomás városi közlekedés légszennyezettségét méri, mely a tervezési terület 
levegőminőségét jól reprezentálja.  

A fent bemutatott táblázat alapján megállapítható, hogy a Teleki téren 2018-ban a nitrogén-dioxid 
(NO2) kismértékben meghaladta az éves egészségügyi határértéket. A tervezési területen az elmúlt 
5 évet tekintve a többi vizsgált komponens esetében éves egészségügyi határérték túllépés nem 
történt. 
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5.3.6. Jelenlegi állapot levegőtisztaság-védelmi vizsgálata 

Az érintett vasúti szakasz jelenleg is villamosított, számszerűsíthető dízelüzemű forgalom nem 
közlekedik rajta. A vasúti forgalomból származó légszennyezés elhanyagolható, a vonatok 
közlekedésével keltett menetszél által generált porterhelés a vasút üzemelési területén belül 
jelentkezik. Ebből adódóan a vasút üzemeléséből származó levegőterheléssel jelenleg nem kell 
számolni. 

A tervezési területen a levegő minőségét egyrészt a közúti közlekedésből, másrészt a lakossági 
fűtésből származó levegőterhelés határozza meg.  

5.3.7. Építés alatti légszennyezés 

Építés alatti levegőterhelés esetén a projekt azon elemére számoltunk, ahol a legközelebbi védendő 
épület található a legnagyobb porterheléssel járó munkafázis idején. Az építés során a vasút 
átépítéséhez (ennek része a felsővezeték oszlopok cseréje) tartozó földmunkákból származtatható 
a legnagyobb porterhelés, így erre a fázisra számoltuk a várható levegőterheltségi szintet. A 
felsővezeték oszlopok cseréje várhatóan a vasút átépítésével együtt fog történni, mely során a 
vasúttal kapcsolatos építési munkák porterhelése lesz a mértékadó, az építés alatti 
levegőterheltségi szint meghatározásához a továbbiakban együtt kezeljük őket. A tervezett 
párhuzamos út rekonstrúkciója is várhatóan a vasútépítéssel párhuzamosan fog történni, valamint 
annak beavatkozási területétől 200 m-en belül nem található védendő épület, így lakott területet 
nem érint annak bontásából és építéséből származó levegőterhelés. 

Az építés alatti levegőterhelés kapcsán a következő porterhelő források kerülnek bemutatásra: 

 Felületi légszennyezés – durva földmunka porszennyezése 
 Az építési területen a munkagépek kipufogógázából származó levegőterhelés 

A felületi porterhelés számítás magába foglalja a vasúti pálya alépítményének, valamint a 
hídpillérek alapozásából származó porterhelést. A bontási folyamatok a durva földmunkák során 
várható porterheléssel hasonló, legfeljebb ugyanakkora volumenűnek tekinthető.  

Az építés alatti levegőterhelést a legközelebbi védendő épület távolságára számoltuk, mely a 
következő: 

 vasútépítés: 1097 Budapest, Fék utca 8/a. (hrsz.: 38250/6.): 65 m 

Az egységnyi időre és területre vonatkoztatott felületi porterhelést a beépítés volumenétől függően 
határoztuk meg 65 m-es távolságra. A szállítójárművek a lehetséges szállítási útvonalak szakaszain 
várhatóan 20 %-ot meg nem haladó forgalomnövekedést okoznak, így ezek kipufogógázából 
származó levegőterhelés nem kimutatható.  

Jelen tervezési fázisban organizáció még nem áll rendelkezésre, így a munkagépek számát és 
típusát hasonló volumenű munkákból származó korábbi tapasztalatok alapján határoztuk meg.  

Felületi légszennyezés - porszennyezés 

Az építés alatt a légszennyezettség szempontjából a legfontosabb emisszió forrásnak a durva 
földmunka tekinthető. 

Az építési munkák során a környezet porterhelésének átmeneti növekedésével kell számolni, mivel 
a területfoglalás, tereprendezés, alapozási és egyéb földmozgatással járó munkálatok ideiglenes 
kiporzással, légszennyezéssel járnak. Ennek mértéke nehezen becsülhető, és jelentősen 
befolyásolják a talaj pillanatnyi tulajdonságai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori 
meteorológiai viszonyok.  
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Az anyag-nyerőhelyeken kibányászott homokot, kavicsot deponálás nélkül, bányanedves 
állapotban rakodják és szállítják. A földmunkák során földműépítés és hidraulikus útalapozás 
történik és ennek során a felhasznált (föld) anyagok porterhelésével lehet számolni. 

A durva földmunkák során képződő PM10 felületi proterhelés emissziót a US EPA (United States 
Environmental Protection Agency) 2014 National Emission Inventory, version 2 Technical Support 
Document, 2018. júliusában megjelent dokumentumban foglalt, útépítéshez, durva földmunkához 
és alapozáshoz kapcsolódó földmunkák felületi porterheléséhez tartozó fajlagos emisszió alapján 
határoztuk meg. 

5.3.6. táblázat: Durva földmunka/alapozás fajlagos por emissziója egy hónapra 

Forrás Szennyező Emisszió faktor 

Durva 
földmunka/alapozás 

PM10 0,42 t/hold*hónap 

A területi átváltást követően 1 napra, illetve 1 órára a következő emisszió faktorokat kaptuk, azzal 
a feltételezéssel, hogy havi 20 napot és napi 8 órát dolgoznak. 

5.3.7. táblázat: Durva földmunka/alapozás fajlagos por emissziója 

Forrás Szennyező Emisszió faktor 

Durva 
földmunka/alapozás 

PM10 
5,2 g/m2*nap 

0,65 g/m2*óra 

 

A létesítés fázisában egy adott (az építési terület környezetének levegőterhelését meghatározó) 
munkavégzési ütemben a vasúti fejlesztés esetében egy levegőterhelésre érzékeny expozíciójú 
területre vonatkozóan átlagosan az építés porkeltő fázisából a következő napi beépítési kapacitással 
és az építési munkálatokból száraz állapotban keletkező PM10 mennyiséggel számoltunk. Az alábbi 
távolság a védendő épületnek az építési terület határától mért távolsága. 

 vasútépítés: 1097 Budapest, Fék utca 8/a. (hrsz.: 38250/6.): 65 m 

300 m2/nap, tehát ~40 m2/h földmozgatással járó terület esetében: 26 g/h PM10 (szállópor) 
emisszió. 

Mivel egy-egy munkaterületen a porszennyezéssel járó tevékenységek (pl.: alapozás, 
tereprendezés) viszonylag rövid ideig tartanak, a károsító hatás tényleges megjelenésének kicsi a 
kockázata. 

Építési technológia 

A felhasznált munkagépek száma, teljesítménye, területi mozgása, műszaki állapota határozza meg 
a légszennyezés mértékét. Jelen esetben szükség lehet elsősorban kotrógépekre, 
szállítójárművekre, hengerre, illetve homlokrakodóra. 

Légszennyező anyag kibocsátással jár a szállító járművek mellett a munkagépek közlekedése által 
felvert por és a gépek működése. Kipufogógázuk jellemzően szén-monoxidot, nitrogén-oxidokat, 
szénhidrogént tartalmaz. 

Korábbi tapasztalatok alapján a durva földmunkák (alapozás) során a következő munkagépek 
használata várható a vasút átépítése esetén egyaránt: 

Kotrógép: 1 db 
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Motor teljesítmény: 130 kW 

Tehergépkocsi: 3 db 

Motor teljesítmény: 250 kW 

Homlokrakodó: 1db 

Motor teljesítmény: 120 kW 

Henger: 1db 

Motor teljesítmény: 90 kW 

A munkagépek kibocsátásának számításához a Delphi Technologies által kiadott, „Worldwide 
emissions standards On and off-highway commercial vehicles 2018, 2019” c. kiadványát vettük 
figyelembe.  

5.3.8. táblázat: Munkagépek kibocsátási határértékei 

Leadott 
teljesítmény  

(P; kW) 

Szén-
monoxid  

(CO; g/kWh) 

Szénhidrogének és nitrogén-
oxidok összege  

(HC+NOx; g/kWh) 

Részecskék  
(PT; g/kWh) 

A: 130 ≤ P < 560 3,5 4,0 0,2 

B: 75 ≤ P < 130 5,0 4,0 0,3 

C: 37 ≤ P < 75 5,0 4,7 0,4 

 
A munkagépek várható kibocsátását a névleges teljesítményük és a fenti lehetséges maximális 
kibocsátás alapján számoljuk ki, így a legrosszabb körülményekre készítve a számítást. A számítás 
továbbá azt feltételezi, hogy a munkagépek a maximális teljesítmény mellett üzemelnek, azonban 
ennek általában csak 40 %-át használják ki, naponta kb. 8 órai munkával. 

5.3.9. táblázat: Munkagépek várható kibocsátása a földmunka fázisában (vasútépítés) 

Munkagépek Darab 
Névleges 

teljesítmény (kW) 
CO 

(g/h*gép) 
HC+NOx 

(g/h*gép) 
Részecskék 
(g/h*gép) 

Kotrógép 1 130 455 520 26 

Tehergépkocsi 3 250 2625 3000 150 

Homlokrakodó 1 120 600 480 36 

Henger 1 90 450 360 27 

Összesen 6 - 4130 4360 239 

 

Több munkagép együttes működtetése során a várható összkibocsátás: 

Várhatóan nem üzemel majd egyidejűleg az összes munkagép, így a gépen 60 %-ának egyidejű 
működésével, és 40 %-os teljesítmény kihasználással számolva, a következőképpen alakulnak a 
kibocsátási értékek: 

Vasútépítés: 

CO (g/h) HC+NOx (g/h) Részecskék (g/h) 

991 1046 57 
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Az építés során a durva földmunkák fázisában várható szálló por (PM10) levegőterheltségi szintet 
AERMOD View 9.9.0 szoftverrel végeztük átlagos meteorológiai állapotra. A modelszámítások 
alapján a szálló por (PM10) 24 órás egészségügyi határérték (50 µg/m3) teljesülésének távolsága a 
következő: 

5.3.10. táblázat: Szálló por (PM10) 24 órás egészségügyi határérték (50 µg/m3) 
teljesülésének távolsága (m) a durva földmunkák idején 

Szálló por (PM10) 
emisszó 

Vasút átépítése  

Felületi porterhelés (g/h) 26 

Munkagépek 
kipufogógázának 

porterhelése (g/h) 
57 

Összesen (g/h) 83 

Szálló por (PM10) 24 
órás egészségügyi 

határérték (50 µg/m3) 
teljesülésének távolsága 

(m) 

81 m 

 

Az építéshez kapcsolódó szállítási tevékenység levegőterhelése 

Légszennyező anyag nem csak a felületi porterhelés és a munkagépek, hanem a szállítójárművek 
forgalma miatt is kibocsátásra kerül. Itt is jellemzően nitrogén-dioxid, szén-monoxid, korom és 
porterhelés várható.  

A tervezési terület adottságaiból kifolyólag az építési szállítás jelentős része várhatóan vasúti úton 
fog történni. 

A közúti szállítás várhatóan a Könyves Kálmán körúton történik majd. Korábbi tapasztalataink 
szerint a kivitelezés ütemezésétől függően a tervezési területre mintegy 2-3 tgk/óra szállítás fog 
történni. 

A fent említett út burkolattal ellátottak, valamint jelenlegi forgalmában a szállítás forgalma 20 %-
ot meghaladó forgalomváltozást nem okoz, így nem képezik a közvetett hatásterület részét.  

A szállításra általánosan különböző típusú pl. SCANIA, MAN tehergépjárműveket használnak, 
melyek kapacitása 8 – 18 (m3) között változik. 

A porszennyezés csökkentése céljából az anyagszállító teherautókat le kell fedni, a szállításra 
használt útvonalakat és a deponált földanyagot újrafelhasználásig kiporzás elleni védelem 
érdekében rendszeres időközökben locsolni kell. 

Az építés légszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag rövid ideig terhel. 

Az építés alatt bizonyos mértékig elkerülhetetlen a szállító járművek környezetterhelése, nagyságát 
a fenti szabványok betartásával és gondos kivitelezéssel megfelelően csökkenteni lehet, és 
várhatóan a lakott területeken nem okoz határérték feletti szennyezést.  

Az építési munkálatok alatt várható levegőterhelés összefoglalása 

Az építés légszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag rövid ideig terhel. Ez a 
többletterhelés elsősorban a durva földmunkákból, illetve a munkagépek kipufogó gázaiból 
származtatható. 
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Az ideiglenes szálló por (PM10) határérték-túllépés a javasolt védelmi intézkedések betartásával 
jelentős mértékben csökkenthető. 

Teljes építés alatti porszennyezés  

A szálló por (PM10) levegőterheltségi szint meghatározásához a következő forrásokat vettük 
figyelembe átlagos meteorológiai körülmények között: 

 Felületi légszennyezés – durva földmunka porszennyezése 
 Az építési területen a munkagépek kipufogógázából származó levegőterhelés 
 Szálló por (PM10) alap levegőterheltségi szint 

5.3.11. táblázat: Szálló por (PM10) levegőterheltségi szint a legközelebbi védendő épület 
távolságában  

Szálló por (PM10) 
levegőterheltségi szint  

Vasút átépítés: 
Budapest, Fék u. 

8/a. (hrsz.: 
38250/6).: 65 m 

Felületi porterhelés és 
munkagépek kipufogógáz 

porterhelése együtt (µg/m3) 
75 

Szálló por (PM10) alap 
levegőterheltségi szint 

(µg/m3) 
28,5 

Összesen (µg/m3) 103,5 

 

Fenti táblázat értékei alapján megállapítható, hogy átlagos meteorológiai körülmények között 
intézkedés nélkül a durva földmunkák idején a vasút átépítése esetében a szálló por (PM10) 
várhatóan meghaladhatja a 24 órás egészségügyi határértéket a legközelebbi védendő épület 
távolságában.  

Az 5.3.12. Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, építés idejére 
vonatkozó levegővédelmi előírások betartásával a kedvezőtlen hatások jelentős 
mértékben csökkenthetők.  

5.3.8. Üzemelés (üzemeltetés) alatti légszennyezés 

Referencia – távlat nélküle – állapot  

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a referencia állapot megegyezik a jelenlegi állapottal. A 
vonatok közlekedésével keltett menetszél által generált minimális porterhelés – a jelenlegi 
állapottal megegyezően - a vasút üzemelési területén belül fog jelentkezik. 

Távlat – vele – állapot  

Az érintett vasúti szakasz továbbra is villamosított marad, számszerűsíthető dízelvontatás továbbra 
sem várható.  

A vonatok elhaladása következtében – amennyiben poros az ágyazat – kismértékben juthat por a 
levegőbe. Ez a hatás azonban már jelenleg is fennáll és várhatóan továbbra sem lesz érzékelhető 
mértékű.  

A kapcsolódó felsővezetéknek normál üzemmenet mellett nincs légszennyező hatása. A vezeték a 
légteret nem szennyezi, a legtisztább energiaszállító létesítmény és leginkább környezetbarát. A 
karbantartásra érkező járművektől elhanyagolható mértékű légszennyezés várható. 
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5.3.9. Létesítmény felhagyásának hatásai 

A felhagyás keretein belül a bontási munkálatok során az építés alatti levegőterheléshez hasonló 
mértékű levegőterheltségi szint várható. Ennek kedvezőtlen hatása csak átmenetileg lesz 
érzékelhető és az építés idejére vonatkozó intézkedések betartásával a kedvezőtlen hatások 
jelentős mértékben csökkenthetők. Ez a többletterhelés elsősorban a munkagépek kipufogó 
gázaiból és a durva földmunkákból (pl. rekultivációhoz szükségessé váló tereprendezés) 
származtatható.  

A felhagyás levegőre gyakorolt hatása átmeneti, az egészséget károsító hatás megjelenésének kicsi 
a kockázata. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a felhagyásból jelentős kedvezőtlen hatás nem 
várható. 

5.3.10. Rendkívüli események 

Haváriás szennyezés elsősorban az üzemeltetés során jelentkezhet könnyen illó folyékony, valamint 
gáznemű anyagok szállítása esetén véletlen meghibásodás következtében. Teljesen az építés alatt 
sem zárható ki előfordulásuk.  

A következmények szempontjából a lakott terület közelében bekövetkezett havária hatása lehet 
jelentős. Ilyenkor legrosszabb esetben a munkagépek, szállítójárművek kiégésével lehet számolni, 
mely során különböző légszennyező anyagok kerülhetnek a levegőbe, úgymint por, korom, 
nitrogén-oxidok, kén-dioxid és a füstben lévő egyéb rákkeltő anyagok.  

Levegővédelmi szempontból a legfontosabb terjedést, szennyezettség kialakulást befolyásoló 
tényezők: 

 időjárás/évszakok,
 szél, 
 hőmérséklet, 
 légnyomás, 

 pára, 
 hőmérsékleti inverziótávolság.

 domborzati viszonyok, 
A veszélyes áru közúti szállítására vonatkozó szabályok (ADR) betartása, az azonnali 
balesetelhárítási terv szerinti kárelhárítás megkezdése csökkenti a káresemény által okozott 
terhelést. Nagyobb havária eseménynél az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint 
illetékes szerv szakmai irányításával történik a kárelhárítás, az illetékes Környezetvédelmi Hatóság 
bevonása mellett. 

Összességében megállapítható, hogy mind az építés mind az üzemelés alatti időszakban havária 
esemény bekövetkezésének valószínűsége igen csekély. 

5.3.11. Javasolt védelmi intézkedések 

 Az építési munkálatok során a kiporzás mértéke a nedvességtartalom növelésével, 
azaz folyamatos permetező locsolással jelentősen csökkenthető.  

 A szállító gépkocsipark műszaki állapotának megfelelőnek kell lennie, úgy motorikusan, mint 
felépítményileg (porzás mentesség). Ennek rendszeres ellenőrzése szükséges. 

 Általánosságban javasolt korszerű, környezetbarát gépek, technológiai berendezések 
alkalmazása.  

 A közutak rendszeres tisztántartásával a közutak diffúz porkibocsátását a minimálisra 
szükséges csökkenteni. 

 A mozgatott földtömegek szükség szerinti nedvesítése. 
 A szállítások ütemes és csúcsidőn kívüli szervezése javasolt. 
 Száraz időben a szállítási útvonalak locsolással történő portalanítása és tisztítása. 
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5.3.12. Javasolt monitoring vizsgálatok 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból monitoring vizsgálatot nem tartunk indokoltnak elvégezni. 

5.4. ÉLŐVILÁG: EMBER ÉS TÁRSADALOM 

A térség társadalmi-gazdasági jellemzői 

„Ferencváros állomás végponti váltókörzetében egyvágányú különszintű vasúti kapcsolat 
létesítése” című beruházás területileg Budapest főváros IX. kerületét érinti. Az érintett terület 
országos kitekintésű néhány összehasonlító adatát a következő, 2020 I-III. negyedévre vonatkozó 
KSH adatsorok felhasználásával készített ábrák érzékeltetik 
(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/203/index.html): 

 

 

 

5.4.1. ábra: A térség helye az országban (Budapest) 

2020 I–III. negyedévében Budapesten – az országos folyamatokkal ellentétesen – kevesebben 
születtek és többen haltak meg, mint az előző év azonos időszakában. A természetes fogyás a 
főváros népességét 4937 fővel csökkentette. 

2020 I–III. negyedévében a gazdasági-társadalmi folyamatokat meghatározták a koronavírus 
okozta járvánnyal kapcsolatos intézkedések. Ezek hatása egyes ágazatokban (például a 
turizmusban) a járvány első, márciustól júniusig tartó hulláma után is jelentős maradt, és a 
gazdasági szereplők fogyasztási, beruházási döntéseit továbbra is befolyásolta. 
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5.4.2. ábra: Munkanélküliségi ráta 2020. III. negyedév 

A 2020. III. negyedévben a foglalkoztatottak száma kis mértékben, a munkanélkülieké jelentősen 
emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Bár a foglalkoztatás országosan csökkent, a 
foglalkoztatási arány a fővárosban volt a legmagasabb (65,5%), a munkanélküliségi ráta (3,2%) 
pedig alacsonyabb volt az országosnál. 

 

5.4.3. ábra: Havi nettó átlagkereset, 2020 I-III. félév 

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 9,4%-kal emelkedett a 2019. 
I–III. negyedévihez képest. Összege (491 ezer forint) az országon belül itt volt a legmagasabb. 
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5.4.4. ábra: Ezer lakosra jutó regésztrált vállalkozások száma, 2020 szeptember 30. 

A vállalkozássűrűség Budapesten a legmagasabb az országban, ezer flakosra 237 db regisztrált 
vállalkozás jutott. 

 

5.4.5. ábra: Egy lakosra jutó ipari termelés 2020. I-III. félév 

A 4 főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozások budapesti telephelyeinek 2020 I‒III. negyedéves 
termelési volumene 3 évig tartó bővülést követően 12%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. 
Országosan 9,0%-kal csökkent a teljesítmény. A kibocsátási érték 2490 milliárd forintot tett ki. 

A 49 főnél többet foglalkoztató, fővárosi székhelyű ipari vállalkozások 2020. I‒III. negyedévi 
termelési értéke (folyó áron 3442 milliárd forint) összehasonlító áron 4,2%-kal elmaradt az egy 
évvel korábbitól.  
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A villamos berendezés gyártása és az élelmiszeripar jelentősebben hozzájárult ugyan a kibocsátás 
növekedéséhez, ennek hatását azonban a fővárosi ipari termelés több mint négytizedét adó 
vegyipar ellensúlyozta.  

 

5.4.6. ábra: Beruházások értéke és változása nemzetgazdasági áganként 2020. I-III. 
negyedév (Budapest) 

A budapesti székhelyű gazdasági szervezetek 2020. I–III. negyedévben 2413 milliárd forint 
értékű új beruházást valósítottak meg, összehasonlító áron 7,9%-kal kevesebbet az egy évvel 
korábbinál. Országosan 6,5%-kal csökkent a beruházások volumene. A fejlesztések 56%-át a 
legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások realizálták. A koronavírus okozta járvány által 
előidézett kedvezőtlen gazdasági környezet hatására a III. negyedévi teljesítmény volumene 
35%-kal alulmúlta az előző év azonos időszakit.  

A beruházások kevésbé voltak koncentráltak. A fejlesztési források 33%-át a szállítás és 
raktározásban, 12%-át a feldolgozóiparban, 10–10%-át az ingatlanügyletek és a közigazgatás 
területén használták fel.  

Budapesten a koronavírus okozta járvány első, tavaszi hulláma idején sok kereskedelmi szálláshely 
zárva tartott a korlátozó intézkedések hatására, és vendégforgalmukat nyáron is visszafogta az 
emberek csökkenő utazási hajlandósága, szeptembertől pedig a fertőzés ismét fokozódó terjedése 
és a külföldiek beutazására vonatkozó szigorítás. Ennek következtében 2020 I–III. negyedévében 
a szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken a 
vendégek (912 ezer) és az általuk eltöltött vendégéjszakák (2 millió 155 ezer) száma egyaránt 
73%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A főváros és a megyék körében itt 
regisztrálták a legjelentősebb visszaesést. 

Az elmúlt évek I–III. negyedéveit tekintve Budapesten a személysérüléssel járó közúti közlekedési 
balesetek száma hullámzóan alakult. 2020. I–III. negyedévben 2273 baleset történt, az országos 
balesetek 22%-a. Számuk az országosnál (15%) nagyobb mértékben, 20%-kal csökkent 2019 I–
III. negyedévéhez képest. A balesetek túlnyomó része, 90%-a a járművezetők hibájából 
következett be, jellemzően az elsőbbség meg nem adása (az összes baleset 26%-a) és a sebesség 
nem megfelelő megválasztása (24%) miatt. 
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Általánosságban elmondható, hogy a tervezett fejlesztés a fővárost, mint az ország egyik 
legfejlettebb térségét érinti, de a vasúti közlekedés jelleget miatt közvetett hatása lehet fővárost 
érintő több vasúti vonalra. A tervezett fejlesztés üzemelésének legnagyobb előnye, hogy megldást 
jelent egy kapacitás problémára, a jelenlegi szűk keresztmetszet feloldásával úgy, hogy a 
körvasúton közlekedő személyszállító vonatok útvonala átemelésre kerül Ferencváros állomás 
végponti kitérőkörzete fölött, így egyes szintbeni vágánykeresztezések kiválthatók, mely 
kedvezően befolyásolhatja a személyforgalmat. 

A tervezési terület által érintett települések közigazgatási szempontból az alábbi egységekbe 
tartoznak: 

5.4.1. táblázat: Az érintett települések közigazgatási besorolása 

Régió Közép-Magyarárszág 

Település Budapest 

Kerület IX. kerület 
 

5.4.1. Társadalmi, gazdasági hatások 

Jelenleg több olyan vasúti fejlesztés van folyamatban illetve tervezett, amely a Ferencváros állomás 
forgalmát akár személy, akár teherforgalom tekintetében növelni fogja. A menetrendek biztosabb 
betartását és a szállítmányok pontosabb tervezhetőségét segíti jelen kapacitás növelő projekt, mely 
a  körvasúton közlekedő személyszállító vonatok útvonalát hivatott átemelni Ferencváros állomás 
végponti kitérőkörzete fölött. Ezáltal egyes szintbeni vágánykeresztezések kiválthatóak lesznek és 
csökkenhet a keresztezéseik miatt szükséges megállások/felreállások száma ill. ideje. 

Általánosan elmondható, hogy ahogy az új utak, úgy az új vasutak esetében is az a tapasztalat, 
hogy a megépítés után már néhány hónappal kialakul az optimális használatuk. A megépítés után 
az új utak ill vasutak környezetében lévő lakó- és kereskedelmi-gazdasági területek is kihasználják 
az új közlekedési rendszer előnyeit és a gazdaság, kereskedelem fejlődése is megindul. Jelen 
fejlesztés esetén ez a fajta lakossági és gazdasági kihasználtság nem csak a fejlesztés szűk 
környezetben várható, hanem a csomópont jellege miatt hazai szinten. 

Általánosságban feltételezhető, hogy a vasúti fejlesztés valamennyi viszonylatban serkentőleg hat 
további fejlesztésekre és jobb tervezhetőség miatt kedvező hatással lehet a személyszállítás 
kihasználtságára is. 

Hatásviselők a fejleszteni tervezett vasút környezetében lakók, a gazdasági társaságok és a 
szolgáltatás jövőbeli használói. 

A tervezett fejlesztés egészségügyi hatásaival – mint kiemelt társadalmi hatás – az 5.4.2. 
alfejezetben foglalkozunk.  

Építés hatása 

A vasúti fejlesztés egy ideiglenes, átmeneti ideig tartó tevékenység, ahol az építés hatásai: 

 a lehatárolható közvetlen munkaterületen, valamint környezetében, illetve a szállítások által 
a vizsgált terület megközelítő úthálózatán jelentkeznek. 

Ezen hatások – társadalmi és gazdasági értelemben – többnyire időlegesek (tekintve, hogy az egyes 
területeken csak átmenetileg vannak jelen a kivitelező cégek), és a vasút üzemelése által okozott 
hatásokhoz képest kisebb mértékűek. 

Gazdasági-, társadalmi hatásokat, az építési munkákhoz kapcsolódóan főleg, az esetleges 
vágányzár, a kialakuló késések, járatkimaradások jelentik, melyek kellemetlenaséget jelenthetnek 
a hatásviselőknek, de ezek a hatások csak időszakosan jelentkeznek. 
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Üzemelés hatása 

Általánosságban elmondható, hogy a tervezett fejlesztés üzemelésének legnagyobb előnye, hogy 
vasúti szállítást, még kedvezőbbé teszi, így a közúti szállítás versenyképes alternatívájává válhat. 
Ezen felül a vasúti személyközlekedésnek is kedvez a menetidő és a késések 
rövidülésével/megszűnésével az érintett szakaszon. Mindezen kedvező hatáskhoz nem csak jelen 
fejlesztés, hanem az 1.2.1 fejezetben bemutatott kapcsolódó projektek kedvező hatásaiként 
alakulnak ki. 

Közvetlen hatások 

A fejlesztés környezetében lévő térségekre gyakorolt közvetlen társadalmi-gazdasági hatások az 
alábbi tényezőkben jelentkezhetnek: 

 az állomást érintő vasúti közlekedés kiszámíthatóbbá válik: 
• rövidebb kiszámíthatóbb utazási idő, 
• pontosabb, gyorsabb szállítás. 

Közvetett hatások 

A közvetett társadalmi hatások terén a szakértők a külföldi és hazai tapasztalatok alapján a 
következőkben felsorolt hatásokat tartják fontosnak. Ezek a hatások olyan értelemben 
másodlagosak, hogy az előbbiekben felsorolt közvetlen hatásoknak és az ezekre adott társadalmi 
válaszoknak részben eredői, részben egymással is összefüggnek: 

 a vasúti közlekedés kiszámíthatóbbá válásával javul a vasúti közlekedés általános 
megítélése, ezáltal nő a kihasználtsága, 

 a teherforgalom jelentős élénkülése várható. 

A fejlesztendő vasútvonal az egész térség vasúti kapcsolatára kedvezően hat és javítja a főváros 
és több fő vonal összeköttetését. 

5.4.2. Egészségügyi hatások 

A vasúti fejlesztés megvalósítása esetén az emberre ható két legjelentősebb hatás a zajterhelés 
és levegőterhelés. A változásához köthetően a területen élő lakosság egészségügyi helyzetében 
nem számolunk negatív hatással, a megfogalmazott javaslatok, intézkedések betartása esetén. 

Várható változások a vasúti átemelés megépülése esetén 

Az 5.3.7 illetve 5.3.8 fejezetek részletesen, számszerűsítve kifejtik a levegőterhelést az építés és 
üzemelés fázisait tekintve.  

Az építés légszennyezése minden esetben ideiglenes és egy-egy szakaszt viszonylag rövid ideig 
terhel. Ez a többletterhelés elsősorban a szállítási forgalomból, a munkagépek kipufogó gázaiból, 
valamint a durva földmunkákból származtatható. 

A munkagépek valamint a szállítójárművek porterhelése a földmunkákhoz képest elhanyagolható, 
az építés alatti teljes többlet porterhelésnek kevesebb, mint 10%-át adja. Az ideiglenes határérték-
túllépés a szállítási utak mentén felvert por miatt alakulhat ki, ami a javasolt védelmi intézkedések 
betartásával jelentős mértékben csökkenthető. 

A kivitelezés és üzemelés során javasolt védelmi intézkedéseket be kell tartani, az elérhető legjobb 
technikát kell alkalmazni (BAT). A munkagépeknek és a szállítójárműveknek meg kell felelniük a 
hatályos jogszabályokban előírt levegővédelmi követelményeknek.  

Az 5.8.5. illetve 5.8.6. fejezetek részletesen, számszerűsítve kifejtik a zajterhelést az építés és 
üzemelés fázisait tekintve. A vizsgálat során figyelembe lett véve a Kelenföld állomás (kiz.) – 
Ferencváros állomás (kiz.) kapcsolódó vasúti vágánybővítés során tervezett zajárnyékoló fal. 
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A közvetlen hatásterület környezetében a jelenlegi állapothoz képest a vasúti fejlesztés 
megvalósulása esetén nem fog növekedni a vasúti zajterhelés mértéke, sőt a távlati időtávban a 
korszerűbb teherszerelvények zaja miatt csökkenni fog. A tervezett „bújtatási műtárgyon” csak 
személyvonat közlekedés lesz, amelyek zaja a vasútállomás teljes forgalmával együtt nem okoz 
kimutatható többlet zajterhelést.  

Összefoglalva megállapítható, hogy a beruházás közvetlen és közvetett hatásterületén a 
jelenleginél nagyobb mértékű zajterhelés nem várható, tervezett műtárgy megépülésével a távlati 
állapotban a zajterhelés megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak. 

5.5. ÉLŐVILÁG-VÉDELEM 

5.5.1. Hatásterület 

Közvetlen hatásterületnek a fejlesztés által ténylegesen igénybe vett, az építési munkálatokkal 
érintett területet tekintjük, tehát a vasúti pálya, a párhuzamos út, valamint az új felsővezeték 
oszlopok területfoglalását értjük, valamint a kapocslódó műtárgyakét. 

