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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. Ezáltal biztosítható a hatályos környezetvédelmi előírások teljesülése, 
továbbá az építési engedélyhez és kivitelezéshez szükséges környezetvédelmi hatósági 
hozzájárulás megszerzése. 

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 többek között javaslatot tett Ferencváros állomás jelenleg szűk 
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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. 

 

2. TERVEZETT TEVÉKENYSÉG FŐBB ALAPADATAI 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. 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 
projektnek, de földrajzi helyzeténél fogva kapcsolódik a projektelemekhez. A Déli körvasút 
projektelemek (tervezési) lehatárolását az alábbi ábra mutatja be.  
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2.2.2. 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.  

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: 
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2.2.1. 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. 

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. 

 

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  
• 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. 
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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.  

 

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

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.  

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. 

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. 

 

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. 
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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. 

Engedélykérő alapadatai 

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság  

1134 Budapest, Váci út 45., KÜJ: 100365768, KSH: 11906522-4211-114-01. 
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3. VÁRHATÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁS 

3.1. TALAJ, FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS FELSZÍNI VÍZ VÉDELME 

Talaj és felszín alatti víz 

A közvetlen hatásterületen 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. 

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. 

A közvetett hatásterület a talaj és a felszín alatti vizek esetében összefonódik. Talajok és 
vizek közvetett szennyezése pl. haváriából eredő talajvíz, ill. felszíni vízszennyezésből származhat, 
hatásterülete nehezen becsülhető, kiterjedése a földtani közeg minőségétől, a szennyező anyagtól, 
annak tulajdonságaitól, s kijutott mennyiségétől, valamint a szennyezés óta eltelt időtől függ. 

Talajtani adottságok, felszín alatti víz viszonyok 

A Speciálterv Építőmérnöki Kft. által 2021 februárjában végeztetett fúrások alapján a 
talajrétegződés a nagyátmérőjú fúrások, illetve CPT szondázások alapján az altalajt főként 
homokos, agyagos iszap, illetve agyagos, iszapos homok alkotja. 

A vizsgált vasútvonalszakasz szilárd ásványi nyersanyag, illetve szénhidrogén és földgáz lelőhelyek 
területét nem érinti. 

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.  

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

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 
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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 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.  

A vizsgált terület nem érinti felszín alatti ivóvízkivétel védőterületét. 

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. 

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

Az újonnan kialakított létesítmények építési területén a talaj eredeti funkciója megváltozik. Ezeken 
a helyeken, a jelenlegi természetes állapota megszűnik, a terület infrastrukturális létesítmény része 
lesz. 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. A munkagépek javítása központi javítóműhelyben, ill. 
szakszervizben történik. Olajcserét a nehézgépeknél, ill. földmunkagépeknél szakműhelyben 
végzik. 

Villamos felsővezetéki hálózat átépítése esetén a kivitelezési időszak negatív hatásait az oszlopok 
területfoglalása és a földmunkák nagyságrendje jelentik. Talajszennyezés esetleg a munkagépek 
kenőanyag és hidraulika olaj elfolyásából eredhet, de a munkagépek megfelelő karbantartásával 
talajszennyezéssel nem kell számolni a területen. 

A munkaterületeken az esetleges havária helyzeteket leszámítva talajszennyezéssel nem kell 
számolni. 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. 

A felszín alatti víz állapota szempontjából kiemelt figyelemmel kell lenni a vízbázisok 
védőövezetein a felszín alatti vizek vízminőségi és mennyiségi állapotára. A vizsgált terület nem 
érinti vízbázis védőövezetét.  

A munkálatok ideje alatt a felszín alatti víz szennyeződése a havária események kivételével nem 
valószínűsíthető. 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 felsővezetéket érintő beavatkozásokat illetően az oszlopok építése a felszín alatti vizek állapotát 
érdemben nem befolyásolja, mivel kisebb mértékű beavatkozásokról van szó. 

A tervezett útátépítés és támfal építése sincs terhelő hatással a felszín alatti vizek állapotára.  

Megfelelő munkafegyelem mellett a felszín alatti víz terhelése elkerülhető a beavatkozással érintett 
területen (munkaterület, felvonulási terület, szállítási útvonalak). 

