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1. A TERVEZÉSI FELADAT 
 
A terv címe: Derecske város településrendezési terveinek módosítása M4 autóút 
Püspökladány-Berettyóújfalu közötti szakaszának beillesztésével (1. tervezési terület) 
és az M35 gyorsforgalmi úthoz tartozó II.B.F1. jelű földút megvalósításával érintett 
területekre (2. tervezési terület) vonatkozóan. 

A terv típusa: a településrendezési tervek módosítása tárgyalásos eljárással 
tervezett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással 
összefüggésben. 

A terv tartalma: a hatályos településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat, 
valamint a külterületre hatályos szabályozási terv módosítása.  

A tervezési terület: az M4 gyorsforgalmi út tervezett kiépítésével, valamint az M35 
gyorsforgalmi úthoz tartozó II.B.F1. jelű földút megvalósításával érintett ingatlanok, 
földrészletek Derecske Város külterületén. 

 
(Forrás: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/) 

A TERVEZETT VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT 1. TERVEZÉSI TERÜLET 

A TERVEZETT VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT 2. TERVEZÉSI TERÜLET
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M4 autóút Püspökladány-Berettyóújfalu közötti szakaszának beillesztése: 

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.  

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

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.  

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 
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helyen történő kismértékű módosítása környezetvédelmi szempontból nem okoz 
konfliktust és nem jár jelentős hatással. 

 
M35 gyorsforgalmi úthoz tartozó II.b.F1. jelű földút megvalósítása:  

Az M4 gyorsforgalmi út Püspökladány-Berettyóújfalu közötti szakasz nyomvonalának 
kormányrendelettel való megállapításához szükséges dokumentáció benyújtása a 
szakminisztrériumnak a kormányrendelet előkészítése céljából az építési engedélyre 
történő beadással egyidejüleg történt meg.  

A tárgyi projekt engedélyezési terveire Budapest Főváros Kormányhivatala Országos 
Közúti és Hajózási Hatósági Főosztálya BP/0801/00032-1/2021 határozatával 2021. 
01. 08-án, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/18-ÚO/00023-1/2021 
határozatával 2021. 01. 07.-én adott építési, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal 
PE/KTFO/4887-79/2020 határozatával 2020. 12. 17-én környezetvédelmi engedélyt.  

Az engedélyezési tervek készítésének időszakában Derecske Önkormányzata új 
közúthálózati elemekkel kapcsolatos igényét jelezte a Megrendelő felé. A Megrendelő 
a Konzorciumvezetőt 2018. november 6-án küldött K-26101/2018/1 levelében 
tájékoztatta az elfogadott, a tervekben átvezetendő igényekről. Az engedélyezési 
tervek módosítása ennek a döntésnek figyelembe vételével készült.  

A fent hivatkozott engedélyköteles beavatkozásokra a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal HB/18-ÚO/00357-24/2021 határozatával 2021. 04. 07.-én adott 
építési engedélyt.  
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2. A TERV CÉLJA 
 

A terv célja, hogy az M4 autóút nyomvonalát, valamint az M35 gyorsforgalmi úthoz 
tartozó II.B.F1. jelű földút kialakítását az érintett település településrendezési tervébe 
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.  

Annak érdekében, hogy a tervezett út megvalósításának előkészítése meg-
kezdődhessen, módosítani kell a települések településrendezési terveit. 

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

 

2.1. Hatályban lévő településrendezési eszközök 
 

Derecske Város rendelkezik hatályos településrendezési tervekkel. 2019 
decemberében fogadta el a Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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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2.2. Településrendezési tervekkel való összhang 
 

 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 egyrészt az M4 tervezett 
nyomvonala és a forgalmi csomópont átalakításával érintett területekre, másrészt az 
M35 gyorsforgalmi úthoz tartozó II.b.F1. jelű földút megvalósításával érintett 
területekre vonatkozóan.   