A közvetett hatásterület lehatárolása a különböző élőhelyek és fajok tekintetében eltérő nagyságú 
területeket jelenthet. A lokális, kis területen mozgó fajok esetében a közvetett hatásterület 
nagysága sokszor a közvetlen hatásterülettel azonos, míg a nagy területeken mozgó, vándorló 
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. 

Fent leírtak figyelembevételével a közvetett hatásterületet a közvetlen hatásterület, azaz a 
területfoglalás határvonalának szélétől 100 m-ben határoztuk meg az állandó vegetációval fedett 
élőhelyeken. Az állatfajok tekintetében a közvetett hatásterületet tágabban értelmezzük (ld. fent): 
pl. a madarak esetében a (növényzetborítástól függő távolságban) vizuálisan érzékelhető sávot 
tekinthetjük közvetett hatásterületnek. 

5.5.2. Jelenlegi állapot jellemzése 

Nagytáj:  Alföld      

Középtáj:  Dunamenti-síkság    

Kistáj:  Pesti hordalékkúp-síkság, Csepeli-sík 

A tervezett beruházás az Alföld nagytájon és a Duna-menti síkság középtájon belül a Pesti-
hordalékkúp-síkság valamint a Csepeli-sík kistájak találkozásánál található. 

A Pesti hordalékkúp-síkságé a nyílt homokpuszta-gyepek, homoki sztyepprétek, homoki tölgyesek 
és nyáras-borókások, míg a Csepeli-síkon a Duna-mentén az ártéri ligeterdő és mocsár, a mentett 
ártéren pedig a keményfaliget és láperdő a potenciális növénytakaró. Napjainkban ezekből már 
semmi nem található a tervezési területen, ugyanis Budapest belvárosa helyezkedik el a területen, 
ahol a művi, antropogén környezet következtében a beépített területek dominálnak, melyet 
helyenként degradált állapotú zöldfelületek szabdalnak fel. 

5.5.2.1. Növénytani adottságok 

A hatásterület növényzetét tekintve a Pannóniai flóratartomány (Pannonicum) Alföld 
(Eupannonicum) flóravidékének Duna-Tisza köze (Praematricum) flórajárásban található. A vizsgált 
térség mai képét alapvetően az emberi tényezők határozzák meg. 

A természetesség megállapításához az alábbi kritériumrendszer került felhasználásra. 
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5.5.1. táblázat: A természetességi értékszámok és rövid jellemzésük (Seregélyes, 1995) 

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. 

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. 

 

Megállapítható, hogy a teljes tervezési területen a megtalálható növényzet természetessége 1-es. 
Többnyire a vasúti vágányok mentén spontán kialakult, vagy a töltésrézsűkben megjelenő 
tájidegen, invazív növények alkotják a tervezési terület vegetációját. Jellemzően jelentősen 
degradált, ruderális növényzet vegetál: bálványfa (Ailanthus altissima), akác (Robinia 
pseudoacacia) illetve nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) található többnyire a töltésrézsűkben, a 
gyepszintet pedig csenkesz fajok és különböző gyomnövények alkotják. A Budapest Parktól északra 
található út mentén fiatal ostorfasor található (Celtis occidentalis), de ezek sem képviselnek 
dendrológiai értéket. 

Élővilág-védelmi szempontból a vizsgált területre kedvezőtlen ökológiai adottságok jellemzők, 
ennek elsődleges oka a belterületi elhelyezkedésből adódó folyamatos környezeti terhelés 
(levegőszennyezés, zaj, zavarás stb.). A tervezési területen védett növény nem fordul elő. 

5.5.2.2. Állattani adottságok 

A tervezési terület állatföldrajzilag a Közép-dunai faunakerületben az Alföld (Pannonicum) 
faunakörzetbe tartozik. 

A térség faunáját alapvetően a települési-infrastrukturális környezet dominanciája határozza meg, 
a terület állatvilágában közvetlenül vagy aktuálisan veszélyeztetett faj nem szerepel. A 
természetvédelmi szempontból értékesebb állatfajok (madarak) inkább csak átmeneti jelleggel – 
pl. táplálkozási céllal – tartózkodnak a területen, legfőképpen a közeli Népligetnek köszönhetően, 
ugyanis a 129 hektáros közpark a madarak számára ideálisabb ökológiai körülményeket nyújt a 
nagyvárosi környezetben. A tervezett beruházás építési és üzemelési stádiumában kizárólag a tág 
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ökológiai tűrőképességű, zavarástűrő fajok megjelenésére lehet számítani, melyeket nem zavar az 
ember közelsége. 

5.5.2.3. Védett természeti területek 

A tervezett fejlesztés Natura 2000 területet, ramsari területet, országos jelentőségű, egyedi 
jogszabállyal védett természeti területet, ex lege védett területet, valamint helyi jelentőségű védett 
természeti területet nem érint. A tervezési területhez legközelebb nyugati irányban, kb. 450 m-re 
a HUDI20034 Duna és ártere Natura 2000 terület helyezkedik el, mely egyben az országos ökológiai 
hálózat ökológiai folyosója is. 

 

5.5.1. ábra: A tervezési terület és a környező védett természeti területek 

5.5.3. A létesítés hatásai 

A kivitelezési időszak negatív hatásait a beruházás területfoglalása, a fakivágás, cserjeirtás és a 
földmunkák nagyságrendje jelenti.  

A beruházás által véglegesen elfoglalt terület jellemzően a MÁV üzemi területét érinti. Ezenfelül a 
bontás és építés alatt szükségessé váló egyéb munkaterületek (pl. anyagrakodás, deponálás, 
szerelési terek) átmenetileg roncsolt felszín kialakulásával járnak, melyek károsak az ottani 
élővilágra. 

A kivitelezési időszakban a fokozott emberi jelenlét, a munkagépek által okozott zaj- és porterhelés 
okozhat zavarást a vegetáció és fauna tekintetében. Ezek ideiglenesen az élővilágra is hatnak, így 
számolni kell az építés ideje alatt azzal, hogy a térségből egyes érzékenyebb fajok elvándorolnak, 
illetve viselkedésük megváltozik. Jelentős lehet még az építkezéssel járó rendszertelen emberi 
mozgás zavaró hatása, mely a madarak esetében gyakran jelentősebb, mint a permanens hatások 
(pl. állandó forgalom). A zavarás elsősorban a szegélyekben, bokros területeken élő madaraknál 
lehet reális veszély a költés, illetve fokozottan a párbaállás idejében.  A közeli Népliget területén a 
nagy kiterjedésű biológiailag aktív felületek miatt jelentősebb madárpopuláció fordul elő, így itt a 
kivitelezés zavaró hatásai jobban éreztethetik hatásukat. 

Az állatfajok tekintetében a várható kedvezőtlen hatások közül nem valószínű a fajok 
megsemmisülése és az elválasztó hatás, a fragmentáció bekövetkezte (ill. további növekedése) 
sem. 
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Az élőhelyek szempontjából az egyik legfontosabb hatótényező a területfoglalás miatti 
igénybevétel, ami tartós változást, élőhelyek megszűnését eredményezi a tervezési területen. A 
zöldfelületek csökkenésével a biológiailag aktív felületek csökkennek. A beruházás miatt a területet 
jelenleg borító cserjés-fás állomány irtása szükséges kb. 7000-8000 m2-en, illetve fakivágások is 
szükségesek. Ugyanakkor kijelenthető, hogy többnyire idegenhonos vagy kevésbé értékes fafajok 
kivágása válik csak szükségessé.  

A talajfelszín roncsolódásakor számolni kell gyomok és tájidegen agresszív fajok új helyeken 
történő megjelenésével, illetve terjedésével. A szabad talajfelszínekre visszatelepülő növényfajok 
közül az invazív fajok megtelepedésének valószínűsége is fennáll.  

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. 

 selyemkóró (Asclepias syriaca) – Főleg laza homokos talajú területeken érzi jól magát, ahol 
főleg a széllel jól terjedő magjaival szaporodik. Klonális növekedésű, így rizómáival fertőzött 
humuszos földdel is terjeszthető. Nagyméretű termésében sok, repítő szőrökkel rendelkező 
magot érlel, amelyek a széllel terjedve bolygatott talajfelszíneken meg tudnak telepedni. 
Képes a természetes vegetációt átalakítani.  

 kanadai aranyvessző (Solidago canadensis) – A földmozgatások során rizómáival fertőzött 
humuszos réteg terítése révén, valamint magokkal jelenhet meg szinte minden 
termőhelyen. Képes a természetes vegetációt átalakítani. 

 gyalogakác (Amorpha fruticosa) – A földmozgatások során a gyökérdarabokkal fertőzött 
termőréteg csak átdarálás után használható fel újra. A magról kelt csemeték mechanikus 
irtását el kell végezni. 

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 artemisiifolia) megtelepedésének és szaporodásának 
is. Az özönnövények megjelenése csak akkor tekinthető átmeneti hatásnak, ha az irtásukról 
gondoskodnak, a terjedésüket megakadályozzák. 

A munkálatokhoz kötődő havária esetek során feltételesen szennyező anyagok kerülhetnek a 
talajba, vízállásokba. Ez kiküszöbölhető előrelátó munkavégzéssel. 

5.5.4. A létesítmény üzemelésének és üzemeltetésének hatásai 

Az üzemelés hatásai az építéshez képest elhanyagolhatók. 

Az élővilágra kifejtett hatás az érintett terület eddig is használt mivoltából adódóan nem lesz 
számottevően nagyobb az eddigiekhez képest.  

A pályafenntartás során felhasznált kemikáliák és az üzemelés során keletkező fémpor ugyancsak 
kismértékű szennyező hatást fejt ki a vonal közvetlen környezetében. A karbantartási munkák 
során a sínek csiszolásakor fémpor kerül a talajra, a sínek csiszolása azonban ritkán történik, illetve 
az ebből származó fémpor mennyisége minimális, ezért ennek hatása elhanyagolhatónak számít.  

Az üzemelés zaj-, rezgés, és fényszennyezése, mint permanens zavarás a fajok (elsősorban a 
madarak) részére megszokott jelenség nagyvárosi környezetben. Ha ennek mértéke változik, akkor 
ahhoz a fajok maximum 1-2 szezonon (év) belül alkalmazkodni tudnak a jelenlegi állapotokhoz 
hasonlóan. Azok a fajok, melyek a vasúti közlekedés zavaró hatása miatt eddig nem telepedtek 
meg, azok a jövőben sem fognak megjelenni, amelyek azonban tudtak alkalmazkodni ehhez a 
zavaráshoz, azok a fejlesztést követően is jelen fognak lenni.  
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A felsővezetékek potenciális veszélyforrást jelentenek a környező területeken fészkelő, táplálkozó, 
vonuló madárfajokra. A felsővezetékek elhullást okozhatnak áramütés, illetve a vezetéknek repülés 
által, főleg rossz látási viszonyok között.  

5.5.5. Létesítmény felhagyásának hatásai 

A létesítmény felhagyása nem valószínű. A felhagyás során az építés alatti környezeti hatásokkal 
lehet számolni. Az esetleges felhagyás után rekultiválni kell a területet.  

5.5.6. Haváriaesetek vizsgálata 

A havária események az élővilágra általában lokális veszélyt jelentenek. Az egyes havária 
események bekövetkezésekor a legfontosabb teendő a szennyezés minél gyorsabb megszüntetése, 
illetve a szennyezés terjedésének minél gyorsabb megakadályozása a műszaki kármentesítés 
módszereivel. 

5.5.7. Javasolt védelmi intézkedések, monitoring 

A közvetlen hatásterületen költő madarak védelme érdekében fát, cserjét kivágni csak költési 
időszakon kívül szabad (október 1. és március 1. közötti időszakban). 

A szükséges fakivágás csak a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. 
rendelettel összhangban végezhető. 

Az üzemelési időszakban a talajfelszín bolygatásával érintett területek rendszeres (évente minimum 
kétszeri) kaszálása szükséges az inváziós fajok megtelepedésének, illetve terjedésének 
megakadályozása érdekében.  

Az özönnövények terjedése ellen a következők szerint szükséges védekezni: a fehér akác (Robinia 
pseudoacacia) terjedését vegyszeres gyomirtással szükséges megakadályozni, a keskenylevelű 
ezüstfa (Elaeagnus angustifolius), bálványfa (Ailanthus altissima), gyalogakác (Amorpha fruticosa) 
által benőtt területek termőrétegét csak a gyökérdarabok megsemmisítése (átdarálás) után lehet 
felhasználni. A magról kelt csemeték irtását vegyszeresen és mechanikus úton el kell végezni. A 
magas aranyvessző (Solidago gigantea) gyökérdarabokkal fertőzött termőrétege csak átdarálás 
után használható fel újra. A selyemkóró (Asclepias syriaca) terjedése virágzást megelőző állapotban 
vegyszeres gyomirtással korlátozható, a parlagfű (Ambrosia artemiisifolia) és betyárkóró (Erigeron 
canadensis) kaszálással és gyepesítéssel szorítható vissza. 

A kivitelezés során hátramaradó rombolt felszíneket minél hamarabb rehabilitálni kell 
tereprendezéssel, termőréteg elhelyezésével és növénytelepítéssel.  

Biztosítani kell, hogy a területen folytatandó földmunkák során az árkokba, gödrökbe eső kisállatok 
rendszeresen és szakszerűen összegyűjtésre és elszállításra kerüljenek megfelelő, zavartalan 
élőhelyre. 

Törekedni kell arra, hogy az anyagmozgatás, kivitelezés során a tehergépkocsikból, 
munkagépekből, valamint más munkálatok folyamán olaj vagy olajszármazékkal szennyezett víz, 
illetve egyéb, az élő szervezetekre káros vegyi anyag a környezetbe ne juthasson. A munkagépek 
rendszeres és szakszerű karbantartása szükséges az esetleges szennyezések megelőzése 
érdekében. 

Mivel védett területeket egyáltalán nem, védett fajok jelentősebb egyedszámát vagy védendő 
társulásokat, élőhelyeket sem érint a beruházás, természetvédelmi célú monitoringra nincs 
szükség. 
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5.6. TÁJVÉDELEM 

5.6.1. Hatásterület 

Közvetlen hatásterület 

Tájvédelmi szempontból a közvetlen hatásterület megegyezik a tervezett beruházás által közvetlen 
igénybevétellel érintett területtel, továbbá azon tájrészletekkel, melyekről nyíló látvány, tájkép 
előterében szemmel jól érzékelhető minőségi változás várható a domborzati adottságok valamint 
a meglévő épületállomány figyelembe vételével (pl. a látvány eltakarása vagy feltárása) (lásd: 
átnézeti helyszínrajz).  

Közvetett hatásterület 

Tájvédelmi szempontból közvetett hatásterületnek tekinthető mindaz a terület, ahonnan a tervezett 
beruházás kapcsolódó létesítményeivel együtt még látható lesz. A láthatóság érvényesülése a 
tengerszint feletti magasságtól, a lejtők hajlásától, hosszától, a hegy-völgy formációk jellegétől, ill. 
a vágányok vízszintes és függőleges nyomvonalvezetésétől függ. A láthatóságot, az át-, a ki- és a 
rálátást a geomorfológiai adottságok mellett a felszínborítottság, a területhasználati mód és a 
beépítettség mértéke határozza meg. 

5.6.2. Tájvizsgálat, jelenlegi állapot 

Táji adottságok 

A tervezett beruházás az Alföld nagytájon és a Duna-menti síkság középtájon belül a Pesti-
hordalékkúp-síkság valamint a Csepeli-sík kistájak találkozásánál található. A vizsgált terület 
Budapest belvárosában a IX. kerületben, művi környezetben fekszik. 

A Pesti-hordalékkúp-síkság kistáj domborzatára jellemző, hogy K felé lépcsőzetesen emelkedik a 
magasabb teraszok irányába. A keresztirányban völgyközi hátakká formált magasabb teraszok 
eróziós és deráziós völgyekkel rendkívül gazdagon szabdaltak. Éghajlata mérsékleten meleg, 
száraz. A vizsgált terület térségében a hőmérséklet évi átlaga 10,2-10,6 °C fok körüli, míg az éves 
csapadékmennyiség 520-550 mm. (Dövényi Zoltán: Magyarország kistájainak katasztere, második 
átdolgozott és bővített kiadás, Budapest, 2010) 

A Csepeli-sík kistáj jórészt ártéri szintű, hordalékkúp-síkság. A teraszokkal tagolt hordalékkúp 
felszíne enyhén D felé, ill. a Duna felé lejt. A terület Ny-i része döntően folyóvízi eróziós és 
akkumulációs hatásokra alakult ki. A felszínt az elhagyott meanderek sűrű hálózata borítja, 
amelyeket gyakran parti dűnék foltszerű halmaza kísér. Az alacsony ártéren több rossz lefolyású, 
elgátolt mélyedés is található. A kistáj K-i peremén futóhomokos felszínek emelkednek ki az 
ártérből. Éghajlata mérsékleten meleg, száraz. A hőmérséklet évi átlaga 10,3-10,5 °C fok körüli, 
míg az éves csapadékmennyiség a vizsgált térség közelében 510-530 mm. (Dövényi Zoltán: 
Magyarország kistájainak katasztere, második átdolgozott és bővített kiadás, Budapest, 2010) 

A Vác-Pesti-Duna-völgy kistáj túlnyomóan 98 m tszf-i magasságú ártéri síkság. Orográfiai 
domborzattípusát tekintve enyhén hullámos síkság. Felszíni formáinak döntő többsége a folyóvizek 
eróziós és akkumulációs tevékenységéhez kapcsolódik. A Duna jobb partján árkos törésvonalakkal 
előrejelzett völgyek sűrű hálózata rajzolódik ki. Éghajlata meleg, száraz a déli területeken. A 
vizsgált terület térségében a kistáj hőmérsékletének évi átlaga 10,6-11,2 °C fok körüli, míg az éves 
csapadékmennyiség a vizsgált térség közelében 550-600 mm. (Dövényi Zoltán: Magyarország 
kistájainak katasztere, második átdolgozott és bővített kiadás, Budapest, 2010) 
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Tájkarakter, tájszerkezet alakulása 

Az első katonai felmérés (1782–1785) térképe alapján megállapítható, hogy a vizsgált terület a 18. 
század második felében még beépítetlen terület volt. Jól látszik a Pesti-hordalékkúp-síkság kiterjedt 
sík területei, melyet egyedül egy észak-dél irányú út szabdal fel a Duna mellett. 

 

5.6.1. ábra: Az első katonai felmérés kivágata a tervezési terület térségéből  
(Forrás: https://mapire.eu/hu/) 

A második katonai felmérésen (1819–1869) látható, hogy a tájhasználat jelentősen megváltozott. 
A vizsgált terület térségét is elérte Budapest terjeszkedése, és a teljes terület beépítésre került és 
megjelent a vasúti pálya is. A terület tájképét teljes egészében az antropogén hatások, a városi 
tájhasználat határozza meg.  

 

5.6.2. ábra: A második katonai felmérés kivágata a tervezési terület térségéből  
(Forrás: https://mapire.eu/hu/) 
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Napjainkban is a városi táj jellemzi a területet, ugyanis Budapest belvárosában helyezkedik el a 
beruházás, művi környezetben. Ipari és közlekedési felszínborítás a jellemző, de a közelben 
helyezkedik el a Népliget, mely a főváros egyik legnagyobb városi parkja.   

Az 5.6.5-ös ábrán is látható, hogy a vizsgált terület Budapest belvárosában fekszik, a IX. kerület 
közepén, ahol jellemzően a városi táj a meghatározó, erősek az antropogén hatások. A tervezett 
fejlesztés többnyire már meglévő vasúti közlekedési területen valósul meg, ahol a művi elemek 
dominálnak kisebb cserjés-fás csoportokkal tarkítva, melyek a vasúti területek szélén, jellemzően 
a töltésrézsűben találhatóak. Jellemzően ezek a ruderális vegetációk tájidegen, invazív fajokból 
állnak (Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima), ugyanakkor a vizsgált terület zöldfelületi 
borítottsága szempontjából meghatározó elemek. A környező területeken a települési, az ipari és 
a közlekedési tájhasznosítás miatt az eredeti növényzet már teljesen eltűnt. Budapest egyik 
legnagyobb közparkja, a Népliget a tervezési terület közvetlen közelében található, mely jelentős 
közhasznú, rekreációs funkcióval bír. 

Budapest Főváros Településszerkezeti Terve (1651/2017. (XII.6.) Főv. Kgy. határozattal elfogadva) 
alapján a tervezett fejlesztések Kötöttpályás közlekedési terület övezetben valamint Közlekedéshez 
kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló területen valósulnak meg. A terv alapján a fejlesztés 
Kibocsátás-csökkentési zónában valósul meg: „A kibocsátás-csökkentési zóna levegőtisztaság- és 
zajvédelmi szempontból fontos korlátozó elem. A zóna a környezeti szempontból leginkább terhelt 
belvárosi térséget fedi le, ahol különösen indokolt az (elsősorban közlekedési eredetű) levegő-, hő-
, zaj- és rezgésterhelések csökkentése. Lehetséges eszközei a forgalomszervezés, a térségi 
forgalomkorlátozás, a közlekedési infrastruktúra (utak, tömegközlekedés) fejlesztése, a 
konfliktuszónákban az egyes funkciók izolációja biológiailag aktív felületekkel, szükség szerint az 
„összeférhetetlen” funkciók kitelepítése. Lényeges feladat továbbá a zöldfelület növelése, a lokális 
klíma javítása.”  

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I.18.) 
rendelete alapján Budapest, IX. kerület „KVASSAY ÚT ÉS KÖRNYÉKE” (Kvassay út - H7 HÉV vonal 
- Könyves Kálmán körút - vasúti terület - Soroksári út által határolt terület) szabályozási terve a 
jelenlegi Budapest Park nyugati oldalán kötelezően kialakítandó zöldfelületet ír elő. 
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5.6.3. ábra: Kivágat Budapest, IX. kerület „KVASSAY ÚT ÉS KÖRNYÉKE” (Kvassay út - 
H7 HÉV vonal - Könyves Kálmán körút - vasúti terület - Soroksári út által határolt 

terület) szabályozási tervéből 

 

 

5.6.4. ábra: Felszínborítás a tervezett beruházás környezetében (Forrás: CORINE 
adatbázis 2018) 
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5.6.5. ábra: A tervezési terület környezete (Forrás: Google Earth) 

A NÉBIH erdőtérképe alapján a vizsgált beruházás nem érint üzemtervezett erdőterületeket. 

A tervezett fejlesztés Natura 2000 területet, ramsari területet, országos jelentőségű, egyedi 
jogszabállyal védett természeti területet, ex lege védett területet, valamint helyi jelentőségű védett 
természeti területet nem érint. A tervezési területhez legközelebb nyugati irányban, kb. 450 m-re 
a HUDI20034 Duna és ártere Natura 2000 terület helyezkedik el, mely egyben az országos ökológiai 
hálózat ökológiai folyosója is. 

Tájkép jellemzése 

A tájképet a főváros belterületi jellege határozza meg, a vizsgált szakaszon a különböző épületek 
és építmények vertikális tagoltsága meghatározó, és a művi elemek jelennek meg hangsúlyosan. 
A vasúti pálya többnyire töltésen halad, melyet több helyen fás sáv határol. A nyomvonalat kísérő 
növényzet miatt ezeken a szakaszokon a vasútvonalról többnyire zárt látvány jellemző, a környező 
tájrészlet nem látható be, csak rövid szakaszon nyílik nagyobb rálátás a környező területekre. A 
környező területekről a jelenlegi vasúti pálya többnyire markánsan jelenik meg a töltésnek 
köszönhetően. 

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet alapján a tervezési területet nem érinti az országos tájképvédelmi 
terület övezete, de közvetlen közelében helyezkedik el. 
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5.6.6. ábra: A tervezési terület és a tájképvédelmi terület övezetének érintettsége 

Táji értékek 

A tájkép értékes és kiemelkedő tájalkotó elemeinek, elemegyütteseinek tekinthetők a vonalas 
létesítmények menti fasorok. 

A tervezési területen egyedi tájértékek nem találhatók. 

5.6.3. Tájértékelés 

Tájvédelmi szempontból érzékeny területek 

Infrastrukturális beruházások esetében a tájvédelmi szempontból érzékeny területek közé 
sorolhatók az intenzív emberi jelenléttel érintett területek (éves viszonylatban), a jelentős 
forgalmat lebonyolító közlekedési hálózati elemek, a hagyományos tájhasználat területei, valamint 
a meglévő ökológiai hálózat elemei. 

Ezeknek egymáshoz, illetve a tervezett létesítményhez viszonyított elhelyezkedése alapján kerültek 
meghatározásra jelen beruházás esetében a tájvédelmi szempontból érzékenynek tekinthető 
területek, melyek a jelen beruházás esetében a lakott területek. 

Az érzékeny területek érintettsége esetén a tájvédelmi javaslatokat összegző fejezetben kerülnek 
megfogalmazásra a szükséges intézkedések. 

Tájhasználati konfliktusok 

A tervezett beruházás alapvetően már meglévő közlekedési területen valósul meg, így számottevő 
tájhasználati konfliktusra nem kell számítani. Kisebb problémát okozhat a meglévő fás, cserjés 
vegetáció eltűnése, illetve vizuális konfliktushelyzetet teremthetnek az újonnan megjelenő, magas 
művi elemek. 

5.6.4. Építés és a létesítmény hatásai 

A tervezett fejlesztés megvalósítása a térfoglaláson keresztül a tájhasználati módokban, az értékes 
táji elemekre gyakorolt hatásban és a tájkép változásában jelentkezhet. 

Tájhasználati módokban bekövetkező változás alapvetően a területfoglalással érintett területeken 
jelentkezhet: a zöldfelülettel borított területek megszűnésével és a helyükön közlekedési terület 



 
 

81 

Ferencváros állomás végponti váltókörzetében egyvágányú  
különszintű vasúti kapcsolat létesítése - Környezeti hatástanulmány 

kialakulásával jár. A tervezett fejlesztés csak egyes szakaszokon teszi szükségessé idegen területek 
igénybevételét, mert jellemzően már meglévő közlekedési területeken valósul meg. A beruházás 
során a területfoglalással érintett területek használata megváltozik, a megtalálható zöldfelületek 
átalakulnak.  

 

5.6.7. ábra: A tervezett fejlesztés túlnyomó részt már meglévő vasúti közlekedési 
területeken valósul meg 

A tervezési terület nyugati részén, a meglévő töltésrézsű zöldfelületei eltűnnek, ahol összességében 
~7000-8000 m2 cserjés-gyepes zöldfelület eltávolítására van szükség. Ezen a területen 
hozzávetőlegesen 80 db 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fát kell kivágni, ugyanakkor ezek 
jellemzően kevésbé értékes, tájidegen fajok (Ailanthus altissima, Celtis occidentalis, Acer 
negundo). A tervezett párhuzamos út építésénél, egy út menti fasor kivágására fog sor kerülni, 
összesen ~ 25 db faegyed. A fasort jellemzően fiatal ostorfák (Celtis occidentalis) alkotják, melyek 
főleg településökológiai szempontból fontosak, dendrológiai értelemben nem. Az új üzemi épület 
építésének következtében megközelítőleg 250 m2 leromlott állapotú gyepes terület szűnik meg és 
6 db hársfát (Tilia cordata, Tilia tomentosa) kell kivágni. 
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5.6.8. ábra: Meglévő töltésrézsű vegetációja a 78 hm szelvény déli oldalán 

 

5.6.9. ábra: Meglévő töltésrézsű vegetációja a 77 hm szelvény déli oldalán 
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5.6.10. ábra: Tervezett üzemi épület látványterve (Forrás: Ring Mérnöki Iroda Kft., 
Veszprémterv Kft.) 

A beruházás során az érintett területek használata megváltozik, az infrastrukturális, művi elemek 
térfoglalása kismértékben nő. A tervezési területen nyilvántartott erdőtagok nem találhatók, így 
erdőterületek igénybevétele, erdőművelésből való területkivonás nem várható. 

A tervezett beruházás megvalósítása esetén kismértékben változik az érintett térség biológiai 
aktivitás értéke, mivel fakivágásokra, és cserjeirtásokra lehet számítani. A tervezési területen 
jelenleg elterülő, biológiailag aktív felületek egyes részei feldarabolódhatnak vagy megszűnhetnek, 
ezáltal a terület biológiai aktivitásértékének kismértékű csökkenése feltételezhető. 

A tájképben változás következik be, mivel az új, magas műtárgyak markáns művi elemekként 
jelennek meg. A „bújtatási műtárgy" a 67+70 - 77+50 hm szelvények között helyezkedik el, 1040 
m hosszon. Legmagasabb pontja a felszíntől mért ~25 m-es magasságban helyezkedik el, de a 
műtárgy jellemzően 15-20 m magas.  
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5.6.11. ábra: A bújtatási műtárgy jellemző keresztmetszete (Forrás: Ring Mérnöki Iroda 
Kft.)  

 

5.6.12. ábra: A bújtatási műtárgy látványterve a koncepció terv alapján (Forrás: Archen 
Építész és Mérnökiroda Kft.) 
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A Gubacsi úti acélhíd ennél alacsonyabb, a legmagasabb pontja a felszíntől jellemzően 15-17 m-re 
található, míg a sínkoronától ~7m-re, ugyanakkor ez is meghatározó elemként jelenik majd meg a 
környék tájképében.  

A műtárgyak közvetlen hatásterülete jellemzően 300-500 méterig húzódik, ahol még jól 
érzékelhető változás következik be a tájképben. Ezek a műtárgyak ugyan befolyásolják a terület 
tájképét, hiszen új, markáns művi elemként jelennek meg, ugyanakkor mivel a főváros belvárosi 
részén, jellemzően művi környezetben valósulnak meg, számottevő hatással nem bírnak. 
Esztétikusan kialakított, minőségi mérnöki műtárgyakként beilleszkednek a belvárosi táj 
megjelenésébe. 

 

5.6.13. ábra: Gubacsi híd jellemző hosszmetszete (kivágat) (Forrás: Speciálterv 
Építőmérnöki Kft.) 
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5.6.14. ábra: A Gubacsi-híd látványterve a koncepció terv alapján (Forrás: Archen Építész 
és Mérnökiroda Kft.) 

 

5.6.15. ábra: A Gubacsi-híd jelenlegi képe 
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5.6.16. ábra: A tervezett beruházás látványterve a koncepció terv alaján (Forrás: Archen 
Építész és Mérnökiroda Kft.) 

A tájképet befolyásolja még a felsővezetékek tervezett átalakítása, ugyanakkor a területen jelenleg 
is jellemzőek a felsővezetékek megléte, így ez számottevő hatást nem eredményez a jelenlegi 
állapothoz képest.  

Az építkezés egyéb hatásai a tájban jellemzően átmeneti változásokat okoznak. Az építéssel együtt 
járó levegőszennyezés, zaj- és rezgésterhelés, a talajok minőségének romlása, az esetleges 
haváriák, a talaj, talajvíz szennyezése, a hulladékkeletkezés átmenetileg okoz a tájhasználatokra 
vonatkozóan zavarást, azonban az építkezés befejeztével e hatások megszűnnek. A depóniák 
megjelenése az építkezés területén tájképi szempontból átmenetileg szintén zavaró hatást jelent. 

Az építkezés során esetlegesen megjelenő anyagnyerő és -tároló helyek, telephelyek, szállítási 
útvonalak kedvezőtlen látványelemként jelennek meg a tájban, így ezen helyszínek rehabilitálása 
szükséges az építkezés befejezését követően. 

Mind ökológiai, mind tájképi konfliktust jelent az üzemi területen folyamatosan megjelenő invazív, 
tájidegen növényfajok, melyek rendszeres eltávolításáról és terjedésük megakadályozásáról 
gondoskodni kell. 

A fejlesztés megvalósulásával a táj szerkezetében jelentős változás nem következik be.  

A tervezett fejlesztés egyedi tájértéket nem érint. 