Az üzemelés időszakában, mivel részben meglévő vasútvonal átépítéséről van szó, a vizsgált 
beruházás megvalósulását követően a jelenleg is fennálló hatásokkal lehet számolni. Ezek forrása 
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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. 

A talaj és felszín alatti víz szennyezése történhet a pályára kerülő közvetlen olajszennyezés által, 
illetve közvetve az esővíz által bemosott szennyeződésekkel. A vasút üzemelése során a lefolyó 
csapadékvízzel, a védőrétegeken át (zúzottkő, SZK1) feltehetően csekély mennyiségű szennyező 
anyag jut a vízelvezető árkokba, amelyek visszatartó hatása megakadályozza a szennyező anyagok 
földtani közegekbe, illetve felszíni vizekbe kerülését. 

A tervezési területen kármentesítéssel érintett területek jelenleg nem ismertek. 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. 

A növényirtó szerek erős mérgező hatásuk következtében nem csak a gyomnövényeket, de a talaj 
élővilágát is károsíthatják. A vasúti ágyazat alá betervezett SZK1 védőréteg szigetelő hatását itt is 
kiemeljük, azonban javasolt az üzemeltetőnek a növényírtószerek felülvizsgálata, környezetbarát 
növényírtószerek használata. 

Fékezéskor a súrlódás következtében a féktuskókból por kerülhet a környezetbe, ez elsősorban az 
állomások előtt okoz szennyezést. A vasúti ágyazat alá SZK1 védőréteg kerül betervezésre, amely 
közel vízzáró jellegéből adódóan megfogja a keletkező fémport is. 

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. 

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

A megfelelő mennyiségű síkosság-mentesítő oldat használata mellett nem következhet be a 
környezet értékelhető mértékű terhelése.  

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

A vízelvezetés részben szikkasztásos lesz, azonban a villamosított vasútvonal üzemszerű 
működéséből eredően a földtani közeg, felszín alatti vizek szennyezése nem várható. 

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.  

A beruházást részét képező átépítendő párhuzamos utca üzemelése során a talaj és a felszín alatti 
víz szennyeződése elsősorban a közúti közlekedés emissziói, a levegőből kiülepedő poron 
megkötött szennyezőanyagok, és az út mentén olajosan szennyeződő porszemcsék következtében 
léphet fel. Ilyenek a kopásanyagok, kenőanyagok, benzin-, dízelcseppek, téli sózásból származó lé, 
ülepedő por. Normál működés esetén ezek az anyagok a csapadékkal kerülnek le az útpályáról, és 
az út melletti padka és árok fogja fel. 

A forgalom hatására diffúz jelleggel kicsapódó légszennyező anyagok koncentrációja felhígul és az 
út melletti területeken már nem fejt ki jelentős hatást. 

Az üzemeltetés során a téli síkosság-mentesítés szintén szennyezheti beszivárgás útján a talajt, 
illetve a felszín alatti vizeket. Ennek kockázatát jelentős mértékben csökkenti, hogy e károsító hatás 
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viszonylag rövid ideig, jellemzően az út tengelyétől számított 10-15 m-es sávon belül jelentkezik, 
az út szélétől távolodva csökkenő koncentrációban.  

A megfelelő víztelenítési megoldások hivatottak biztosítani, hogy minél kevesebb só tudjon pangó 
vízi körülmények között felhalmozódni és a lemosódó vizek biztonságosan elvezetésre kerüljenek. 

Az üzemelés során a szennyezés nagysága elsősorban a haváriák, tehergépkocsik balesetével 
kapcsolatban lehet számottevő.  

A tervezett útszakaszon és a szállítási útvonalakon havária esetén a szennyeződésből származó 
károsító hatások túlléphetnek a közvetlen hatásterület határán. A talajok közvetett szennyezése 
vizek (pl. havária következtében szennyeződött talajvíz, ill. szennyezett felszíni víz) közvetítésével 
történhet, a hatásterület nehezen becsülhető. 

A műtárgyak, illetve a párhuzamos utca csapadékvizei víznyelőaknákon keresztül egyesített 
csatornába vezetődnek, ezért a normál üzemelésük a felszín alatti vizekre nézve sem közvetlen, 
sem közvetett módon nem gyakorol negatív hatást.  