A településszerkezeti tervet és külterület szabályozási tervet egyaránt el kell készíteni 
fedvénytervként. 
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Hatályos településszerkezeti terv a tervezett változással érintett terület jelölésével 

A TERVEZETT VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT 1. TERVEZÉSI TERÜLET 

A TERVEZETT VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT 2. TERVEZÉSI TERÜLET 
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Hatályos Szabályozási Terv – külterület a tervezett változással érintett területek jelölésével

A TERVEZETT VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT 1. TERVEZÉSI TERÜLET 

A TERVEZETT VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT 2. TERVEZÉSI TERÜLET 
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1. TERVEZÉSI TERÜLET - ÁTTEKINTŐ TERVLAP
KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK 

MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 

DERECSKE VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK MÓDOSÍTÁSA 

M4 GYORSFORGALMI ÚT  
PÜSPÖKLADÁNY – BERETTYÓÚJFALU KÖZÖTTI 

SZAKASZ BEILLESZTÉSÉVEL ÉRINTETT  
TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN 
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2. TERVEZÉSI TERÜLET - ÁTTEKINTŐ TERVLAP
KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK 

MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 

DERECSKE VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK MÓDOSÍTÁSA 

AZ M35 GYORSFORGALMI ÚTHOZ TARTOZÓ II.B.F1. JELŰ FÖLDÚT 
MEGVALÓSÍTÁSÁVAL ÉRINTETT TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN 
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Átnézeti helyszínrajz a tervezési területek jelölésével 

A TERVEZETT VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT 2. TERVEZÉSI TERÜLET

A TERVEZETT VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT 1. TERVEZÉSI TERÜLET
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3. A MÓDOSÍTÁS LÉNYEGE ÉS AZ EREDETI TERVHEZ, ILLETVE 
PROGRAMHOZ MÉRT JELENTŐSÉGE 
 

3.1.  Tervezett változások 

3.1.1 M4 gyorsforgalmi út Püspökladány – Berettyóújfalu közötti szakasz 
beillesztése 
 

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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3.1.2. M35 gyorsforgalmi úthoz tartozó II.b.F1. jelű földút megvalósítása 
 

A tervezett földút a II.b.F1 és a II.b.F27 j. földutak csatlakozásánál korábban NIf 
terület igénybevétellel érintett művelésből kivont földrészleteket érint. A két földút 
közti területen szántó művelési ágú földrészletet Derecske 0104/13 hrsz., a Kösély 
főcsatornát és fenntartási sávjait Derecske 0105 hrsz., valamint a Derecske 0106/4 
hrsz. földterületeket érinti.  

A földút megvalósításával érintett területek intenzív mezőgazdasági művelés alatt 
vannak, jellemzően szántóföldi területek.  
A térségben található ingatlanok megközelítésére párhuzamos földutakat terveztünk, 
melyek egymáshoz, a meglévő földúthálózathoz, illetve a keresztező burkolt utakhoz 
és országos közutakhoz csatlakoznak. Ennek része a jelen terv tárgyát 
képező földúthálózati kapcsolat is. Az egyéb föld‐és burkolt utak tervezési sebessége 
figyelembe véve a helyszíni adottságokat jellemzően 30 km/h.  
 
A tervezés tárgyát képező földút a meglévő II. b.F1 j. földút meghosszabbításaként 
az M35 autópálya Debrecen Berettyóújfalu közötti szakasz 56+740‐56+980 km sz. 
között a szelvényezés szerinti jobb oldalon kerül kiépítésre. A nyomvonal geometria 
illeszkedik szomszédos autópálya nyomvonalhoz, a védőkerítés mellett azzal 
párhuzamosan halad. A korábbi autópálya projekt keretén kiépült földúthálózati 
elemek közül a II. b.F1 j. és a II. b.F27 j. földutak kapcsolatát valósítja meg egy a 
Kösely főcsatornán épülő új híd műtárggyal. A hídtervek jelen kötet részét 
képező tervlapokon kerülnek részletezésre.  
A Kösely főcsatorna fenntartási sávjainak megközelítésére üzemi lehajtókat 
terveztünk melyek vízszintes és magassági kialakításai igazodnak a földút 
paramétereihez. Az M35 autópálya Kösely főcsatorna hídja (II.b.B.569 jelű Felüljáró) 
és a tervezett földút keresztezési pontja jelentett kötöttséget. Annak érdekében, 
hogy további nagyobb mértékű terület igénybevételre ne legyen szükség a rámpák 
magassági vonalvezetésében alkalmazott legkisebb domború és homorú 
lekerekítő ívek 100 m sugárral kerültek megválasztásra.  
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Átnézeti tervlap az M4 nyomvonallal (1. tervezési terület) 
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Derecske csomópont tervezett átépítése (1. tervezési terület) 
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Átnézeti helyszínrajz (2. tervezési terület) 
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Útépítési terv (2. tervezési terület) 
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3.2.  Magasabb szintű terveknek való megfelelés 
 