5.6.5. Üzemelés és üzemeltetés során várható hatások 

Az üzemelés hatása a tájra, mint komplex egységre hat a különböző környezeti elemek változásán 
keresztül. 
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A tervezett fejlesztés a táj szerkezetében, a táj használatának lehetőségeiben jelentős változást 
nem okoz, mivel a beavatkozással érintett terület nagy része jelenleg is vasúti üzemi terület. 

A rendszeres karbantartási munkák során a vasút űrszelvényét és a rézsűket az ott megtelepedett 
növények mechanikai, illetve vegyszeres irtásával megtisztítják. A vegyszermaradványok nem 
megfelelő használat esetén a kapcsolódó területekre is átterjedhetnek.  

A felsővezeték-hálózat biztonsági övezetén belül az ott megtalálható fás növényzet rendszeres 
visszavágása szükséges. 

5.6.6. Létesítmény felhagyásának hatásai 

Az esetleges felhagyás (bontás) hatásai megegyeznek az építés hatásaival. Felhagyás után a 
területeket rekultiválni kell. 

5.6.7. Javasolt védelmi intézkedések 

Felvonulási útvonalak megfelelő kialakítása 

A felvonulási útvonalakat úgy kell megtervezni, hogy a természeti és táji értékek, valamint a 
tájvédelmi szempontból meghatározott érzékeny területek ne sérüljenek maradandó (tartós) és 
visszafordíthatatlan módon. A felvonulási útvonalakkal a nem védett természeti területeket is 
szükséges elkerülni. Ezek pontos megtervezése és kijelölése a kivitelezési fázishoz szükséges 
részletesebb, pontosabb műszaki adatok, technológiák ismeretében válik teljesíthetővé.  

Rehabilitáció során kiemelten kezelendő szakasz 

A vizsgált nyomvonal beavatkozással érintett szakaszán a kivitelezés során hátramaradó rombolt 
felszíneket rehabilitálni kell. Figyelmet szükséges fordítani a kivitelezést követően elvégzett 
tereprendezés és növénytelepítés utáni 3-5 éven keresztül a rehabilitált terület, illetve az azon 
megjelenő növényállomány utógondozására (elsősorban a megjelenő gyom- és invazív fajok kézi 
úton történő irtására).  

A területfoglalással érintett területeken belül a rehabilitáció után végezhető a növénytelepítési 
munka. A rehabilitáció elvégzendő a vasúti pálya területén kívül, a területfoglalással érintett terület 
határán belül; illetve az azon kívül eső, az építkezés során igénybe vett egyéb munkaterületeken 
– az építkezés előtti területhasználat alapfeltételeinek és ökológiai adottságainak biztosításával. 
Továbbá a beruházáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek megvalósításához szükséges 
létesítmények (pl. közműkiváltások) kialakítása következtében visszamaradó rombolt felszínek 
rehabilitációját is biztosítani kell. 

Növénytelepítés 

Lehetőség szerint törekedni kell a területen található, nem invazív faegyedek kímélésére. A 
szükséges fakivágás csak a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. 
rendelettel, a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, 
használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelettel, 
valamint a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2016. (IX. 06.) önkormányzati rendeletével összhangban végezhető. 

Az építés során törekedni kell a lehető legnagyobb zöldfelületi arány elérésére, valamint a fás szárú 
növények telepítésének előnybe részesítésére, különös tekintettel Budapest Főváros 
Településszerkezeti Terve (1651/2017. (XII.6.) Főv. Kgy. határozattal elfogadva) alapján jelölt 
Kibocsátás-csökkentési zónára. Különösen fontos a rézsű felületek növényesítése tájképi, valamint 
állékonysági szempontból egyaránt. 

A káros tájképi hatások kompenzálása, valamint a településökológiai viszonyok javítása végett, a 
műszaki infrastruktúra helyigényének biztosítására való tekintettel, valamint az élet- és 
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vagyonvédelem biztosítása mellett fasorokat ajánlott telepíteni a vonalas elemek mentén azokon a 
szakaszokon, ahol erre reális lehetőség nyílik a helyigény tekintetében. A zöldfelületrendezéseket 
növénytelepítési- illetve fásítási terv alapján kell elvégezni. 

A vasúti pályák mentén újonnan kialakításra kerülő rézsűfelületeken pionír fajok telepítése javasolt 
a rézsű állékonyságának biztosítása céljából. Ezek gyors növekedésű, jó megújuló- és szaporodó 
készségű növények, melyek kiváló talajtakarók (pl.: Lonicera nitida, Kerria japonica, Cotoneaster 
dammeri). Az új párhuzamos út kialakításánál különösen fontos a fasor telepítése. Megközelítőleg 
20 db faegyedből álló egyoldali fasor telepítése javasolt várostűrő fajok alkalmazásával, melyek 
jelentős díszítő értékkel is bírnak (pl.: Pyrus calleryana ’Chanticleer’). Az új üzemi épület környékén 
is zöldfelületrendezés szükséges, ahol az elsődleges szempont a reprezentatív zöldfelületek 
kialakítása, így ajánlatos várostűrő évelő növények alkalmazása. Emellett ~5 db várostűrő faegyed 
telepítése is javasolt az új üzemi épület környékén (pl.: Crataegus x media ’Paul’s Scarlet’, Ginkgo 
biloba ’Barabits Sztráda’, Ulmus pumila ’Puszta’). 

A telepített fák egészséges fejlődéséhez szükséges, felszín alatt és felett elhelyezkedő, a fa 
lombkoronájával és gyökérzetével lehatárolt rész védelmét biztosítani kell. A fák telepítésénél az 
MSZ 12172:2019 szabvány előírásait lehetőség szerint alkalmazni kell. A növénytelepítés a 
tájesztétikai hatásokon túl a levegő, a víz, a hó, a talaj műszaki szempontból káros mozgásainak 
akadályozásában is részt vesz, valamint a közlekedési eredetű terhelések mérséklésében (pl. 
porszűrő képességével, a légszennyezés csökkentésében a CO, CO2, O3 adszorbeálásával) játszik 
szerepet.  

Budapest Főváros IX. kerület szabályozási terve a jelenlegi Budapest Park nyugati oldalán 
kötelezően kialakítandó zöldfelületet ír elő. A tervezett párhuzamos út érinti a szabályozási elemet, 
így itt zöldfelületet kell kialakítani. 

5.7. ÉPÍTETT KÖRNYEZET, KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME 

5.7.1. Jogszabályi háttér 

Az épített környezet és a kulturálisörökség-védelem vizsgálata az alábbi jogszabályok előírásainak 
figyelembevételével történt: 

 a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (röviden: Kötv.), 
 a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) 

kormányrendelet (röviden: Korm. R.). 

5.7.2. Hatásterület 

Közvetlen hatásterület 

Épített környezet szempontjából akkor beszélhetünk közvetlen hatásokról, ha a közút vagy vasút 
fejlesztése, ill. felsővezeték építés következtében a területfoglalás által művi értékek, régészeti 
leletek érintettsége várható a nyomvonal mentén. 

Közvetett hatásterület 

Településkép-védelmi szempontból közvetett hatásterületnek azokat a területeket tekinthetjük, 
ahonnan a tervezett beruházás a településekről még észlelhető változásként jelenik meg – ez a 
távolság pontosan nem definiálható, pontszerűen változik. 

5.7.3. Jelenlegi állapot ismertetése 

A tervezett beavatkozások – mind vasút, ill. felsővezeték átépítés tekintetében -  már meglévő 
nyomvonalat ill. létesítményeket érintenek, így a tervezett fejlesztés épített környezetre nem 
gyakorol jelentős hatást. 
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A vizsgált beavatkozás Budapest IX. kerületét, azon belül Ferencváros vasútállomást érinti.  

Történeti települési terület 

Budapest 2030 Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciója szerint Budapest a történeti települések 
közé tartozik. 

Világörökség, világörökség-várományos terület 

Pest Megye Területrendezési Terve alapján a tervezési terület világörökségi és világörökség-
várományos területek által érintett települések övezetébe tartozik. 

Budapest Főváros Településszerkezeti Terve alapján a tervezési terület nem érint világörökségi és 
világörökség várományos helyszíneket és védőövezetük határát. 

Az érintett települések építészeti értékei 

A www.muemlekem.hu és Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti öröksége (FHV) alapján a 
tervezett fejlesztés 250 m körzetében az alábbi 5 db védett építészeti érték található. 

 MÁV lakótelep (fővárosi helyi védelem), kb. 5 m-re a tervezési trülettől 
 Víztorony (helyi védelem), kb. 155 m-re a tervezési trülettől 
 Volt Sertésvágóhíd/csarnok (helyi védelem), kb. 120 m-re a tervezési trülettől 
 Egykori Közvágóhíd (fővárosi helyi védelem), kb. 50 m-re a tervezési trülettől 
 Egykori Borjúvásárcsarnok/Üzemépület (fővárosi helyi védelem), kb. 50 m-re a tervezési 

trülettől 

 A tervezett beruházás építészeti értékeket közvetlenül nem közelít meg és nem veszélyeztet. 

Kulturálisörökség-védelem 

A beruházáshoz kapcsolódó előzetes régészeti dokumentációját (ERD) a Várkapitányság Nonprofit 
Kft. készítette el a Vibrocomp Kft. megbízásából 2020-ban.  

Az ERD elkészítése során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 
(továbbiakban: Kötv.) és a Kormány, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 
szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendeletének (továbbiakban: Korm. R.) előírásai kerültek 
alkalmazásra. A Korm. R. 38. § (1) bekezdése alapján az ERD próbafeltárás elvégzése nélkül, 
egyszerűsített ERD-ként készült. 

A közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a múzeumi adattári, szakirodalmi, térképészeti kutatások 
során, a tervezett beruházás által érintett területen és 100 méter széles övezetében 4 ismert 
(nyilvántartott) régészeti lelőhelyhez kapcsolódó adat került összegyűjtésre. 
 
5.7.1. táblázat: Érintett és pufferzónában lévő régészeti lelőhelyek 

Név 
Nyilv. 
szám 

Lelőhely jellege Lelőhely kora Pozíciója 

Budapest 9. – Üllői 
út 133-135. 

15268 szórványlelet újkor érintett 

Budapest 9. – 
Soroksári út 131. 

15261 urna bronzkor pufferzónában 

Budapest 9. – 
Ferencváros 

15252 
csontvázas 

temető 
avar érintett* 
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Név 
Nyilv. 
szám 

Lelőhely jellege Lelőhely kora Pozíciója 

Budapest 9. – Déli 
vasúti összekötő- 
Ferencvárosi pu. - 
Üllői út – Határ út -

dél 

66290 temető, telep avar 

*A beruházás területén a két ismert régészeti lelőhely területe teljesen fedi egymást, ezért a továbbiakban 
egységesen adunk meg a beruházás területére örökségvédelmi javaslatot. 
 

A teljes vizsgálati területen azonosított 4 régészeti lelőhely közül 3 lelőhely érintett a beruházás 
által. 

 

5.7.1. ábra: A beruházás környezetében található régészeti lelőhelyek (Forrás: 
Várkapitányság Nonprofit Zrt.) 

 

A régészeti értékvizsgálat során, a tervezett beruházás földmunkái által érintett területen nem 
azonosítottak olyan helyben megtartandó örökségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) 
bekezdés alapján a földmunkával el kell kerülni. 

A tervezett beruházás földmunkái veszélyeztethetik, vagy akár megsemmisíthetik az érintett 
örökségi elemeket.  

A régészeti lelőhelyek a Kötv. alapján általános védelem alatt állnak. A Kötv. 19. § (2) szerint a 
régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.  
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5.7.4. Építés és a létesítmény hatásai 

Az építés a lakott környezetre abban az esetben gyakorol jelentős hatást, ha az építés közvetlenül 
a lakott terület mellett folyik, vagy a szállítási útvonalak a lakott területeken vezetnek át. 

A tervezési terület környezetében fellelhető épített értékekre is lehet kedvezőtlen hatással az 
építkezés, ezek a hatások az épített környezetre azonban várhatóan, azok a tervezési területtől 
mért távolságát is tekintve elhanyagolhatók. 

Az építés akkor gyakorolhat kedvezőtlen hatást a művi értékekre, ha a nem megfelelően végzett 
építési munka következtében régészeti leletek sérülnének. Az építés során az érintett régészeti 
lelőhelyek vagy régészeti kockázati területek a legveszélyeztetettebbek.  

5.7.5. Üzemelés és üzemeltetés során várható hatások 

Az üzemelés során a művi értékek károsodásával, veszélyeztetésével nem kell számolni.  

5.7.6. Létesítmény felhagyásának hatásai 

A felhagyás (bontás) hatásai megegyeznek az építés hatásaival. Az esetleges felhagyás után a 
területeket rekultiválni kell. 

5.7.7. Javasolt védelmi intézkedések 

A megrendelő által átadott műszaki adatok és a régészeti értékvizsgálat eredményei alapján 
megállapítható, hogy a tervezett beruházás földmunkái régészeti lelőhelyeket érintenek. A Kötv. 
22. § (1) bekezdés értelmében, a lelőhely földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást 
kell végezni. 

A Kötv. 22. § (3) bekezdés ae) pontjának figyelembevételével a megelőző feltárás javasolt 
módszere: régészeti megfigyelés, mivel a műszaki leírás és tervdokumentáció alapján 
megállapítható, hogy a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem 
végezhető el. 

5.7.2. táblázat: A földmunkák által érintett régészeti lelőhelyek 

Lelőhely neve Nyilv.száma Jellege Kora 
Földmunkával 

érintett területe 
(m2) 

Budapest 9. – Üllői 
út 133-135. 

15268 szórványlelet újkor 6301,8 m2 

Budapest 9. – Déli 
vasúti összekötő- 
Ferencvárosi pu. - 
Üllői út – Határ út -

dél 

66290 
temető, 

telep 
avar 270 748,5 m2 

 
A tárgyi beruházás kivitelezése esetén a megvalósuló beavatkozások mentén, illetve azok 
közelében található, örökségvédelmi szempontból lényeges terület megőrzésére különös figyelmet 
szükséges fordítani a kivitelezés ideje alatt. 

A gépi és kézi földmunkát a régész irányítása mellett kell végezni (Korm. R. 36. § (2) bekezdés), 
olyan munkagéppel (gumikerekes forgókotró, iszapoló vagy rézsűző kanállal), amely alkalmas a 
régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tükörfelület kialakítására. A megfelelő 
régészeti tükörfelület kialakításának érdekében kézi földmunkavégzésre is szükség lehet (vö.: Kötv. 
7. § 31. pont). 
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Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett földmunkák során régészeti lelőhely kerül elő, 
a jelenségeket a megfigyelés keretében ki kell bontani és megfelelően dokumentálni kell (Korm. R. 
35. § (1) bekezdés). 

A Korm. R. 45. § szerint, ha a nagyberuházás régészeti megfigyelése során előkerült régészeti 
lelőhely vagy lelet a kivitelezés hátráltatása nélkül régészeti bontómunka keretében nem tárható 
fel, a régészeti megfigyelést végző intézmény haladéktalanul értesíti a hatóságot. A hatóság a 
szükséges intézkedésekről a bejelentés kézhezvételétől számított öt napon belül dönt. 

A Kötv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuházás megvalósítása esetén a kivitelezés 
földmunkái régészeti megfigyelés mellett végezhetőek, ennek megfelelően az egyéb feltárási 
módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani (Korm. R. 43. § (3) 
bekezdés). 

Amennyiben a földmunkák során régészeti lelet kerülne elő, az örökségvédelmi törvény vonatkozó 
előírásában foglaltak szerint kell eljárni, és haladéktalanul értesíteni kell a jegyző útján a hatóságot. 

5.8. ZAJVÉDELEM 

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési terület várható környezeti zajterhelésének meghatározása 
és értékelése, és szükség esetén javaslattétel a környezeti zajterhelés csökkentésére alkalmazható 
intézkedésekre, azok hatására a védendő területen várható hatás mértékének bemutatásával. 

5.8.1. Tervezési terület környezetének bemutatása 

A tervezés tárgya: a Ferencváros vasútállomás 67+70 – 77+50 hm szelvények között létesítendő 
vasúti felüljáró műtárgy. 

A beavatkozás részét képezik vasútépítési munkálatok, illetve felsővezeték áthelyezés.  

A tervezési terület és a hozzá legközelebb található védendő létesítmények a 27/2008. (XII. 3.) sz. 
KvVM–EüM együttes rendelet (továbbiakban: ZR) 3. sz. melléklete szerint kertvárosias és 
intézményi terület besorolásúak.  

A tervezési területhez a legközelebb eső lakóépületek a következőek: 

 vasút építési munkálatok által érintett terület:  
•  1097 Budapest, Fék utca 8/a (hrsz:38250/6): 65 m (Vi), 
•  1097 Budapest, Szerkocsi utca 2/C (hrsz.: 38241/45): 400 m (Lke),  
•  1095 Budapest, Mariássy utca 6/a. (hrsz.: 38021/31): 220 m (Vi) 

 

Jelen projekt keretein belül a tervezési területen telepítendő védendő funkciójú épületek nem 
kerülnek elhelyezésre. 

5.8.2. Vizsgálati módszerek, főbb felhasznált jogszabályok 

A jelenlegi vasúti eredetű zajterhelést egyrészt méréssel, másrészt számítással határoztuk meg. A 
méréseket a számítás „kalibrálására” használtuk. A számítással a tervezéshez szükséges 
alapadatok az egész térségre rendelkezésre állnak. 

A mérési pontokban mértük a vonatelhaladások SEL(A) értékeit, majd a mértékadó 25 m-re 
vonatkozó SEL értékek számítással történt meghatározása után állapítottuk meg az immissziós 
pontban fellépő mértékadó zajszintet. A mérési módszert a 93/2007.(XII.18.) KvVM rendelet írja 
elő. 

A jelenlegi és távlati mértékadó vasúti közlekedésből eredő zaj számítását a mérési adatokból a 
mértékadó forgalmi adatok, vonat típus, vonatfajta, vonathossz, sebesség, helyi adottságok, 
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beépítési jellemzők, mérési eredmények, stb. figyelembevételével a 93/2007.(XII.18.) KvVM 
rendelet "A vasúti közlekedési zaj számítása." c. melléklete előírásai szerint végeztük el. 

A jelenlegi és távlati vasúti forgalmi adatokat a RING Mérnöki Iroda Kft. bocsátotta a 
rendelkezésünkre (lásd. Forgalmi mellékletben). 

A számítást a településrendezési tervek szerinti épületek figyelembevételével készítettük. 

Távlatban a teljes vizsgált szakaszon 80 km/h a tervezési sebesség. 

A 284/2007. (X. 29.) sz. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 
kormányrendelet értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell 
tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy 
rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. A rendelet értelmében a 
védendő területeket úgy kell kijelölni, hogy a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek 
teljesüljenek. A védendő épületet, helyiséget úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy a külön 
jogszabály szerinti belső téri zajterhelési határértékek a használatbavétel időpontjára teljesüljenek. 

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, 
kisvárosias, kertvárosias, falusias, vegyes, illetve gazdasági beépítés esetén, vasúti fővonaltól és 
országos közúthálózatba tartozó főutaktól származó zajra 

             nappal       LAM’kö = 65 dB 

               éjjel        LAM’kö = 55 dB         

értéket nem lépheti túl. 

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 4.§ (5) szerint a meglévő közlekedési útvonal 
vagy létesítmény korszerűsítése utáni állapotra az alábbiakat írja elő: 

- a 3. melléklet határértékei érvényesek, ha a változást közvetlenül megelőző állapotra 
vonatkozó számítások és mérések a határérték teljesülését igazolják; 

- legalább a változást megelőző zajterhelést kell követelménynek tekinteni, ha a 
változást megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték 
túllépését igazolják. 

 

Számítási módszerek, felhasznált irodalom 

A terjedést a német SoundPlan 8.2 programmal számítottuk. A geometriai adatok digitalizálása, 
bemenő adatok megadása után a program számítja ki a várható zajterhelést. Ennek 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. 

Alkalmazott szabványok, előírások 

•  284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
•  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  
•  MSZ EN 16272-1:2013 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Zajvédő falak és rokon 

berendezések a léghangterjedés befolyásolására. Az akusztikus tulajdonságok 
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meghatározási módszerei. 1. rész: Saját jellemzők. Zajelnyelés laboratóriumban diffúz 
hangtéri feltételek mellett 

•  MSZ EN 16272-2:2013 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Zajvédő falak és rokon 
berendezések a léghangterjedés befolyásolására. Az akusztikus tulajdonságok 
meghatározási módszerei. 2. rész: Saját jellemzők. Léghang-csillapítás laboratóriumban 
diffúz hangtéri feltételek mellett 

•  MSZ EN 16272-3-1:2013 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Zajvédő falak és rokon 
berendezések a léghangterjedés befolyásolására. Az akusztikus tulajdonságok 
meghatározási módszerei. 3-1. rész: Általános vasútforgalmi zajspektrum és a diffúz téri 
alkalmazások egyszámjegyes értékelése 

•  MSZ 15036:2002 sz. Hangterjedés szabadban – szabvány 

5.8.3. Hatásterület lehatárolása 

Közvetlen hatásterület 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a tervezett létesítmény hatásával érintett terület (vizsgált 
terület) azon része tekinthető 

- közvetlen hatásterületnek, amelyen a tervezett létesítmény zajterhelést vagy zajterhelés-
változást, 

- közvetett hatásterületnek, amelyen a tervezett létesítményhez kapcsolódó járműforgalom 
járulékos zajterhelést vagy zajterhelés-változást okoz. 

A közvetlen hatásterület vasúti zajviszonyait vizsgáltuk a következő helyzetekben: 

- jelenlegi állapotban (2020), 

- tervezett, távlati állapotban (2035) 

A zajvizsgálat a hatásterület védendő létesítményeire készült, a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § előírásai szerint. 

A hatásterület jelenlegi zajhelyzetét döntő mértékben az 1. sz. vasúti vonalszakasz forgalma, 
valamint a Könyves Kálmán krt. közúti forgalma határozza meg. 

Zajvédelmi szempontból a terület, a tervezett létesítmény az alábbi hatásokkal rendelkezik:  

Vasút 

A tervezési területen vasúti vonalhálózat átépítése valósul meg, amely távlatban többlet forgalom 
elvezetését jelenti a hálózaton. A vasúti utasforgalomból eredő zajterhelés a közvetlen 
hatásterületet érinti. 

A projekt keretein belül a tervezési terület mentén telepítendő védendő funkciójú épületek nem 
kerülnek elhelyezésre. 

A hatásterület lehatárolásának meghatározásához háttérterhelés mérést végeztünk a tervezési 
terület környezetében. A vizsgálati helyszínt úgy határoztuk meg, hogy az legyen jellemző a 
tervezési területhez legközelebb eső zajtól védendő területekre. 

A háttérterhelés meghatározásának vizsgálati eredményét az alábbi táblázat tartalmazza. 
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5.8.1. táblázat: Jelenlegi háttérterhelés 

Jelenlegi háttérterhelés 

VIZSGÁLATI pont 
LAeq [dB] 

nappal éjjel 

1097 Budapest, Földváry utca 9. 60,2 45,1 

1097 Budapest, Szerkocsi utca 2/C* 47,0 37,1 

1097 Budapest, Fék utca 8/a * 56,0 45,8 

1095 Budapest, Máriássy utca 6/a. VII. 
em. 67,8 54,7 

*A háttérterhelés mérési eredményeiből megállapítható, hogy a környezeti zajforrás vélelmezett 
hatásterületén, a tervezett (vizsgált) zajforrás működése nélkül, de a forrás típusának megfelelő 
zajterhelés jellemzően 10 dB-lel alacsonyabb a területre vonatkozó határértéknél. 

Így a vasúti zajterhelésre vonatkozóan a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 6. § (1) bekezdés b), c), d) és e), valamint 
a (2), illetőleg a (3) bekezdése szerint a zajszámítások eredményei alapján a mellékelt ZH. ábra, 
megfelelő zajgörbéi által lehatárolt hatásterületet állapítottuk meg. A hatásterületet jelző zajgörbe 
zajtól védendő környezetben és gazdasági területek zajtól nem védendő részén 45 dB-es, valamint 
ahol a háttérterhelés kevesebb, mint a határérték, de 10 dB-nél nem nagyobb az eltérés ott az 
55dB-es isophon. 

A közvetlen hatásterületet, a rendelet előírásai alapján, minden esetben az éjjeli időtartamra 
határoztuk meg, a zajforrások magasságának és a védendő létesítmények elhelyezkedésének 
figyelembe vételével 1,5 m-es magasságra. Nappal az éjszakainál kisebb hatásterület határolható 
le, ezért ennek bemutatásától a Kr. 6. § (3) pontja alapján eltekintettünk. 

A tervezési területet a Zajvédelmi melléklet ZH. térképmelléklet szemlélti. 

Megközelítő utak hatásterülete -Építési szállítás  

Az építési szállítás zajvédelmi hatásterületére vonatkozóan, a Kr. 7. §-ban előírtak alapján, az 
alábbi megállapítások tehetőek. 

A közvetett hatásterületen építkezéstől származó zajterhelést az anyagszállító gépjárművek 
elhaladása okozza. A szállítási útvonalat a kivitelezőnek úgy kell megválasztania, hogy a lehető 
legkisebb út- és egyéb környezeti károk keletkezzenek. 

A tervezési terület adottságaiból kifolyólag az építési szállítás jelentős része várhatóan vasúti úton 
fog történni. 

A közúti szállítás várhatóan a Könyves Kálmán körúton történik majd. Korábbi tapasztalataink 
szerint a kivitelezés ütemezésétől függően a tervezési területre mintegy 2-3 tgk/óra szállítás fog 
történni. 

A becsülhető forgalomváltozás mértéke várhatóan csekély hozzáadódó többlet forgalmat jelent az 
utak forgalmában, ezért az építés-szállítási útvonalak mentén az építkezés időtartama alatt a 
zajterhelés várhatóan nem változnak érzékelhető mértékben. 

A Kr. 7. §. szerint a fentiek alapján megállapítható, hogy az építési szállítás zajvédelmi 
hatásterülete a tervezési terület határain nem terjed túl, mivel a megközelítő utak mentén a 
szállítási és fuvarozási tevékenység várhatóan nem okoz 3 dB-nél nagyobb mértékű járulékos 
zajterhelés változást. 
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5.8.4. A jelenlegi helyzet értékelése 

Jelenlegi zajhelyzetet a tervezési területen nagyrészt az 1. sz. vasútvonal vasúti forgalma, illetve 
a Könyves Kálmán krt. forgalma határozza meg. 

A tervezési területre, illetve annak hatásterületébe eső védendő épületek jelenlegi zajimmisszióját 
méréssel, illetve számítással állapítottuk meg. 

Közvetlen hatásterület 

Vasúti zaj 

Vizsgálati pont 

A tervezési területre, illetve annak hatásterületébe eső védendő épületek jelenlegi zajimmisszióját 
egyrészt helyszíni zajvizsgálatok alapján, másrészt számítással állapítottuk meg. A tervezett 
átépítés után várható állapot bemutatásához, a változások szemléltetésére az alábbi reprezentatív 
vizsgálati pontokat választottuk ki.  

Mérési pont:  

1. 1097 Budapest, Földváry utca 9. sz. alatt álló lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m-rel, a 
földszint magasságában. Zajforrás: Ferencváros állomás vasúti forgalma. 

2. 1097 Budapest, Szerkocsi utca 2/C. sz. alatt álló lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m-
rel, a földszint magasságában. Zajforrás: Ferencváros állomás vasúti forgalma. 

3. 1097 Budapest, Fék utca 8. sz. alatt álló lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m-rel, a 
földszint magasságában. Zajforrás: Ferencváros állomás vasúti forgalma. 

4. 1095 Budapest, Máriássy utca 6/a. VII. em. sz. alatt álló lakóépület védendő homlokzata 
előtt 2 m-rel, a VII. emelet magasságában. Zajforrás: Kelenföld – Ferencváros vasútvonal 
vasúti forgalma, Könyves Kálmán krt. közúti forgalma. 

Mérési eredmények és értékelésük 

A zajterhelés mérési adatait az alábbiakban foglaltuk össze: 

5.8.2. táblázat: Mért vasúti zajterhelési állapot 

MÉRÉSI PONT Zajforrás típusa 
LAM [dB] 

nappal éjjel 

1097 Budapest, Földváry utca 9. vasút, közút -* -* 

1097 Budapest, Szerkocsi utca 
2/C vasút 61,9 63,7 

1097 Budapest, Fék utca 8. vasút 59,7 61,5 

1095 Budapest, Máriássy utca 
6/a 

vasút, közút -* -* 

*Vasúti forgalomtól származó zajterhelés a közúti zajforrások hatásától nem mutatható ki. 

A táblázatban bemutatott eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált vasútvonaltól 
származó zajterhelés a vizsgált terület környezetében meghaladja a megengedett határértéket. A 
túllépés mértéke éjjel 6,5-8,7 dB.  

Számítási eredmények és értékelésük 

Vasúti zaj 

A zajtól védendő további területeken a vasúttól származó zajterhelést a Zajvédelmi melléklet 
Immissziós pontok zajterhelése c. táblázat reprezentatív megítélési pontjainak számított értéke 
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mutatja be. A vizsgálati pontokat úgy választottuk meg, hogy a lehető legközelebb helyezkedjenek 
el a beruházáshoz.  

 

   Jelenlegi 
zajterhelés 

 

Védendő 
épület címe 

Épület 
szintj

e 

Nappal Éjjel 
Túllépés 

éjjel 

dB  

Fék utca 8. 
(MÁV 

szolgálati 
épület) 

GF 56,7 61 6 

F 1 57,9 62,3 7,3 

Máriássy u. 
5. 

GF 49,3 54 - 

F 1 50,4 55,1 0,1 

F 2 52,6 57,3 2,3 

F 3 53,2 57,9 2,9 

F 4 53,9 58,6 3,6 

F 5 55 59,7 4,7 

F 6 56,1 60,7 5,7 

F 7 56,3 60,9 5,9 

F 8 56,8 61,5 6,5 

F 9 57,1 61,8 6,8 

Máriássy 
utca 8. 

GF 45,6 50 - 

F 1 46,1 50,5 - 

F 2 46,8 51,2 - 

F 3 47,6 52 - 

F 4 48,7 53,2 - 

F 5 50,1 54,6 - 

F 6 51,6 56,1 1,1 

F 7 52,8 57,3 2,3 

F 8 53 57,5 2,5 

F 9 53,5 58 3 

Szerkocsi 
utca 2/c 

GF 60,6 62,6 7,6 

F 1 61,7 63,7 8,7 

Szerkocsi 
utca 6. 

GF 55,7 57,6 2,6 

F 1 62,5 64,4 9,4 

A számítások alapján megállapítható, hogy a vasúti közlekedéstől származó zajterhelés a 
legtöbb helyen meghaladja a jogszabályban megengedett határértéket. 
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A túllépéssel érintett területen a határérték feletti zajterhelés elsősorban a forgalom és beépítés 
következménye. A vasúti pályától távolabb fekvő épületek környezetében, illetve a fővonal melletti 
épületek árnyékoló hatása következtében a vasúti zajterhelés nem kimutatható. 

5.8.5. Az építés hatásai 

Az építkezési munkáknál az alábbi források eredményeznek környezeti zajszennyezést: 

•  építési technológia 
•  munkagépek  
•  rakodási művelet. 
•  szállítási forgalom. 

Az építés körülményeiről, technológiájáról, stb. a jelenlegi fázisban csak tájékoztató jellegű 
információk állnak rendelkezésre – mivel a kivitelező még nem ismert, és így a pontos technológia, 
gépek, stb. sem -, így a várható hatások a korábbi tapasztalatok, vizsgálatok alapján becsülhetők. 

Az építkezésre a kiviteli terv szintjén, az organizációs terv ismeretében kell 
környezetvédelmi tervet készíteni, a kedvezőtlen hatások minimális értéken tartása, 
illetve a határértékek betartása érdekében. 