Javasolt 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. 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. 

Amennyiben a bontási-építési munka során szénhidrogénnel 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 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 
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szabályozásáról tárgyú utasítások szerint kell eljárni, amennyiben további intézkedésekre van 
szükség.  

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

Felszíni víz 

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. 

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

Felszíni víz viszonyok 

A vizsgált terület a Duna részvízgyűjtő területét képezi. 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 vizsgált terület felszíni vízfolyást nem érint, a Duna legközelebb 450 m-re található.  

Árvízvédelem 

A tervezési terület nem érint rendszeresen belvíz járta terület övezetét. 

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 
éves gyakoriságú árvízi események nem mutathatók ki. (forrás: www.vizugy.hu / Árvízi 
kockázatkezelés) 
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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.  

Tervezett vízelvezetés  

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.  

Építés alatt 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.  

A tervezett beruházás területe felszíni vízfolyást nem érint. 

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 
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. 
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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. 

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. 

A vasút üzemeléséből, üzemeltetéséből eredően a felszíni, illetve a felszín alatti vizekre nézve 
szennyezés történhet a pályára kerülő közvetlen olajszennyezés (TPH) által (pl.: várakozó 
mozdonyok és váltóberendezések kenése során), illetve közvetve az esővíz által bemosott 
szennyeződésekkel. 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 vízelvezető rendszerbe kiszámíthatatlan, de 
elenyésző mennyiség tud eljutni. A vasút üzemelése során a lefolyó csapadékvízzel, a 
védőrétegeken át (zúzottkő, SZK1) feltehetően csekély mennyiségű szennyező anyag jut a 
vízelvezető árkokba, amelyek visszatartó hatása megakadályozza a szennyező anyagok földtani 
közegekbe, illetve közvetve felszíni vizekbe kerülését. 

Mivel a meglévő vasúti létesítmények területfoglalása módosul, illetve növekszik a burkolt felületek 
aránya is, ezért a felszíni lefolyási viszonyok tekintetében várható kismértékű változás, de ez a 
hatás nem tekinthető jelentősnek. 

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 útátjárók üzemelése során sem 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.  

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

A beruházás megvalósítását követően a pálya és kapcsolódó létesítményei üzemeléséből, illetve 
üzemeltetéséből eredően a felszíni vizekre gyakorolt hatás nem fog számottevően módosulni.  

Javasolt 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. 
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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. 

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

3.2. LEVEGŐTISZTASÁG-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 építés idejére vonatkozó javasolt védelmi intézkedések 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.  

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 
elhanyagolható. A vonatok elhaladásából származó kismértékű felvert por a vasút üzemi területére 
korlátozódik. 

A beruházás megvalósulása esetén fellépő közvetlen hatások  

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, 
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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.  

A beruházás megvalósulása esetén fellépő közvetett hatások  

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. 

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. 

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. 

Javasolt monitoring vizsgálat 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból monitoring vizsgálatot nem tartunk indokoltnak elvégezni. 

3.3. ÉLŐVILÁG-VÉDELEM 

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 
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oszlopok területfoglalását értjük, valamint a kapocslódó műtárgyakét. A közvetett hatásterület 
lehatárolása a különböző élőhelyek és fajok tekintetében eltérő nagyságú területeket jelenthet. z 
Az állandó vegetációval fedett élőhelyeken a területfoglalás határvonalának szélétől 100 m-ben 
határoztuk meg a közvetett hatásterületet, de az állatfajok tekintetében ezt tágabban értelmezzük. 

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. 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. A térség faunáját alapvetően a települési-
infrastrukturális környezet dominanciája határozza meg, a terület állatvilágában közvetlenül vagy 
aktuálisan veszélyeztetett faj nem szerepel. 

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. 

Építés, üzemelés hatása 

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. 

Az állatfajok tekintetében a várható kedvezőtlen hatások közül nem valószínű a fajok 
megsemmisülése és az elválasztó hatás, a fragmentáció bekövetkezte (ill. további növekedése) 
sem. 