A tervezett gyorsforgalmi utak nyomvonalának térbeli megfelelőségét a vonatkozó 
jogszabályok szerint igazolni szükséges. 
Az M4 és az M35 gyorsforgalmi utak nyomvonala szerepel a térségre vonatkozó, két 
magasabb szintű területrendezési tervben.  
 

3.2.1. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT) 

 
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 A MATrT-nek. 
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Az Ország Szerkezeti Terve - MATrT 2. melléklet (részlet) 
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A HBMTrT Térségi szerkezeti tervének részlete 
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3.2.2.  A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2020. (VI. 29.) 
önkormányzati rendelete Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Tervéről (HBMTrT) 
 
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 HBMTrT-nek. 
 
A HBMTrT Térségi szerkezeti terven az M4 nyomvonala megegyezik az Ország 
Szerkezeti Tervén ábrázolt nyomvonallal  
 
 
3.3. Közlekedés 
 

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 város esetében a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
előírásai alapján.  

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. 
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Tervezési szakaszhatárok 
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3.3.1 M4 gyorsforgalmi út Püspökladány – Berettyóújfalu közötti szakasz  
 

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).  
 
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.  

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 
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országhatár kiemelt forgalmat. Az autópálya-autópálya csomópontban az M35 került 
átemelésre az M4 felett. 

 
Keresztmetszeti kialakítás 

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

 „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, 
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.  

 

3.3.2. M35 gyorsforgalmi úthoz tartozó II.b.F1. jelű földút megvalósítása 

 
A tervezett földút követi a terepviszonyokat, a meglévő utakhoz való 
csatlakozásoknál pedig a csatlakozó létesítmény magassági viszonyaihoz, vízfolyás 
esetén a hidraulikai számítások alapján meghatározott vízszintekhez igazodik.  
 
Főbb keresztmetszeti adatok  
Burkolt utakhoz történő csatlakozásnál:  
 Forgalmi sáv szélessége: ・    2,75 m  
 Forgalmi sávok száma:・     2 x 1  
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 Épített burkolat szélessége: ・    5,50 m  
 padka:・      0,75 m  
 Koronaszélesség:・     7,00 m  

 
Párhuzamos földutak ‐	Szántóföldi gyűjtő (S)  
 Forgalmi sáv szélessége:・    4,00 m  
 Forgalmi sávok száma: ・    1 x 1  
 Épített burkolat szélessége:・   4,00 m  
 padka:・      0 m  
 Koronaszélesség:・     4,00 m  

 
Üzemi lehajtók  
 Forgalmi sáv szélessége: ・   4,00 m  
 Forgalmi sávok száma: ・    1 x 1  
 Épített burkolat szélessége:・   4,00 m  
 padka:・      1,00 m  
 Koronaszélesség:・     6,00 m  

 
 

Tervezési sebesség: 30 km/h  Min. érték Alk. érték  
Legnagyobb emelkedés, e (%)  11,0 2,0  
Legkisebb domború ív, Rd (m)  160 350  
Legkisebb homorú ív, Rh (m)  250 500  
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4. SZEMPONTOK A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ 
KÖRNYEZETI HATÁSOK JELENTŐSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ 
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M
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A terv milyen mértékben szab keretet tevékenységek későbbi 
megvalósítása lehetőségeinek a tevékenység telepítési helyére, 
jellegére, méretére, működési feltételeire vagy természeti 
erőforrás felhasználásának mértékére, helyére, elosztására 
vonatkozóan  