A zajterhelés az építő, szállító, rakodógépek mozgásából ered. A munkagépek zaja csak a vasúthoz 
közeli épületeknél okozhat problémát, de azt is csak ideiglenes jelleggel.  

Az anyagszállítás általában a meglévő vasútvonalon, illetve közúton történik, és megfelelő 
szervezéssel, éjszakai szállítás, éjszakai építés elkerülésével jelentős zajnövekedésre nem kell 
számítani.  

A gépek, azok zajteljesítmény szintje, az építkezés folyamata, fázisterve, szállítási útvonalak még 
nem ismertek, így jelenleg pontos zajterhelés számítást nem lehet végezni. 

Az építési munkától származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjeit a 27/2008. 
(XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Az építkezés megkezdése 
előtt zajkibocsátási határértéket kell kérni a környezetvédelmi felügyelőségtől. 

Az építési tervvel együtt zajvédelmi tervet kell készíteni. A megadott immissziós értékek betartása 
függ 

- a helyszíni viszonyoktól, 

- az építési eljáráshoz szükséges gépek és berendezések zajteljesítmény szintjétől, 

- gépek, berendezések működési területétől, idejétől, 

- technológiai sorrendtől, stb. 

Az építési zaj csökkentésére az alábbi lehetőségek vannak: 

- kisebb zajteljesítményű gépek, berendezések alkalmazása, 

- a keletkező zaj terjedésének korlátozása, 

- szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy az a meglévő vasúthálózatot, főúthálózatot vegye 
igénybe, és minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen környezetet, 

- zajszegény építési technológia és eljárás választása. 

A teljes építkezés időtartama várhatóan több mint 1 év, ezen belül az egyes, zajvédelmi 
szempontból figyelembe vett szakaszosan megvalósuló építési fázisok tervezett időtartama 1 hónap 
-1év időn belül várható.  

A vasútépítés főbb zajos munkafázisai: vágánybontás, földmunkák, vágányépítés, műtárgy 
építés. 

Felsővezeték építés főbb zajos munkafázisai: árokásás, daruzás 
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A munkaterület környezetében a zajtól védendő épületek kertvárosias és intézményi beépítésű 
területeken találhatóak. 

Ennek megfelelően az építés időtartamára vonatkozó határértékek a fenti építési fázisokban 

1 hónaptól 1 évig tartó munkavégzés esetén: 

- kis- és kertvárosias és falusias lakóterületen a védendő épületeknél: 60/45 dB (nappal/éjjel) 
ZHR. 2. sora 

- vegyes területen a védendő épületeknél: 65/50 dB (nappal/éjjel) ZHR. 3. sora 

Az építkezés során alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsátását, illetve az építési munkától 
származó környezeti zajterhelést irodalmi adatok, illetve az elvégzett zajmérés alapján becsüljük. 

Az alábbi táblázatokban néhány jellemző építkezésnél használt gép zajszint adatait gyűjtöttük 
össze. Az építési munka megindításáig a gépek zajemissziós határértékeinek csökkentése révén a 
táblázatban közölt adatoknál 3-5 dB-lel kedvezőbb zajszintre lehet számítani.  

Az építésre vonatkozó jelenleg még tájékoztató jellegű adatok későbbi pontosítását követően, 
valamint a számítások pontosítása után minősíthető az építkezés zajhatása, valamint határozhatók 
meg a szükséges zajvédelmi intézkedések. A tervezési szakaszhoz legközelebbi védendő 
lakóépületek távolsága: 

 vasút építési munkálatok által érintett terület:  
•  1097 Budapest, Fék utca 8/a (hrsz:38250/6): 65 m (Vi), 
•  1097 Budapest, Szerkocsi utca 2/C (hrsz.: 38241/45): 400 m (Lke),  
•  1095 Budapest, Nádasdy utca 15. (hrsz.: 38021/29): 220 m (Vi),  

A tevékenység során az alábbi géptípusok zajparamétereivel számítottuk a védendő épületek előtt 
várható zajterhelést: 

Vasútépítés 

Vágánybontás és építés ΣLAW =107,7 dB 

Géptípus Darabszám 
Munkaidő, 
nappal (h) 

LAW 
(dB) 

Sínenjáró kotró 1 8 97 

Forgókotró 1 8 103 

Csavarozó 1 8 89 

Tehergépjármű 3 8 100,5 

 

Földmunkák ΣLAW =109,5 dB 

Géptípus Darabszám 
Munkaidő, 
nappal (h) 

LAW 
(dB) 

Láncos kotró 1 8 100,8 

Homlokrakodó 1 8 105 

Henger 1 8 100,4 

Tehergépjármű 3 8 100,5 
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Felsővezetéki munkák ΣLAW=105 dB 

Géptípus Darabszám 
Munkaidő 
nappal (h) 

LAW 
(dB) 

Forgókotró 1 8 103 

Autódaru 1 8 98 

Tehergépjármű 1 8 100,5 

Műtárgy építés: ∑Lw= 110,1 dB 

Géptípus Darabszám 
Munkaidő 

(h) 
LAW 
(dB) 

Cölöpöző géplánc 1 24 112 

Közúti daru 1 24 98 

Betonpumpa, mixer 1 24 104,8 

Tehergépkocsi 1 24 100,5 

 

 

Várható zajterhelési szintek az egyes védendő területeken: 

A várható építési zajterhelést az alábbi táblázatokban mutatjuk be. Az építkezés várhatóan nappali 
időszakban fog történni. 

5.8.4. táblázat: Várható zajterhelési szintek 

 Vágánybontás- és építés 

Védendő épület környezete 
Terület 

besorolás 
Távolság 

(m) Leq (dB) 
Túllépés 

(dB) 
Határérték 

(dB) 

1097 Budapest, Fék utca 8/a 
(hrsz:38250/6): 65 m (Vi), Vi 65 60,4 - 65 

1097 Budapest, Szerkocsi utca 
2/C (hrsz.: 38241/45): 400 m 

(Lke),  
Lke 400 44,7 - 60 

1095 Budapest, Nádasdy utca 
15. (hrsz.: 38021/29): 220 m 

(Vi),  
Vi 220 49,9 - 65 

 Földmunkák 

Védendő épület környezete Terület 
besorolás 

Távolság 
(m) 

Leq (dB) Túllépés 
(dB) 

Határérték 
(dB) 

1097 Budapest, Fék utca 8/a 
(hrsz:38250/6): 65 m (Vi), 

Vi 65 62,2 - 65 

1097 Budapest, Szerkocsi utca 
2/C (hrsz.: 38241/45): 400 m 

(Lke),  
Lke 400 46,5 - 60 
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 Vágánybontás- és építés 

1095 Budapest, Nádasdy utca 
15. (hrsz.: 38021/29): 220 m 

(Vi),  
Vi 220 51,7 - 65 

      

 Felsővezetéki munkák 

Védendő épület környezete 
Terület 

besorolás 
Távolság 

(m) Leq (dB) 
Túllépés 

(dB) 
Határérték 

(dB) 

1097 Budapest, Fék utca 8/a 
(hrsz:38250/6): 65 m (Vi), 

Vi 65 57,7 - 65 

1097 Budapest, Szerkocsi utca 
2/C (hrsz.: 38241/45): 400 m 

(Lke),  
Lke 65 57,7 - 60 

1095 Budapest, Nádasdy utca 
15. (hrsz.: 38021/29): 220 m 

(Vi),  
Vi 220 47,2 - 65 

 Műtárgy építés (Tervezett vasúti átemelés) 

Védendő épület környezete 
Terület 

besorolás 
Távolság 

(m) Leq (dB) 
Túllépés 

(dB) 
Határérték 

(dB) 

1097 Budapest, Fék utca 8/a 
(hrsz:38250/6): 65 m (Vi), 

Vi 65 62,8 - 65 

1097 Budapest, Szerkocsi utca 
2/C (hrsz.: 38241/45): 400 m 

(Lke),  
Lke 400 47,1 - 60 

1095 Budapest, Nádasdy utca 
15. (hrsz.: 38021/29): 220 m 

(Vi),  
Vi 220 52,3 - 65 

 Műtárgy építés (Gubacsi vasúti híd) 

Védendő épület környezete Terület 
besorolás 

Távolság 
(m) 

Leq (dB) Túllépés 
(dB) 

Határérték 
(dB) 

1097 Budapest, Fék utca 8/a 
(hrsz:38250/6): 65 m (Vi), 

Vi 819 40,8 - 65 

1097 Budapest, Szerkocsi utca 
2/C (hrsz.: 38241/45): 400 m 

(Lke),  
Lke 1200 37,5 - 60 

1095 Budapest, Nádasdy utca 
15. (hrsz.: 38021/29): 220 m 

(Vi),  
Vi 180 54,0 - 65 

 

Fenti adatokból az alábbiak állapíthatóak meg: 

Az építkezéstől eredő zajterhelés - a felvonulási terület védendő épületekhez való viszonylagos 
távolsága miatt nem lép túl a jogszabályban megengedett határértéket.  

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: ZajR.) 12. §-a értelmében a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
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határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú 
mellékletében előírt zajterhelési határértékeket kell betartani az építés során. 

A ZajR. 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti 
zajterhelési határértékek betartása alól a Felügyelőségtől egyes építési időszakokra, ha a 
kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési 
megoldással határértékre nem csökkenthető, valamint az építkezés közben előforduló, előre 
nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységre.  

A ZajR. 13. § (2) bekezdése szerint a kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a 
felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett 
intézkedéseket és azok várható eredményeit. 

A ZajR. 13. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a zajterhelési határérték alóli 
felmentésről szóló határozatában az építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és a 
munkavégzés teljesítményére vonatkozóan is előírhat korlátozást. 

Szállítás 

A szállítási tevékenység hatásterületének lehatárolásakor figyelembe vettük a környezeti zaj és 
rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § előírásait. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet 7. §. (1) bekezdése szerint új tevékenység telepítéséhez, megvalósításához szükséges 
szállítási tevékenység hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, 
amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást 
okoz. A zajrendelet (3) bekezdése szerint az (1) bekezdés szerinti hatásterület megállapításához a 
járulékos zajterhelést a szállítási útvonalak mentén az alaptevékenység megvalósítási helyszínétől 
legfeljebb 25 km távolságon belül kell vizsgálni. 

A szerviz utak, meglévő főutak, illetve részben a vasúti vonal igénybevétele esetén az építési 
forgalom nem okoz érzékelhető forgalom, és így zajszint-növekedést a főutak és összekötő utak 
melletti lakóterületeken. 

A közúti szállítás várhatóan a közeli főútakon, valamint a települések összekötő útjain történik 
majd. Korábbi tapasztalataink szerint a kivitelezés ütemezésétől függően a tervezési területre 
mintegy 2-3 tgk/óra szállítás fog történni. 

Az elvégzett számítás alapján megállapíthatjuk, hogy az építkezés területén történő tehergépkocsi-
mozgások az építési munkák zajkibocsátását kimutatható mértékben nem növelik meg. 

Az építési zaj megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek. 

 

5.8.6. A létesítmény üzemelése és üzemeltetése során várható 
hatások 

5.8.6.1. Vasúti zajterhelés 

A közvetlen hatásterület vizsgálati pontjai megegyeznek a jelenlegi zajterhelés reprezentatív 
vizsgálati pontjaival, kivéve a 38021/34 hrsz-ú területre (régi vágóhíd) tervezett lakóépületet lásd 
ZT. ábra: Tervezett lakóépület. A területre szánt épületek végleges terve még nem ismert, ezért a 
Máriássy utcában már megépült lakóépületek magasságának megfelelő épületre lett meghatározva 
a vasúti zajterhelés. 

A vizsgálat során a Kelenföld állomás (kiz.) – Ferencváros állomás (kiz.) vasúti vágánybővítés során 
tervezett zajárnyékoló fal (sk+2,0 - 4,5m, 74+84 - 82+10 hm sz. közöt, VIBROCOMP 2017/134) 
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zajárnyékoló hatása figyelembe lett véve. (Zajvédelmi melléklet ZT. ábra: Tervezett zajárnyékoló 
fal)  

A számítások során a tervezett műtárgy felépítményéből adódó többlet lesugárzott zaj figyelembe 
lett véve. 

A számítás a 774/2019 EC végrehajtási rendelet figyelembevételével készült, melynek értelmében 
Magyarország a teljes 1. sz. vasútvonalat, vagyis a vizsgált Ferencváros állomás szakaszt is 
„csendes folyosónak” minősítette melynek alapján 2024. decemberétől kevés kivételtől eltekintve 
a hangos, öntöttvas féktuskóval felszerelt teherkocsik nem közlekedhetnek. Ennek értelmében a 
tehervonatok 100%-os tárcsafékkel kerültek számításra. 

A várható zajterhelés számításánál a Forgalmi mellékletben megadott értékekkel számoltunk. 

A zajtól védendő további területeken a vasúttól származó zajterhelést az alábbi táblázat Immissziós 
pontok zajterhelése mutatja be a reprezentatív megítélési pontokon. Zajvédelmi melléklet ZR és 
ZT. ábrák. 

 

  
Távlat 

referencia 
Távlat 

bújtatással 
Határérték 
(Jelenleg) Túllépé

s éjjel 
Megjegyzés 

Védendő 
épület címe 

Épület 
szintje 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

dB (A) 

Fék utca 8. 
(MÁV 

szolgálati 
épület) 

GF 56,8 55,6 57,7 55,9 65 61 0 - 

F 1 58,2 57 59,1 57,3 65 62,3 0 - 

Máriássy u. 
6/a. 

GF 45,9 44,5 46,8 44,8 65 55,0 0 - 

F 1 47,2 45,9 48,1 46,2 65 55,1 0 - 

F 2 48,2 46,8 49 47,1 65 57,3 0 - 

F 3 47,8 46,5 48,7 46,8 65 57,9 0 - 

F 4 48,9 47,6 49,8 47,9 65 58,6 0 - 

F 5 50,1 48,8 51 49,1 65 59,7 0 - 

F 6 51,2 50 52,2 50,3 65 60,7 0 - 

F 7 51,6 50,3 52,4 50,6 65 60,9 0 - 

F 8 51,8 50,5 52,7 50,8 65 61,5 0 - 

F 9 52,1 50,8 53,1 51,1 65 61,8 0 - 

Máriássy 
utca 8. 

GF 44,9 43,7 45,9 44 65 55,0 0 - 

F 1 45,4 44,2 46,5 44,5 65 55,0 0 - 

F 2 46,1 44,8 47,1 45,2 65 55,0 0 - 

F 3 46,9 45,6 48 46 65 55,0 0 - 

F 4 47,9 46,6 49,1 47 65 53,2 0 - 

F 5 49,2 48 50,5 48,4 65 54,6 0 - 

F 6 50,8 49,5 52,1 49,9 65 56,1 0 - 

F 7 51,8 50,5 52,8 50,8 65 57,3 0 - 

F 8 52 50,8 53 51,1 65 57,5 0 - 
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Távlat 

referencia 
Távlat 

bújtatással 
Határérték 
(Jelenleg) Túllépé

s éjjel 
Megjegyzés 

Védendő 
épület címe 

Épület 
szintje 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

dB (A) 

F 9 52,5 51,2 53,5 51,5 65 58 0 - 

Szerkocsi 
utca 2/c 

GF 59,7 58,3 59,8 58,3 65 62,6 0 - 

F 1 60,8 59,3 60,8 59,3 65 63,7 0 - 

Szerkocsi 
utca 6. 

GF 58 56,6 58,1 56,6 65 57,6 0 
- 

F 1 62,4 60,9 62,4 60,9 65 64,4 0 

Tervezett 
lakóépület 

GF 47,5 46,1 48,3 46,4 65 55 0 - 

F 1 48,5 47,2 49,3 47,4 65 55 0 - 

F 2 49,2 47,9 49,8 48,1 65 55 0 - 

F 3 49,6 48,4 50,3 48,6 65 55 0 - 

F 4 50,4 49,2 51,1 49,4 65 55 0 - 

F 5 51,2 50 51,8 50,2 65 55 0 - 

F 6 52 50,7 52,6 50,9 65 55 0 - 

F 7 52,8 51,4 53,4 51,6 65 55 0 - 

F 8 53,4 52 54,1 52,2 65 55 0 - 

F 9 53,9 52,5 54,6 52,7 65 55 0 - 

 

A számítási eredményekből az alábbiak állapíthatók meg:  

A közvetlen hatásterület környezetében a jelenlegi állapothoz képest a vasúti műtárgy 
megvalósulása esetén nem fog növekedni a vasúti zajterhelés mértéke. Így a már jelenleg is 
túllépéssel érintett lakóépületek zajterhelése nem fog tovább nőni, sőt a távlati időtávban a 
korszerűbb teherszerelvények zaja miatt csökkenni fog. A tervezett „bújtatási műtárgyon” csak 
személyvonat közlekedés lesz, amelyek zaja a vasútállomás teljes forgalmával együtt nem okoz 
kimutatható többlet zajterhelést a legközelebbi védendő épületek homlokzata előtt. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a tervezett műtárgy megépülésével a távlati 
állapotban a zajterhelés megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak, a tervezett 
beruházás zajvédelmi szempontból megfelel a vonatkozó követelményeknek. 

5.8.6.2. Üzemi zajterhelés 

Ferencváros állomás felvételi épülete elbontásra kerül. Az épület helyén tervezett új üzemi épület 
(5.8.1 ábra) tetősíkjában létesítendő kültéri klíma egységek zajteljesítmény adatai a tervezés ezen 
fázisában nem ismertek. Egy átlagos kültéri klíma zajteljesítményét Lw=80 dB(A), valamint a 12 
db berendezés elhelyezkedését a 7,1 m magas tetőn és a legközelebbi 150 m-re található 
lakóépület távolságát figyelembe véve az egyszerre működő klímák a legközelebbi Fék utca 8. szám 
alatti lakóépületnél várható zajterhelés éjjel a legzajosabb fél órára számolva kevesebb, mint 36,0 
dB lesz. Az éjjeli határérték ezen a területen (Vi – vegyes intézményi terület) 45 dB, vagyis a 
lakóépület homlokzatán nem várható határérték feletti zajterhelés sem nappal, sem 
éjjel. 
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5.8.1 ábra: Tervezett új üzemi épület (lila színnel) 

 

5.8.7. Várható állapotváltozások a beruházás elmaradása esetén 

A referencia állapot alatt azok a távlatra vonatkozó zajterhelési viszonyok értendők, amelyek akkor 
jönnének létre, ha a tervezett beruházás nem valósulna meg. 

Ebben az esetben a tervezett beruházás miatti minimális többlet zajterhelés elmaradna, így az 
érintett hatásterületeken ebből adódóan nem származna zajterhelés növekedés, tehát 
konzerválódna a jelenlegi, egyes helyeken határérték feletti zajterhelés. 

5.8.8. Monitoring pontok kijelölése 

A környezet állapotának rögzítésére és folyamatos figyelemmel kísérésére az alábbi helyeken 
javasolunk monitor pontokat felállítani:  

Mérési helyek: 

1. Vizsgálati pont: 1097 Budapest, Szerkocsi utca 2/C 

2. Vizsgálati pont: 1097 Budapest, Fék utca 8. 

Zajforrás: vasúti fővonal forgalma és építése. 

Mérések ideje: 

 Alapállapot mérés: építés megkezdése előtt 
 Építés alatt: A legnagyobb zajhatással járó munkafolyamat alatt/legnagyobb szállítási 

kapacitás mellett. 
 Üzembe helyezés után: Üzembe helyezést követően 

 

Mérendő értékek: Mértékadó egyenértékű A-hangnyomásszint nappalra és éjszakára. 

Minden esetben szükséges a forgalmi adatok rögzítése is. 

A méréseket a kijelölt mérőpontok közelében szükséges elvégezni, ahol a mérések elvégzéséhez a 
szükséges feltételek fennállnak. 
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Határértéknek való megfelelőség vizsgálatát a 27/2008. (XII. 03.) sz. KvVM – EüM rendelet 
mellékletei szerint kell végezni. 

5.9. REZGÉSVÉDELEM 

A vasúti forgalomtól eredő rezgésterhelés a talajban való terjedési feltételektől függően néhány tíz 
méter távolságban olyan mértékben csillapodik, hogy a rezgésterhelés változás hibahatáron belüli 
mértékben válik kimutathatóvá. Ennek megfelelően azt lehet kijelenteni, hogy a rezgésvédelmi 
hatásterület minden esetben közel a tervezett beruházáshoz, a rezgésvédelmi hatásterületen belül 
határolható le. 

A rezgésforrások megegyeznek a zajvédelmi fejezetben bemutatottakkal. 

5.9.1.  Rezgésvédelmi követelmények 

A környezeti rezgésekre vonatkozó határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes 
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 

5.9.2. Védendő létesítmények 

A környezeti rezgésterheléstől védendő létesítmények megegyeznek a zajtól védendő 
létesítményekkel. 

5.9.3. Jelenlegi rezgésterhelés bemutatása 

Rezgésvédelmi szempontból a közvetlen hatásterületi vasút menti vizsgált területeken ahol 
védendő funkciójú épületek találhatóak, a vasút és az épületek közötti távolság alapján sokéves, 
hasonló forgalmú és kialakítású területeken végzett mérési tapasztalatunk alapján megállapítható, 
hogy a meglevő épületekben a rezgés súlyozott egyenértékű gyorsulása nem haladja meg a 
27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet szerinti határértéket, azaz nappal AM = 10 
mm/s2, éjjel AM = 5 mm/s2 ill. a maximális Amax=200 mm/s2 értéket. A vonatkozó rezgésterhelési 
határértékek <5 m távolságon belül teljesülnek. 

5.9.4. Építés alatti rezgésterhelés 

A rezgésből eredő károk az építkezések során gyakran keletkeznek. Jelentős kockázati tényező az 
építési tevékenység, a földmunkák végzése, az építőanyagok és a föld szállítása. 

A károk egy része általában a nem magas gépjármű forgalomra méretezett forgalmi, kiszolgáló 
utak szállítási útvonalként való használatával hozhatók összefüggésbe.  

5.9.5. Tervezett létesítmény hatása 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet 8. § szerint, a környezeti rezgésforrás hatásterülete az a terület, ahol a forrástól származó 
környezeti rezgés – külön jogszabályban meghatározott – rezgésterhelés-növekedést okoz. 

A vasúti forgalomtól eredő rezgésterhelés a talajban való terjedési feltételektől függően néhány tíz 
méter távolságban olyan mértékben csillapodik, hogy a rezgésterhelés változás hibahatáron belüli 
mértékben válik kimutathatóvá. Ennek megfelelően azt lehet kijelenteni, hogy a rezgésvédelmi 
hatásterület minden esetben közel a tervezett beruházáshoz a zajvédelmi hatásterületen belül 
határolható le. 

A vizsgált területen a létesítmény és az épületek közötti távolság alapján megállapítható, hogy a 
meglevő épületek rezgésterhelése szempontjából nem jelent lényeges változást. A távlati forgalom 
hatására a meglévő épületekben nem kell rezgésterhelés növekedésre számítani, a rezgés súlyozott 
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egyenértékű gyorsulása továbbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes 
rendelet szerinti határértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s2, éjjel AM = 5 mm/s2 ill. a maximális 
Amax=200 mm/s2 értéket. 

5.10. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

A hulladékgazdálkodási tevékenység során az alábbiakban felsorolt jogszabályokat, elveket kell 
betartani: 

 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 
 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól; 
 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről; 
 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről; 
 2012. CLXXXV. törvény a hulladékról (továbbiakban Ht.) - az európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek való jogharmonizációt figyelembe véve; 
 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről; 
 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről; 
 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 

feltételeiről; 
 225/2015. (VIII.7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól; 
 Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (www.okir.hu). 

A fejezet készítése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és 
a 1995. évi LIII. törvény elveit figyelembe véve tettük meg javaslatainkat: 

 elővigyázatosság elve. 

A hulladékok gyűjtése, kezelése esetén, illetve a kockázat valós mértékének ismerete hiányában 
úgy kell eljárni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak kockázattal lennének. A hulladékkeletkezés 
csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására 
törekedve kell a tevékenységet végezni. 

 megelőzés elve. 

A leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén 
az elérhető legjobb technika alkalmazásával törekedni kell arra, hogy hulladék keletkezését 
megelőzzük, minimalizáljuk.  

 az újrahasználat és az újrahasználatra előkészítés elve. 

A hulladékképződés megelőzése érdekében a termékek újrahasználatát, javítását, újratöltését, a 
hulladék újrahasználatra előkészítését, az ujrahasználati és javító hálózatok kiépítését jogi, 
gazdasági s műszaki eszközökkel, valamint az anyag vagy tárgy beszerzésére vonatkozó 
kritériumok és számszerűsített célok kitűzésével kell elősegíteni. 

 Közelség elve. 

Biztosítani kell, hogy a Ht. 3. § d) pontja alapján, hogy a 3. § c) pont szerinti hálózat lehetővé 
tegye a hulladék egyik legközelebbi, a célnak megfelelő hulladékgazdálkodási létesítményben és a 
leginkább alkalmas módszerek, valamint technológiák segítségével történő hasznosítását vagy 
ártalmatlanítását, figyelembe véve a környezeti adottságokat, a környezeti és gazdasági 
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hatékonyságot, az elérhető legjobb technikát, valamint az adott hulladék különleges kezelési 
igényét. 

 A szennyező fizet elve. 

A környezeti kárt okozó vállalat felelős az okozott kárért, továbbá meg kell tennie a szükséges 
megelőző vagy felszámolási intézkedéseket és viselnie kell az ezzel kapcsolatos költségeket. 

5.10.1. Hatásterület 

Közvetlen hatásterület 

Hulladékgazdálkodási szempontból közvetlen hatásterületnek a kisajátítási határon belüli terület 
tekinthető, illetve az építés ideje alatt ideiglenesen igénybe vett terület (organizációs terület), ahol 
az építési tevékenység során kell hulladék keletkezésével, gyűjtésével számolni. 

Közvetett hatásterület 

Hulladékgazdálkodási szempontból a beruházás közvetett hatásainak területéhez kapcsolható az a 
térség, amely az építkezésből származó és az üzemelés időszakában keletkező hulladékokat 
befogadja. 

5.10.2. Jelenlegi környezetben fellelhető hulladék 

A beruházás tervezett helyszínén hulladék előfordulásával alapállapotban nem számolunk. 

Lehetséges hulladékkezelők a tervezési terület közelében az Elektronikus Hulladékgazdálkodási 
Információs Rendszer alapján is fellelhetők. (Lásd: http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR). 

5.10.3. Kivitelezési munkálatok során várhatóan keletkező hulladék 

A létesítmények építési-kivitelezési (bontási-építési) munkálatai (beleértve az anyagnyerő 
helyeket) során nem veszélyes, veszélyes és kommunális hulladékok keletkezésével kell számolni, 
a teljes beruházási időszakban, a munkák ütemezésének megfelelően.  

A kivitelezési munkálatok során építési és bontási hulladékok keletkezésével is szükséges számolni 
mind a vasúti pálya átépítése, mind a felsővezeték átépítése, illetve az útépítési munkálatok, 
valamint a hídépítés munkálatai során. 

A hulladékok jogszabály szerinti gyűjtésére a felvonulási (organizációs) területen kerül sor, a Kiviteli 
Terv tartalmazza majd részletesen a hulladékok gyűjtésére, kezelésére, bizonylatolására 
vonatkozókat.  

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
191/2009. Korm. rendelet) 12. § (2 bek. c) pontja alapján a vállalkozó kivitelező feladatai között 
szerepel egyebek mellett az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék 
mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban. A 191/2009. Korm. 
rendelet) 12. § (5) bekezdés szerint a vállalkozó kivitelező a saját elektronikus építési naplójának 
a vezetésével megbízhatja a felelős műszaki vezetőjét.  

A 191/2009. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja szerint a kivitelezési szerződésnek 
tartalmaznia kell az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező 
kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezését. 

A 191/2009. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés i) pontja alapján a felelős műszaki vezetőnek 
kötelessége az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján az 
említett rendelet 5. melléklet szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő 
átadása.  
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5.10.1. táblázat: Hulladéknyilvántartó lap a kivitelezési tevékenységekhez 

Sorszám 
A hulladék anyagi 
minősége szerinti 

csoportok 

Hulladék 
azonosító 
kódja *  

Mennyiségi 
küszöb 
(tonna) 

1. Kitermelt talaj 
17 05 04 
17 05 06 

20,0 

2. Betontörmelék 17 01 01 20,0 

3. Aszfalttörmelék 17 03 02 5,0 

4. Fahulladék 17 02 01 5,0 

5. Fémhulladék 

17 04 01 

2,0 

17 04 02 

17 04 03 

17 04 04 

17 04 05 

17 04 06 

17 04 07 

17 04 11 

6. Műanyag hulladék 17 02 03 2,0 

7. 
Vegyes építési és 
bontási hulladék 

17 09 04 10,0 

8. Ásványi eredetű 
építőanyag-hulladék 

17 01 02 

40,0 

17 01 03 

17 01 07 

17 02 02 

17 06 04 

17 08 02 

 

A tervezett tevékenység kivitelezési munkálatai során keletkező építési vagy bontási hulladék 
mennyisége ha meghaladja a fenti táblázatában (45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 
1. számú melléklet) foglalt mennyiségi küszöbértéket, az építtető köteles az adott csoporthoz 
tartozó hulladékot - a hulladék további könnyebb hasznosíthatósága érdekében - a többi csoporthoz 
tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át nem adja. 

Amennyiben a kivitelezés során keletkező hulladék mennyisége mégsem éri el egyik csoportban 
sem a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletének l. számú melléklet szerinti táblázatban 
közölt mennyiségi küszöbértéket, az építtető mentesül a 8-11. §-ban foglalt kötelezettségek alól.  

A nem veszélyes hulladékok közül az értékesíthetőket, hasznosíthatókat külön kell gyűjteni, majd 
értékesíteni, hasznosítani. 
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A nem veszélyes hulladékok gyűjtőhelyének kialakítása a veszélyes hulladéktól elkülönített kell 
történjen. Burkolatlan gyűjtőhely csak akkor engedélyezett, ha nem veszélyes hulladékokra 
vonatkozik és a hulladék fizikai, kémiai jellemzőiből adódóan normál időjárási körülmények között 
a környezetre nem jelent kockázatot. Natura 2000 területen organizációs terület nem jelölhető ki. 

A hulladékok elszállítása az anyagszállítási útvonalakon történik, a kiépített utak eléréséig. 

Amennyiben a kitermelt bontási anyagok jelentős részének anyagában történő újrahasznosítása 
megoldható, akkor a hulladékból újra felhasználható anyag készülhet.  

A bontási inert hulladékok, mivel jelentős fizikai, kémiai és biológiai átalakuláson nem mennek át, 
válogatási, aprítási, darálási műveleteket követően maradéktalanul felhasználásra kerülhetnek 
utak, pihenőhelyek, földutak útalapjainak építéséhez és szilárdításához, új aszfaltkeverékekhez 
adalékanyagként, betonadalék anyagként.  

Inert hulladéklerakó igénybevételére így csak az építés során nem hasznosítható anyagok esetében 
lenne szükséges, a hulladék mennyisége jelentősen csökkenthető. 

A megfelelőség-igazolással el nem látott letört anyag, valamint a hulladékkezelésen át nem esett 
építésből, bontásból származó anyag továbbra is hulladéknak tekinthető. 

A kivitelezés során keletkező hulladékok – jogszabályoknak megfelelő – gyűjtéséről és 
elszállításáról gondoskodni kell.  

Ennek köszönhetően megakadályozható, hogy a keletkező a hulladék a környezetet elszennyezze 
pl. szabálytalan gyűjtés, rakodás során a por, műanyag (fólia) és papírhulladékok szél általi 
elhordásával. 

A kivitelezés során a kitermelt anyagmennyiség besorolásáról és kezeléséről, elhelyezéséről, illetve 
a keletkező hulladékok részletes kezelési szabályairól a majd Kiviteli Terv keretén belül kell 
gondoskodni.  

A bontási-építési hulladék kezelésével kapcsolatosan hatályos jogi szabályozás értelmében a 
tervezési fázisokat követő kivitelezés ideje alatt, a keletkező hulladéktípusokról jegyzőkönyvet, 
tervlapot kell vezetni. 