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

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

A légvezetékek potenciális veszélyforrást jelentenek a környező területeken fészkelő, táplálkozó, 
vonuló madárfajokra. A légvezetékek elhullást okozhatnak áramütés, illetve a vezetéknek repülés 
által, főleg rossz látási viszonyok között.  
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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 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 
élővilágban, a jelenlegi települési-infrastrukturális környezetben a zavaró hatások miatt eddig is 
csak a tágtűrésű fajok maradtak meg, melyek jelenléte a továbbiakban is várható. 

Javasolt védelmi intézkedések 

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. 

3.4. TÁJVÉDELEM 

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). Közvetett 
hatásterület mindaz a terület, ahonnan a tervezett nyomvonal kapcsolódó létesítményeivel együtt 
látható. 

Tájvizsgálat 

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 
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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, 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. 

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

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. 

Tájértékelés 

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. 

Építés, üzemelés hatása 

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

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.  

Javasolt intézkedések 

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.  

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. 

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. 

A káros tájképi hatások kompenzálása, valamint a településökológiai viszonyok javítása végett, a 
műszaki infrastruktúra helyigényének biztosítására való tekintettel, valamint az élet- és 
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. 
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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. 

3.5. ÉPÍTETT KÖRNYEZET, KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME 

Épített környezet szempontjából akkor beszélhetünk közvetlen hatásokról, ha a vasúti fejlesztés 
következtében művi értékek, régészeti leletek érintettsége várható a nyomvonal mentén. 

Városképvédelmi 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. 

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 tervezett beruházás – a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján – kivitelezése és üzemelése 
közvetlen hatást nem gyakorol védett építészeti értékekre. 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak. A régészeti örökség elemei 
eredeti helyükről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.   

A lelőhelyek földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni, az erre javasolt 
módszer – a beruházás műszaki jellege miatt – a régészeti megfigyelés. 

Az építészeti és művi értékek védelme érdekében az építés során az épített környezetre legnagyobb 
terhelést jelentő szállítási útvonalak kijelölésénél a lakott területek elkerülésére kell törekedni.  

A Kelenföld-Ferencváros 3. vágány projekt és a Népliget vasúti megállóhely kialakítása projekthez 
kapcsolódóan összeadódó, kumulatív hatásokkal nem kell számolni az épített környezet 
tekintetében. 
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3.6. ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

Zajvédelem 

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

A tervezési területek mentén a védendő épületek előtt a beépítési távolságtól függően jelenleg 
nappal nem, éjjel 0,1 – 9,4 dB zajszint túllépés tapasztalható. 

Az építés hatásai 

Az építkezési munkáknál környezeti zajszennyezést az építési technológia, munkagépek, rakodási 
művelet, illetve a szállítási forgalom határozza meg. 

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

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

Az tervezési terület környezetében a zajtól védendő épületek kertvárosias, intézményi beépítésű 
területeken találhatóak. 

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

Üzemelés hatásai 

A közvetlen hatásterület tágabb környezetében a jelenlegi állapothoz képest nem fog növekedni a 
vasúti zajterhelés mértéke - a fejlesztés megvalósítását követően. Így a már jelenleg is túllépéssel 
érintett lakóépületek zajterhelése nem fog nőni. 

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 4.§ (5) szerint a meglévő közlekedési útvonal 
vagy létesítmény korszerűsítése utáni állapotra legalább a változást megelőző zajterhelést 
kell követelménynek tekinteni, ha a változást megelőző állapotra vonatkozó számítások 
vagy mérések a határérték túllépését igazolják. 

A vizsgált vonalszakasz tágabb környezetében távlati állapotban a zajterhelés nem haladja meg a 
jogszabályban előírt jelenlegi állapothoz képest a határértéket. 

Összegezve megállapítható, hogy a tervezett beruházás hatása esetén is teljesülnek a 
jogszabályban foglalt előírások. A tervezett különszintű vasúti műtárgy megvalósulásával a zajtól 
védendő területeken nem szükséges zajvédelmi intézkedés. 

Rezgésvédelem 

A vizsgált területen mind jelenleg, mind távlatban a meghatározó rezgésforrás a Ferencváros 
vasútállomáson áthaladó vasúti közlekedés. Jelenlegi állapotban a vizsgálatok alapján 
megállapítható, hogy a rezgésterhelés a védett épületben határértékek alatt található. 

