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1.HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1. Előzmények, a tervezés indokoltsága 

 

2014-2015-ben a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a TURA–Terv – 
ÚT-Teszt Konzorcium, a Tura-Terv Kft. (konzorcium vezető), Út-Teszt Kft. (konzorcium 
tag) készítette el az M4 gyorsforgalmi út Püspökladány – Berettyóújfalu közötti szakasz 
útépítési terveit.  

Az M4 gyorsforgalmi út Püspökladány-Berettyóújfalu közötti szakasza a Transzeurópai 
Közlekedési Hálózat (Trans–European Network–Transport, TEN-T) egyik fontos eleme. 

A nyomvonal csatlakozik az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-Püspökladány 
valamint a Berettyóújfalu-országhatár szakaszaihoz. 

 

Elkészítették Környezeti Hatástanulmányát, Tanulmánytervét és próbafeltárások 
nélküli Előzetes Régészeti Dokumentációját. A konzorcium megbízásából a Környezeti 
Hatástanulmány elkészítésben alvállalkozóként a Vibrocomp Kft. működött közre.  

Az M4 gyorsforgalmi út Püspökladány – Berettyóújfalu közötti szakaszra a 
környezetvédelmi engedély OKTF-KP/994-62/2015. Ügyiratszámon került kiadásra. A 
környezetvédelmi engedély az M4 gyorsforgalmi út Püspökladány- Berettyóújfalu 
közötti szakasz I/1 jelű betétváltozat ütemezett létesítésére adott engedélyt. 

 

A tervezett beruházás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1.329. pontja, illetve 
az 1/a. melléklet 1.185 pontja alapján (Az M4 autóút Törökszentmiklós (nyugat) 
és Püspökladány, valamint a Püspökladány és Berettyóújfalu közötti szakasz 
előkészítése) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési 
infrastruktúra-beruházás.  

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KIFEF/73576/2017-NFM iktatószámú elrendelése 
alapján az M4 gyorsforgalmi út esetében is szükséges a gyorsforgalmi úti 
keresztmetszet közlekedéspolitikai szempontok szerinti kialakítása, ezért a 
környezetvédelmi engedélyt módosítani kell. 

A környezetvédelmi engedély módosítását indokolja a keresztmetszeti paraméterek és 
a nyomvonal négy helyen történő változása.  
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A gyorsforgalmi út a környezetvédelmi engedélyben szereplő 26,60 m-es 
koronaszélesség helyett, 2x2 sávos kialakítás mellett 20,00 m koronaszélességgel fog 
megépülni.  

Jelenleg készülnek az útépítési engedélyezési tervek, melyek az NFM elrendelése 
szerinti kialakítást követik. 

A beruházás módosított műszaki tartalom szerinti megvalósítása (kivitelezése) során 
jelentős környezeti hatások nem várhatók. A megvalósítást és üzembe helyezést 
követően az egyes környezeti elemek szempontjából a várható hatás elfogadható, nem 
jelentős. A keresztmetszeti paraméterek, így a koronaszélesség csökkenése 
környezetvédelmi szempontból kedvezőbb helyzetet eredményez. A nyomvonal négy 
helyen történő kismértékű módosítása környezetvédelmi szempontból nem okoz 
konfliktust és nem jár jelentős hatással. 

 

Jelen dokumentációk célja, hogy az M4 autóút nyomvonalát az érintett települések 
rendezési terveibe beépítse.  

A településrendezési tervek módosításának meg kell felelnie a hatályos, országos 
magasabb rendű területrendezési terveknek, így  

 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
2018. évi CXXXIX. törvénynek, ami tartalmazza az M4 gyorsforgalmi út 
nyomvonalát. 
valamint 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3/2020. (VI.29.) sz. önkormányzati 
rendeletével hatályba lépett Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Tervének, ami 
természetesen tartalmazza az M4 nyomvonalát.  

 

A települések hatályban lévő rendezési tervei rendszerint korábbi időszakban készültek 
és általában tartalmaznak gyorsforgalmi útra – utakra vonatkozó nyomvonalat, ezek 
azonban rendszerint nem feleltethetők meg a jelenlegi tervezett nyomvonalnak. 
Annak érdekében, hogy a tervezett út megvalósításának előkészítése meg-
kezdődhessen módosítani kell a települések településrendezési terveit. 
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A partnerségi egyeztetés célja 

Jelen dokumentáció célja, hogy a településen élők megismerjék az M4 gyorsforgalmi 
út nyomvonalát, elhelyezkedését a településen, a várhatóan érintett területeket, 
telkeket, a megépítése következtében átalakuló települési közlekedési változást a helyi 
hálózatban történő módosulást. 

A gyorsforgalmi út elsődlegesen a régiók és országrészek közötti összeköttetést – vagy 
éppenséggel, mint ebben az esetben is a nemzetközi kapcsolatokat szolgálja, de 
sokszor jelentős befolyással bír azokra településekre, amelyeken áthalad. 

A partnerségi egyeztetéseken ki kell kérni a helyi rendeletben megnevezett partnerek 
és a lakosság véleményét, annak érdekében, hogy lehetőleg a legjobb, legoptimálisabb 
megoldás alakuljon ki. A helyi ismeretek nem nélkülözhetők a tervezési folyamatban, 
fontos, hogy az önkormányzat és a munkában részt vevő tervezők megismerjék az 
érintettek véleményét. 

A bemutatott tervlapon feltüntetésre kerültek a nyomvonallal érintett ingatlanok, a 
keresztező utakkal, átjárókkal és átereszekkel, a földrészletek megközelítéséhez 
szükséges kialakítandó új földutakkal. 

 

 

Derecske érintett területe (Google)  
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1.2. Településrendezési tervekkel való összhang 

 

A települések hatályos településrendezési tervei esetenként tartalmaznak 
gyorsforgalmi út nyomvonalat, de rendszerint nem egyezik a jelenleg tervezett M4 
gyorsforgalmi út nyomvonalával. 

Azon a településen, ahol nem állnak rendelkezésre hatályos településrendezési tervek, 
el kell készíteni az út által érintett területre a településszerkezeti tervet, a helyi építési 
szabályzatot és szabályozási tervet, ami tartalmazni fogja a gyorsforgalmi utat és 
követlen környezetét, valamint a szükséges műtárgyakat. 

 

Településszerkezeti terv 

Derecske Város hatályos településszerkezeti tervében szerepel a jelenleg már 
funkcionáló M35 és M4 Berettyóújfalu felé vezető nyomvonala, valamint az M4 
Püspökladány irányába vezető, tervezett nyomvonala a tervezett forgalmi 
csomóponttal.  

Az M4 nyugati iránya részben tervezettként szerepel, míg az M35 és az M4 keleti iránya 
meglévőként. A tervezett csomópont, csak részben felel meg a jelenleg tervezett 
állapotnak. 

 

Külterület szabályozási terv 

A külterületi szabályozáson (és az alaptérképen) már végrehajtott telekalakítás van 
feltüntetve, de az nem teljesen fedi le a teljes most tervezett nyomvonalat. A forgalmi 
csomópont végleges kialakítása is igényli a szabályozás módosítását. 

 

Derecske Város településrendezési terveit módosítani kell az M4 tervezett nyomvonalát 
és a forgalmi csomópont átalakítását beillesztendő a tervekbe.  

A településszerkezeti tervet és külterület szabályozást egyaránt el kell készíteni 
fedvénytervként. 
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1.3. Hatályban lévő településrendezési eszközök 

 

Derecske Város rendelkezik hatályos településrendezési tervekkel. 2019 
decemberében fogadta a település teljes közigazgatási területére szóló 
településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzatát. 