A letermelt talaj felhasználása a Talajvédelmi Terv rendelkezéseinek megfelelően kell, hogy 
történjen.  

Esetlegesen keletkező szennyezett talaj kezelése 

A kivitelezési munkálatok során a 17 05 03* azonosító kódú, veszélyes anyagokat tartalmazó föld 
és kövek megnevezésű hulladék keletkezésének valószínűsége nem zárható ki. Amennyiben 
veszélyes anyagokkal (pl.: szénhidrogénnel) szennyezett talaj kerül felszínre a kivitelezési 
munkálatok során, úgy arról a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 
szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 
rendelet) szerint szükséges gondoskodni.  

Amennyiben, szennyezett talaj kerül a felszínre, úgy a környezetszennyezést vagy annak veszélyét 
azonnal meg kell szüntetni. Abban az esetben, ha veszélyes hulladék kezelése válik szükségessé, 
úgy az azokkal való tevékenységet úgy kell megoldani, hogy gyűjtésük, szállításuk során a 
környezetet nem veszélyeztethetik, szennyezhetik. Ez vonatkozik a felvonulási, az anyagnyerő- és 
az építési területekre egyaránt.  

A szennyezett talajt, függetlenül annak mennyiségétől, a többi hulladéktól és a nem szennyezett 
talajtól is elkülönítetten szükséges gyűjteni, még pedig olyan módon, hogy az a környezetet tovább 
szennyezni ne tudja.  
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A munkálatok során kitermelt, esetlegesen építési hulladékkal kevert vagy egyéb módon 
szennyezett földet a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján be kell 
sorolni és hulladékként kell kezelni.  

A munkálatok során kitermelt és a kitermelés helyén fel nem használt szennyezetlen talajjal végzett 
tevékenységek során tekintettel kell lenni a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (4) 
bekezdésében foglaltakra. 

A veszélyes hulladékokat csak az átvételükre jogosult személyeknek, szervezeteknek szabad 
átadni. Jelen esetben is a közelség elvét és a gazdaságosság elvét betartva, minden esetben a 
hulladék hasznosítással történő kezelési módját előnyben részesítve.  

A veszélyes hulladékok gyűjtése során az előírásokat be kell tartani. A hulladékok elszállítása 
meglévő, kiépített útvonalakon történik. 

Tereprendezésre, feltöltésre csak szennyezetlen, inert anyagot szabad alkalmazni. 

A kivitelezési munkálatok során keletkező hulladékok mennyiségéről, így az esetlegesen keletkező 
veszélyes hulladékok mennyiségéről sincs információnk.  

Lehetséges hulladékkezelők a tervezési terület közelében az Elektronikus Hulladékgazdálkodási 
Információs Rendszer alapján is fellelhetők. (Lásd: http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR). 

Híd és útépítés 

Az útépítés, valamint a hídépítés során az alábbi hulladékok keletkezése várható, illetve azok 
kezelési javaslatai is megtalálhatók az alábbi fejezetben. 

A keletkező hulladékok főbb csoportjai a következők:  

 építőanyag (cement, beton, tégla, stb.) törmelék, hulladék, 
 tömítő-, szigetelőanyag hulladék, 
 bitumen hulladék, 
 festékek, lakkok és egyéb bevonó, korrózióvédő anyagok hulladékai, 
 szennyezett hígító és oldószerek, 
 fémhulladék (vas, acél), 
 fahulladékok, 
 papírhulladékok, 
 műanyag hulladékok, 
 olaj- és olajos hulladékok, 
 egyéb hulladékok. 

A beruházási területen dolgozók létszámától függően kommunális hulladék folyamatosan 
keletkezik. 

A keletkező hulladékok jelentős része nem veszélyes építési bontási hulladék.  

Az építés során keletkező hulladékok azonosító kód szerint: 

Megnevezés         Azonosító kód 

Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek 
gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék 

Festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásból, valamint ezek 
eltávolításából származó hulladék      08 01 

Ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából 
származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)  08 04 
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Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai (veszélyes hulladékok) 

Motor, hajtómű és kenőolaj hulladékok     13 02 

Folyékony üzemanyag hulladékai      13 07 

Hulladékká vált csomagoló anyagok 

Csomagolási hulladékok       15 01 

Szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat     15 02  

Építési és bontási hulladékok 

Beton, tégla, cserép, kerámia      17 01 

Fa, üveg, műanyag        17 02 

Bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermék   17 03 

Fémek          17 04 

Föld (ideértve a szennyezett területekről kitermelt földet),  
követ és kotrási meddő       17 05 

Egyéb építési-bontási hulladék      17 09 

Települési hulladékok 

Kerti és parkokból származó hulladékok     20 02 

Egyéb települési hulladék       20 03 

A kivitelezési munkálatok során az alábbi táblázatban felsorolt a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 
alapján veszélyesnek nem minősülő hulladékok keletkezésével szükséges számolni. 

5.10.2. táblázat: A tervezett beruházás kivitelezési munkálatai során az alábbi azonosító 
kóddal rendelkező nem veszélyes hulladékok fordulhatnak elő 

Azonosító 
kód 

Megnevezés 

08 01 12 
festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-
től 

08 04 10 ragasztók, tömítőanyagok anyagok hulladékai, amelyek 
különböznek a 08 04 09-től 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok 
15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok 
15 01 03 fa csomagolási hulladékok 
15 01 04 fém csomagolási hulladékok 

15 02 03 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, 
amelyek különböznek a 15 02 02-től 

17 01 01 beton 
17 02 01 fa 
17 02 03 műanyag 
17 03 02 bitumen keverék, amelyek különböznek a 03 01-től 
17 04 05 vas és acél 
17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 

17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, 
a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól 

20 02 01 biológiailag lebomló hulladékok 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot 
is 
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A legtöbb létesítmény esetében a keletkező hulladékok mennyiségéről nincs információnk a 
tervezés jelenlegi fázisában, azonban vélhetően az 5.10.1. táblázatban felsorolt hulladékok 
keletkezése várható. A kivitelezés során keletkező hulladékok mennyiségi adatait a Kiviteli terv 
fogja majd tartalmazni. 

A keletkező, 17-es főcsoportba tartozó nem veszélyes hulladékok, valamint a kommunális 
hulladékok nem tekinthetők veszélyes hulladéknak, elsősorban a Pest megyei hulladéklerakókban 
kell elhelyezni, a közelség elvét és a gazdaságosság elvét betartva, minden esetben a hulladék 
hasznosítással történő kezelési módját előnyben részesítve.  

A kivitelezés során keletkező a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján esetlegesen keletkező 
veszélyesnek minősülő hulladékok: 

5.10.3. táblázat: A tervezett beruházás kivitelezése során az alábbi azonosító kóddal 
rendelkező veszélyes hulladékok fordulhatnak elő 

Azonosító 
kód 

Megnevezés 

08 01 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó 
festék- vagy lakk-hulladékok 

08 04 09* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó 
ragasztók, tömítőanyagok hulladékai 

13 02 05* 
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, 
hajtómű- és kenőolajok 

13 02 08* Egyéb motor-, hajtómű és kenőolajok 

13 07 01* tüzelőolaj és dízelolaj 

13 07 02* benzin 

15 01 10* 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal 
szennyezett csomagolási hulladékok 

15 02 02* 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok 
(ide értve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), 
törlőkendők, védőruházat 

17 05 03* Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 

17 09 03* Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék 
(ideértve a kevert hulladékot is) 

  *veszélyes hulladék 

Veszélyes hulladék keletkezésével havária (pl. meghibásodott gépjárműből elfolyó olajszármazék) 
esetén lehet számolni. Amennyiben veszélyes hulladék keletkezik, úgy az azokkal való 
tevékenységet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 
szóló 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendeletben (továbbiakban: 225/2015. (VIII.7. Korm. rendelet) 
előírtaknak megfelelően kell megoldani, vagyis gyűjtésük, szállításuk során a környezetet nem 
veszélyeztethetik, szennyezhetik. Ez vonatkozik a felvonulási területre egyaránt.  

A szóban forgó hulladékokat fajtánként elkülönítve, veszélyességi jellemzőik megjelölésével 
ellátott, zárható, elfolyás-mentes gyűjtő-edényekben kell gyűjteni, erre a célra kijelölt, felügyelettel 
ellátott gyűjtőhelyen.  

A kivitelezési munkálatok során keletkező veszélyes hulladékok mennyiségérő veszélyes hulladékok 
mennyiségéről sincs információnk.  

Vasúti pálya átépítése 

A vasúti pálya átépítése során keletkező hulladékok az alábbiakban kerülnek kifejtésre. 
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5.10.4. táblázat: A vasúti pálya átépítése során várhatóan keletkező hulladékok jegyzéke  

Megnevezés 
Főcsoport/alcsoport 

szám 
Keletkezés helye 

Nem veszélyes hulladékok 

Egyéb bevonatok (a kerámiát 
is beleértve) felhasználásából 

származó hulladék 

 

08 

08 02 01 

08 02 02 

08 02 03 

Vasútépítés során keletkező 
(szerelés, felületkezelés) 

védőfestékek, szigetelő bevonatok 
felhordásából visszamaradó 

anyagok 

Ragasztók és 
tömítőanyagokfelhasználásából 

származó hulladék 

 

08 

08 04 10 

08 04 12 

08 04 14 

08 04 16 

Vasútépítés során keletkező 
(szerelés, felületkezelés) 

védőfestékek, szigetelő bevonatok 
felhordásából visszamaradó 

anyagok 

 

Festékek és lakkok 
gyártásából, kiszereléséből, 

forgalmazásából és 
felhasználásából, valamint 

ezek eltávolításából származó 
hulladék 

08 

08 01 12 

08 01 14 

08 01 16 

08 01 18 

08 01 20 

Vasútépítés során keletkező 
(szerelés, felületkezelés) 

védőfestékek, szigetelő bevonatok 
felhordásából visszamaradó 

anyagok 

 

Vasfém reszelék és 
esztergaforgács 

12 

12 01 01 

Vasútépítés során keletkező 
(szerelés, felületkezelés) 

védőfestékek, szigetelő bevonatok 
felhordásából visszamaradó 

anyagok 

Papír és karton csomagolási 
hulladékok 

15 

15 01 01 

 

Vasútépítés során keletkező 
(szerelés, felületkezelés) 

védőfestékek, szigetelő bevonatok 
felhordásából visszamaradó 

anyagok 

Műanyag csomagolási 
hulladékok 

15 

15 01 02 

 

Vasútépítés során keletkező 
(szerelés, felületkezelés) építési 
anyagok csomagolási hulladéka, 

PVC vezetékek megmaradt 
hulladéka 

Fém csomagolási hulladékok 

15 

15 01 04 

 

Vasútépítés során keletkező 
(szerelés, felületkezelés) építési 
anyagok csomagolási hulladéka 

Vegyes összetételű kompozit 
csomagolási hulladékok 

15 

15 01 05 

Vasútépítés során keletkező 
(szerelés, felületkezelés) építési 
anyagok csomagolási hulladéka 

Föld és kövek, amelyek 
különböznek a 17 05 03-tól 

17 

17 05 04 
Földmunka során kitermelt talaj 
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Megnevezés 
Főcsoport/alcsoport 

szám 
Keletkezés helye 

beton 
17 

17 01 01 

Építési és bontási munkálatok 
során keletkező betontörmelék 

   

Bitumen keverék, amely 
különbözik 17 03 01-től 

17 

17 03 02 

Építési és bontási munkálatok 
során keletkező aszfalttörmelék 

Fahulladék 
17 

17 02 01 

Fahulladék, fák kivágásából 
származó 

Vörösréz, bronz, sárgaréz 
17 

17 04 01 
Fémhulladék 

Kevert építési-bontási 
hulladék, amely különbözik a 

17 09 01-től, a 17 09 02-től és 
a 17 09 03-tól 

17 

17 09 04 
Vegyes építési és bontási hulladék 

Beton, tégla, cserép és 
kerámia frakció vagy azok 

keveréke, amely különbözik a 
17 01 06-tól 

17 

17 01 07 

Építési és bontási munkálatok 
során keletkező ásványi eredetű 

építőanyag-hulladék 

Veszélyes hulladékok 
Veszélyes anyagokat 
tartalmazó vagy azzal 

szennyezett üveg, műanyag, 
fa 

 

17 

17 02 04* 
Vasúti talpfa bontása 

Motor-, hajtómű- és 
kenőolaj hulladékok 

 

13 

13 13 01* 

13 13 02 * 

13 13 05 * 

13 13 07* 

felvonulási telephelyen, gépek 
karbantartásából keletkezik 

Veszélyes anyagokkal 
szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok (ideértve a 

közelebbről meg nem 
határozott olajszűrőket), 
törlőkendők, védőruházat 

 

15 01 * 

15 02 02* 

felvonulási telephelyen, gépek 
karbantartásából keletkezik 

Hulladék akkumulátor 

 

20 

20 01 33* 

felvonulási telephelyen, gépek 
karbantartásából keletkezik 

Járművek karbantartásából 
származó hulladékok 

 

16 
16 01 04* 

16 01 07-11* 
16 01 13-14* 

16 01 21* 
 

felvonulási telephelyen, gépek 
karbantartásából keletkezik 
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Megnevezés 
Főcsoport/alcsoport 

szám 
Keletkezés helye 

Szerves oldószereket vagy 
más veszélyes anyagokat 

tartalmazó festék- és lakk-
hulladék 

08 

08 01 11* 

08 01 13* 

08 01 15* 

Építési és bontási munkálatok 

Festékes csomagolási 
hulladék 

 

15 

15 01 10* 
Építési és bontási munkálatok 

Kommunális hulladékok 

Biológiailag lebomló 
hulladékok 

20 

20 02 01 
Területrendezés, előkészítés 

Talaj és kövek 
20 

20 02 02 
Területrendezés, előkészítés 

Biológiailag lebonthatatlan 
hulladékok 

20 

20 02 03 
Területrendezés, előkészítés 

*veszélyes hulladékok 
 

A vasúti pálya átépítésének kivitelezési munkálataiból keletkező hulladékok mennyisége a tervezés 
jelenlegi fázisában nem ismert. A hulladékok mennyiségi becslését a Kiviteli terv fogja tartalmazni. 

A várhatóan legnagyobb mennyiségben keletkező fémhulladék a vasúti sín, melynek minél nagyobb 
arányú hasznosítása a cél. A vasúti felépítményt úgy kell elbontani, hogy az anyagok (kitérő, sín, 
alj, kapcsolószer stb.) válogatás után lehetőség szerint újra hasznosítható legyen. A bontás során 
keletkező vissznyereményi anyag a MÁV Zrt. tulajdonát képezi. A síneket, sínleerősítéseket, 
felszerkezeteket lehetőség szerint újra kell hasznosítani, selejtezett, törött elemek elhelyezéséről 
gondoskodni kell. A tervezett beruházás során – a jogszabályoknak megfelelően – alapvető feladat 
a hulladékképződés megelőzése, illetve mérséklése, vagyis minél nagyobb anyaghányad 
visszavezetése a vasútüzembe. A vasúti pálya felújítási technológiájából következik, hogy a 
kitermelt hulladékok minőségét és konkrét mennyiségét csak a felújítási munkavégzés során lehet 
meghatározni. A kitermelt talaj csak részben kerül hulladékként ártalmatlanításra, a geotechnikai 
adottságok függvényében a teljes kitermelt talaj mennyiségének egy része a tervezési területen 
történő beépítéssel, helyben hasznosul. 

Felsővezeték átépítés 

A kivitelezési munkálatok során a vasúti felsővezeték átalakítása során oszlopok cseréjére és új 
oszlop elhelyezésére is sor kerül. Az oszlopok cseréje, illetve új oszlop elhelyezése során az 5.10.1. 
táblázat szerint (17 05 04 azonosító kódú) föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól, (17 
09 04 azonosító kódú) vegyes építési és bontási hulladék keletkezésével szükséges számolni. A 
kivitelezés során az oszlopanyag kötegelésére, illetve az egyéb építési elemek csomagolására 
szolgáló (15 01 02 azonosító kódú) műanyag csomagolási hulladék keletkezése is várható.  

5.10.4. Hatások az üzemelés alatt 

A tervezett beruházás területén – a kiépülést és használatba vételt követően – kis mennyiségben 
veszélyes és veszélyesnek nem minősülő hulladékok keletkezésével kell számolni. Ezek fajtája 
jelenleg csak részben ismert, illetve prognosztizálható, pontos, fajtánkénti mennyiségükről a 
tervezés jelenlegi szakaszában nincs információ. 
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A tervezés jelenlegi szakaszában még nem pontosan ismert a javítási, karbantartási tevékenység 
és ezek eszközei, anyagigénye.  

Az üzemelési időszakra vonatkozó előírásokat a kezelési tervek fogják tartalmazni. Mind a 
kivitelezési, mind az üzemelési időszak során be kell tartani a vonatkozó jogszabályokban előírt 
eljárásokat és adatszolgáltatási kötelezettségeket. 

Megépülő híd és úthálózat 

A tervezett beruházások üzemelése során hulladék keletkezik az alábbi tevékenységek során:  

 takarítás (híd és úthálózat), 

o kommunális hulladék elszállítása, 
o elütött állat tetemek eltávolítása (útszakaszok); 

 zöldterület gondozása,  
 karbantartás és javítás (híd és úthálózat),  

o a pályatest és az út szerelvényeinek (korlátok, oszlopok) karbantartása, festése, 
mosása; 

o az útfelület javítása (kitermelt aszfalt); 

 esetleges havária során (híd és úthálózat). 

Az üzemelés alatt jellemzően keletkező hulladékok jegyzéke a 72/2013. (VII.27.) VM rendelet 
szerinti kódszámokkal együtt az alábbi: 

5.10.5. táblázat: A tervezett beruházások üzemelése során várhatóan képződő főbb 
hulladékok jegyzéke 

Azonosító 
kód 

Megnevezés 

08 01 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-
hulladékok 

08 01 12 festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től 

08 04 09* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, 
tömítőanyagok hulladékai 

08 04 10 ragasztók, tömítőanyagok anyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től 

13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 

13 02 08*  Egyéb motor-, hajtómű és kenőolajok  

13 07 01* tüzelőolaj és dízelolaj 

13 07 02* benzin 

14 06 03* egyéb oldószerek és oldószer keverékek 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok 

15 01 04 fém csomagolási hulladékok 

15 01 05 vegyes összetételi kompozit csomagolási hulladékok 

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről 
nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

15 02 03 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 
02-től 

16 01 03 gumiabroncs 

17 01 01 beton 

17 01 02 téglák 
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Azonosító 
kód 

Megnevezés 

17 01 03 cserép, kerámiák 

17 02 01 fa 

17 02 03 műanyag 

17 03 02 bitumen keverék, amelyek különböznek a 17 03 01-től 

17 04 02 alumínium 

17 04 05 Építési és bontási hulladék, vas és acél 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 

17 09 04 Építési és bontási hulladék, kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek 
különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól 

20 02 01 biológiailag lebomló hulladékok 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 

20 03 03 úttisztításból származó hulladék 

*veszélyes anyagok 

Nem veszélyes és kommunális, települési hulladékok gyűjtése, ártalmatlanítása 

A nem hasznosítható veszélyesnek nem minősülő hulladékok a települési szilárd hulladékokhoz 
hasonlóan, illetve azzal együtt kezelendők.  

Az illetékes közútkezelő gondoskodik a jelenleg meglévő és a jövőben kiépítésre kerülő közutakon 
keletkező kommunális hulladékok rendszeres összegyűjtéséről és elszállításáról. 

Az említett összegyűjtött hulladékokat a megfelelő jogosultsággal rendelkező hulladéklerakó 
telepekre kell szállítani. 

A veszélyes hulladékok gyűjtése és elszállítása 

Elsősorban a karbantartási tevékenységek során az 5.10.3. táblázatban feltüntetett, csillaggal jelölt 
veszélyes hulladékok keletkezhetnek. 

Veszélyes hulladékok keletkezése nagy mennyiségben előre láthatóan nem várható.  

A veszélyes hulladékokkal összefüggő tevékenységeket a veszélyes hulladékokról szóló 225/2015. 
(VIII.7.) Kormányrendelet előírásai szerint kell megszervezni. 

A veszélyes hulladékok gyűjtését a közútkezelő, a 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendelet előírásai 
szerint, a környezet szennyezését kizáró módon kell, hogy végezze.  

A keletkező hulladékok mennyisége a tervezés jelen fázisában pontosan nem határozható meg. 

Vasúti pálya 

Az üzemelés során az alábbi tevékenységek során keletkező hulladékokkal kell számolni, amelyek 
elsősorban a vasúti közlekedésből és karbantartásból származnak: 

 a vasúti pálya és szerelvényeinek karbantartása; 
 sínkenő berendezés telepítése és üzemeltetése; 
 a vasúti vonal környezetének karbantartása, a zöldfelület gondozása, gyomirtás; 
 a vasútvonal mentén elhagyott hulladékok összegyűjtése.  

Az üzemeltetés során a következő típusú hulladékok keletkezhetnek: 

 biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű - és kenőolaj hulladékok; 
 folyékony üzemanyagok hulladékai; 
 kerti és parkosított területekről származó hulladékok; 
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 települési (kommunális) hulladékok (háztartási hulladékok, és az ezekhez hasonló 
kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok); 

 közelebbről nem meghatározott hulladékok. 

Ezen hulladékok mennyisége előre nehezen becsülhető, de megfelelő elhelyezésükről jogszabályi 
kötelezettség gondoskodni.  

A veszélyes és nem veszélyes hulladékokat külön kell gyűjteni. A gyűjtőhelyet, vagy edényzetet el 
kell látni jól látható, időjárásnak ellenálló felirattal. A feliratnak tartalmazni kell a hulladék azonosító 
kódját és megnevezését.  

A veszélyes hulladékok gyűjtőhely kialakításánál burkolatlan gyűjtőhely nem engedélyezett. 
Üzemelési fázisban veszélyes hulladékok elsősorban a karbantartási tevékenységek során 
keletkezhetnek. 

A veszélyes hulladékokkal összefüggő tevékenységeket a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendelet előírásai szerint 
kell megszervezni. 

A vasúti pálya és a szerelvények karbantartása során is keletkezhet hulladék, amely technológiai 
fegyelem és a műszaki utasítások betartásával elkerülhető, helyileg kezelhető. A váltó 
karbantartásakor használt kenőanyagok elcsöpögése a vasúti pályatest zúzottkő ágyazatát érinti. 
Havária esetében elsősorban a vízelvezető árok és a talaj ill. ezeken keresztül a felszíni vizek és a 
talajvíz szennyeződhet.  

A jelzésrendszer, ellenőrzés a vasúti forgalmi és pályafenntartási szervezetek folyamatos 
felügyelete és figyelő tevékenysége révén biztosított. Így a havária, baleset a lehető legrövidebb 
időn belül az intézkedésre jogosult szolgálati főnökség tudomására jut. 

A zúzottkő ágyazat gyommentesítése a betelepülő növényzet a zúzottkő ágyazat elhumuszosodása 
miatt fontos. Az alapkezelést legkésőbb az adott év április 1-ig célszerű megkezdeni. A növényirtó 
szerek bemosódáshatnak a talajba is, szennyezve így a talajvizet, emiatt fokozott figyelmet kell 
fordítani a megfelelő gyomírtásra.  

A vegyszeres kezelést csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyzet végezheti, a kezelést 
dokumentálni kell, amelynek tartalmaznia kell többek között az időpontot, induló és célállomást, a 
felhasznált szerek nevét és mennyiségét, a kezelést végző aláírását. 

A vasútvonal környezetének megfelelő gyakoriságú takarítása, a fenntartás során keletkező 
hulladék elhelyezése, a vízelvezető árkokban felgyűlt szemét eltávolítása a vasút üzemeltetőjének 
feladata.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani az utazóközönség által termelt kommunális hulladékokkal 
kapcsolatos feladatok ellátására, a szelektív hulladékgyűjtést kiemelten kell kezelni. Célszerű a 
figyelemfelhívó táblák használata az utazóközönség számára, amely elősegíti a megfelelő 
hulladékgyűjtést.  

A vasút mentén elszórt kommunális hulladékok lerakása célszerűen a megyei, vagy települési 
önkormányzatok által üzemeltetett szilárd hulladéklerakókba történhet.  Az üzemelés alatt 
keletkező - a forgalom emelkedésével várhatóan növekvő kommunális hulladékmennyiség - 
kezelése az Üzemeltető feladata. Hulladék begyűjtési, elhelyezési/ártalmatlanítási lehetőségek a 
régióban www.okir.hu adatbázisban elérhetők. 

A MÁV Zrt. gondoskodik a jelenleg meglévő és a jövőben kiépítésre kerülő vasúti pályán a keletkező 
kommunális hulladékok rendszeres összegyűjtéséről és elszállításáról. 

Felsővezeték 
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Hulladék a felsővezeték üzemszerű működése során nem keletkezik.  

Az üzemeltetési gyakorlatnak megfelelő időközönként (pl. 15-25 évenként) szükségessé válhatnak 
egyéb karbantartási munkálatok (pl. korróziógátló festés, szigetelők cseréje, havária esemény 
elhárítása), melyek során nem veszélyes és veszélyes hulladék keletkezésének valószínűsége nem 
zárható ki. Az ilyen módon keletkező hulladékok kezeléséről az üzemeltetőnek kötelessége 
gondoskodni a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően.  

5.10.5. Javasolt védelmi intézkedések 

Az építési-bontási munkálatok során kell törekedni a keletkező hulladék mennyiségének 
minimalizálására, a keletkező építési-bontási anyagok kivitelezésen belüli felhasználására, 
hasznosítására. 

A keletkező hulladékot kizárólag engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek lehet átadni, a közelség 
elvét és a gazdaságosság elvét betartva, minden esetben a hulladékhasznosítással történő kezelési 
módját előnyben részesítve.  

A hulladékok elszállítása kijelölt anyagszállítási útvonalakon kell, hogy történjen.  

A kivitelezési munkálatok során keletkező hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes tárolóit, 
valamint a földmunkagépek üzemanyag-tárolóit, a talaj- és felszín alatti vizek szennyezését kizáró 
módon, kármentő edényzetet használva, szigetelőréteggel ellátott, vagy már burkolt felületen 
szükséges elhelyezni.  

A különböző típusú kommunális hulladékok összegyűjtéséről és elhelyezéséről a kivitelezés alatt a 
Kivitelezőnek, üzemelésnél pedig az illetékes közútkezelőnek kell gondoskodnia. A lerakás a 
megyei, vagy települési önkormányzatok által üzemeltetett szilárd hulladéklerakókba javasolt. 

A letermelt talaj felhasználása a majd készülő Talajvédelmi Terv rendelkezéseinek megfelelően kell, 
hogy történjen. 

Az építés befejeztével az építési területet – beleértve az ideiglenesen használt területeket is – meg 
kell tisztítani a hulladékoktól, építési törmelékektől, felesleges építési anyagoktól és el kell 
szállíttatni azokat. 

A kivitelezés során a kitermelt anyagmennyiség besorolásáról és kezeléséről, elhelyezéséről, illetve 
a keletkező hulladékok részletes kezelési szabályairól a majd készülő Kiviteli Terv keretén belül kell 
gondoskodni.  

Az üzemelési időszakra vonatkozó előírásokat a kezelési tervekben javasolt rögzíteni. 

Úgy az építés, mint az üzemelési időszak során be kell tartani a vonatkozó jogszabályokban előírt 
eljárásokat és adatszolgáltatási kötelezettségeket. 

Az építés során keletkező inert hulladékokat (veszélyes anyagot nem tartalmazó építési 
törmelék) a legközelebbi - engedéllyel rendelkező - települési inerthulladék-lerakóban szükséges 
elhelyezni. 

Az építés és üzemelés során keletkező települési szilárd hulladékot (kommunális hulladékot) 
zárt hulladéktárolóban kell gyűjteni és azt rendszeresen nem veszélyes hulladéklerakóba 
(kommunális hulladéklerakóba) kell elszállítani.  

A különböző típusú kommunális hulladékok összegyűjtéséről és elhelyezéséről építkezés alatt a 
Kivitelezőnek, üzemelésnél pedig az illetékes közútkezelőnek kell gondoskodnia. A lerakás 
célszerűen a megyei, vagy települési önkormányzatok által üzemeltetett szilárd hulladéklerakókba 
történhet. 
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Az építés és üzemelés során keletkező veszélyes hulladékok a jogszabály előírásai szerint 
egymástól elkülönítve, környezetszennyezést kizáró módon szükséges összegyűjteni, azokról 
nyilvántartást vezetni, bejelentést tenni és további kezeléséről, illetve veszélyeshulladék-lerakóban 
való elhelyezéséről gondoskodni kell. Veszélyes hulladék szállítását, kezelését csak arra jogosult, 
engedéllyel rendelkező cég végezheti. 

6. VÍZ KERETIRÁNYELV VIZSGÁLAT 

Víz Keretirányelv (VKI) célkitűzése 

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. VKI 4.7 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). 

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 

A Ferencváros vasútállomás kötöttpályás fejlesztése, illetve üzemelése a felszíni víztest fizikai 
tulajdonságainak módosulását, vagy a felszín alatti víztest szintjének változását nem eredményezi, 

Áttervezhető 
a 

beavatkozás? 

Más a 4.7 cikknek 
megfelelő VKI 

célok nem 
tűzhetők ki 

Nem 

Nem 
Igen 

Igen 

Nem 

5. Kizárja a beavatkozás ugyanazon vízgyűjtő más 
víztestein tartósan a VKI célok megvalósulását, 

vagy veszélyezteti azokat? 

Igen 

6. A beavatkozás összeegyeztethető az 
egyéb közösségi előírásokkal? 

Nem 

Nem 

2. Minden lehetséges intézkedést megtettek a 
víztestek állapotára gyakorolt negatív hatások 

csökkentésére? 

3. Elérhetők azok a hasznos célok, amelyek a víztest módosítását 
eredményezik, más olyan eszközökkel is, amelyek műszakilag 

kivitelezhetőek, nem járnak aránytalanul magas költségekkel, és 
lényegesen jobb környezeti lehetőséget jelentenek? 

4. A beavatkozások oka elsőrendű közérdek és/vagy a hasznokat, 
amelyek a környezet és a társadalom számára a VKI célok 

megvalósulásából fakadnak, felülmúlják-e a beavatkozások hasznai az 
emberi egészség, az emberi biztonság megtartása, vagy a fenntartható 

fejlődés tekintetében? 

7. A beavatkozás biztosítja legalább azt 
a védelmi szintet, amit a meglévő 

közösségi előírások? 

A 4.7 pont szerint kitűzhetők más VKI 
célok 

Nem 
szükséges a 

4.7 cikk 
alkalmazása 

Igen 

Igen 

Nem 

Igen 

Nem 

Igen 

Igen 

A beavatkozások okait a vízgyűjtő-gazdálkodási terv részletesen 
bemutatja, a célokat 6 évente felülvizsgálják. 

1. A beavatkozás a felszíni víztest fizikai tulajdonságai módosulását, vagy a 
felszín alatti víztest szintjének változását eredményezi, amely a felszíni 
víztest jó ökológiai, vagy kémiai állapota, adott esetben a jó ökológiai 
potenciálja, illetve a felszín alatti víztest jó mennyiségi állapota el nem 

éréséhez, vagy egy felszíni, vagy egy felszín alatti víztest állapota romlásának 
nem megakadályozásához vezethet? 

Vagy a beavatkozás egy új fenntartható fejlődéssel kapcsolatos emberi 
tevékenység eredménye, amely a felszíni víztest kiváló állapotról jó állapotra 

való romlásának nem megakadályozásához vezet? Nem 
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a vizek kémiai és ökológiai állapotát várhatóan nem befolyásolja negatívan, ezért a VKI 4.7 teszt 
elvégzésére nincs szükség. 