Építés hatásai 

A rezgésből eredő károk az építkezések során gyakran keletkeznek. Ezek a károk általában a nem 
az építési forgalomra méretezett forgalmi, összekötő utak szállítási útvonalként való használatával 
hozhatók összefüggésbe. 

A fentiek miatt javasoljuk, hogy a vasúti szállítás mellett a szükséges mértékű közúti szállítás 
útvonalként főutat vegye erre igénybe! 

Az építési munkák megkezdése előtt szükségesnek tartjuk a veszélyeztetett épületek statikai 
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állagfelmérését és az esetleg meglévő épületkárok dokumentálását egy állagvizsgálati 
szakvéleményben a későbbi kárigény kezelésének egyszerűsítése érdekében. 

Az építési rezgés megfigyelésére állandó szerkezeti rezgésmonitor állomás felállításával lehet 
védekezni, amely figyelmeztet a határérték közeli rezgés értékek elérésekor a közeli épületek 
esetében. A határértékek megközelítésekor az építkezés leállítható. 

Jelentős kockázati tényező a bontási és az építési tevékenység, a földmunkák végzése, az 
építőanyagok és a föld szállítása. A legnagyobb kockázati tényező a talajtömörítési tevékenység, 
zúzottkő ágyazat vibrációs aláverése alatt különösen, ha az épületek közelében vibrohengeres 
tömörítést alkalmaznak!  Az épületkárok és a későbbi viták elkerülése érdekében a 
rezgésterheléssel érintett épületek előzetes szerkezeti állagfelmérését el kell végezni és az építési 
tevékenység megkezdése előtti állapotot dokumentálni kell.  

Az építési munka által rezgésterhelésének kitett épületekben, és az építés alatt gondoskodni kell a 
veszélyeztetett épületek rezgésterhelésének monitorozásáról (folyamatos ellenőrzéséről). 

Üzemelés hatásai 

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 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. 

 

3.7. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

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. 

Hulladékgazdálkodási szempontból a beruházás közvetett hatásainak területéhez kapcsolható 
az a térség, amely az építkezésből származó és az üzemelés időszakában keletkező hulladékokat 
befogadja. 

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). 

Kumulatív hatások az építés és üzemelés alatt a kapcsolódó projektek miatt 

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 és az üzemelés során egyaránt, amelyek azonban a hulladékgazdálkodási 
előírások és jogszabályok figyelembevételével nem okozhatnak olyan kumulatív hatást, amely miatt 
a felelős hulladékgazdálkodás nem volna megvalósítható.  

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.  
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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. A tervezett tevékenyés kivitelezési munkálatai során keletkező  

A keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége ha meghaladja a 45/2004. (VII.26.) BM-
KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében 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. 

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. 
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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.  

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 a legtöbb létesítmény 
esetében 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. 

Lehetséges hulladékkezelők a tervezési terület közelében az Elektronikus Hulladékgazdálkodási 
Információs Rendszer alapján is fellelhetők. (Lásd: http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR). 
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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. 

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. 

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 
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célszerűen a megyei, vagy települési önkormányzatok által üzemeltetett szilárd hulladéklerakókba 
történhet. 

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. 

3.8. KLÍMA KOCKÁZATELEMZÉS 

A vizsgálat figyelembe veszi a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait, tartalmi 
követelményeit. Az elemzést a Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable 
investments climate resilient (továbbiakban: Útmutató) szempontrendszere alapján végeztük. 

Az érzékenységelemzés során a beruházás érzékenysége került meghatározásra az elsődleges 
éghajlatvédelmi tényezőkre és a másodlagos hatásokra/éghajlatvédelmi kockázatokra 
vonatkozóan. A tervezett beruházás érzékenysége a következő időjárási hatásokkal szemben 
magas: 

 felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése, 
 hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 30 °C), 
 hőhullámos napok számának növekedése (napi középhőmérséklet > 25 °C). 

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztályozása történt, hogy az érzékenységi 
vizsgálatban beazonosított, érzékenynek minősített létesítmények, használók és 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 vasútvonalszakasznak és kapcsolódó létesítményeinek elsősorban az 
aszályos időszakok hosszának növekedése szempontjából magas a kitettsége a XXI. század 
közepéig tartó (2021–2050) időszakra vonatkozóan. 