 

 

Hatályos településszerkezeti terv 

Derecske Város Önkormányzat Képviselőtestület 276/2019.(XII.20.) KT számú 
határozata T-1és T-2 jelű településszerkezeti tervének és leírásának elfogadásáról. 

 

 

Hatályos HÉSZ és szabályozási terv 

Derecske Város Önkormányzat Képviselőtestület 23/2019.(XII.20.) önkormányzati 
rendelete Derecske Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 
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Hatályos településszerkezeti terv 
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Hatályos külterület szabályozás 
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1.4. Hatályos településfejlesztési döntés  
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2. TERVEZETT VÁLTOZÁSOK 
2.1. M4 tervezett nyomvonala 
 

Az M4 tervezett nyomvonala nyugati irányból lép be Derecske területére és éri el a már 
közútnak kiszabályozott területet. 

A megépítendő nyomvonal nagymértékben átalakítja a jelenlegi – a földrészletek 
megközelítésére szolgáló – földúthálózatot, ezért jelentős úthálózat fejlesztésre van 
szükség.  

A szétvágott terület kapcsolatához felüljárón átvezetett szilárdított földutat kell 
kiépíteni, ami a főpálya két oldalán hosszan vezetett új utakkal egészíti ki és teszi 
elérhetővé továbbra is a művelendő területeket. 

 

„Derecskei csomópont” 

Az M4 tervezett szakasza csatlakozik a M35-M4 csomópont I. ütemű kiépítéséhez. A 
megvalósult I. ütem az M35 autópálya Debrecen – M4 autópálya Országhatár irány 
kiépítését foglalja magában, mely megvalósult, és 2018-ban át is adtak a forgalom 
számára. 

A három gyorsforgalmi út találkozási pontját jelentő, bonyolult forgalmi csomópont II. 
ütemének megépítése a feladat, mely az M4 Püspökladány felőli irány bekötését jelenti 
a csomópontba.  

A majdani III. ütem a távlati M47 déli irányú csatlakoztatása lehet, ennek időpontja 
jelenleg nem ismert.  

Az I. ütemben az összekötő ágak épültek ki, biztosítva az M35 autópálya és az M4 
autópálya országhatár felé vezető részének folytonos kapcsolatát. Az M4 autópálya 
1+025-2+550 km sz. között épült ki. 

A csomópont II. ütemű kiépítése során az egyik összekötő ág elbontandó. Megépül az 
M35 autópálya bal oldali gyűjtő-elosztó pályája déli irányban, valamint az M4 autópálya 
csomóponti szakasza, csatlakozva a már megépült országhatár felé vezető szakaszhoz. 
Kiépülnek továbbá az M4 autópálya melletti gyűjtő-elosztó pályák, valamint az 
összekötő ágak, ezzel biztosítva a csomópont 3 irányú (nyugat-kelet-észak) 
működését. Az M35 autópálya nyomvonala Észak – Dél, az M4 autópálya Nyugat - 
Kelet irányú. Az M4 autópálya csomóponti szakasza egy egyenesből áll.  

 

Az átépített forgalmi csomópont után a már megépült M4 nyomvonalán halad tovább 
Berettyóújfalu és az országhatár irányába. 
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Átnézeti tervlap a nyomvonallal  
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Derecske csomópont átépítése 
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3. Magasabb rendű terveknek megfelelés 

Az M4 nyomvonalának megfelelősége 
A tervezett gyorsforgalmi utak nyomvonalának térbeli megfelelőségét a vonatkozó 
jogszabályok szerint igazolni szükséges. 
Az M4 nyomvonala szerepel a térségre vonatkozó, két magasabb rendű 
területrendezési tervben. (OTRT és HBM TrT) 
Magyarország, Országos Területrendezési Terve (OTrT) a nyomvonallal érintett Kaba, 
Tetétlen, Földes, Derecske településekre vonatkozik,  
 
A 2018. évi CXXXIX. törvény, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről* Tv. szól a magasabb rendű tervekről. 

 
MÁSODIK RÉSZ 
AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
 
II. FEJEZET 
AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV TARTALMA ÉS SZEREPE 
4. A fő tartalmi elemek 
5. § (1) Az OTrT. az Ország Szerkezeti Tervét, valamint az Országos Övezeti 
Tervet és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. 
14. § (1) Az országos közlekedési infrastruktúra-hálózatok és a műszaki 
infrastruktúra egyedi építményeinek térbeli rendjét és az országos jelentőségű 
építmények elhelyezkedését a 2. melléklet, e térbeli rend szempontjából 
meghatározó települések felsorolását pedig a 4/1–4/6. melléklet tartalmazza. 
 (2) A közút számozásának nem közlekedésfejlesztési célból történő 
megváltoztatása a 4/1. és a 2. melléklet tartalmát nem érinti. 
 

4/1. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez 

Az országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi és főúti elemei, 
valamint a fővárosi térszerkezetet meghatározó főutak 
(A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 10 
kilométeres környezetét jelenti) 

 
1. Távlati gyorsforgalmi utak 

 
16. M35: Görbeháza (M3) – Debrecen (Meglévő szakasz) 
Debrecen – Berettyóújfalu térsége (M4) (Tervezett szakasz) 
 
17. M4: Vecsés – Üllő (M0) (Meglévő szakasz) 
Üllő (M0) – Szolnok – Püspökladány –Berettyóújfalu – Nagykereki – 
(Románia) (Tervezett szakasz) 

 

Az M4 tervezett nyomvonala megfelel az OTRT-nek. 
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Az ország szerkezeti terve OTrT (részlet) 
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A megyei területrendezési tervben az M4 nyomvonala megegyezik az OTRT-ben ábrázoltal. (HBM TrT részlete) 
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A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2020. (VI. 29.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL 
(HBM TrT) 

 

3.§ (4) Az országos és térségi jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok, 
valamint az országos és térségi jelentőségű építmények felsorolását az 1/3-1/10. 
melléklet, azok térbeli elhelyezkedését a 2. melléklet tartalmazza. 
 

1/3. melléklet:  
Az országos és térségi közúthálózat Hajdú-Bihar megyét érintő elemei 
 
1. Távlati gyorsforgalmi utak 
 
1.1. Meglévő gyorsforgalmi utak 
1.1.1. M3: (Budapest – Hatvan – Füzesabony) – Polgár – Görbeháza – (Nyíregyháza 
– Vásárosnamény) 
1.1.2. M35: Görbeháza (M3) – Debrecen – Berettyóújfalu térsége (M4) 
1.1.3. M4: Derecske (M35) – Berettyóújfalu 
 
1.2. Tervezett gyorsforgalmi utak 
1.2.1. M4: (Üllő (M0) – Szolnok) – Püspökladány – Derecske (M35) 
1.2.2. M4: Berettyóújfalu – Nagykereki – (Románia) 

 

 

Az M4 tervezett nyomvonala megfelel a HBM TrT-nek. 
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4. KÖZLEKEDÉS 

4.1. Előzmények, feladat meghatározás 

A Megrendelő NIF Zrt. (nemzeti azonosító szám EKRSZ_94215096) EKR000262242018 
hivatkozási szám alatt ajánlati felhívást tett közzé "M4 Püspökladány-Berettyóújfalu 
közötti szakasz autópályává fejleszthető 2*2 sávos autóút engedélyezési tervének 
elkészítése, szükséges építési engedélyek beszerzése és a kiviteli tervek elkészítése" 
tárgyában. Az Ajánlatkérő a Tura-Terv Mérnökiroda Kft. által vezetett, a Tura-Terv 
Mérnökiroda Kft. és Főmterv Mérnök Tervező Zrt. által közös ajánlattevőt hirdette ki 
győztesként és kötött velük tervezési szerződést a munka elvégzésére a 
közbeszerzésről szóló 2015. évi CLXIII. törvény (Kbt.) 131. §. rendelkezései alapján.  