Nincs 
hatása 

Befolyásol más tervet vagy programot, azokra vonatkozóan 
előírásokat, szempontokat tartalmaz, vagy bármilyen más 
módon hatással lehet másik terv, illetve programra 

Nem 

Fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, 
különös tekintettel a fenntartható fejlődés elősegítésére  

Nem 

Vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti 
problémák vannak  

Nem 

Jelentős a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok 
végrehajtása szempontjából  

Nem 
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 Időtartama, gyakorisága és bekövetkezésének valószínűsége, 

visszafordíthatósága alapján 
Nem 

Összeadódhatnak vagy felerősíthetik egymást  Nem 
Az országhatáron átterjednek  Nem 
Olyan környezetei változásokat idézhetnek elő, amelyek az 
emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek 

Nem 

Nagyságrendje és területi kiterjedése alapján  Nem 
Olyan területet érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), 
közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget élveznek:  

Nem 

A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 
kormányrendeletben a vizekre és a védett területekre 
meghatározott környezeti célkitűzések elérése, illetve 
megtartása meghiúsul, a vizek vagy a védett területek 
állapotromlása következik be 

Nem 
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A környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális örökség 
szempontjából különleges  
 

Nem 

A területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § s), t), 
u) pontjai] elérő vagy azt meghaladó igénybevétel, kibocsátás, 
illetve szennyezettség van  
 

Nincs 

A terület hasznosítása, használata intenzív  
 

Nem 
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5.  HELYZETISMERTETÉS, KÜLÖNÖSEN A KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL 
LÉNYEGES INFORMÁCIÓK 
 

5.1. M4 gyorsforgalmi út Püspökladány – Berettyóújfalu közötti szakasz 

5.1.1.  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. 

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.) 
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5.1.2. 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.  

Vízbázisok érintettsége 

Az M4 gyorsforgalmi út Püspökladány – Berettyóújfalu közötti tervezett szakasza nem 
érint vízbázist. A legközelebbi vízbázis Kabán található ~ 300 méterre, tehát az út 
megépítése nincs rá hatással  

 

5.1.3. 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 
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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 (Püspökladány, Báránd, Földes, Berettyóújfalu, Sárrétudvari) a védendő 
épületek átlagos távolságában (15-20 m) nagy biztonsággal teljesülnek az órás és 24 
órás egészségügyi határértékek. 
 

5.1.4. 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 
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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 a gyorsforgalmi út jobb oldalára, az 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. 

 
5.1.5. 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 
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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 
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.  
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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. 

 

5.2. M35 gyorsforgalmi úthoz tartozó II.b.F1. jelű földút  
 

5.2.1.  Környezetvédelem 
  
A környezetvédelemi tervek az M35 autópálya Debrecen Berettyóújfalu közötti 
szakasz projekt kapcsán elkészültek. A fenti autópálya szakaszra vonatkozó 
környezetvédelmi engedély a tárgyi tervvel érintett földutakra vonatkozóan külön 
előírásokat nem tartalmaz. Az előírt környezetvédelmi létesítmények az az M35 
autópálya Debrecen Berettyóújfalu közötti szakasz kivitelezése során megépültek 
(Kösely főcsatorna vizes élőhely hüllőterelő rendszer). A tárgyi terv a fenti 
létesítményeket nem érinti, azok átépítése nem válik szükségessé.  
 
5.2.2. Növénytelepítés  
 
A tervezett földúthoz kapcsolódóan növénytelepítési munkálatokra nincs szükség. A 
tervhez kapcsolódóan növénytelepítési terv nem készült.  
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6. LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI IRÁNYOK, JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK 
 

6.1. Földtani és talajtani adottságok 
 
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. 