A rendszer érzékenységének, valamint a terület kitettségének értékeiből egy mátrixot képzünk, 
mellyel meghatározható a vizsgált rendszer sérülékenysége. A tervezett beruházás 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). 

A közlekedőkre, a forgalomra, a közlekedési infrastruktúrára közvetlenül is negatívan hat a várható 
éghajlatváltozás (elsődleges hatások). A kockázatértékelés alapján kiemelten kezelendő 
kockázatok és következmények a vasút esetében a következők: 

 vasúti sínek kivetődése, megnövekedett dilatációs mozgások, 
 vezetékek megnyúlása, szakadása, áramszedőtörés. 

A jelen tanulmányban bemutatott, várhatóan nagyobb számban jelentkező kedvezőtlen hatások 
elsősorban az üzemelés fázisában relevánsak. 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. 

A tervezett beruházás közvetett módon az alábbi klímaváltozási kockázati tényezőket 
tartalmazza: 
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 A kivitelezés üvegházhatású gáz kibocsátásával hozzájárul az éghajlatváltozáshoz, bár a 
kivitelezés kibocsátása átmeneti. A villamos hajtású vasúti járművek közvetetten okoznak 
ÜHG-kibocsátást. 

 A 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 által érintett vasútvonal már jelenleg is villamosított, jellemzően villamos 
üzemű mozdonyok közlekednek rajta. A projekt megvalósulása esetén a közvetett CO2-kibocsátás 
236,1 t CO2-vel növekszik. Ugyanakkor a beruházás által kiváltott CO2 éves mennyisége, melyet a 
beruházás nélkül a személygépjárművek és az autóbuszok bocsátanának ki, 797,2 t. 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 tervezett beruházás hatására kismértékben nőnek a burkolt felületek, és kismértékben 
csökkennek a növényzettel fedett területek. A beruházási terület növényzetének éves CO2-
elnyelése 4,34 t. 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.  

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). 

4. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 

Talaj és felszín alatti víz védelme szempontjából a kivitelezési időszak negatív hatásait a 
beruházás területfoglalása, a földmunkák nagyságrendje, a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny 
területek és vízbázisok érintettsége jelentik.  

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 
burkolt illetve, kis mértékben fás területeket vesz igénybe. A tervezési területbe tartozó tervezett 
Gubacsi úti acélhíd építése, illetve a párhuzamos utca átépítése 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 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. 
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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. 

Mindezeket figyelembe véve földvédelmi szempontból a tervezett beruházás 
megvalósítható. 

Felszíni vizek szempontjából megállapítható, hogy 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. 

Levegőtisztaság-védelem szempontjából megállapítható, hogy a tervezési területhez 
legközelebbi OLM mérőállomáson (Budapest, Teleki tér) 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, mely a javasolt 
védelmi intézkedések betartásával jelentős mértékben csökkenthető.  

Üzemelés alatt az érintett vasúti szakasz továbbra is villamosított marad, számszerűsíthető 
dízelvontatás továbbra sem várható, így levegővédelmi szempontból a tervezett fejlesztés 
elhanyagolható hatással jár.  

Összességében megállapítható, hogy a tervezett fejlesztés levegővédelmi szempontból 
várhatóan nem okoz konfliktust. 

Élővilág-védelmi szempontból megállapítható, hogy 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. 
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A tervezett tevékenység sem a kivitelezési, sem az üzemelési stádiumban nem sért 
természetvédelmi értékeket. 

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 szempontjából 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 javasolt intézkedések végrehajtása mellett a beruházás az épített örökség védelme 
szempontjából elfogadhatónak tekinthető. 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból teljesülnek a jogszabályban foglalt előírások, a tervezett 
beruházás zaj- és rezgésvédelmi szempontból megfelel a vonatkozó követelményeknek. 

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. 

Klímavédelmi szempontból megállapítható, hogy a tervezett beruházás sérülékeny az 
éghajlatváltozás kapcsán várható hatások tekintetében. Továbbá a tervezett beruházás hatása a 
klímaváltozásra – volumenéből adódóan – kismértékű. 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. 