Településrendezési tervekkel való összhang 

Az M4 gyorsforgalmi út tervezésének megkezdésekor a Tervező az érintett települések 
rendezési terveit megvizsgálta. 

Tervezés során a tervezett út nyomvonala, valamint az önkormányzati úthálózat 
kialakítása, az érintett Önkormányzatokkal, egyeztető tárgyalás keretében került 
véglegesítésre. A véglegesített kialakítások ismeretében, a Tervező megkezdte az 
Önkormányzatok bevonásával a rendezési tervek módosításához szükséges 
dokumentációk elkészíttetését, amely a hatályos településrendezési tervek 
módosítását jelenti Derecske esetében az OTÉK 2012. augusztus 6 utáni hatályos 
településrendezési tartalmi követelményeinek alkalmazásával.  

Az Önkormányzatokkal történt egyeztetéseken elhangzottak szerint, a tárgyi 
létesítmény engedélyezési eljárásánál, az Önkormányzatok szükség esetén kiadják a 
rendezési tervvel való összhangra vonatkozó hozzájárulásukat, amennyiben a 
rendezési terv módosítási folyamat megkezdődött, illetve az ezzel kapcsolatos 
megállapodások aláírásra kerültek. 

 

Jelmagyarázat a következő oldal ábrájához (Tervezési szakaszhatárok) 
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Tervezési szakaszhatárok 
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4.2. Műszaki jellemzők  

A tervezett létesítmények geometriai jellemzői az e-UT 03.01.11 Közutak 
tervezése c. és az e-UT 03.01.15:2019 20 m koronás 2x2 sávos külterületi közutak 
tervezési részletszabályai c. Útügyi Műszaki Előírás feltételeinek figyelembevételével 
kerültek meghatározásra.  

Az M4 gyorsforgalmi út útkategóriája K.I.A. tervezési osztály (2x2 sávos autópályává 
fejleszthető autóút), tervezése a domborzati viszonyok alapján „A” környezeti 
körülmények figyelembevételével történt. A tervezési sebesség vt = 110 km/h, azzal a 
kitétellel, hogy a tervezés során, ahol lehetőség adódott, ott nem tervezési 
sebességnek megfelelő minimális paraméterek kerültek figyelembevételre. 

A csomóponti ágak tervezési sebességei a szabványnak megfelelő értékek (direkt 
ágak: 60 km/h, indirekt ágak: 40 km/h).  

 

4.3. Autóút 

Útszakasz nyomvonalának leírása 

Az M4 autóút jelen tervezési szakaszának kezdő szelvénye a 183+065,37 km szelvény, 
itt csatlakozik az „M4 Törökszentmiklós (Nyugat) – Püspökladány közötti szakasz 
előkészítése, módosított engedélyezési terv és kiviteli terv készítése” tárgyú projekt 
tervezési szakaszához (Utiber Kft.).  

A megelőző szakasz komplex pihenőhelyét követően a 42 sz. főút és a 4 sz. főút közötti 
területet összekötve egy R=8000 m sugarú bal ívvel halad a nyomvonal Püspökladányt 
délkeletről kerülve. 1 km múlva a MÁV 101 sz. Püspökladány-Biharkeresztes-
Nagyvárad vasútvonalát keresztezi az autóút felüljáróként. A vasútvonal villamosítása 
jelen projekt tervezési idején kivitelezési fázisban van. A MÁV-val való egyeztetések 
során jelezték, hogy a gyorsforgalmi út tervezésénél a műtárgynál legyen 
figyelembevéve, hogy a vasútvonal kétvágányosítását ne lehetetlenítse el.  A műtárgy 
alatt a vasútvonal mellett őzek számára átjárást biztosító felületet kellett szabadon 
hagyni.  

Kabai szakasz 

A 8000 m sugarú jobbos ívet egy 5500 m-es szintén jobbos ív követi, majd egyenes 
vonalvezetéssel halad párhuzamosan a MÁV 100 sz. Budapest-Szolnok-Debrecen 
vasútvonalával. Püspökladány és Kaba közigazgatási határán egy trombita típusú 
csomópont került megtervezésre a gyorsforgalmi út 189+000 kmsz környezetében, 
mely kapcsolatot biztosít a 4 sz. főúttal. A csomópont egyik ága átemelésre kerül az 
autóúton, illetve a 100 sz. vasútvonalon. A két egymást követő műtárgy, illetve a 
vasútvonal és egy – korábban a cukorgyár tározó medencéje, mára vízi madarak 
lakhelyévé vált – tó meglehetősen szűkre szabta a csomópont területét. A csomópont 
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a 4 sz. főútnál egy körforgalomban végződik. A Kabai csomópont építési ütemezés 
szerint alkalmas lehet végcsomópontnak.  

A Natura 2000 területek, illetve a – korábbi Kabai Cukorgyár, ma – Kabai Agrár-Ipari 
Park Kft. tulajdonában lévő területek és létesítmények között egy R=1800 m-es jobbos 
ív, egy rövid egyenes szakasz, majd két R=3500 m sugarú ellenívvel halad tovább a 
Kabát délről kerülve és egy egyenessel csatlakozik a II. sz. tervezési szakaszhoz. 

A hossz-szelvény a tervezési terület adottságait követi, a nyomvonal végig töltésben 
halad. A különszintű csomópontban a keresztező út került átemelésre.  

Tetétlen és Földes szakasz 

Az M4 autóút második tervezési szakaszának kezdő szelvénye a 193+740 km szelvény, 
itt csatlakozik a kabai tervezési szakaszhoz. 

A nyomvonal Kabát délről, Tetétlent és Földest északról kerüli el. Az Osztáspusztai 
csatornával párhuzamosan haladva a Keleti főcsatornát jobb ívvel keresztezve éri el a 
207+100 km sz. ahol csatlakozik a harmadik „derecskei” szakasz tervéhez. 

A tervezési szakaszon egy különszintű csomópont található. Geometriáját tekintve átlós 
fél-lóhere alakú csomópont, 203+000 km sz. térségében található Földes közigazgatási 
területén.  

A hossz-szelvény a tervezési terület adottságait követi, a nyomvonal végig töltésben 
halad. A különszintű csomópontokban a keresztező út került átemelésre. 

Derecskei szakasz 

Az M4 autóút harmadik tervezési szakaszának kezdő szelvénye a 207+100 km 
szelvény, itt csatlakozik a második tervezési szakaszhoz. 

A Keleti-főcsatornán átlépve, a tervezési szakaszhatárt követően a nyomvonal Földest 
északról kerüli el. Derecske közigazgatási területének déli részét érintve csatlakozik az 
M4-M35 autópálya csomópontjának már megépült 1. üteméhez. 

A tervezési szakaszon egy különszintű, autópálya-autópálya csomópont található. 
Geometriáját tekintve a csomópont direkt ágakkal szolgálja ki az M35 – M4 országhatár 
kiemelt forgalmat. Az autópálya-autópálya csomópontban az M35 került átemelésre az 
M4 felett. 

 

4.4. Keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett gyorsforgalmi út a "K.I.A." tervezési osztálynak és a forgalmi igényeknek 
megfelelően 2×2 forgalmi sávval, leállósáv nélkül épül. 