A fenti állítás alátámasztására az 5.1., 5.2. és 5.4. fejezetek megállapításainak figyelembevételével 
röviden ismertetjük a tervezett projekt hatásait:  

I. Hidrológia 

Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a vizsgált terület a Duna-völgyi-főcsatorna 
alegység (1-10) részét képezi. 

Duna-völgyi-főcsatorna alegység (1-10) 

A tervezési alegység területe 5562 km2, amely az Alföld nagytáj középső részén, a Duna-
Tiszaközi természetföldrajzi tájegység területén található. A Duna bal-parti vízgyűjtő területéhez 
tartozik. Természetföldrajzi szempontból a vizsgált területet a középvonalán húzódó Duna-völgyi 
főcsatorna két részre tagolja. Az egyik területrész a Duna-völgyi-főcsatornától Ny-ra fekvő 
mélyártéri terület, a csatornákkal, fokokkal sűrűn behálózott Duna-völgy, melynek lejtésiránya É-
D. A másik területrész a Duna-völgyi főcsatornától K-re fekvő magasabb fennsíki terület, amely 
homokdombokkal és a közéjük ékelt tavakkal, mocsarakkal jellemezhető homokhátság. A 
homokhátsági terület K-i határa (Duna-Tisza vízválasztó) mentén a 125,00 mBf-i szintről Ny felé 
viszonylag egyenletesen lejt a 95,00 mBf-i magasságú Duna-völgyi-főcsatorna szintjéig. A 
tervezési terület É-i részén lévő Gyáli vízrendszer átmenet a sík- és dombvidéki területek között, 
ÉK-DNy-i lejtésiránnyal a Ráckevei (Soroksári)-Duna (RSD) felé. 

Az alegység területén 32 vízfolyás víztest található. Természetes víztest az alegység területén 
nincs, természetes, erősen módosított 4 víztest, ez a vízfolyás víztestek 12,5 %-a, mesterséges 
28 víztest, ami a vízfolyás víztestek 87,5 %-a. 

Az alegység területét összesen 17 db felszín alatti víztest érinti. Az alegység területén öt darab 
sekély porózus víztest található. A sekély porózus víztestek egységesen egy vízadónak 
tekinthetők. A víztestek vertikálisan egy sekélyebb elhelyezkedésű pleisztocén, és egy mélyebb 
elhelyezkedésű felső pannon vízadóra bonthatók.  

Az alegység területén összesen 94 db üzemelő -, 7 db tartalék – és 10 db. távlati felszín alatti 
ivóvízbázis található. A távlati vízbázisok potenciális, jó vízadó adottságokkal rendelkező 
területek, amelyeken jelenleg még nem került kialakításra vízműtelep.  

Az alegység területén nem található ivóvíz célú felszíni vízkivétel. Az üzemelő, parti szűrésű-, 
rétegvíz- és talajvízkészleteket kitermelő vízbázisok összes védendő vízkészlete 413.743 m3 /nap. 
A távlati vízbázisok mindegyike parti szűrésű vízbázis. A távlati vízbázisok összes védendő 
vízkészlete 353.000 m3 /nap. A védőterületi határozatok kiadásában jelentős elmaradás van. A 
nyilvántartás szerint mindössze 53 db közcélú vízbázis rendelkezik védőterületi határozattal. A 
határozattal nem rendelkező vízbázisok között nagyon jelentősek is vannak. 

II. Felszíni vizek védelme 

A tervezett beruházás felszíni vízfolyást nem érint. A tervezési területhez a legközelebb 
elhelyezkedő vízfolyás a Duna mely 450 méter távolságra található.   

Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának 7.1. melléklete alapján a Dunára 
vonatkozóan az alábbi adatok állnak rendelkezésre:  
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6.1. táblázat: Vízfolyás minősítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vízfolyások állapotát javító intézkedések ismertetése 

1.1 - A Szennyvíz Program megvalósítása. Új szennyvíztisztító telep létestése, meglévő 
szennyvíztisztító telepek korszerűsítése (kapacitás növelés, technológia fejlesztés, rekonstrukció), 
a felszíni befogadóra vonatkozó határértékek betartásával. 

2.1 - A mezőgazdasági termelés tápanyag szennyezésének csökkentésére vonatkozó általános 
szabályrendszer, a tápanyag kihelyezés tényleges korlátozása szántó és ültetvény területeken 

17.1 - Szennyezőanyag és hordalék lemosódás csökkentése gyepesítéssel, fásítással, lejtős 
területeken  

29.2 - Állattartótelepek korszerűsítése az EU Nitrát Irányelv alapján 

A felsorolt intézkedések alapján látható, hogy a vasúti közlekedés fejlesztésével közvetlenül 
megvalósítható célkitűzést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt vízfolyás 
víztestekkel kapcsolatban. 

A beruházás megvalósítása során korszerűbb kialakításra kerül sor, ezért az OVGT ME1: Utak, 
vasutak vízelvezető-rendszereinek korszerű kialakítása célkitűzéseinek megfelel a beruházás. 

A keretirányelvnek való megfelelés a Ferencváros vasútállomás fejlesztésével 
összefüggésben 

Mivel a meglévő vasúti létesítmények területfoglalása némileg módosul, illetve növekszik a burkolt 
felületek aránya is, ezért a felszíni lefolyási viszonyok tekintetében várható kismértékű változás, 
de ez a hatás nem tekinthető jelentősnek.  

Mivel az összegyűlő csapadékvizek végső befogadója részben a városi csapadékcsatorna hálózat, 
felszíni vízfolyás esetleges szennyezése nem valószínű. 

Víztest neve Duna-Budapest 

VOR kód AOC752 

Alegység 1-9 

A víztest kategóriája erősen módosított 

Biológiai elemek szerinti állapot mérsékelt 

Fizikai-kémiai elemek szerinti 
állapot 

jó 

Specifikus szennyezők szerinti 
állapot nem jó 

Hidromorfológiai elemek szerinti 
állapot mérsékelt 

Ökológiai minősítés mérsékelt 

Kémiai állapot jó 

Ökológiai célkitűzés A jó potenciál 
elérendő 

Kémiai célkitűzés 
A jó állapot 
fenntartandó 

Vízfolyások fizikai-kémiai 
állapotát javító intézkedések 1.1, 2.1;17.1;29.2 
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Felszíni vízszennyezés abban az esetben is előfordulhat, ha havária következik be. Jó műszaki 
színvonalú pálya kialakítása következtében ezen események csökkenése várható. 

A beruházás megvalósítását követően a pálya üzemeléséből, illetve üzemeltetéséből eredően a 
felszíni vizekre gyakorolt hatás nem fog számottevően módosulni.  

Mindezek alapján a Ferencváros vasútállomás fejlesztése 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: 

 sp.1.13.1 Duna bal parti vízgyűjtő - Vác-Budapest 

 p.1.14.1 Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész 

 h.1.7 Börzsöny, Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő 

 kt.1.3 Budapest környéki termálkarszt 

A tervezési területen található víztestek mennyiségi és kémiai állapotát az alábbi táblázat mutatja 
be: 

6.2. táblázat: Felszín alatti víztestek minősítése 

Víztest neve Alegység Víztest 
kódja 

Mennyiségi 
állapota 

Kémiai állapota 

Mennyiségi 
állapotát 

javító 
intézkedése

k 

Kémiai 
állapotát 

javító 
intézkedése

k 

sp.1.13.1 
Duna bal 

parti 
vízgyűjtő - 

Vác-
Budapest 

1-9 

 

AIQ536 

 

jó, de gyenge 
kockázata, 

oka: -
vízmérleg 

 

gyenge, oka: 
- diffúz 

szennyeződés: 
NO3 

- szennyezett vb.: 
NO3, NH4, SO4, 

atrazin 
- felszíni vizek 

állapota 
jó, de gyenge 

kockázata: 
- trend vizsgálat 

7a.2;8.1;8.2; 

8.4;23.2;33.2 

 

2;3;21.7;21.1
0;21.9;4.1;21
.1; 21.5;36 

 

p.1.14.1 
Duna-Tisza 

közi hátság - 
Duna-

vízgyűjtő 
északi rész 

1-10 AIQ530 jó jó 
7a.2;8.1;8.2; 

8.4;33.2 36 

h.1.7 
Börzsöny, 
Gödöllői-

dombvidék - 
Duna-

vízgyűjtő 

1-9 

1-10 

 

AIQ502 
jó jó 

7a.2;8.1;8.2;
8.4;23.2 

2;3;21.10;21
.9;21.1;21.5;

36 
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Víztest neve Alegység Víztest 
kódja 

Mennyiségi 
állapota 

Kémiai állapota 

Mennyiségi 
állapotát 

javító 
intézkedése

k 

Kémiai 
állapotát 

javító 
intézkedése

k 

kt.1.3 
Budapest 
környéki 

termálkarszt 

1-9 

1-10 
AIQ503 jó jó 7a.2;7a.5;8.1

; 8.2;8.4; 
36 

A víztestek fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések ismertetése 

2 - Mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése 
3 - Mezőgazdasági eredetű peszticid szennyezés csökkentése 
4.1 - Szennyezett terület kármentesítése (feltárás, megfigyelés, biztosítás, felszámolás) 
7a.2 - Felszín alóli vízkivételek nyilvántartása, felülvizsgálata, módosítása, engedélyezése 
7a.5 - Termálvizek hasznosítása, a használt termálvizek visszasajtolásának szabályozása, 

ösztönzése és korszerűsítése 
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 
21.7 - A Szennyvíz Program megvalósítása (csatornázás, egyedi szennyvízkezelés) 
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    
33.2 - A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések, 

beleértve a vízkivételek speciális szabályozása, vízkormányzás és vízpótlás megoldása a 
természetvédelmi igények kielégítésére 

36 - Szakszerűtlenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása  

A 6.2 táblázat alapján megállapítható, hogy jellemzően a felszín alatti víztestek kémiai és 
mennyiségi állapota jó, ez alól kivételt képez a sp.1.13.1 Duna bal parti vízgyűjtő - Vác-Budapest 
víztest melynek kémiai állapota gyenge (oka:diffúz szennyeződés: NO3; szennyezett vb.: NO3, NH4, 
SO4, atrazin). 

A felsorolt intézkedések alapján látható, hogy a vasúti közlekedés fejlesztésével közvetlenül 
megvalósítható célkitűzést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt víztestekkel 
kapcsolatban. A 21.1; 21.5. és 20.7 intézkedésekkel összhangban nagy hangsúlyt kell fektetni a 
kivitelezés során, illetve üzemelés közben keletkező hulladékok megfelelő, környezetkímélő 
gyűjtésére és elszállítására. 

A keretirányelvnek való megfelelés a Ferencváros vasútállomás fejlesztésével 
összefüggésben 

A tervezési területen vízbázis védőövezet nem található. A legközelebb található vízbázisok a 
Budapest XIII. Margitszigeti vmt., amely kb. 5,4 km-re, illetve a Csepel-Halásztelek vm., amely kb. 
6 km-re található. 

A vasútvonal üzemelése során a talajra és felszín alatti vizekre kifejtett esetleges szennyező 
hatásainak bemutatására az 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5. fejezetben került sor, ahol megállapításra került, 
hogy a hatások mértéke elhanyagolható. 



 

 

128 
 

Ferencváros állomás végponti váltókörzetében egyvágányú  
különszintű vasúti kapcsolat létesítése - Környezeti hatástanulmány 

A tervezett beruházás megvalósítása a felszíni és felszín alatti vizek kapcsolatát nem változtatja 
meg. 

A védelmi intézkedések betartása mellett (pl.: korszerű, környezetbarát gépek, technológiai 
berendezések alkalmazása) a vasútvonal korszerűsítése nem jelent kedvezőtlen hatást sem a 
felszín alatti vizekre. 

A tervezett vízelvezetés (csapadékvizek végső befogadója a városi csapadékcsatorna hálózat), 
valamint a fentiek alapján nem valószínű a földtani közeg és a felszín alatti víz minőségének 
romlása a Ferencváros állomás végponti váltókörzetében egyvágányú különszintű vasúti kapcsolat 
megvalósítása, valamint üzemelése alatt. 

IV. Élővilág-védelem  

A tervezett fejlesztés Natura 2000 területet, ramsari területet, országos jelentőségű, egyedi 
jogszabállyal védett természeti területet, ex lege védett területet, valamint helyi jelentőségű védett 
természeti területet nem érint. A tervezési területhez legközelebb nyugati irányban, kb. 450 m-re 
a HUDI20034 Duna és ártere Natura 2000 terület helyezkedik el, mely egyben az országos ökológiai 
hálózat ökológiai folyosója is. 

Mivel a tervezett beruházás részben már eddig is aktív vasúti forgalmat bonyolító szakaszon 
történik, így megvalósulását követően normál üzemmenetet feltételezve az élővilágra kifejtett 
hatás várhatóan minimális lesz, nem lesz nagyobb, mint ami eddig jellemző volt. Azok a fajok, 
melyek a vasúti közlekedés zavaró hatása miatt eddig nem telepedtek meg, azok a jövőben sem 
fognak megjelenni, amelyek azonban tudtak alkalmazkodni ehhez a zavaráshoz, azok a fejlesztést 
követően is jelen fognak lenni. 

Az 5.4. fejezet részletesen tartalmazza az élővilágvédelmi felmérés megállapításait. 

Az előző fejezetrészekben foglaltak alapján összefoglalva megállapítható, hogy a 
Ferencváros vasútállomás fejlesztésének megvalósítása, valamint 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. A VKI 4.7 teszt folyamat 
ábra első kérdéscsoportjára adható válasz tehát minden estben nemleges, így nem 
szükséges a 4.7 cikk alkalmazása. 
 

7.  KLÍMA KOCKÁZATELEMZÉS 

7.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK, 
IRÁNYELVEK 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/52/EU irányelve az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról 

 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról 

 Útmutató projektek klímakockázatának értékeléséhez és csökkentéséhez (Rövid neve: 
Klímakockázati Útmutató) 

 Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient 
 Részletes módszertani leírás a Klímakockázati Útmutatóhoz 
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 Magyarország második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiája 
 A globális klímaváltozás: Hazai hatások és válaszok (KvVM – MTA „VAHAVA projekt”) 
 Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) 

https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ 
 Dövényi Z. (szerk.) 2010.: Magyarország kistájainak katasztere. MTA-FKI, Budapest 
 https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html 

7.2. ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ HATÁSOK 

Az éghajlatváltozás utal az éghajlatban történő bármilyen változásra, legyen az akár természetes 
változékonyság, akár emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatváltozás hatásai már jelenleg is 
érzékelhetők, és a hatások a jövőben várhatóan egyre érezhetőbbé válnak majd. 

A hőmérsékleti és csapadékviszonyok változásainak és e változások kölcsönhatásainak 
köszönhetően az éghajlat változékonysága várhatóan megnő majd, aminek következtében 
gyakoribb és súlyosabb természeti csapások fordulhatnak elő: erős viharok sok csapadékkal és 
nagy sebességű széllel, folyami és villámárvizek, illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégeső, 
erősebb UV-B sugárzás stb. 

Jelen vizsgálat figyelembe veszi a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait, tartalmi 
követelményeit. Továbbá az elemzés az ide vonatkozó útmutató (Non-paper Guidelines for Project 
Managers: Making vulnerable investments climate resilient; továbbiakban: Útmutató) 
szempontrendszerét és eszközeit is figyelembe veszi. 

Az Útmutató 1–4. moduljai (Érzékenység; Kitettség; Sérülékenység; Kockázatok), a modulok által 
biztosított elemzési keret, módszertan hasznos segítség, ezen egymásra épülő modulokat követve 
mutatjuk be, miként és mely kockázatokat azonosítottunk az éghajlatváltozás-biztosság fent 
bemutatott szempontjaiból relevánsnak. Az Útmutató további moduljait nem követjük, ill. csak 
annyiban, hogy bemutatjuk, a beazonosított kockázatokat miként kezeltük a projekt 
előkészítésének és megvalósításának szakaszaiban, hogyan kerültek beépítésre, figyelembe vételre 
a klímavédelmi szempontok, megfontolások, javaslatok.  

A közlekedési létesítményeknek hosszú a várható élettartama (10-100 év). A klímamodellek a XXI. 
század közepéig, illetve végéig vizsgálják az éghajlatváltozás várható hatásait. Jelen tanulmányban 
az évszázad közepéig szóló klímamodellek megállapításait vettük figyelembe, így az 
éghajlatváltozással szembeni biztosság, illetve rugalmasság vizsgálata is ehhez igazodva a 2021–
2050-es intervallumot fedi le jelen elemzésben. 

7.2.1. Klímaváltozással szembeni érzékenység 

Egy adott rendszert attól függően nevezünk érzékenynek, hogy mennyire fogékony az 
éghajlatváltozáshoz kötődő időjárási jelenségek közvetlen vagy közvetett hatásaira. 

Az érzékenységelemzés során a projekt érzékenysége kerül meghatározásra az elsődleges 
éghajlatvédelmi tényezőkre és a másodlagos hatásokra/éghajlatvédelmi kockázatokra 
vonatkozóan. A vizsgált tényezőket az érzékenységi mátrix táblázat tartalmazza (7.2.1. táblázat). 
A Létesítmény oszlopban a vasúti pálya, a Használók oszlopban pedig a közlekedésben részt vevő 
személyek érzékenységét vizsgáljuk az egyes éghajlati paraméterek változásával szemben.  
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7.2.1. táblázat: A projekt érzékenysége a klímaváltozás várható hatásaira 

Éghajlati paraméter változása Létesítmény Használók 
Közlekedési 
kapcsolatok 

1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú 
növekedése  Magas Alacsony Magas 

2. Fagyos napok számának csökkenése (napi 
min. < 0 °C)  

Alacsony Alacsony Alacsony 

3. Hőségnapok számának növekedése (napi 
maximum ≥ 30 °C)  

Magas Magas Magas 

4. Hőhullámos napok számának növekedése 
(napi középhőmérséklet > 25 °C)  Magas Magas Magas 

5. Csapadék intenzitásának növekedése Közepes Közepes Közepes 

6. Megnövekedett UV-sugárzás, csökkent 
felhőképződés  Közepes Közepes Közepes 

7. Szélerősség növekedése Közepes Közepes Közepes 

8. Viharos időjárási események számának és 
intenzitásának növekedése  

Közepes Közepes Közepes 

9. Árvíz előfordulási gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése  Közepes Közepes Közepes 

10. Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

Közepes Közepes Közepes 

11. Belvíz kialakulásának gyakoriságának 
növekedése  

Alacsony Alacsony Alacsony 

12. Tömegmozgás gyakoribb előfordulása  Közepes Közepes Közepes 

13. Erdőtüzek gyakoriságának növekedése Alacsony Közepes Alacsony 

14. Aszályos időszakok hosszának növekedése  Alacsony Alacsony Alacsony 

15. Városi hősziget Közepes Közepes Közepes 

A Az érzékenységelemzés során a projekt érzékenysége kerül meghatározásra az elsődleges 
éghajlatvédelmi tényezőkre és a másodlagos hatásokra/éghajlatvédelmi kockázatokra 
vonatkozóan. A vizsgált tényezőket az érzékenységi mátrix táblázat tartalmazza (7.2.1. táblázat). 
A Létesítmény oszlopban a vasúti pálya, a Használók oszlopban pedig a közlekedésben részt vevő 
személyek érzékenységét vizsgáljuk az egyes éghajlati paraméterek változásával szemben.  

7.2.1. táblázatban, az alkalmazott színkódok segítségével kerül bemutatásra annak vizsgálata és 
osztályozása, hogy mennyire érzékenyek a tervezett létesítmények, használóik és a közlekedési 
kapcsolatok a különböző éghajlati tényezőkre és a tényezők – éghajlatváltozásból eredő – 
változásaira. 

Ezen szempontok alapján megállapítható, hogy a jelen tervezett beruházás érzékenysége a 
következő időjárási hatásokkal szemben magas: 

 felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése, 
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 hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 30 °C), 
 hőhullámos napok számának növekedése (napi középhőmérséklet > 25 °C). 

7.2.2. Klímaváltozással szembeni kitettség 

A kitettség azt jelenti, hogy a különböző természeti, társadalmi, gazdasági és infrastrukturális 
értékek, erőforrások, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatváltozással érintett területen. 
Így ezek az értékek ki vannak téve az időjárás szélsőségeinek vagy egyéb, éghajlatváltozással 
kapcsolatos hatásoknak. 

A tervezési terület éghajlati adottságai 

A tervezési terület Pest megyében található, az Alföld nagytájon belül a Duna menti síkság 
középtájon, a Pesti-hordalékkúpsíkság és a Csepeli-sík kistájon helyezkedik el. A tervezett 
beruházás Budapest IX. kerületének közigazgatási területét érinti. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat, illetve a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer 
adatai alapján a tervezési területen az elmúlt évtizedekben, 1971–2000 között 10-11 °C volt az évi 
átlagos középhőmérséklet. Az átlagos éves csapadékösszeg ugyanebben az időszakban 500-550 
mm volt. Az évi átlagos napfénytartam a tervezési területen az 1971–2000 közötti időszakban 
valamivel 2000 óra alatt volt. A forró napok száma évi 0,6–0,8 között változott, a hőségriadós 
napok száma pedig jellemzően évi 5-6 volt. 

A tervezési terület által érintett kistájak jelenlegi éghajlati jellemzőit az alábbi táblázat foglalja 
össze. 

7.2.2. táblázat: A tervezési terület éghajlati adottságai (Forrás: Dövényi Zoltán (szerk.): 
Magyarország kistájainak katasztere, 2010) 

Éghajlati jellemzők 

Kistáj Pesti-
hordalékkúpsíkság Csepeli-sík 

Hőmérséklet évi középértéke 10,2-10,6 °C 10,3-10,5 °C 

Legmelegebb nyári hőmérséklet 34,5 °C 34,0 °C 

Leghidegebb téli hőmérséklet -11,5 – -14,5 °C -16,0 – -17,0 °C 

Fagymentes napok száma 210 nap 204-208 nap 

Évi csapadékösszeg 520-550 mm 510-530 mm 

Vegetációs időszak csapadéka 300-320 mm 290 mm 

Hótakarós napok átlagos száma 30 nap 30-32 nap 

Átlagos maximális hóvastagság 15 cm 20 cm 

A napsütéses órák évi összege 1910-1940 óra 1950 óra 

Uralkodó szélirány ÉNy-i ÉNy-i 

Átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s 2,5-3 m/s 
 

Magyarországot érintő hatások 

Az ENSEMBLES projekt keretében futtatott modellszimulációk eredményei szerint Magyarország 
éghajlata a XXI. század során összességében melegszik és szárazabbá válik. A meleg szélsőségek 
gyakorisága erőteljesen növekszik, a hideg szélsőségek előfordulása kisebb mértékben csökken. 
Éves viszonylatban a nyári és a tavaszi csapadék csökkenése, valamint az őszi csapadék 
növekedése valószínű. Kevesebb csapadékos nap várható, nő a tartós szárazsággal járó időszakok 
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hossza. A csapadék egyre inkább rövid ideig tartó, intenzív záporok formájában fog lehullani, ami 
esetenként árvízi jelenségeket okozhat. 

Globális viszonylatban a Kárpát-medence földrajzi adottságai miatt különösen gyakoriak az ár- és 
belvíz, valamint aszály okozta problémák, amely ennélfogva fokozottan sérülékeny régiónak 
minősül. A modellszimulációk elemzése alapján e szélsőségek várhatóan Magyarország középső, 
keleti és északkeleti területeit érintik kedvezőtlenül, így a klímaváltozás negatív következményei 
jelentős hatást gyakorolhatnak a környezetbiztonság megvalósítására, valamint a kritikus 
infrastruktúrák védelmére. 

A hazánkban várható klímaváltozással járó felmelegedés, szárazság, extrém időjárási jelenségek 
gyakoriságának, valamint a valószínűsíthető károk nagyságának növekedése váratlanul és 
sokoldalúan hathat a társadalomra, a gazdaságra és a természeti környezetre. 

Összefoglalva, az éghajlatváltozás várható hatásai Magyarországon az alábbiak: 

 fokozatos növekedés az éves átlaghőmérsékletben, a legnagyobb növekedés a nyári 
évszakban várható, 

 fokozatos növekedés a hőhullámok előfordulási valószínűségében és tartósságában, 
 hideg szélsőségek csökkenése/csökkenés a fagyos napok számában, 
 az éves átlagos csapadékmennyiség csökkenése, 
 aszályos időszakok hosszának növekedése, 
 a csapadék éves eloszlásának változása, 
 a csapadékos események intenzitásának növekedése, 
 megnövekedett UV-sugárzás, csökkent felhőképződés. 

Az éves középhőmérséklet 1-2,5 °C-kal emelkedik a 2021–2050 időszakban, a felmelegedés 
mértéke a 2071–2100-as időszakra pedig eléri a 2-5 °C-ot a NÉS-2 szerint. 

A vasúti (személy-, illetve teher-) szállítás súlyának növelése az Európai Unió klímastratégiájának 
egyik fontos célkitűzése. A jövőben várható éghajlati viszonyok hatással lehetnek a közlekedési 
infrastruktúrára és így közvetve a közlekedési kapcsolatokra is.  

Magyarországon a közlekedési ágazat részesedése a teljes energiafogyasztásból 21%, ennélfogva 
az egyik legjelentősebb komponens. Az éghajlatváltozásban tehát komoly szerepe van a közlekedés 
által generált üvegházhatásúgáz-kibocsátásoknak, ezért a közlekedésből származó emisszió 
csökkentése fontos feladat. Ez a közlekedési-szállítási igények észszerűsítésével, mérséklésével, a 
kerékpáros, gyalogos közlekedés bővítésével, a tömegközlekedést használók arányának 
javításával, továbbá a környezetbarát közlekedési-szállítási módok (vasút, kombinált áruszállítás) 
népszerűbbé válásával valósulhat meg. 

Az áruszállítási igények növekvő tendenciája miatt egyre sürgetőbb kihívás a közúti szállítás 
kombinált áruszállításra történő átállítása, kihasználva a vasúti szállítás lehetőségeit. Ehhez 
azonban jobb csatlakozási lehetőségek kialakítása, illetve az intermodális logisztikai központok 
hatékonyságának fejlesztése szükséges, valamint a szomszédos országokkal történő szoros 
együttműködés a nemzetközi áruszállítás terén. 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia összefoglalja a kibocsátások csökkentésének legfontosabb 
lehetőségeit. Jelentős feladatként írja elő a közlekedéssel összefüggő hatékony, fenntartható 
közlekedési rendszer kialakítását. Ennek részeként szükséges a vasúti közlekedés fejlesztése, 
környezetterhelésének csökkentése, ami a korszerű berendezésekkel üzemelő vasúti pályák 
kiépítésével valósítható meg. 

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztályozása történik, hogy az érzékenységi 
vizsgálatban beazonosított, közepes vagy magas értékelésű létesítmények, használók és 
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közlekedési kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a káros éghajlati tényezőknek, a 
tényezők változásából eredő várható hatásoknak földrajzi elhelyezkedés szempontjából. 

A kitettséget a jelenlegi (múltbeli) és a jövőbeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgálni. A múltbeli 
állapot az 1971–2000 közötti időszakra (illetve a globálsugárzás esetén az 1961–1990 közötti 
időszakra) vonatkozik, a jövőbeni állapot pedig a 2021–2050-es időszakra vonatkozó várható 
állapotokat jelenti. A terület kitettségének vizsgálatához a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai 
Rendszer (NATéR) adatbázisát használtuk. A 2021–2050-es időszakra vonatkozó kitettség 
meghatározásánál mind az ALADIN-Climate, mind a RegCM klímamodell előrejelzését figyelembe 
vettük. A vizsgált tényezőket a kitettségi mátrix táblázat tartalmazza (7.2.3. táblázat). 

7.2.3. táblázat: A tervezett beruházás kitettségi szintje a klímaváltozás várható 
hatásaival szemben 

Éghajlati paraméter változása 

Vizsgált terület 
kitettsége a jelenlegi 

(ill. múltbeli) 
időszakra 

vonatkozóan 

Vizsgált terület 
kitettsége a 2021-
2050-es időszakra 

vonatkozóan 

1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének 
lassú növekedése Közepes Közepes 

2. Fagyos napok számának csökkenése 
(napi min. < 0 °C) Alacsony Alacsony 

3. Hőségnapok számának növekedése 
(napi maximum ≥ 30 °C) Közepes Közepes 

4. Hőhullámos napok számának 
növekedése (napi középhőmérséklet > 
25 °C) 

Közepes Közepes 

5. Csapadék intenzitásának növekedése Közepes Közepes 

6. Megnövekedett UV-sugárzás, 
csökkent felhőképződés Közepes Közepes 

7. Szélerősség növekedése Közepes Közepes 

8. Viharos időjárási események 
számának és intenzitásának növekedése Közepes Közepes 

9. Árvíz előfordulási gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése Alacsony Alacsony 

10. Villámárvíz előfordulási 
gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése 

Alacsony Alacsony 

11. Belvíz kialakulásának 
gyakoriságának növekedése Alacsony Alacsony 

12. Tömegmozgás gyakoribb 
előfordulása Alacsony Alacsony 

13. Erdőtüzek gyakoriságának 
növekedése Alacsony Alacsony 
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Éghajlati paraméter változása 

Vizsgált terület 
kitettsége a jelenlegi 

(ill. múltbeli) 
időszakra 

vonatkozóan 

Vizsgált terület 
kitettsége a 2021-
2050-es időszakra 

vonatkozóan 

14. Aszályos időszakok hosszának 
növekedése Magas Magas 

15. Városi hősziget Közepes Közepes 

A tervezett beruházás által érintett vasútvonalszakasznak és a projekt kapcsolódó létesítményeinek 
elsősorban az aszályos időszakok hosszának növekedése szempontjából magas a kitettsége a XXI. 
század közepéig tartó (2021–2050) időszakra vonatkozóan. 

7.2.3. Klímaváltozással szembeni sérülékenység 

Az éghajlati paraméterek változása az alábbi potenciális hatásokkal járhat a vasúti pálya és a 
közlekedési kapcsolatok tekintetében. 

7.2.4. táblázat: A vasúti létesítményeket érintő potenciális hatások 

Éghajlati paraméter változása Potenciális hatás 

Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú 
növekedése 

acél tartóelemek élettartamának 
rövidülése, öregedésének 
felgyorsulása; vasúti sínek 
kivetődése 

Hőségnapok számának növekedése (napi 
maximum ≥ 30 °C), hőhullámos napok 
számának növekedése (napi 
középhőmérséklet > 25 °C), 
megnövekedett UV-sugárzás, csökkent 
felhőképződés, városi hősziget 

vasúti sínek kivetődése, 
megnövekedett dilatációs 
mozgások; vezetékek megnyúlása, 
szakadása, áramszedőtörés 

Csapadék intenzitásának növekedése, 
villámárvíz előfordulási gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

földmű teherbírásának csökkenése 

Szélerősség növekedése rossz látási viszonyok 
(homokvihar) 

Viharos időjárási események számának és 
intenzitásának növekedése 

közlekedésbiztonság romlása; 
közlekedési kapcsolatok romlása; 
közlekedési szolgáltatásban fellépő 
üzemzavar 

Árhullámok gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése, belvíz 
kialakulásának gyakoriságának növekedése 

földmű teherbírásának csökkenése; 
közlekedési kapcsolatok romlása 

Tömegmozgás gyakoribb előfordulása 

közlekedésbiztonság romlása; 
közlekedési kapcsolatok romlása; 
közlekedési szolgáltatásban fellépő 
üzemzavar 



 

 

135 
 

Ferencváros állomás végponti váltókörzetében egyvágányú  
különszintű vasúti kapcsolat létesítése - Környezeti hatástanulmány 

Éghajlati paraméter változása Potenciális hatás 

Erdőtüzek gyakoriságának növekedése közlekedésbiztonság romlása 

Aszályos időszakok hosszának növekedése 
rossz látási viszonyok 
(homokvihar) 

 

Egy rendszer akkor sérülékeny, ha a klímaváltozás hatásai nagy eséllyel okoznak benne jelentős 
károkat – azért, mert nagy a rendszer érzékenysége és/vagy a kitettsége, és/vagy nincs 
megfelelően felkészülve a hatások kivédésére, kezelésére. Vagyis a sérülékenység egyaránt függ a 
rendszer klímaváltozással szembeni kitettségétől és érzékenységétől. 

