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Rövid áttekintés

56,846 km hosszon, három építési

szakaszban (A, B, C) épült meg az

autópálya. Az autópálya teljes

hosszában 2021. október 26-án került

átadásra. Az átadott útszakaszt 13 új

műtárgy keresztezi, emellett 6

csomópontot, mindkét oldalon 4-4

pihenőhelyet, illetve több vadátjárót

alakítottak ki.



Környezeti Hatástanulmány

• TURA-TERV Kft – RODEN Kft – ÚT-TESZ Kft konzorcium megbízásából a 
VIBROCOMP Kft készítette a 

• 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet szerinti környezeti hatástanulmány

• tájvédelmi 

• levegővédelmi

• zajvédelmi 

• fejezetét.



Hatástanulmány zajvédelmi fejezete

• hatásterület lehatárolása,

• a jelenlegi zajhelyzet a közvetlen és közvetett hatásterületen,

• a távlati referencia állapotban várható zajterhelés,

• az építkezés alatti zajterhelés,

• várható zajterhelés az út fejlesztését követően,

• - intézkedés nélkül

• - intézkedéssel

• zajcsökkentési létesítmények tervezése

• monitoring-rendszer tervezése



Előírások• Alkalmazott szabványok, előírások (2016)

• 284/2007. (X. 29.) Korm. rend

• 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet  

• 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet

• MSZ 18150/1-98. sz. Környezeti zaj vizsgálata és értékelése -
szabvány 

• e-UT 03.07.42 Közúti közlekedési zaj számítása c. Útügyi Műszaki 
Előírás 

• e-UT 03.07.43 Közúti zajárnyékoló falak. Létesítés és fenntartás 
c. Útügyi Műszaki Előírás 

• e-ÚT 03.07.46 sz. Keskeny közúti zajárnyékoló falak c. Tervezési 
Útmutató 

• MSZ 15036:2002 sz. Hangterjedés szabadban – szabvány

• 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet

•



Előírások

• Határértékek

• A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 3. sz. 
melléklete szerint a közlekedéstől származó gyorsforgalmi utaktól 
és főutaktól származó zajterhelés

• nappal         LAM’kö = 65 dB

• éjjel         LAM’kö = 55 dB        

• értéket nem lépheti túl.

• A vonatkoztatási idő: nappal 16 óra, éjjel 8 óra.

• A hatásterület meghatározását a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet 5., 6. és 7. § előírásai szerint kell elvégezni.

•



Hatásterület lehatárolása

• Háttérterhelés mérés

• A mérési eredményeiből megállapítható, hogy a környezeti 

zajforrás vélelmezett hatásterületén, a tervezett (vizsgált) 

zajforrás működése nélkül, de a forrás típusának megfelelő 

zajterhelés jellemzően legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a 

határérték, tehát éjszakára 45 dB.



Hatásterület



Közvetlen hatásterület Encs térségben



Jelenlegi zajterhelés

• A jelenlegi zajterhelés mind a közvetlen, mind a közvetett 
hatásterületen helyszíni zajmérések, számítások alapján 
került meghatározásra. 

• A jelenlegi zajterhelés

• - a 3. sz. főúttól, vasúttól eredő Novajidránynál, Forrónál 
nem haladja meg,

• - a 3. sz. főút mellett Abaújdevecsernél nappal 2,5 dB-lel, 
éjjel 6,2 dB-lel, Halmajon éjjel 1,6 dB-el meghaladja,

• - a 2617. j. ök. út mentén Arnótnál nem haladja meg

a vonatkozó határértéket.



Jelenlegi zajterhelés



Építés alatti zajterhelés

• KHT szintjén feltételezésekkel határoztuk meg a várható 
zajterhelést. 

• Később, a kivitelezés során, a kivitelező megbízásából már
az A és B szakaszra konkrét számításokat végeztünk az
egyes munkafázisoktól, az egyes kritikus helyeken az
építésből, szállításból eredő zajterhelésre. Indokolt esetben
határérték alóli felmentést kértünk. (+10 dB).

• Két szakaszon a monitor méréseket végeztünk, azaz a nagy 
zajjal járó építési munkáknál zajméréseket végeztünk.  



Várható zajterhelés védelem nélkül

A közvetlen hatásterületen az elvégzett számítógépes számítások
alapján megállapítható, hogy a tervezett nyomvonal változatok
környezetében határérték feletti zajterhelés Forró, Abaújdevecser,
Novajidrány esetében várható.

A túllépés mértéke

• Forró esetében nappal 0 dB, éjjel 1 dB

• Abaújdevecser esetében nappal 0-2,7 dB, éjjel 3,6-7 dB

• Novajidrány esetében a lakóépületeknél nappal 0 dB, éjjel 0-1,9 dB

• Novajidrány esetében a temetőnél nappal 0-3,9 dB

Ezért zajvédelmi intézkedésekre van szükség.

A tervezett nyomvonal további környezetében határérték feletti
zajterhelés nem várható, a nagyobb távolság következtében.



Távlati zajterhelés védelem nélkül



Zajvédelmi tervezés

• Zajárnyékoló falak
• magasság [m] hossza [m] oldal

• Forró Hrsz.: 612/12 2 254 bal 
Abaújdevecser Hrsz.: 4234/1 3 190 bal 
Abaújdevecser Hrsz.: 4232/2 3 bal 

• Abaújdevecser Hrsz.: 4233 3,5 196 bal 

• Novajidrány temető 3              126               bal  

• Novajidrány Hrsz.: 330 3 127               jobb 

• Novajidrány Hrsz.: 448 2 166               jobb 

• Novajidrány Hrsz.: 40, 54, 69. 3 572 jobb 



Zajterhelés zajárnyékoló falak építése után



Monitoringterv

Z4, Z5, Z6, Z7, Z8 zajmérési és L3 levegőtisztaság-védelmi 

vizsgálati pontok

C szakasz 

Novajidrány 
környezetében



Monitoring zajmérések

• Alapállapot mérés a kijelölt monitor pontokon



Monitoring zajmérések

• Építés alatti mérés a kijelölt monitor pontokon



Monitoring zajmérések

• Kivitelezés utáni mérések a kijelölt monitor pontokon



Megépültek a  zajárnyékoló falak



Megépültek a  zajárnyékoló falak



Zajárnyékoló falak ellenőrző akusztikai mérése



Monitoring zajmérések

• Kivitelezés utáni mérések a kijelölt monitor pontokon



Átadás utáni mérési eredmények



Lakossági reakció

• Az eddig csendes területen zajforrás jelent meg.

• Az 55 dB éjszakai határérték alatti területeken nem épült 
zajárnyékoló fal – nincs rá előírás

• Lakosság kéri minden olyan helyre a falat, ahol látni lehet –
távolságtól, zajszinttől függetlenül

• Mit mérnek a lakók a telefonnal és mit mérnek a szakértők?



Zajszint jellemzők 



Zajszint jellemzők
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Vizsgált időtartam

VASÚTI SZERELVÉNY ELHALADÁSÁTÓL SZÁRMAZÓ ZAJTERHELÉS

Pillanatnyi hangnyomásszint értékek Egyenértékű A-hangnyomásszint LAeq LA95%-os A-hangnyomásszint



Jogszabályi változások szükségesek

• Alacsonyabb határérték?

• Alapzajból való kiemelkedés mértékére legyen 
szabályozás?

• Eseményszintekre, azok gyakoriságára legyen 
előírás?

• Vizsgálatok kell megelőzzék a döntést!



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