A megállási látótávolság 187 m.  
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Főbb geometriai adatok: 

 forgalmi sáv szélessége: ................... 3,50 m 
 forgalmi sáv száma: ........................... 2 × 2 
 középső elválasztó sáv szélessége: .... 3,00 m 
 leállóöböl szélessége: ....................... 3,50 m 
 padka: ............................................. 1,50 m 
 koronaszélesség: .............................. 20,00m 
 padka kétoldali leállóöböl esetén ....... 1,00 m 
 koronaszélesség kétoldali leállóöböl esetén26,00m 
 padka gyorsító-, lassítósáv esetén ...... 1,50 m 
 padka madárvédő fal esetén  ............ 4,50 m 
 koronaszélesség gyorsító-, lassítósáv  
 és egyoldali madárvédő fal esetén     27,00 m 

 

4.5. Különszintű csomópontok 

Kabai csomópont 

A csomópont, geometriáját tekintve trombita alakú csomópont, 189+000 km sz. 
térségében található Püspökladány és Kaba települések közigazgatási határán. Az 
autóút és a 4 sz. főút közti kapcsolatot teremti meg, a 4 sz. főúthoz körforgalommal 
csatlakozik.  

 

„Földesi” csomópont 

Az „Földesi” csomópont, geometriáját tekintve átlós fél-lóhere alakú csomópont, 
203+000 km sz. térségében található Földes közigazgatási területén. A csomóponti 
elemek tervezési sebességei az érvényes műszaki előírás tervezési sebességhez tartozó 
értékeinek felelnek meg.  

A szintbeni csatlakozások az országos közúthoz „T” csomóponttal kerültek kialakításra. 

 

„Derecskei” M4-M35 autópálya-autópálya csomópont 

A harmadik szakasz csatlakozik az „M35 Konzorcium” 42997 sz. engedélyezési és 
kiviteli tervében szereplő, a csomópont I. ütemű kiépítéséhez. Az I. ütem az M35 
autópálya Debrecen – M4 autópálya Országhatár irány kiépítését foglalja magában, 
mely megvalósult, és 2018-ban át is adtak a forgalom számára.  

Jelen tervezési feladat része a csomópont II. ütemének tervezése, mely az M4 
Püspökladány irány bekötését jelenti a csomópontba. A III. távlati ütem az M47 déli 
irányú csatlakoztatása lehet. Az I. ütemben az A és A1 összekötő ágak épültek ki, 
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biztosítva az M35 autópálya és az M4 autópálya országhatár felé vezető részének 
folytonos kapcsolatát. Az I. ütemben az M4 autópálya 1+025-2+550 km sz. között 
épült ki az „M35 Konzorcium” 42997-1 számú tervének M4 utópálya fedvényterv a 
0+000-2+550 km sz. között dokumentációjának megfelelően. 

A csomópont II. ütemű kiépítése során az A1 összekötő ág elbontandó. Megépül az 
M35 autópálya bal oldali gyűjtő-elosztó pályája déli irányban, valamint az M4 autópálya 
csomóponti szakasza, csatlakozva a már megépült országhatár irányú szakaszhoz. 
Kiépülnek továbbá az M4 autópálya melletti gyűjtő-elosztó pályák, valamint az 
összekötő ágak, ezzel biztosítva a csomópont 3 irányú (nyugat-kelet-észak) 
működését. Az M35 autópálya nyomvonala Észak – Dél, az M4 autópálya Nyugat - 
Kelet irányú. Az M4 autópálya csomóponti szakasza egy egyenesből áll.  

 

4.6. Országos közutak, egyéb utak, vasúti és egyéb pályákkal való 
keresztezések 

 

Országos közutak 

Az első tervezési szakasz egy helyen ad lehetőséget a 4 sz. főútra (Budapest – 
Debrecen – Záhony elsőrendű főút) való csatlakozásra. A Püspökladány és Kaba 
közigazgatási határán lévő csomópontból az egyik csomóponti ágon keresztül érhető 
el a főút, melyen a csatlakozás egy körforgalommal van megoldva.  

Az első tervezési szakasz végén a 193+470 kmsz.-ben a 4801 j. Kaba – Sárrétudvar 
összekötő út keresztezi az M4 gyorsforgalmi út nyomvonalát. Az összekötő út 
nyomvonalkorrekciója külön szinten, a pálya felett kerül átemelésre a megépítendő új 
műtárgyon.  

 

A második tervezési szakasz keresztezi a 3407 j. Nádudvar-Kaba-Földes összekötő utat 
és a 4805 j. Debrecen-Bihartorda összekötő utat. 

3407 j. Nádudvar-Kaba-Földes összekötő út. A Kabát délről elkerülő főpályanyomvonal 
a összekötő utat közel 23 fokos szögben keresztezi. A korrekciós nyomvonal az érintett 
önkormányzattal és a Magyar Közúttal többször egyeztetve volt.  

A tervezett összekötő út korrekció "K.V.A." tervezési osztálynak felel meg. Tervezési 
sebessége 70 km/h. 

4805 j. Debrecen-Bihartorda összekötő út. A meglévő 4805 j. út „elhúzott” és az autóút 
felett műtárgyon átemelt szakasza. A tervezési szakasz elején és végén egyaránt a 
4805 j. úthoz csatlakozik. A Földesi csomópont ágai mindkét oldalon T-csomóponttal 
csatlakoznak bele. Helyszínrajzi egyenesben, felülről keresztezi a gyorsforgalmi utat.  

A tervezett összekötő út korrekció "K.V.A." tervezési osztálynak felel meg. Tervezési 
sebessége 90 km/h . 



___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
26 

 

A harmadik tervezési szakasz keresztezi a 4803 j. Derecske-Földes összekötő utat. A 
4803 j. út az autóút pályája felett kerül átvezetésre. 

 

Egyéb utak 

A tervezett autóút több kis forgalmú mezőgazdasági utat szel ketté, amelyek többnyire 
a környező, távolabbi ingatlanok elérését szolgálják a terület tulajdonosai, vagy 
művelői részére.  

A szükséges helyeken mindenütt tervezésre került egy földúthálózat (a már meglévő 
hálózat kiegészítése), melynek segítségével ezentúl is minden ingatlan meg-
közelíthetősége biztosított marad.  

A tervezett földutak, amelyek helyenként keresztezik, vagy vele párhuzamosan 
haladnak a tervezett autóúttal, szilárdított földútként lesznek megvalósítva. 

 

Vasúti és egyéb pályákkal való keresztezések 

Az első tervezési szakasz hídon keresztezi a MÁV 101-es számú vasútvonalat a Kabai 
csomópont 4.sz. főút felé vezető ága műtárgyon keresztezi a MÁV 100-as számú 
vasútvonalát. 

 

Leálló öblök, leállósávok 

Leállósáv nem létesül. Mindkét oldalon 50 m hosszú leálló öblök kerültek betervezésre. 
A koronaél 1:20-as elhúzással 60 m hosszon szélesedik ki. A leállóöböl szélessége 3,50 
m, a padka 1,00. Minden második leállóöböl segélykérő hely is.  

 

Autóbuszmegállók 

Autóbuszmegálló az M4 tervezett új szakaszain nem létesül. 

 

4.7. Pihenőhelyek 

Az kabai szakaszon pihenő nem létesül. 