A sérülékenység meghatározása: a rendszer érzékenységének, valamint a terület kitettségének 
értékeiből egy mátrixot képzünk, mellyel meghatározható a vizsgált rendszer sérülékenysége. 

7.2.5. táblázat: A tervezett beruházás sérülékenysége a klímaváltozással szemben 

 
Kitettség 2021-2050-es időszakra vonatkozóan 

Alacsony Közepes Magas 

É
rz

é
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n

y
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g
 

 Létesítmény 

Alacsony 2., 11., 13.  14. 

Közepes 9., 10., 12. 5., 6., 7., 8., 15.  

Magas  1., 3., 4.  

 Használók 

Alacsony 2., 11. 1. 14. 

Közepes 9., 10., 12., 13. 5., 6., 7., 8., 15.  

Magas  3., 4.  

 Közlekedési kapcsolatok 

Alacsony 2., 11., 13.  14. 

Közepes 9., 10., 12. 5., 6., 7., 8., 15.  

Magas  1., 3., 4.  

Összességében megállapítható, hogy jelen projekt a következő hatásokkal szemben tekinthető 
sérülékenynek: 

 felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése, 
 hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 30 °C), 
 hőhullámos napok számának növekedése (napi középhőmérséklet > 25 °C). 

Az éghajlat változékonysága és a különféle extrém időjárási és hidrometeorológiai jelenségek 
mindig jelentős nyomot hagytak a társadalmi-gazdasági életünkben és a természeti környezetben. 
A megfigyelések alapján ezen extrém jelenségek száma és intenzitása az elmúlt évtizedek során 
tovább emelkedett. Az éghajlatváltozás tekintetében az elmúlt években Magyarországon és 
külföldön is előfordultak olyan események, amelyek bizonyos esetekben alátámasztják az időjárási 
anomáliák gyakoribbá és egyre súlyosabbá válásának tendenciáját. A modellszimulációk és 
megfigyelések alapján megállapítható, hogy ez a tendencia különösen az aszályok, áradások, heves 
esőzések és hőhullámok esetében mutatható ki. 
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A klímaváltozáshoz kapcsolódóan felmért fenyegető események közül a tervezett beruházás által 
lefedett területen az extrém hőmérséklet-emelkedés járhat káros következményekkel. 

7.3. KOCKÁZATÉRTÉKELÉS 

Magyarországon a várható klíma- és időjárás-változással járó felmelegedés, szárazság, extrém 
időjárási jelenségek gyakoriságának, valamint a valószínűsíthető károk nagyságának növekedése 
váratlanul és sokoldalúan hathat a társadalomra, a gazdaságra, a természeti környezetre, amit 
nehéz pontosan prognosztizálni. 

Az éghajlatváltozás több módon befolyásolja az infrastrukturális beruházások 
élettartamát, üzemeltetését, az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. A változó 
éghajlat azt eredményezheti, hogy azok az események, melyek korábban kivételesek voltak, 
gyakoribbá válnak. Az éghajlatváltozás a projektek üzemelését is befolyásolhatja. Az 
éghajlatváltozás hatásainak következményei az infrastruktúrára az alábbi kategóriákra bonthatók:  

a) Az éghajlatváltozás miatt a beruházásban keletkező károk és rövidebb élettartam, pl. a 
vasutat, utakat és hidakat károsító árvíz, épületek tetőszerkezetét károsító szélvihar stb., melyek 
a projekt megvalósítása után vagy megvalósítás közben jelentkezhetnek.  

b) Az éghajlatváltozás miatt a beruházás okán a beruházás környezetében (egyéb 
infrastruktúrákban, természeti környezetben stb.) keletkező fizikai károk, illetve az ezek 
kapcsán felmerülő peres eljárások költségei, pl. a nem megfelelően rögzített tetőcserepek által 
okozott emberi sérülések, a víz lefolyását akadályozó utak miatt keletkező árvízkárok stb.  

c) A beruházás által biztosított szolgáltatásban történő negatív változások az 
éghajlatváltozás hatására, pl. utak járhatatlanná válása, szennyvíztisztítás szünetelése, termelés 
hatékonyságának csökkenése stb., és adott esetben az ezzel összefüggő bevételkiesés, illetve 
többletköltség, valamint a beruházás megítélésének romlása, hírnévvesztés.  

d) Az éghajlatváltozás hatásai elleni védekezés miatt megnövekedett működési, illetve 
pótlólagos beruházási költségek. 

e) Az éghajlatváltozás közvetett hatása a beszállítókra, illetve fogyasztókra kifejtett 
hatáson keresztül, pl. az élelmiszer-feldolgozáshoz szükséges nyersanyagok nem állnak 
rendelkezésre megfelelő mennyiségben vagy minőségben a beszállítókat érintő éghajlatváltozás 
miatt stb.  

f) Megnövekedett biztosítási költségek.  

g) Egyéb társadalmi költségek.  

A közlekedőkre, a forgalomra, a közlekedési infrastruktúrára közvetlenül is negatívan hat a várható 
éghajlatváltozás (elsődleges hatások). Ezen hatások magasabb fenntartási költségeket 
eredményeznek, illetve eleve magasabb beruházási költséget tehetnek szükségessé. 

Az elsődleges következmények miatt másodlagos következmények is megjelennek a társadalom, 
gazdaság és környezet körében, pl. az infrastruktúra károsodása miatt áruk megromlása stb. 

A baleseti kockázat változása is várható (a kockázat csökkenése a hideg szélsőségek csökkenése 
miatt, a kockázat növekedése a szélsőséges időjárási események gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése eredményeképpen), illetve ebből következően változások várhatók a személyi 
sérülések és halálozások számában. 
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7.3.1. táblázat: A következmények bekövetkezésének valószínűsége, hatásuk 
nagyságrendje a vasút esetében 

Kockázat, következmény típusa 
A bekövetkezés 
valószínűsége 

Hatás/következmény 
nagyságrendje 

1. Acél tartóelemek élettartamának 
rövidülése, öregedésének felgyorsulása 

Közepes valószínűségű Közepes 

2. Vasúti sínek kivetődése, 
megnövekedett dilatációs mozgások 

Közepes valószínűségű Nagy 

3. Földmű teherbírásának csökkenése Közepes valószínűségű Közepes 

4. Közlekedésbiztonság romlása Közepes valószínűségű Közepes 

5. Rossz látási viszonyok (homokvihar, 
köd) 

Nem valószínű Közepes 

6. Közlekedési kapcsolatok romlása Közepes valószínűségű Kicsi 

7. Vezetékek megnyúlása, szakadása, 
áramszedőtörés 

Közepes valószínűségű Nagy 

8. Közlekedési szolgáltatásban fellépő 
üzemzavar 

Közepes valószínűségű Közepes 

7.3.2. táblázat: A kockázatok kategorizálása a vasút esetében 

 
Hatás/következmény 

Kicsi Közepes Nagy 

V
a
ló

sz
ín

ű
sé

g
 Nem 

valószínű 
 5.  

Közepes 
valószínűségű 6. 1., 3., 4., 8. 2., 7. 

Valószínű    

Az értékelés alapján kiemelten kezelendő kockázatok és következmények a vasút esetében a 
következők: 

 vasúti sínek kivetődése, megnövekedett dilatációs mozgások, 
 vezetékek megnyúlása, szakadása, áramszedőtörés. 

További, másodlagos hatások is előfordulhatnak, amelyek kihatnak a társadalom és a gazdaság 
egészére is akár. Így szintén figyelembe veendő, de kisebb kockázatot jelentő következmények: 

 acél tartóelemek élettartamának rövidülése, öregedésének felgyorsulása, 
 földmű teherbírásának csökkenése, 
 közlekedésbiztonság romlása, 
 közlekedési szolgáltatásban fellépő üzemzavar. 
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Ezen hatások klímavédelmi szempontból kockázatként kezelhetők, mely kockázatok projektszintű 
megelőzésére, csökkentésére és kezelésére tett lépéseket a következő fejezet részletezi. 

7.4. ADAPTÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK, JAVASLATOK 

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a projekt 
végrehajtási folyamata, megvalósítási szakaszai során a korábbi részben bemutatott kockázatok 
eliminálására, a rendszer éghajlatváltozás-biztosabbá tételére, illetve az alkalmazkodási 
képességének, rugalmasságának növelése érdekében javasoltak. A javasolt adaptációs 
intézkedések mögött zárójelben jelezzük, hogy azok a beruházás előkészítése, a tervezés vagy a 
megvalósulás során relevánsak. 

A változó éghajlat hatásainak következtében gyakoribbá váló extrém időjárási események, a 
hőmérsékleti és csapadékbeli módosulások, valamint a szélerősség fokozódása kedvezőtlenül hat 
a vasútvonalakra, a forgalomra, valamint komoly baleseti kockázatot jelenthet. Az éghajlatváltozás 
várható negatív hatásait enyhítő adaptációs intézkedések súlya tehát jelentős. 

A vizsgálat azokat a klímavédelmi megfontolásokat részletezi, melyek a projekt megvalósításának 
különböző szakaszaiban (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, üzemelés) javasoltak, ezáltal is 
biztosítva, illetve növelve a beruházás hosszú távú biztosságát, rugalmasságát az 
éghajlatváltozással szemben, csökkentve a kockázatokat, növelve a rendszer alkalmazkodási 
képességét.  

A közlekedési létesítmények a szélsőséges időjárási eseményektől károsodnak leginkább (viharos 
szél, intenzív csapadék, hőhullámok), a létesítmények az éghajlati paraméterek (hőmérséklet, 
csapadék stb.) átlagértékeiben hosszabb távon bekövetkező változásokra kevésbé érzékenyek. 

A tervezés során a műszaki megoldások az elérhető legjobb technika (BAT) figyelembevételével 
kerültek kiválasztásra. A kivitelezés során a BAT alkalmazása mellett a megfelelő előkészítés, a 
feltárási tervek, a magas minőségű építőanyagok, a korszerű műtárgyak és közlekedéstechnika 
alkalmazása jelenthet garanciát a projekt érzékenységének csökkentésére.  

Az adaptációs stratégiák kidolgozásánál ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy nem lehet minden 
lehetséges negatív hatást elkerülni, illetve vannak olyan esetek, amikor nem éri meg a megelőző 
intézkedések bevezetése. 

A nyolcvanas évek elejétől megfigyelt intenzív melegedés jól látszik a 7.4.1. ábrán. Az Országos 
Meteorológiai Szolgálat elemzései alapján, a tervezett beruházás területén 1,5 °C körüli 
átlaghőmérséklet-növekedés következett be az 1981–2016 közötti 35 éves időszakban. 



 

 

139 
 

Ferencváros állomás végponti váltókörzetében egyvágányú  
különszintű vasúti kapcsolat létesítése - Környezeti hatástanulmány 

 

7.4.1. ábra: Az éves középhőmérsékletek változásának területi eloszlása az 1981–2016 
közötti időszakban Magyarországon (A tervezett beruházás helyszíne kék színű körrel 

jelölve.) 

A hőhullámos napok gyakorisága a 2021–2050 közötti időszakban, az ALADIN-Climate klímamodell 
alapján az 1991–2020 közötti időszakhoz képest jelentősen növekedni fog. A 7.4.2. ábra szerint a 
tervezett beruházás területén 71,4-78,1%-kal is nőhet évente a hőhullámos napok gyakorisága a 
jövőben.  
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7.4.2. ábra: Hőhullámos napok számának változása (%) 2021–2050 között az ALADIN-
Climate klímamodell alapján (A tervezett beruházás helyszíne kék színű körrel jelölve). 

A hősziget a nagyvárosokban bekövetkező mikroklimatikus jelenség, amely a beépített 
területeken szignifikánsan magasabb hőmérsékletet eredményez a várost környező külvárosi és 
vidéki területeken mért értékekhez képest. Az eddigi elemzések szerint Budapesten jelentős 
mértékű a hősziget hatás. A tavaszi-nyári időszakban a hősziget kiterjedése és intenzitása is 
jelentős: a város környéki átlaghőmérsékletet tavasszal 3-4 °C-kal, míg nyáron 4-6 °C-kal 
meghaladó hőmérsékletű terület a fővárosnak szinte az egész pesti részére kiterjed. 

A gyakoribbá váló rendkívüli hőségek hatással vannak a vasúti közlekedésre, mivel egyes 
szakaszokon sebességkorlátozások válhatnak szükségessé a vasúti sínek túlzott felmelegedése 
miatt (pályadeformáció, vasúti sínek kivetődése, az acél tartóelemek élettartama csökken, a 
felsővezetékek megnyúlhatnak, akár el is szakadhatnak, áramszedőtörés, megnövekedett 
dilatációs mozgások fordulhatnak elő). 

Adaptációs javaslatok: 

 A hézag nélküli vasúti pálya állékonyságát elsősorban a maximális hőmérséklet befolyásolja. 
Ezt az előírások +60 °C sínhőmérséklettel veszik figyelembe. Emellett a hőingadozás is 
döntő lehet, amennyiben csak az átlaghőmérséklet változik, azt kezelni lehet a semleges 
hőmérsékleti zóna emelésével (tervezés). 

 Fokozott pályafelügyelet válhat szükségessé a sínhőmérséklet mérése érdekében 
(megvalósulás).  

 A vasúti szerelvények utasterében fokozni kell a szellőztetést, hűtést (megvalósulás). 

A szélerősség fokozódása miatt hóátfúvások gyakoribb előfordulása várható, ami forgalmi 
fennakadást, illetve a váltók műszaki hibáját okozhatja. A viharos szél továbbá jelzőlámpákat, fákat 
stb. dönthet a vasúti pályára, ami komoly károkhoz vezethet. Emellett felsővezeték-szakadásokat 
okozhat, komoly károkat okozhat az állomások épületeinek tetőzetében, valamint az elektromos 
vezetékekben és az egyéb kapcsolódó berendezésekben. 

Adaptációs javaslatok: 



 

 

141 
 

Ferencváros állomás végponti váltókörzetében egyvágányú  
különszintű vasúti kapcsolat létesítése - Környezeti hatástanulmány 

 A váltók folyamatos tisztítása, a váltófűtő berendezések üzemeltetése válhat szükségessé 
(megvalósulás).  

 A vasútvonal mentén található fák állapotfelmérése és azon ágak, fák eltávolítása 
szükséges, amelyek balesetet okozhatnak (előkészítés). 

A klímaváltozás várható hatásaként a megnövekedett csapadékintenzitás is problémákat okozhat. 
A közlekedési létesítmények pályaszerkezete esetében az egyik fő problémát a víz távoltartása 
jelenti. A nagy intenzitású csapadék romboló hatása megnő, így a vasutat védeni kell a 
kimosódás ellen. 

A csapadék intenzitásának növekedése a földművek szerkezeti károsodásához vezethet (alap 
kimosódása, beszakadás, süllyedés, töltés stabilitásának csökkenése), valamint hozzájárul a 
tömegmozgás okozta károk kockázatának növeléséhez. A megnövekedett víztartalom, a töltés 
stabilitásának csökkenése, a pálya alatt összegyűlő nedvesség, a talajerózió csökkentheti a 
földművek teherbírását, ami kedvezőtlenül hathat a pálya állapotára, és állékonysági problémákat 
okozhat. Amennyiben a földműben a víztartalom olyan mértékben megnő, hogy a közlekedési 
létesítmény teherbírása károsan lecsökken, a használó forgalmat korlátozni kell, ami a forgalom 
korlátozását vagy tiltását jelenti, szélsőséges esetben teljes pályazárra is szükség lehet. 

A vizsgált vasútvonal vízfolyást nem keresztez. A Duna kb. 430 m-re található a tervezési terület 
nyugati határától. 

A települések ár- és belvíz-veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. 
(XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletében a tervezési terület által érintett Budapest IX. 
kerület a „C” enyhén veszélyeztetett kategóriába tartozik. Enyhén veszélyeztetett „C” kategóriába 
tartozik a település, ha nyílt vagy mentesített ártéren helyezkedik el, és előírt biztonságban kiépített 
védművel rendelkezik. 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve alapján a tervezési terület nem érinti nagyvízi 
meder övezetét. 

A 2007/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt tagállami kötelezettségnek eleget 
téve elkészült Magyarország Árvízi Kockázatkezelési Terve, melyben meghatározásra kerültek a 
vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek, a veszély- és kockázati térképek, valamint a 
kockázatkezelési tervek. A 30 éves (3,3%), a 100 éves (1%) és az 1000 éves (0,1%) valószínűségű 
potenciális elöntési térképek alapján a tervezési terület árvízzel nem veszélyeztetett (forrás: 
www.vizugy.hu/Árvízi kockázatkezelés). 



 

 

142 
 

Ferencváros állomás végponti váltókörzetében egyvágányú  
különszintű vasúti kapcsolat létesítése - Környezeti hatástanulmány 

 

7.4.3. ábra: Magyarország településeinek árvízi kockázati besorolása (A tervezett 
beruházás helyszíne kék színű körrel jelölve.) 

A 7.4.4. ábrán látható a villámárvízi veszélyeztetettség mértéke Magyarországon. Eszerint a 
tervezett beruházás területe villámárvízi események kialakulásának kismértékben kitett.  
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7.4.4. ábra: Magyarország településeinek villámárvízi kockázati besorolása (A tervezett 
beruházás helyszíne kék színű körrel jelölve.) 

A közlekedési létesítmények pályaszerkezete esetében az egyik fő problémát a víz távoltartása 
jelenti. Ezen hatások ellen a megfelelő vízelvezetéssel védekezhetünk. 

Adaptációs javaslatok: 

 A megfelelő vízelvezetés biztosítása a legfontosabb adaptációs intézkedés az 
éghajlatváltozás esetében. A megfelelő vízelvezetéshez jó minőségű meteorológiai, 
hidrológiai és geomorfológiai adatok szükségesek. A megfelelő vízgazdálkodási 
infrastruktúra segítségével kell megoldani a víz hatékony távoltartását és elvezetését a 
létesítménytől. A vízelvezetés tervezése során kezelni kell a felszín alatti vízfolyásokat, fel 
kell készülni az intenzív csapadékok során keletkező csapadékmennyiségre, és tervezni kell 
a keletkező árhullámok levonulásának útját (előkészítés, tervezés). 

 Hirtelen lezúduló nagyobb mennyiségű csapadék esetén szükséges az árkok, átereszek 
ellenőrzése, hogy az üzemszerű állapot visszaállítható legyen (megvalósulás).  

A kiegészítő infrastruktúra viharos események miatti károsodása főként utólagos javítással 
oldható meg.  

Adaptációs javaslatok: 

 A károsodás megelőzése a vízelvezetés (lejtés, árok, alagcsövek) megfelelő kialakításával, 
a pálya menti növényzet megfelelő megválasztásával és gondozásával lehetséges (tervezés, 
megvalósulás).  
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 A tervezett beruházás által érintett területen a vízelvezető árkok megfelelő kialakítása, ill. 
az üzemelés során tisztításuk válhat szükségessé. Ezen beavatkozásokat nem lehet 
figyelmen kívül hagyni, hiszen az egyszerre nagy mennyiségben lehulló csapadék, amely 
egyre gyakoribbá válik hazánkban, komoly problémákat és balesetveszélyes helyzeteket 
teremthet (tervezés, megvalósulás). 
Jelen projekt esetében a víz elvezetésére szikkasztóbordák tervezettek, a talaj a 
geotechnikai tervezési beszámoló szerint szikkasztásra alkalmas. 

 A pálya menti növényállomány esetében a rossz állapotú, törékeny faegyedek lecserélésével 
a fakidőlésekből származó problémák csökkenthetők (előkészítés, megvalósulás). 

A belvíz előfordulását nagyon sok helyi tényező befolyásolja, éppen ezért a belvízveszély 
változásának előrejelzése sok bizonytalanságot hordoz. A klímamodellek eredményei alapján 
azonban egyértelműen várható a belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése.  

A belvízzel borított területek nagysága évről évre nagymértékben ingadozik, a jelentősebb belvizes 
időszakok során eléri a 200-400 ezer hektárt. E komoly károkat okozó jelenség miatt víz alá 
kerülhetnek a felszíni közlekedési infrastruktúra elemei, ami akadályozhatja a közlekedést. Emellett 
a teherbírás-csökkenés miatt a forgalom korlátozására is szükség lehet.  

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve alapján a tervezett beruházás nem érinti a 
rendszeresen belvízjárta terület övezetét. 

A 7.4.5. ábrán látható a belvíz-veszélyeztetettségi valószínűség mértéke Magyarországon. Eszerint 
a tervezett beruházás területe belvízesemények kialakulása szempontjából kismértékben kitett.  

 

7.4.5. ábra: Belvíz-veszélyeztetettségi valószínűség mértéke Magyarországon (A 
tervezett beruházás helyszíne kék színű körrel jelölve.) 
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Adaptációs javaslatok: 

 A tervezett vasút földművét és műtárgyait úgy kell kialakítani, hogy az esetleges belvíz 
levonulása biztosított legyen (tervezés).  
Jelen projekt esetében a hídszerkezetek értelemszerűen nem akadályozzák a belvíz 
levonulását. A folyamatos alátámasztású, monolit vasbeton rámpaszakaszoknál az 
alátámasztó falban áttörések vannak, melyeken keresztül a belvíz a rámpa egyik oldaláról 
a másik oldalra átfolyhat, így a belvíz levonulását a rámpák sem akadályozzák. A vasúti 
pályaudvar a környezetéből kiemelkedő töltésben van. 

 A tervezett beruházás által érintett területen a vízelvezető árkok, csatornák és műtárgyak 
megfelelő méretezése, valamint az üzemelés során gyakori karbantartásuk javasolt 
(tervezés, megvalósulás). 

A tartós aszályos időszak is rontja a műtárgyak, földművek és rézsűk állékonyságát és vízzárását 
(süppedést okozva). A látási viszonyokat befolyásoló homokviharok valószínűségének növekedése 
várható, ezáltal a baleseti kockázat növekedése. 

Adaptációs javaslatok: 

 A megfelelő növénytelepítés kialakítása amellett, hogy az éghajlatváltozáshoz való 
adaptációhoz járul hozzá (pl. rézsűstabilizálás, árnyékolással UV-sugárzás elleni védelem), 
hozzájárul a területfoglalás mint közvetett kockázati tényező okozta kedvezőtlen hatásnak 
a csökkentéséhez (tervezés).  

 A növénytelepítéssel a biológiailag aktív kiegyenlítő felületek igénybevétele részben 
kompenzálható. A tájadekvát növénytelepítés közvetve talajvédelmi, klímajavító hatású is 
(tervezés).  

Az erdőtüzeknek való kitettség Pest megyében alacsony. A vizsgált nyomvonal üzemtervezett 
erdőrészleteket nem közelít meg. 

Két fokozottan erdőtűzveszélyes időszakot különíthetünk el. Az egyik kora tavasszal van, hóolvadás 
után közvetlenül, amikor a kizöldülés előtt elsősorban rét- és tarlóégetések következtében gyullad 
meg az erdő, általában lombos erdőtelepítésekben és felújításokban okozva igen jelentős károkat. 

A második veszélyeztetett időszak a nyári hónapokra esik, amikor a hosszabb csapadékmentes, 
forró időjárási viszonyok következtében az erdei avar- és tűlevélréteg teljesen kiszárad. Ezek az 
erdőtüzek elsősorban eldobott cigarettacsikkek és a tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) 
kihirdetése ellenére meggyújtott tábortüzek, nyári gazégetések következtében keletkeznek, 
elsősorban erdei és fekete fenyves, valamint idősebb lombos állományokban. 

A magyarországi erdőtüzek 99 százaléka (!) emberi gondatlanság vagy szándékosság miatt 
keletkezik. Az erdei tüzek relatív gyakorisága az utóbbi évtizedekben megnövekedett. Ennek okai 
az éghajlati szélsőségekben, a kevesebb csapadékban, a magasabb éves átlaghőmérsékletben, 
valamint a hótakaró nélküli telek sorozatában keresendők. Jellemző, hogy a klímaváltozás 
következtében a korábbinál forróbb nyarakon nem csupán az erdőtüzek száma növekedett meg, 
hanem esetenként a tűz terjedési sebessége és intenzitása is. A nagyobb intenzitású erdőtüzek a 
korábbinál nagyobb területet érinthetnek, és nehezebb eloltani azokat. Az erdőtüzek mielőbbi 
észlelése, a tűz mielőbbi kezelése, tovaterjedésének megakadályozása kiemelten fontos a vasút 
forgalma miatt.  

Az adaptációs intézkedéseket az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 
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7.4.1. táblázat: Az adaptációs intézkedések csoportosítása esedékességük alapján 

Adaptációs intézkedések 

Előkészítés során Tervezés során Megvalósulás során 

a megfelelő vízelvezetéshez jó 
minőségű meteorológiai, 
hidrológiai és geomorfológiai 
adatok beszerzése 

a víz hatékony 
távoltartásának és 
elvezetésének biztosítása 
megfelelő vízgazdálkodási 
infrastruktúrával 

fokozott pályafelügyelet a 
sínhőmérséklet mérése 
érdekében 

a vasútvonal mentén található 
fák állapotfelmérése és a 
potenciálisan balesetet okozó 
ágak, fák eltávolítása 

a felszín alatti vízfolyások 
kezelése, felkészülés az 
intenzív csapadékok során 
keletkező 
csapadékmennyiségre, a 
keletkező árhullámok 
levonulási útjának tervezése 

a vasúti szerelvények 
utasterében a szellőztetés, 
hűtés fokozása 

 
a vízelvezető árkok, 
csatornák és műtárgyak 
megfelelő méretezése 

a váltók tisztítása, a váltófűtő 
berendezések üzemeltetése 

 

a földmű és a műtárgyak 
kialakítása úgy, hogy az 
esetleges belvíz levonulása 
biztosított legyen 

az árkok, átereszek 
ellenőrzése, illetve tisztítása 
hirtelen lezúduló nagyobb 
mennyiségű csapadék esetén 

 

megfelelő növénytelepítés 
kialakítása a 
rézsűstabilizálás, az UV-
sugárzás elleni védelem, 
valamint az igénybe vett 
biológiailag aktív felületek 
kompenzálása érdekében 

a pálya menti növényzet 
megfelelő gondozása a 
viharos események okozta 
károk csökkentése érdekében 

  

a pálya menti 
növényállomány esetében a 
rossz állapotú, törékeny 
faegyedek lecserélése 

  
a vízelvezető árkok, 
csatornák és műtárgyak 
gyakori karbantartása 

 

Fontos megállapítani, hogy az alkalmazkodást elősegítő intézkedések hosszú távon fenntarthatók. 
A projekt teljes életciklusa alatt az üzemeltetőnek javasolt figyelmet fordítani a monitoring 
tevékenységre. Az adaptációs intézkedések nyomon követése későbbi tervfázisban, az üzemeltetés 
során tervezendő. Ennek segítségével az alkalmazkodás továbbra is fenntartható, a rendszer 
rugalmas és így éghajlatváltozás-biztos lesz. A katasztrófákkal szembeni ellenálló képessége a 
megelőző tevékenységekkel kezeltnek tekinthető. 

7.5. A PROJEKT HATÁSA A KLÍMAVÁLTOZÁSRA ÉS A HATÁSTERÜLET 
KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSI KÉPESSÉGÉRE 

Magyarországon a közlekedési ágazat részesedése a teljes energiafogyasztásból 21%, amely 
ennélfogva az egyik legjelentősebb komponens. Az éghajlatváltozásban tehát komoly szerepe van 
a közlekedés által generált üvegházhatású gáz kibocsátásoknak, ezért fontos feladat a közlekedési 
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kibocsátások csökkentése, ami többek között a környezetbarát közlekedési-szállítási módok (vasút, 
kombinált áruszállítás) népszerűbbé válásával valósulhat meg.  

Az áruszállítási igények növekvő tendenciája miatt egyre sürgetőbb kihívás a közúti szállítás 
kombinált áruszállításra történő átállítása, kihasználva a vasúti szállítás lehetőségeit. Ehhez 
azonban jobb csatlakozási lehetőségek kialakítása, illetve az intermodális logisztikai központok 
hatékonyságának fejlesztése szükséges, valamint a szomszédos országokkal történő szoros 
együttműködés a nemzetközi áruszállítás terén. 

A vasúti (személy-, illetve teher-) szállítás súlyának növelése az Európai Unió klímastratégiájának 
egyik fontos célkitűzése. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia a kibocsátások csökkentésének 
legfontosabb lehetőségei között jelentős feladatként írja elő a hatékony, fenntartható közlekedési 
rendszer kialakítását. Ennek részeként szükséges a vasúti közlekedés fejlesztése, 
környezetterhelésének csökkentése, ami a korszerű berendezéssekkel üzemelő vasúti pályák 
kiépítésével valósítható meg. 

Infrastrukturális beruházások esetében a klímaváltozásra gyakorolt hatások közül alapvetően a 
területfoglalásnak és az üvegházhatású gázok mennyiségi változásának van szerepe. 

A tervezett beruházás közvetett módon az alábbi klímaváltozási kockázati tényezőket tartalmazza: 

Üvegházhatású gázok várható kibocsátása  

A tervezett műszaki infrastruktúra (beleértve a földművet, műtárgyakat stb.) önmagában nem jár 
üvegházhatású gáz kibocsátásával. 

Üvegházhatású gáz kibocsátását a kivitelezési munkák okoznak, a kivitelezés kibocsátása azonban 
átmeneti. A tervezett beruházás által érintett vasútvonal már jelenleg is villamosított, jellemzően 
villamos üzemű mozdonyok közlekednek rajta.  

Területfoglalás 

A tervezett beruházás területfoglalásával várhatóan kismértékben csökken a biológiailag aktív 
kiegyenlítő felületek nagysága, ami közvetve kedvezőtlenül hat az éghajlatváltozásra.  

7.5.1. Üvegházhatású gázok várható kibocsátása 

Az éves CO2 emisszió meghatározása 

Villamos hajtású vasúti járművek közvetett CO2-kibocsátása 

A „Módszertani útmutató egyes közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez, 2018. 
december” útmutató alapján a villamos hajtású vasúti járművek közvetett ÜHG kibocsátásának 
számítása az alábbi adatok alapján történt: 

7.5.1. táblázat: Fajlagos emissziós tényezők  

Jármű típusa  
Emissziós tényező 

(g CO2 eq/km) 

Személyvonat - villamos 1 658,5 

Tehervonat - villamos 5 736,5 

 

Villamos hajtású vasúti járművek éves közvetett CO2-kibocsátása: 
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7.5.2. táblázat: Közvetett CO2-kibocsátás a projekt nélküle és a projekt vele állapotokra  

Projekt nélküle  Projekt vele 
Többlet a projekt vele 

állapotban 

t CO2/év 

871,1 1107,2 236,1 

Fenti számítás alapján megállapítható, hogy a projekt megvalósulása esetén a közvetett CO2-
kibocsátás 236,1 t CO2-vel növekszik. 

Közvetlenül kiváltott CO2-kibocsátás 

Az alábbiakban a beruházás által kiváltott CO2 éves mennyiségét mutatjuk be, melyet a 
személygépjárművek és az autóbuszok bocsátanak ki. Az éves CO2-kibocsátás meghatározásához 
a BME által honosított (a 2006. évi hazai járműállomány típus- és korösszetételére bevizsgált) 
HBEFA1 emissziós adatbázist használtuk fel. A HBEFA 4.1 adatbázis ún. járműrétegekhez 
(járműkategória, üzemanyag, emissziós szabvány, űrtartalom alapján létrehozott csoportok) rendel 
hozzá emissziós faktorokat, amelyeket motorpadi vagy valós helyszíni mérésekkel határoznak meg.  