 
6.2. Felszín alatti és felszíni vízvédelem 
 
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.  

 
6.3. Levegőtisztaság-védelem 
 
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.  
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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.  

 
6.4. Élővilág védelme 
 
 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. 

 
6.5. Tájvédelem 
 

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. 
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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. 

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. 
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7. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATA 
 

A településrendezési terv a település fejlődésének jogi kerete, feladata, hogy a táj-és 
a településfejlesztési célkitűzések, feladatok és eszközök, s ezáltal a konkrét 
fejlesztések összhangját elősegítse. A településrendezési tervben lehetővé tett 
fejlesztések esetében a társadalmi hasznosságot is kell vizsgálni. Nem lehet a 
társadalom számára hasznos az a tevékenység, amely a társadalom egészét - 
bizonyos érdekcsoportok érdekeinek kiszolgálása miatt - az általa okozott környezeti-
problémák megoldására kényszeríti. 

A környezetvédelem szempontjainak a tervezési folyamatba való beépülési módjáról 
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
(továbbiakban Kt.) 43. és 44. §-a rendelkezik. A Kt. 43. § (4) bek. a) pontja és az (5) 
bek. a) pontja alapján azokra a tervekre, illetve programokra, melyek kidolgozását 
jogszabály, illetve országgyűlési, kormány- vagy helyi önkormányzati határozat írja 
elő, külön jogszabály alapján környezeti értékelést magában foglaló környezeti 
vizsgálatot kell lefolytatni. 

A településrendezési tervek módosításának esetében az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) kormányrendelet környezeti 
vizsgálat és értékelés készítését írja elő, amely a településrendezési eszközök 
módosítása kidolgozási, egyeztetési és elfogadási folyamatának része. A környezeti 
vizsgálat feladata, hogy a településrendezési terv készítésének folyamatát, 
kimenetelét ellenőrizze, szükséges esetben megváltoztassa, s a jövőbeli környezeti 
problémák megelőzésének eszköze legyen. 

A környezeti vizsgálatot - szükségessége esetén - a következő tematika alapján 
javasolt lefolytatni, a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapján. 

1.  Bevezetés  
1.1.  Előzmények, a tematika tartalma 
1.2.  A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése  
1.3.  A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására 
1.4.  A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, 
az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése 
során történő figyelembevétele, az indokok összefoglalása 
1.5.  A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása 
 
2.  A terv és a kidolgozáskor vizsgált változatok rövid ismertetése 
2.1.  A céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése 
2.2.  A terv összefüggése más releváns tervekkel 
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3.  A terv környezeti hatásainak, következményeinek feltárása 
3.1. A terv céljainak összevetése a terv szempontjából releváns nemzetközi, 
közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi 
célokkal 
3.2. Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a 
tervben 
3.4. A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel összefüggésben lévő elemeinek 
ismertetése; 
3.5. A terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó 
tényezők, okok feltárása 
3.6. A terv megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti 
következmények előrejelzése 
3.7. A környezeti következmények alapján a terv értékelése, a környezeti 
szempontból elfogadható változatok meghatározása 
 
4. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros 
hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben, 
illetve programban szereplő intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése, 
javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre 
 
5. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, 
szempontokra, amelyeket a terv, illetve program által befolyásolt más tervben 
figyelembe kell venni. 
 
6. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra 
vonatkozóan a tervben szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb 
szükséges intézkedésekre. 
 
7. Összefoglaló  
 

A környezeti vizsgálat lefolytatásáról szóló döntés megalapozásához az 
Önkormányzat kéri a környezet védelméért felelős szervek véleményét a környezeti 
vizsgálat szükségességéről és a tervezett tematikáról. A környezet védelemért felelős 
szervek véleményének kikéréséhez a 2/2005. (I.11.) az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendeletet kell figyelembe venni. 

A kormányrendelet 4. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat 15 napos 
véleményadási határidőt állapít meg és döntéséhez az általa megadott határidőre 
beérkezett véleményeket veszi figyelembe.  

 
 