A második szakaszon Tetétlenen egyszerű pihenőhely került kialakításra 198+600 km 
sz-ben. A tervezett parkolóhelyek mindkét oldalon: 20 db személygépkocsi (ebből 2 db 
mozgáskorlátozottak részére), 2 db autóbusz és 15 db tehergépkocsi parkoló. Mindkét 
oldalon a következő épületek, utcabútorok kerülnek kialakításra: wc épület, 1 db 
szelektív hulladékgyűjtő sziget+ 1 db MOLOK, 6 db asztal+pihenőpad. 
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A pihenőhelyen mindkét irányban egy külső körbejáró út és két közbenső út vezet. Az 
utak vonalvezetése minimális helyszínrajzi jellemzőkkel lett tervezve. A külső utakon a 
személygépkocsi parkoló, a belsőkön a tehergépjárművek és buszok számára 
kialakított parkoló helyezkedik el. A pihenőutak sávszélessége 5,50 m.  

 

A harmadik szakaszon Földesen egyszerű pihenő lesz megépítve a 209+450 km 
szelvényben. 

A tervezett parkolóhelyek mindkét oldalon: 20 db személygépkocsi (ebből 2 db 
mozgáskorlátozottak részére), 2 db autóbusz és 15 db tehergépkocsi parkoló. Mindkét 
oldalon a következő épületek, utcabútorok kerülnek kialakításra: wc épület, 1 db 
szelektív hulladékgyűjtő sziget+ 1 db MOLOK, 6 db asztal+pihenőpad. 

A pihenőhelyen mindkét irányban egy külső körbejáró út és két közbenső út vezet. Az 
utak vonalvezetése minimális helyszínrajzi jellemzőkkel lett tervezve. A külső utakon a 
személygépkocsi parkoló, a belsőkön a tehergépjárművek és buszok számára 
kialakított parkoló helyezkedik el. A pihenőutak sávszélessége 5,50 m.  
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4.8. Műtárgyak építése 

Műtárgy 
jele 

régi/új 
Megnevezés 2020. évi 

Szelvény 
Teljes 

hídhossz 

Gyorsforg
almi út 

átvezetés 

Átvezetés/ 
áthidalás 

keresztmetszet 
méret 

H1/B1840 

Felüljáró a 
Püspökladány- 

Biharkeresztes - 
Nagyvárad 101. 
sz. MÁV vonal 

felett 

184+080 

47 m, 
szabad 
nyílás 

43,70 m 

felüljáró 

villamosított űrszelvény 
+ egy vágánynak 
helybiztosítás + 

egyoldali párhuzamos 
szervizút, vagy 

vadátjáró/ 
gyorsforgalmi út 

átvezetése 

H2/B1852 Földút átvezetés 
hídja 185+286 

46-48 m, 
szabad 
nyílás 

40,60 m 

aluljáró földút átvezetése 
gyorsforgalmi út felett 

H3/B1890 

4. számú főúti 
összekötés - 

Kabai 
csomópont hídja 

189+012 

46-48 m, 
szabad 

nyílás kb. 
42,00 m 

aluljáró 2x1 sávos út átvezetése 
gyorsforgalmi út felett 

H5/B1909 Földút átvezetés 
hídja 190+945 

46-48 m, 
szabad 
nyílás 

41,50 m 

aluljáró földút átvezetése 
gyorsforgalmi út felett 

H6/B1934 4801 jelű 
útkorrekció hídja 193+470 

46-48 m, 
szabad 
nyílás 

42,00 m 

aluljáró 2x1 sávos út átvezetése 
gyorsforgalmi út felett 

H7/B1956 Aluljáró 3407 j. 
út alatt 195+647 

szabad 
nyílás 

43,40 m 
aluljáró 2x1 sávos út átvezetése 

H8/B1962 

Felüljáró a K.IX 
öntöző- és a 

Kaba-Tetétlen 
határcsatorna 

felett 

196+145 
szabad 
nyílás 

43,40 m 
felüljáró 

2 db párhuzamos 
főcsatorna + a csatorna 
déli oldalán földút felett 

gyorsforgalmi út 
átvezetése, kis és 

középtermetű emlős 
átjáró 
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Műtárgy 
jele 

régi/új 
Megnevezés 2020. évi 

Szelvény 
Teljes 

hídhossz 

Gyorsforg
almi út 

átvezetés 

Átvezetés/ 
áthidalás 

keresztmetszet 
méret 

H9/B1973 Aluljáró K1. j. 
földút alatt 197+318 

szabad 
nyílás 
43,5 m 

aluljáró földút átvezetése 

H10/ 
B1992 

Felüljáró a 
Hamvas-

főcsatorna felett 
199+222 

szabad 
nyílás 
32,0 m 

felüljáró 

vízelvezető főcsatorna 
felett gyorsforgalmi út 
átvezetése, nagyvad 

(őz) átjáró 

H11/ 
B2014 

Aluljáró K2. 
földút alatt 201+465 

szabad 
nyílás 
39,6 m 

aluljáró földút átvezetése 

H12/ 
B2029 

Aluljáró 4805 j. 
út alatt (Földesi 

csomópont) 
202+955 

szabad 
nyílás 
39,6 m 

aluljáró 2x1 sávos út átvezetése 

H13/ 
B2069 

Felüljáró Keleti-
főcsatorna felett 206+955 

szabad 
nyílás 
39,6 m 

felüljáró 

főcsatorna + kétoldali 
szervizút felett 

gyorsforgalmi út 
átvezetés, nagyvad (őz) 

átjáró  

H14/ 
B2084 

4803 jelű 
útátvezetés 

hídja  
208+485 44-46 m aluljáró 2x1 sávos út átvezetése 

H15/ 
B2107 

Földút átvezetés 
hídja 210+730 44-46 m aluljáró földút átvezetése 

H16/ 
B0003 

4. számú főúti 
összekötés (E 

csp.-i ág) - híd a 
MÁV 100. számú 

vonala felett 

0+360 
szabad 

nyílás kb. 
60 m 

felüljáró 

2 vágányú vill. 
űrszelvény + egyoldali 
párhuzamos szervizút -
2x1 sávos út átvezetése 
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5. Közművek 

 

A gyorsforgalmi út tervezése és megvalósítása kapcsán elsődleges a keresztező közmű 
vezetékek és termék vezetékek biztonságos átvezetése, amit meg kell oldani, valamint 
az élővízfolyások, patakok keresztezését és a csapadékvíz megfelelő elvezetését, vagy 
szikkasztását kell biztosítani. 

 

Megoldandó feladat természetesen a komplex- és egyszerű pihenőhelyek közművekkel 
történő ellátása, valamint a közútkezelők üzemmérnökségi telephelyének ellátása. 

 

Keresztező közművek: 

Energia közművek 

Elektromos (nagyfeszültségű vezetékek és kábelek) 

Gázvezetékek 

Víziközművek 

Ivóvízvezetékek 

Szennyvízvezetékek 

Hírközlő kábelek 
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6. Környezetvédelem, tájrendezés, környezetalakítás 

 

6.1. Területigénybevétel változásai  

2015. évben folytatott tervezéskor a nyomvonal 2x2 forgalmi sávos keresztmetszetben 
történő kialakítását tekintve az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésének 
megfelelően a tengelytől számított 20-20- m széles sáv került figyelembevételre az 
érintett területhasználatok területi igénybevételének kimutatása. 

M4 gyorsforgalmi út tervezési szakaszán a 2015. évi területigénye: 156,19 ha volt. 

Az M4 gyorsforgalmi út nyomvonala Püspökladány, Kaba, Tetétlen, Földes és Derecske 
közigazgatási területét érinti. A nyomvonalmódosítások Tetétlen, Kaba és Földes 
települések közigazgatási területén haladnak. A településrendezési tervek módosítása 
folyamatban van. 