A személygépkocsik és autóbuszok esetében a következő emissziós faktorokkal dolgoztunk: 

7.5.3. táblázat: Fajlagos emissziós tényezők 

CO2 (g/km/j) 

I. kat. 
(személygépkocsi) autóbusz 

145,75 674,85 
 
Az üvegházhatású gázok közúti forgalomból származó kibocsátásának számításához az alábbi 
adatok lettek figyelembe véve: 

 napi átülő utas személygépkocsiból: 1125 fő (autónként 1,3 fő), 
 napi átülő utas autóbuszból: 400 fő (autóbuszonként 40 fő), 
 kiváltott utazási távolság átlagosan 20 km. 

7.5.4. táblázat: Kiváltott személygépkocsi- és autóbusz-forgalom CO2-kibocsátása  

Személygépkocsi  Autóbusz Összesen 

t CO2/év 

756,8 40,5 797,2 

 

A számítások alapján a közvetetten és a közvetlenül kiváltott CO2-kibocsátás mérlegét ismertetjük: 

                                           
 

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. 2019. november 1. 
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7.5.5. táblázat: A beruházás CO2-kibocsátásának mérlege  

Közvetett CO2-
többlet  

Közvetlenül 
kiváltott CO2 

A beruházás hatására várható 
csökkenés 

t CO2/év 

236,1 -797,2 -561,1 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a beruházás hatására 561,1 t CO2/év 
kibocsátáscsökkenés prognosztizálható. 

Így a beruházás pozitívnak tekinthető a fosszilis energiahordozók készleteinek megőrzése, illetve 
az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése vonatkozásában. 

A beruházás klímaváltozásra gyakorolt hatásának csökkentése érdekében az alábbi intézkedések 
javasoltak: 

 alacsony vagy zéró ÜHG-kibocsátású munkagépek használata a kivitelezés és szállítás 
során, 

 alacsony vagy zéró ÜHG-kibocsátású technológiák alkalmazása a kivitelezés során, 
 a rekultiváció során a tájra jellemző őshonos növények telepítése (fák, cserjék, füvesítés 

stb. tekintetében is). 

7.5.2. Az üvegházhatású gázok növényzet általi elnyelése2 

A tervezett beruházás területfoglalásával várhatóan kismértékben csökken a biológiailag aktív 
kiegyenlítő felületek nagysága, ami közvetve kedvezőtlenül hat az éghajlatváltozásra és a 
hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére. A tervezett beruházás 
várhatóan tartósan növényzettel fedett területeket is igénybe vesz. Ezeken a területeken a 
felszínborítás megváltozik, így a tervezési területen a növényzet CO2-megkötő képessége csökken. 

A területfoglalás felszínváltozással jár együtt. Az átlagos felszíni hőmérséklet egyik meghatározó 
tényezője a felszín átlagos albedo értéke. Minél kisebb egy táj albedoja, a felszín annál kevesebb 
napsugarat ver vissza a levegőbe, így az adott területen nagyobb melegedésre számíthatunk. 

A tervezett beruházás hatására egyrészt nőnek a burkolt felületek, másrészt csökkennek a 
növényzettel fedett területek. A megváltozott felszínborítás alapvetően a mikroklimatikus 
viszonyokra van hatással. A felszínborítás megváltozásának hatása lokálisan fog jelentkezni. 

A növényzettel fedett területek csökkenését a 7.5.6. táblázat mutatja be.  

7.5.6. táblázat: A tervezett beruházás terület-igénybevétele 

Vegetációtípus Terület-igénybevétel (ha) 

cserjés-gyepes zöldfelület 0,65 

gyepes terület 0,025 
 

A növényzet által felhasznált szén-dioxid és termelt oxigén mennyisége az asszimiláló felületek 
nagyságától függ (7.5.7. táblázat). Számítások szerint egy lombköbméter asszimiláló felület egy 
évben, a vegetációs időszakban 650 gramm oxigént termel és 590 gramm szén-dioxidot köt meg 

                                           
 

2 Felhasznált irodalom: Radó Dezső: A növényzet szerepe a környezetvédelemben 
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(1 lombköbméter átlag 4 m2 asszimiláló felületnek felel meg). Egy 50 éves fa 50 kg oxigént termel 
és 68,75 kg CO2-t dolgoz fel egy vegetációs időszakban. 

A Föld oxigén- és szén-dioxid-mérlegére a legjelentősebb hatást az erdők gyakorolják. Az erdők 
esetében számításba kell venni az erdők korát, élőfakészletét, termőhelyét, fajösszetételét, 
záródási százalékát és a törzsszámot. Egy hektár erdő teljesítménye CO2 esetében 5,4-15,3 tonnáig 
terjedhet. 

A gyepszint 0,5-2,5 lombköbméternek megfelelő szolgáltatást nyújthat. A növényzet általi szén-
dioxid-elnyelés az összes növényzet életfolyamatához kötődik, így részt vesz benne a szántóföldi 
növénytermesztés, a vizes élőhelyek és a mocsarak is. 

7.5.7. táblázat: Egyes vegetációtípusok CO2-produktuma 

Vegetációtípus CO2 [tonna/ha] 

Mérsékelt égövi erdő 14,02 

Ligeterdők és bozótterületek 6,47 

Mérsékelt égövi füves területek 5,39 

Szántóföldek 6,74 

Tavak, vízfolyások 5,39 
 

A tervezett beruházás jelenlegi területének növényzet általi éves CO2-elnyelését a 7.5.8. táblázat 
mutatja be. 

7.5.8. táblázat: A beruházási terület növényzetének éves CO2-elnyelése 

Vegetációtípus 
Terület-igénybevétel 

[ha] 

A terület 
CO2-produktuma 

[tonna/év] 

Ligeterdők és bozótterületek 
(cserjés-gyepes zöldfelület) 0,65 4,2055 

Mérsékelt égövi füves területek 
(gyepes terület) 0,025 0,1348 

Összesen  4,3403 
 

A vasút tájba illesztése, valamint a rombolt felületek rehabilitációja céljából gyepesítés, 
cserjetelepítés és fasorok, facsoportok telepítése végezhető. A tervezett növénytelepítés mértéke 
jelenleg még nem ismert, mindazonáltal várhatóan bizonyos mértékben kompenzálja majd azt a 
negatív hatást, amelyet a területhasználat-változás okoz a CO2-elnyelés kapcsán. Összességében 
megállapítható, hogy a tervezett tevékenység következtében a hatásterület éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodási képessége várhatóan kismértékben csökken. 

7.6. A KLÍMAKOCKÁZATI ELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI 

A XXI. század egyik jelentős kihívása a globális felmelegedés és éghajlatváltozás 
következményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatásainak csökkentése, valamint a várható 
változásokra való felkészülés, azokhoz való alkalmazkodás.  

Jelen tanulmányban bemutatott, várhatóan nagyobb számban jelentkező kedvezőtlen hatások 
(pályadeformáció, felsővezeték- és váltóproblémák) közlekedésbiztonság szempontjából 
kedvezőtlenek, sebességkorlátozás bevezetését, a forgalom fennakadását okozhatják. 
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Hatáscsökkentő javaslatként (összefoglalóan) megfogalmazható a biológiailag aktív felületek 
pótlása, valamint a megfelelő vízelvezetési rendszer kialakítása a fejlesztés megvalósítása során. 

A tervezési, kivitelezési és üzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az 
azonosított kockázatokat, egyrészt eliminálják azokat, másrészt biztosítják a rendszer 
éghajlatváltozással szembeni rugalmasságát. 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett beruházás sérülékeny az 
éghajlatváltozás kapcsán várható hatások tekintetében. A klímaváltozás hatásainak 
csökkentését szolgáló javaslatok, megfelelő adaptációs intézkedések alkalmazása 
jelentős mértékben enyhítheti a várható negatív hatásokat a tervezett beruházásra 
vonatkozóan. 

A tervezett beruházás hatása a klímaváltozásra – volumenéből adódóan – kismértékű. 
Az üzemelés során, a személygépkocsikból és autóbuszokból átülő utasoknak 
köszönhetően csökken a CO2-kibocsátás, így a beruházás pozitívnak tekinthető a fosszilis 
energiahordozók készleteinek megőrzése, illetve az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának mérséklése vonatkozásában. 

8. KUMULATÍV HATÁSOK VIZSGÁLATA 

8.1. TALAJ ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ 

Kapcsolódó projekt a „Kelenföld és Ferencváros állomások közötti kötöttpályás kapcsolat fejlesztése 
érdekében háromvágányú kapcsolat és új elővárosi megállók kialakítása”, melynek Közvágóhíd 
megállóhelyét érinti a tárgyi beruházás. 

Szintén kapcsolódó projekt a „Népliget vasúti megállóhely kialakításának megalapozó vizsgálata”. 
Ez esetben az átfedés a vasúti sínekkel kapcsolatos átépítésben van. 

A földtani közeg tekintetében releváns hatótényezők (pl.: gépek által okozott talajtömörödés, 
kivitelezés, majd üzemelés során esetleges talajszennyezés) nem eredményeznek olyan 
folyamatokat, amelyek a tárgyi beruházás környezetében lévő beruházások hatásaival összegződve 
egyre súlyosabb változásokkal járnának. 

8.2. FELSZÍNI VÍZVÉDELEM 

Kapcsolódó projekt a „Kelenföld és Ferencváros állomások közötti kötöttpályás kapcsolat fejlesztése 
érdekében háromvágányú kapcsolat és új elővárosi megállók kialakítása”, melynek Közvágóhíd 
megállóhelyét érinti a tárgyi beruházás. 

Szintén kapcsolódó projekt a „Népliget vasúti megállóhely kialakításának megalapozó vizsgálata”. 
Ez esetben az átfedés a vasúti sínekkel kapcsolatos átépítésben van. 

A felszíni vizek tekintetében releváns hatótényezők (pl.: kivitelezési munkálatok általi 
vízszennyezés) nem eredményeznek olyan folyamatokat, amelyek a tárgyi beruházás 
környezetében lévő beruházások hatásaival összegződve egyre súlyosabb változásokkal járnának. 

8.3. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

A kapcsolódó vasútfejlesztési projektek (Kelenföld és Ferencváros állomások közötti kötöttpályás 
kapcsolat fejlesztése érdekében háromvágányú kapcsolat és új elővárosi megállók kialakítása; 
Népliget vasúti megállóhely kialakítása) esetében szintén villamosított pályáról van szó, melyeken 
számszerűsíthető dízelvontatás nem várható, így a kumulatív hatásuk levegővédelmi szempontból 
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elhanyagolható. A vonatok elhaladásából származó kismértékű felvert por a vasút üzemi területére 
korlátozódik. 

8.4. ÉLŐVILÁG-VÉDELEM 

A kapcsolódó vasútfejlesztési projektek (Kelenföld és Ferencváros állomások közötti kötöttpályás 
kapcsolat fejlesztése érdekében háromvágányú kapcsolat és új elővárosi megállók kialakítása; 
Népliget vasúti megállóhely kialakítása) összeadódva nem okoznak különösebb hatást az élővilág 
tekintetében, a jelenlegi települési-infrastrukturális környezetben a zavaró hatások miatt eddig is 
csak a tágtűrésű fajok maradtak meg, melyek jelenléte a továbbiakban is várható. 

8.5. TÁJVÉDELEM 

A kapcsolódó vasútfejlesztési projektek (Kelenföld és Ferencváros állomások közötti kötöttpályás 
kapcsolat fejlesztése érdekében háromvágányú kapcsolat és új elővárosi megállók kialakítása; 
Népliget vasúti megállóhely kialakítása) összeadódva is változásokat idéznek elő a tájképben az új 
művi elemek hálózatszerű megjelenésével, ugyanakkor elmondható, hogy mivel Budapest 
belvárosában valósulnak meg közlekedési területeken, a települési-infrastrukturális tájba 
beilleszkednek. A fejlesztések eredményeképp a térség közösségi közlekedési kapcsolatrendszere 
jelentősen javul, mely nagyvárosi környezetben különösen fontos a környezeti elemek védelme 
szempontjából is.  

8.6. ÉPÍTETT KÖRNYEZET, KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME 

A Kelenföld-Ferencváros 3. vágány projekt és a Népliget vasúti megállóhely kialakítása projekthez 
kapcsolódóan összeadódó, kumulatív hatásokkal nem kell számolni az épített környezet 
tekintetében. 

8.7. ZAJVÉDELEM 

A Ferencváros - Kelenföld vonalszakasz, valamint a 150 vonal fejlesztése következtében 
Ferencváros állomáson áthaladó forgalom is meg fog jelenni. Ezen fejlesztések forgalmi adatait 
figyelembe véve jelen projekt célja a kapacitás növelése a jelenlegi szűk keresztmetszet 
feloldásával úgy, hogy a körvasúton közlekedő személyszállító vonatok útvonala átemelésre kerül 
Ferencváros állomás végponti kitérőkörzete fölött, így egyes szintbeni vágánykeresztezések 
kiválthatók. 

A tervezett különszintű vasúti keresztezés a kapcsolódó beruházások hatása miatt szükséges, ezért 
a beruházásnak nincs kumulatív hatása. A kapcsolódó projektek forgalmi változásai a vizsgált 
szakasz beruházására nem gyakorolnak zajvédelmi szempontból felerősítő hatást. 

8.8. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

A kapcsolódó vasútfejlesztési projektek (Kelenföld és Ferencváros állomások közötti kötöttpályás 
kapcsolat fejlesztése érdekében háromvágányú kapcsolat és új elővárosi megállók kialakítása; 
Népliget vasúti megállóhely kialakítása) esetében is szükséges hulladékok képződésével számolni 
a kivitelezési munkálatok során, amelyek azonban a hulladékgazdálkodási előírások és 
jogszabályok figyelembevételével nem okozhatnak olyan kumulatív hatást, amely miatt a felelős 
hulladékgazdálkodás nem volna megvalósítható.  

A kapcsolódó vasútfejlesztési projektek (Kelenföld és Ferencváros állomások közötti kötöttpályás 
kapcsolat fejlesztése érdekében háromvágányú kapcsolat és új elővárosi megállók kialakítása; 
Népliget vasúti megállóhely) megvalósulása esetében is szükséges hulladékok képződésével 
számolni az üzemelés során, amelyek azonban a hulladékgazdálkodási előírások és jogszabályok 
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figyelembevételével nem okozhatnak olyan kumulatív hatást, amely miatt a felelős 
hulladékgazdálkodás nem volna megvalósítható.  

8.9. KLÍMAKOCKÁZATELEMZÉS 

A kapcsolódó vasútfejlesztési projektek (Kelenföld és Ferencváros állomások közötti kötöttpályás 
kapcsolat fejlesztése érdekében háromvágányú kapcsolat és új elővárosi megállók kialakítása; 
Népliget vasúti megállóhely kialakítása) szintén a 7.5. fejezetben leírt módon hatnak a 
klímaváltozásra és a hatásterület klímaváltozáshoz való alkalmazkodási képességére.  

A beruházások által érintett vasútvonalak villamosítottak, jellemzően villamos üzemű mozdonyok 
közlekednek rajtuk. A beruházások pozitívnak tekinthetők a fosszilis energiahordozók készleteinek 
megőrzése, illetve az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése vonatkozásában. 

A fejlesztendő vasútvonalszakaszok területfoglalásával kismértékben csökken a biológiailag aktív 
kiegyenlítő felületek nagysága, ami közvetve kedvezőtlenül hat az éghajlatváltozásra. A tervezett 
beruházások tartósan növényzettel fedett területeket is igénybe vesznek. Ezeken a területeken a 
felszínborítás megváltozik, így a tervezési területen a növényzet CO2-megkötő képessége, ezáltal 
a hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képessége csökken. Ez a hatás a tervezési 
területek vonatkozásában összeadódónak tekinthető. A kivágásra kerülő növényzet pótlásával a 
hatás mértéke csökkenthető. 

9. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 

Talaj és felszín alatti víz védelme 

A vasúti pálya átépítése alapvetően MÁV határokon belül történik. Azonban a tervezett átépítéshez 
idegen területek igénybevételére is szükség van. A tervezett „bújtatási műtárgy" (híd) építése, a 
felsővezeték oszlopok építése, a Gubacsi úti acélhíd építése, illetve a párhuzamos utca átépítése 
burkolt illetve, kis mértékben fás területeket veszne igénybe. Ezen felül a bontás és építés alatt 
szükségessé váló egyéb munkaterületek (pl. anyagrakodás, deponálás, szerelési terek) 
átmenetileg roncsolt felszín kialakulásával járnak. 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján, a tervezett beruházás a IX. kerületben nem 
érint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területet. A beruházási terület nem érinti 
felszín alatti ivóvízkivételek védőterületét. 

A tervezett beruházás megvalósítása és üzemelése során földvédelmi szempontból üzemszerűen 
olajszennyezéssel nem kell számolni, előfordulása havária eseménynek számít.  

A felsővezeték működése során vízhasználat nincs. A kész és működő felsővezeték felszíni és felszín 
alatti vizekkel nincs közvetlen kapcsolatban, a terület vízgazdálkodására sem mennyiségi, sem 
minőségi tekintetben nincs hatással. 

A beruházáshoz kapcsolódó útátépítés üzemelése során a szennyezés nagysága elsősorban a 
haváriák, tehergépkocsik balesetével kapcsolatban lehet számottevő.  
Az átépített út üzemelése során nem várható olyan szennyező hatás, mely a beszivárgó vizekkel a 
felszín alatti ezeken keresztül pedig a felszíni vizek mennyiségi, illetve minőségi változását okozná. 

A környezetvédelmi előírások betartásával földvédelmi, felszín alatti vízvédelmi szempontból 
kedvezőtlen hatással nem kell számolni. 
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Mindezeket figyelembe véve földvédelmi szempontból a tervezett beruházás 
megvalósítható. 

Felszíni víz védelme 

Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a vizsgált terület a Duna-völgyi-főcsatorna 
alegység részét képezi. 
A vizsgált terület nem érint felszíni vizet. A Duna legközelebb 450 m-re található. 

A tervezési szakasz kezdetétől az állomás végéig, a vágányok között szikkasztó bordákat terveznek 
elhelyezni. A vasúti sínek alá tervezett SZK1 közel vízzáró rétegből a megmaradó csapadékvíz a 
szikkasztó bordákon keresztül elszikkad a talajban.  

Az állomást követően a keletkezett csapadékvizek víznyelő aknákon keresztül meglévő rendszerbe 
(2 egyesített csatorna) távoznak, melyek a Gubacsi, és a Soroksári út alatt kivezetődnek a Dunába. 

A beruházáshoz kapcsolódó útátépítés üzemelése során nem várható olyan szennyező hatás, mely 
a beszivárgó vizekkel a felszín alatti, ezeken keresztül pedig a felszíni vizek mennyiségi, illetve 
minőségi változását okozná. A forgalom hatására diffúz jelleggel kicsapódó légszennyező anyagok 
koncentrációja felhígul és ezért az út melletti területeken nem fejtenek ki jelentős hatást.  

Mindezek alapján a tervezett beruházás vízvédelmi szempontból az előírt 
környezetvédelmi javaslatok betartása mellett megvalósítható. 

Levegőminőség-védelem 

A tervezési területhez legközelebbi OLM mérőállomás (Budapest, Teleki tér) értékei alapján 
megállapítható, hogy a tervezési területen 2018-ban a nitrogén-dioxid (NO2) kismértékben 
meghaladta az éves egészségügyi határértéket. A tervezési területen az elmúlt 5 évet tekintve a 
többi vizsgált komponens esetében éves egészségügyi határérték túllépés nem történt. 

Építés alatti időszakban átlagos meteorológiai körülmények között intézkedés nélkül a durva 
földmunkák idején a vasút átépítése esetében a szálló por (PM10) várhatóan meghaladhatja a 24 
órás egészségügyi határértéket a legközelebbi védendő épület távolságában.  

Az 5.3.12. Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, építés idejére vonatkozó 
levegővédelmi előírások betartásával a kedvezőtlen hatások jelentős mértékben csökkenthetők.  

Üzemelés alatt az érintett vasúti szakasz továbbra is villamosított marad, számszerűsíthető 
dízelvontatás továbbra sem várható. A vonatok elhaladása következtében – amennyiben poros az 
ágyazat – kismértékben juthat por a levegőbe. Ez a hatás azonban már jelenleg is fennáll és 
várhatóan továbbra sem lesz érzékelhető mértékű.  

Élővilág-védelem 

A vizsgált beruházás Natura 2000 területet, országos védett területet, helyi jelentőségű védett 
területet, védendő élőhelyet vagy fajt közvetlenül nem érint. Az országos ökológiai hálózat elemeit 
sem érinti. 

A tervezési terület urbánus környezetben található, így a meglévő élővilágra csak kis hatást 
gyakorol a tervezett beruházás. Legszembetűnőbb hatás a fejlesztés helyén található zöldfelületek 
átalakulása, illetve a fakivágások. Természetvédelmi szempontból védendő élőhelyek vagy 
jelentősebb védett fajok veszélyeztetése nem várható. 

A tervezett tevékenység sem a kivitelezési, sem az üzemelési stádiumban nem sért 
természetvédelmi érdekeket. 
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Tájvédelem 

Tájvédelmi szempontból a tárgyi beruházás által érintett területet alapvetően határozza meg a 
települési táj erős antropogén behatásokkal és művi épített elemekkel. A tervezési területen kevés 
cserjés-fás növénycsoport található, de üzemtervezett erdőrészletet nem érint. A beruházás nem 
érinti az országos tájképvédelmi terület övezetét. 

Tájhasználati módokban bekövetkező változás alapvetően a területi igénybevétellel érintett 
területeken jelentkezik. Mivel már meglévő vasúti közlekedési területet érint nagyrészt a 
beruházás, így ez a hatás csak a tervezési terület nyugati részén érvényesül, ahol zöldfelületek 
eltűnésére, fakivágásokra lehet számítani. Jelenleg ezek a területek alulhasznosított, degradált 
állapotokat mutatnak, jellemzően ruderális társulások vegetálnak. 

Legszembetűnőbb, tájat érő változás az új, magas művi építmények megjelenése, de ezek 
esztétikus, mérnöki műtárgyakként beilleszkednek a belvárosi táj megjelenésébe. 

A fejlesztés a térség közösségi közlekedési kapcsolatrendszerét jelentősen elősegíti, mely 
nagyvárosi környezetben különösen fontos a környezeti elemek védelme szempontjából is.  

Összességében tájvédelmi szempontból a javasolt intézkedések betartásával a 
beruházás elfogadhatónak tekinthető.  

Épített környezet védelme  

Budapest Főváros Településszerkezeti Terve alapján a tervezési terület nem érint világörökségi és 
világörökség várományos helyszíneket és védőövezetük határát. Budapest a történeti települések 
közé tartozik. 

A tervezési terület 250 m-es környezetében 5 db védett építészeti érték található. A tervezett 
beruházás építészeti értékeket közvetlenül nem közelít meg és nem veszélyeztet. 

Az előzetes régészeti dokumentáció a tervezett beruházás által érintett területen és 100 méter 
széles övezetében 4 ismert (nyilvántartott) régészeti lelőhelyet azonosított, melyek közül 3 lelőhely 
érintett a beruházás által. 

A lelőhelyek földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni, az erre javasolt 
módszer – a beruházás műszaki jellege miatt – a régészeti megfigyelés. 

A Kelenföld-Ferencváros 3. vágány projekt és a Népliget vasúti megállóhely kialakítása projekthez 
kapcsolódóan összeadódó, kumulatív hatásokkal nem kell számolni az épített környezet 
tekintetében. 

A javasolt intézkedések végrehajtása mellett a beruházás az épített örökség védelme 
szempontjából elfogadhatónak tekinthető. 

Zajvédelem 

Összefoglalva megállapítható, hogy a közvetlen hatásterületen a vasúti forgalomtól származó 
zajterhelés (lásd. 5.8. fejezet) a környező épületeknél a tervezett különszíntű vasúti keresztezéstől 
származó zaj nem lépi túl a jelenlegi határértéket. 

Az építési zaj elviselhetőnek minősíthető, a jelenlegi adatok ismeretében elvégzett számítások 
alapján a kialakuló zajterhelés meg fog felelni a jogszabályban előírt követelményeknek. 

A tervezett létesítmény zajvédelmi szempontból megvalósítható. 
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Ferencváros állomás végponti váltókörzetében egyvágányú  
különszintű vasúti kapcsolat létesítése - Környezeti hatástanulmány 

Rezgésvédelem 

A lefolytatott vizsgálatok alapján megállapítjuk, hogy távlatban a tervezett műtárgy hatására a 
közeli vizsgált lakóépületek környezetében nem fog növekedni a rezgésterhelés, így határérték 
feletti terhelés sem várható.  

Hulladékgazdálkodás 

Hulladékgazdálkodási szempontból a kivitelezési munkálatok során a felsorolt 
hulladékgazdálkodási elvek, vonatkozó jogszabályi előírások betartásával a hulladékok mennyisége 
minimalizálható. A képződő hulladékokra vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint történik a 
keletkező hulladékok gyűjtése, valamint elszállítása. A kivitelezés és üzemelés során keletkező 
hulladékokat arra jogosultsággal rendelkező szakcégek közreműködésével kell elszállítani és 
kezelni.  

A fentiek megtartása mellett elmondható, hogy hulladékgazdálkodás szempontjából a 
környezetszennyezés veszélye nem áll fenn, a tervezett beruházás megvalósítható. 

A klímakockázati elemzés következtetései 

Az érzékenységelemzés során a beruházás érzékenysége került meghatározásra az elsődleges 
éghajlatvédelmi tényezőkre és a másodlagos hatásokra vonatkozóan. A tervezett beruházás 
érzékenysége a következő időjárási hatásokkal szemben magas: felszíni levegő 
átlaghőmérsékletének lassú növekedése; hőségnapok számának növekedése; hőhullámos napok 
számának növekedése. 

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztályozása történt, hogy az érzékenységi 
vizsgálatban beazonosított, érzékenynek minősített létesítmények, használóik és a közlekedési 
kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a káros éghajlati tényezőknek, a tényezők 
változásából eredő várható hatásoknak a földrajzi elhelyezkedés szempontjából. A tervezett 
beruházás által érintett vasútvonalnak elsősorban az aszályos időszakok hosszának növekedése 
szempontjából magas a kitettsége. 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett beruházás a felszíni levegő átlaghőmérsékletének 
lassú növekedésével, a hőségnapok számának növekedésével és a hőhullámos napok számának 
növekedésével szemben sérülékeny az éghajlatváltozás kapcsán várható hatások tekintetében. 

A kockázatértékelés alapján kiemelten kezelendő kockázatok a következők: vasúti sínek 
kivetődése, megnövekedett dilatációs mozgások; vezetékek megnyúlása, szakadása, 
áramszedőtörés. 

A tervezett beruházás hatása a klímaváltozásra – volumenéből adódóan – kismértékű. A beruházás 
területfoglalásával várhatóan kismértékben csökken a biológiailag aktív kiegyenlítő felületek 
nagysága, ami közvetve, kismértékben kedvezőtlenül hat az éghajlatváltozásra és a hatásterület 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére. 

A klímaváltozás hatásainak csökkentését szolgáló javaslatok, megfelelő adaptációs intézkedések 
alkalmazása jelentős mértékben enyhítheti a várható negatív hatásokat a tervezett beruházásra 
vonatkozóan. 

 

Budapest, 2021. május 10. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Általános melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

 

 

 

 

II. FORGALMI MELLÉKLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jelenlegi forgalom

Szerelvényösszeállítás
Sebesség a 83+00 

szelvényig [km/h]
Hossz [m]

Tárcsafék 

[%]

nappal

(6-22 óra 

között)

éjjel

(22-6 óra 

között)

nappal

(6-22 óra 

között)

éjjel

(22-6 óra 

között)

szóló Railjet ingavonat 80 205 100 13 1 13 1

470 sor. mozd. + 5 kocsi 80 151 100 15 0 15 0

433 sor. mozd. + 5 kocsi 80 137 83 8 1 8 1

Személyvonat csatolt 415 sor. motorvonat 80 150 100 34 1 32 2

Teherszállító vonatok Tehervonat 1116 sor. mozd. + 25 kocsi 80 500 0 27 23 27 23

Egyéb vonatok Szerelvényvonat 480 sor. mozd. + 4 kocsi 80 119 100 2 2 1 3

szóló 415 sor. motorvonat 80 75 100 0 2 1 1

Mozdonyvonat mozdony 80 19 100 5 4 5 4

* megjegyzés: a pálya hézagnélküli kivitelű

Jelenlegi 150-es vonal forgalma

Szerelvényösszeállítás
Sebesség a tervezési 

területen [km/h]
Hossz [m]

Tárcsafék 

[%]

IC/EC 470 sor. mozd. + 6 kocsi 40 172 60 2 0

Gyorsvonat 431 sor. mozd. + 5 kocsi 40 137 60 18 2

 415 sor. motorvonat 40 75 100 22 4

csatolt 415 sor. motorvonat 40 150 100 3 1

Teherszállító vonatok Tehervonat 1116 sor. mozd. + 28 kocsi 40 600 0 27 18

Egyéb vonatok Mozdonyvonat mozdony 40 19 100 3 1

* megjegyzés: a pálya hézagnélküli kivitelű

Távlati forgalom

Szerelvényösszeállítás
Sebesség a 83+00 

szelvényig [km/h]
Hossz [m]

Tárcsafék 

[%]

nappal

(6-22 óra 

között)

éjjel

(22-6 óra 

között)

nappal

(6-22 óra 

között)

éjjel

(22-6 óra 

között)

nappal

(6-22 óra 

között)

éjjel

(22-6 óra 

között)

szóló Railjet ingavonat 80 205 100 15 0 15 0 0 0

470 sor. mozd. + 5 kocsi 80 151 100 15 0 15 0 0 0

Gyorsvonat 480 sor. mozd. + 8 kocsi 80 227 100 0 0 29 1 29 1

Személyvonat csatolt 415 sor. motorvonat 80 150 100 48 4 16 3 145 20

Teherszállító vonatok Tehervonat 1116 sor. mozd. + 25 kocsi 80 500 0 47 23 47 23 0 0

Egyéb vonatok Szerelvényvonat 480 sor. mozd. + 4 kocsi 80 119 100 2 2 1 3 0 0

szóló 415 sor. motorvonat 80 75 100 0 2 1 1 0 0

Mozdonyvonat mozdony 80 19 100 5 4 5 4 0 0

* megjegyzés: a pálya hézagnélküli kivitelű

Vonatnem

Személyszállító vonatok

IC/EC

Személyvonat

A Ferencváros (kiz.) - Kelenföld (kiz.) vonalszakasz tervezett vonatforgalma átlagos munkanapokon*

Vonat paraméterei Északi vágányon Középső vágányon Déli vágányon

A Ferencváros (kiz.) - Soroksári út (kiz.) vonalszakasz tervezett vonatforgalma átlagos munkanapokon*

Vonat paraméterei
nappal

(6-22 óra 

között)

éjjel

(22-6 óra 

között)
Vonatnem

A Ferencváros (kiz.) - Kelenföld (kiz.) vonalszakasz tervezett vonatforgalma átlagos munkanapokon*

IC/EC
Személyszállító vonatok

Vonat paraméterei Északi vágányon Középső vágányon

Vonatnem



Távlati 150-es vonal forgalma

Szerelvényösszeállítás
Sebesség a tervezési 

területen [km/h]
Hossz [m]

Tárcsafék 

[%]

IC/EC 470 sor. mozd. + 6 kocsi 40 177 100 14 2

Gyorsvonat 431 sor. mozd. + 5 kocsi 40 137 100 30 0

Személyvonat csatolt 415 sor. motorvonat 40 150 100 32 6

Teherszállító vonatok Tehervonat 1116 sor. mozd. + 25 kocsi 40 500 50 52 32

Egyéb vonatok Mozdonyvonat mozdony 40 19 100 3 1

* megjegyzés: a pálya hézagnélküli kivitelű

A Ferencváros (kiz.) - Soroksári út (kiz.) vonalszakasz tervezett vonatforgalma átlagos munkanapokon*

Vonat paraméterei
nappal

(6-22 óra 

között)

éjjel

(22-6 óra 

között)
Vonatnem



 

 

 

 

 

 

III. ZAJVÉDELMI MELLÉKLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

IV. KÖRNYEZETVÉDELMI 

HELYSZÍNRAJZOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