M4 gyorsforgalmi ú t2020. évi területigénye a jelenlegi tervezésnél: 189,36 ha 

A tervezett nyomvonal Kabát keresztező szakasza mentén a Kaba–Báránd–Tetétlen 
közötti, egykor egybefüggő gyepterületek kiterjedése a szántóföldi tájhasználat 
térnyerésével és a belvízelvezető, ill. öntöző csatornarendszerek kiépítésével 
napjainkra közel a felére csökkent. Tetétlen és Földes térségében elsősorban szántó 
művelési ágú területeken halad a nyomvonal.  

2020-ban az útépítési engedélyezési terv készítése során, a tervek pontosításával 
meghatározásra került a tényleges területfoglalási határ, mely magába foglalja a 
csomópontok, keresztezett földutak, párhuzamos földutak és a tervezett műtárgyak 
(felüljárók, aluljárók) területfoglalását is, melyek a 2015. évi becslés során nem 
kerültek figyelembevételre. 

 

 

6.2. Földtani és talajtani adottságok 

Magyarország kistájainak katasztere (Dövényi, 2010) alapján a műszaki változások 
által érintett tervezési terület Hajdú-Bihar megyében, az Alföld-nagytájon belül a 
Hajdúság középtájat, azon belül a Dél-Hajdúság kistájat (1.11.12.), valamint a 
Berettyó-Körös-vidék középtájat azon belül pedig a Nagy-Sárrét (1.12.12.) kistájat 
érinti.  

A KHT részletesen tartalmazza a tervezési terület tágabb térségének domborzati, 
földtani, valamint talajtani adottságait. Jelen fejezet csak rövid összefoglaló. 
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Domborzat 

A nyomvonal terepviszonyai a 85 m és 93 m Balti szintmagasságok között mozog végig. 
A kezdőszelvénytől a vasúti töltésig a terep enyhén emelkedik, majd a Gorzás patakig 
87 és 89 m magasság között változik. A Gorzás pataktól a 4801 j úti kersztezésig a 
feltöltött medencék és Pannon szikes gyepek területe sík, esés nélküli, lefolyástalan 
területrész. Ezt követően a terep nagyon kis mértékben de folyamatosan emelkedik 
93,5 Bmf magasságig a tervezési szakasz végéig. 

Talajtani adottságok 

A talajképző kőzet a teljes tervezési szakaszon jellemzően löszös üledék. 

Magyarország 1:100000-es méretarányú agrotopográfiai térképe alapján mélyben sós 
réti csernozjomtalajok, réti csernozjom, illetve réti szolonyec talajok jellemzők a 
tervezési területen. Legnagyobb arányban a réti csernozjom talajok találhatóak 
(Tetétlen és a tervezési szakasz vége között). 

Talaj kémiai tulajdonságok alapján gyengén savanyú, nem felszíntől karbonátos talajok 
jellemzők. 

A tervezési terület nem érint kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetét Hajdú-
Bihar megye Területrendezési Terve alapján. 

Bányaterületek 

A tervezési területen a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (röviden MBFSZ) adatai 
alapján a szilárd ásványi nyersanyag bányászati tevékenység nem számottevő, a 
tervezési terület környezetében szénhidrogén bányatelkek találhatóak. (Mélységi 
bányatelket a településrendezési tervekben nem kell feltüntetni.) 

Javasolt védelmi intézkedések 

A termőföld időleges és végleges más célú hasznosítása engedélyköteles tevékenység. 
Az út nyomvonala által igénybe vett mezőgazdasági területek, valamint a felvonulási 
útvonalak, raktározási, deponálási területek végleges és időleges művelés alóli 
kivonásához a termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra 
hasznosítani. Az engedélyt előzetesen kell beszerezni, a termőföld igénybevételének 
(más célú hasznosításának) megkezdését megelőzően. A termőföld más célú 
hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni. 

Ezeken a helyeken a felső humuszréteget le kell termelni a humuszgazdálkodási terv 
alapján, majd szelektáltan ideiglenes depóniákban kell tárolni, és a kivitelezés során 
kerülhet felhasználásra. A letermelt termőtalaj az út menti bevágások, illetve úttöltés-
rézsűk füvesítéséhez felhasználható. 

 

 



___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
33 

6.3. Felszín alatti és felszíni vízvédelem 

Felszín alatti víz 

A tervezési területen az előzetes talajmechanikai vizsgálatok alapján több szakaszon a 
becsült maximális talajvízszint a terepen várható. A rendelkezésre álló adatbázisok 
alapján a tervezett nyomvonal belvízzel nagy részben mérsékelten, és kis részben 
közepesen és erősen veszélyeztetett területen halad keresztül. A vonatkozó építési 
előírások betartása mellett a talajvíz szennyezése nem várható. 

Felszíni víz 

Új utak építésekor, felszíni vizek vonatkozásában általános esetben a létesítmény 
hatása egyrészt megnyilvánulhat a vízgyűjtő terület változásában: az út feldarabolhatja 
a vízgyűjtő területet és rész-vízgyűjtőket alakíthat ki. Ez a vízfolyások egyes 
szakaszainak terhelés-, illetve vízhozam változását okozhatja. A vízgyűjtő terület 
feldarabolódása úgy kerülhető el, ha minden (állandó vagy időszakos) vízfolyás, illetve 
árok, völgyelet számára megfelelő átvezetést, keresztezést biztosítanak az út alatt. A 
tárgyi út esetében minden keresztező vízfolyás az út alatt átvezetésre kerül, változatlan 
vízszállítási kapacitással, így minimalizálva ezt a hatást. 

Az út csapadékvizének befogadói a területen meglévő vízfolyások, árkok lesznek; 
illetve azon szakaszon, ahol a lejtésviszonyok nem teszik lehetővé, ott tározó-
/párologtatóárok létesül. Esetünkben a tervezési terület jobbára sík jellege és az út 
környezetében kialakuló lokális kis kiterjedésű vízgyűjtők következtében, megfelelő 
átvezetések kialakítása esetén, nem várható a felszíni lefolyás érdemi megváltozása. 

Útárokba visszaduzzasztást mindenképp el kell kerülni, mert további, komoly 
belvízkárokhoz vezet.  

Vízbázisok érintettsége 

Az M4 gyorsforgalmi út Püspökladány – Berettyóújfalu közötti szakasza nem érint 
vízbázist. A legközelebbi vízbázis Kabán található ~ 300 méterre, tehát az út 
megépítése nincs rá hatással (lásd. 4.2.2. ábra). 
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6.4. Levegőtisztaság-védelem 

Levegővédelmi szempontból releváns változást az M4 gyorsforgalmi út aktualizált 
forgalmi előrejelzéseinek vizsgálata jelent.  

A tervezési területen a levegő minőségét legnagyobb részben a mezőgazdasági 
tevékenységből származó szennyezések, kisebb mértékben a közúti közlekedésből és 
a lakossági fűtésből eredő levegőterhelés határozza meg.  

A jelenlegi állapot levegőminőségét tekintve megállapítható, hogy jelentős ipari 
szennyező forrás a beruházás környezetében nem található. 

M4 tervezett gyorsforgalmi út 

Jelen vizsgált állapotban megállapítható, hogy az M4 gyorsforgalmi út Püspökladány – 
Kabai csp. közötti szakaszán 10 és 20 m-es referencia távolságban NO2 légszennyező 
anyag a 24 órás egészségügyi határértéket kismértékben meghaladhatja kritikus 
meteorológiai körülmények között, 110/70 km/h sebességnél. Fontos azonban 
megjegyezni, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet) 29. § (1) bekezdés 
értelmében gyorsforgalmi út, autóút vonalforrás létesítése esetén - az autóút és 
gyorsforgalmi út működésével összefüggő építmény kivételével - a közlekedési 
létesítmény tengelyétől számított 50 méteren belül nem lehet és nem helyezhető el 
lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási 
épület.  

A legközelebbi védendő épület (Tetétlen, tanya hrsz.: 0405/2) 130 m távolságra 
helyezkedik el az út tengelyétől, ahol az órás és 24 órás egészségügyi határértékek 
nagy biztonsággal teljesülnek minden vizsgált komponens esetében.  

A számítások alapján megállapítható, hogy távlati állapotban várhatóan mindhárom 
vizsgált komponens esetében nagy biztonsággal teljesülnek az órás egészségügyi 
határértékek: NO2 esetében a határérték 87,4 %-át, CO esetében 9,3 %-át, PM10 
esetében pedig 52,0 %-át érik el a kapott értékek.  

Kapcsolódó úthálózat 

Referencia állapothoz képest távlati állapotban a 42. sz. főút, a 4. sz. főút és a 4801. 
j. út, mint kapcsolódó úthálózat vizsgált belterületi szakaszain (4212. j út Sárrét 
szakaszát kivéve) jelentős mértékű forgalom- (~20-80%) és ezzel együtt immisszió 
csökkenés várható az M4 gyorsforgalmi út tehermentesítő hatásának köszönhetően.  

A 4212. j. út Sárrétudvari szakaszán ~20%-os forgalomnövekedés várható, azonban 
az órás és 24 órás egészségügyi határértékek ezzel együtt is nagy biztonsággal 
teljesülnek már 10 m-es referencia távolságban.  

Összességében megállapítható. hogy az M4 gyorsforgalmi út tehermentesítő 
hatásának köszönhetően a kapcsolódó úthálózat minden vizsgált belterületi szakaszán 
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(Püspökladány, Báránd, Földes, Berettyóújfalu, Sárrétudvari) a védendő épületek 
átlagos távolságában (15-20 m) nagy biztonsággal teljesülnek az órás és 24 órás 
egészségügyi határértékek. 

Javasolt védelmi intézkedések 

Az építési munkálatok megkezdése előtt biztosítani kell, hogy a levegő védelméről szóló 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet) 29. § (1) bekezdés értelmében gyorsforgalmi út, autóút vonalforrás létesítése 
esetén - az autóút és gyorsforgalmi út működésével összefüggő építmény kivételével 
- a közlekedési létesítmény tengelyétől számított 50 méteren belül nem lehet és nem 
helyezhető el lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és 
igazgatási épület.  

A jelentős hatás elkerülése érdekében kerülni kell azokat a burkolattal el nem látott 
szállítási útvonalakat, melyek lakott területek környezetében helyezkednek el. 
Amennyiben ez nem lehetséges, a nyomvonalat (aszályos időben kiemelten) 
rendszeresen locsolni szükséges.  
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6.5. Élővilág védelme 

A hosszú távú hatások közül a legjelentősebb a nagyobb mozgáskörzettel, 
otthonterülettel jellemezhető állatpopulációk elszigeteléséből adódó hatás. Hatására 
egyes fajok állományai részben vagy egészben elszigetelődhetnek, amely hosszú távon 
a fennmaradásukat veszélyeztetheti pl. kétéltűfajok esetében. A vizsgált szakaszon ez 
leginkább csak a vadfajokra vonatkozhatna, azonban a tervezett nagyvadátjáró ezt a 
hatást jelentősen tompítja, vagy megszünteti. 

Emlősök esetében védett fajok és vadászható fajok is magas egyedszámban fordulnak 
elő a hatásterületen. Védelmük igazából csak átjárásra alkalmas műtárggyal és az 
útpályára feljutást megakadályozó kerítés kombinációjával kerülhető el. A tervezett 
gyorsforgalmi út mindkét oldalán a terepszint 2,4 m magas, 30 cm mélyen a földbe 
süllyesztett védőkerítés fog épülni. Az ökológiai átjárók pontos helyeit lásd az útépítési 
tervekben. A településrendezési tervek feltüntetik a pontos helyeket. 

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

Az út menti szegélynövényzetnek, de magának úttestnek is van speciális csalogató 
hatása. A megépített utak padka- és rézsűnövényzete, vagy árokrendszerének 
növényzete rendszerint eltér a környező területek vegetációjától, így távolabbról is 
odavonzza az állatokat. Hasonlóan csalogató hatású lehet a környezettől eltérő 
hőmérsékletű útburkolat, vagy az út árokrendszerében megmaradó csurgalékvizek. 

 Sok esetben tapasztalható, hogy az utak árokrendszere jelentős kétéltű 
szaporodóhellyé alakult. Az út menti szegélynövényzet speciális csalogató hatását a 
telepítendő növényállomány megválasztásával lehet csökkenteni. Az út menti takaró 
és védő cserje, illetve erdősávok fajösszetételének megválasztásánál kerülni kell azokat 
a fajokat, amelyek kedvelt tápnövényei a térség madarainak és vadászható 
állatfajainak (pillangósok, lédús bogyótermésűek, stb.). 

A madárvédő fal megépítése indokolt az gyorsforgalmi út jobb oldalára a ismertetett a 
területen költő és vonulási időszakban rendszeresen előforduló védett és fokozottan 
védett madárfajok védelme érdekében. Ennek az élővilágot terhelő zaj- és 
fényszennyezés ellen védő hatása mellett a legjelentősebb funkciója az, hogy a kabai 
Cukorgyári-tavakon és rekultivált medencékben előforduló, fészkelő-vonuló, védett és 
fokozottan védett fajok elütését megakadályozza, azok forgalomtól történő 
elterelésével. 
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Tervezett intézkedések 

 Madárvédő fal (fafonatos vagy rácsos, 2,5 m magas) létesítése csak egy oldalon 
(jobb o.) szükséges (188+480 km sz.-től – „A” csomóponti ág végéig, és a 
189+055-190+000 km sz. között). Az „A” csomópont vége és a 189+055 km 
szelvény közötti szakaszon a 10 m-es töltés önmagában megemeli a madarak 
repvonalát, így itt madárvédő fal kiépítése nem szükséges. 

 A Keleti-főcsatornán létesülő híd mindkét oldalára (fafonatos vagy rácsos, 2,5 
m magas) madárvédő fal létesítése szükséges, annak teljes hosszában. 

 Ős- és tájhonos fafajok alkotta védőfásítás (3-4 fasor széles) telepítése 
szükséges ott, ahol a gyorsforgalmi út nyomvonala Natura 2000 gyepterületen 
halad keresztül. 

 A 203+000 km sz. környékén kivágásra kerülő fák pótlása szükséges.  

 a tervezett gyorsforgalmi út mindkét oldalán a terepszint felett 2,4 m magas, 
30 cm mélyen a földbe süllyesztett védőkerítés fog épülni. 

 Vadkiugró rámpák létesülnek, amelyek a külföldi monitoring vizsgálatok alapján 
30-40%-kal csökkentik a vadelütések számát. 

 Az ökológiai átjáróként funkcionáló átereszek estében az OKTF-KP/994-
62/2015. ügyiratszámú környeztvédelmi engedélye alapján 100-100 m hosszan 
a jobb és bal oldalon kétéltű és hüllő terelőrendszer kialakítása szükséges az út 
mindkét oldalán 

 A Gorzás-mellékcsatorna melletti fiatal tölgyesben (189+800 km sz.) található 
védett orchidea-fajok (Cephalanthera damasonium, C. longifolium) populációit 
külön terv alapján át kell telepíteni. 
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6.6. Tájvédelem 

Tájhasználat és tájszerkezet 

A tervezett nyomvonal püspökladányi szakasza jellemzően szántó hasznosítású 
mezőgazdasági térséget érint. A Kabát keresztező szakasz mentén a Kaba–Báránd–
Tetétlen közötti, egykor egybefüggő gyepterületek kiterjedése a szántóföldi 
tájhasználat térnyerésével és a belvízelvezető, ill. öntöző csatornarendszerek 
kiépítésével napjainkra közel a felére csökkent. Ezt a területi csökkenést a közlekedési 
hálózat fejlődéséből eredő fragmentációs hatás fokozódása is erősítette, viszont a 
fennmaradt és egybefüggő gyepfoltok még mindig tekintélyes kiterjedéssel bírnak. 
Tetétlen és Földes térségében szintén elsősorban szántó művelési ágú területeken 
halad a nyomvonal. A táj mozaikosságát a gyepfoltok mellett a mélyebben fekvő 
területeken megjelenő nádfoltok, illetve a kisebb erdőtagok biztosítják. Az 1956-ban 
átadott Keleti-főcsatorna megépítését követően a csatornapartra telepített fasorok és 
erdősávok hozzájárultak a térség erdőállományának növekedéséhez.  

Az érintett tájrészlet fás állományokban (erdőfoltokban és erdősávokban is) szegény, 
jellemzően fás szárú állománnyal borított területek Kabától délnyugatra és a Keleti-
főcsatorna mentén koncentrálódnak.  

Meglévő táji értékek a tervezési terület környezetében 

A tervezési terület közvetlen környezetében az ökológiai szempontból kiemelt 
jelentőséggel bíró területek közül fellelhető a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képező 
magterület (átfedésben a Natura 2000 területekkel), ökológiai folyosó (Keleti-
főcsatorna), pufferterület (rekultivált cukorgyári ülepítő medencék), valamint Natura 
2000 SAC (Kaba-földesi gyepek) és SPA (Bihar) terület. 

Az ex lege védett kunhalmok érintettsége változik a nyomvonal módosítása 
következtében. A tájvédelmi hatásterületen belül az alábbi kunhalmok találhatók: 

 Kelenc-halom (azonosító:103740), 
 Gyepárosi-halom (azonosító:104019), 
 Anonym-halom (azonosító: 103990). 

A kunhalmok a tervezett nyomvonal tengelyétől több mint 150 m távolságra találhatók, 
így azok esetében nem várható kedvezőtlen hatás a tárgyi projekt megvalósulása 
következtében. 

Egyedi tájértéknek tekinthetők azok a leginkább külterületen előforduló épített 
emlékek, melyek nem állnak műemléki védelem alatt, de megőrzésük fontos lehet. 
Ilyenek a kőkeresztek, szobrok, szoborfülkék, kálváriák, emlékhelyek, határkövek, 
kőhidak stb. Egyedi tájérték a módosított nyomvonal által igénybe vett területeken 
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belül nem található. Közvetlen környezetében fellelhető egyedi tájértékként Tetétlen 
területén egy állattartó telep és egy temető található. 

Tájhasználatban bekövetkező változások 

A tervezett nyomvonal mentén megvalósítandó gyorsforgalmi út és kapcsolódó 
létesítményei (pl. műtárgyak, forgalmi csomópontok, stb.) a táj szerkezetében új, művi 
eredetű, vonalas tájalkotó elemként többnyire művelés alatt álló területek 
igénybevételét eredményezik. A területfoglalással érintett területek jelenlegi funkciója 
külterületen nagyrészt szántó, legelő, nádas terület. 

A területfoglalással érintett területen nyilvántartott erdőtagok is találhatók, így 
erdőgazdasági szempontból erdőterületek igénybevétele, erdőművelésből való 
területkivonás is várható.  

A tervezett nyomvonal által keresztezett közművek tekintetében várhatóan 
közműkiváltással is kell számolni. A tervezett nyomvonal több helyen keresztez 20 kV-
os légvezetéket, melyek kiváltása szükséges lesz. Így a tervezett beruházás során 
közműkiváltásból adódó tájszerkezet-változással is számolni kell. 

Biológiai aktivitásérték változása 

A tervezett beruházás megvalósítása esetén változik az érintett terület biológiai 
aktivitásértéke.  

A tervezési területen jelenleg elterülő, biológiailag aktív felületek: szántók, gyepek, 
erdőfoltok, vizes élőhelyek egy része eltűnik az újonnan kialakítandó gyorsforgalmi út 
következtében, ezáltal a terület biológiai aktivitásértékének csökkenése várható.  

BIA számítást nem kell készteni, mert Derecske területén nem kerül sor beépítésre 
szánt terület kijelölésére. 

 

Javasolt védelmi intézkedések 

A kisajátított területeken belül a felhagyott földutak és árkok rehabilitációja után 
végezhető a növénytelepítési munka. A rehabilitáció elvégzendő az útpálya és az árok 
területén kívül, a kisajátítási határon belül; illetve a kisajátított területeken kívül eső, 
az építkezés során igénybe vett egyéb munkaterületeken – az építkezés előtti 
területhasználat alapfeltételeinek és ökológiai adottságainak biztosításával. Az így 
rehabilitált terület a szomszédos terület művelési ága szerinti művelésbe visszaadandó. 

Továbbá a beruházáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek megvalósításához 
szükséges létesítmények (pl. mederkorrekciók, egyéb vízrendezéssel kapcsolatos 
műtárgyak, közműkiváltások) kialakítása következtében visszamaradó rombolt 
felszínek rehabilitációját is a fent megjelölt szakaszokéhoz hasonlóan biztosítani kell. 



___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
40 

Az igénybe vett és helyreállítandó gyepek területét őshonos, a tájra és a környező 
gyepre jellemző fűmagkeverékkel kell visszagyepesíteni, a fűmagkeverék beszerzési 
forrását a nemzeti park igazgatósággal előzetesen egyeztetni kell. 

A nem kívánt gyomosodás és az invazív fajok terjedésének megakadályozása 
érdekében a bolygatott gyepek, területek és a helyreállított gyepek kaszálásáról öt 
éven keresztül legalább évi két alkalommal gondoskodni kell. 

 

A teljes tervezési területen a gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó fásítások és 
növénykiültetések esetén törekedni kell a tájjellegnek megfelelő, őshonos, magas 
ökológiai tűrőképességű fajok (ill. ezek kertészeti változatai) alkalmazására. A rézsűk, 
töltések gyepesítése tájidegen fajokkal nem történhet. 

A környezetvédelmi engedély előírása alapján a természetközeli élőhelyek érintettsége 
vagy közelsége esetén, ill. a barna rétihéja élőhelyének környezetében (a 189+700 – 
191+900, 200+700 – 201+900 km szelvények között) a töltésoldalakat alacsony és 
sűrű, ugyanakkor agresszíven nem terjedő örökzöld, szükség esetén nem őshonos 
növényzettel kell befedni, így a ragadozó madarak nem férhetnek hozzá 
táplálékállataikhoz, amelyek a töltéseken találnak menedéket. 

Ahol a gyorsforgalmi út gyepterületet keresztez, a gyepterület felőli oldalon nem 
történhet védőfásítás, mert az növelné a madarak elütésének kockázatát.  

A tervezett hidak, felüljárók tájba illesztését a rézsű felületeken történő 
növénytelepítéssel kell biztosítani. A teljes tervezési területre vonatkozóan a fásítások, 
növénytelepítések kiültetési tervét, illetve a gyepfelületek kialakítási tervét a területleg 
illetékes természetvédelmi hatósággal és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal 
előzetesen egyeztetni, véleményeztetni kell. 

 

 

 

 

 

 

 


