
21 sz. főút Salgótarján elkerülő és 

országhatár közötti szakasz 

fejlesztésének előkészítése  

 

 

Megrendelő: 

2019. október 3. 

Tervező konzorcium: 



Tervezési feladat 
 

 Salgótarján elkerülése 

 

Bátonyterenye-Kisterenye 21. sz. főúttal 

érintett városrészének elkerülési 

lehetőségeinek vizsgálata 

 

A Bátonyterenye-Kisterenye 21. sz. főúttal 

érintett városrészének elkerülési 

lehetőségeinek vizsgálata 

 

 Útkategória: elsőrendű főút 

 Tervezési sebesség: 110 km/h  

 

 2x2 forgalmi sávos  elsőrendű főút, 

 fizikai elválasztással, koronaszélesség: 

 20,00 m 
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Keresztmetszeti kialakítás 
 

21 sz. főút Salgótarján elkerülő és országhatár  

közötti szakasz fejlesztésének előkészítése 

KIFEF/73579/2017-NFM számú levél alapján 
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Eldöntendő kérdések 
 

  

Salgótarján elkerülése: keleti vagy valamint nyugati irányból? 

 

Beköthető a meglévő határátkelőhelyre, vagy új határmetszési pont 

alakítható/alakítandó ki? 

 

Gazdaságosan megvalósítható 110 km/h tervezési sebességgel, vagy csökkentendő – 

akár szakaszosan – 90 km/h-ra a tervezési sebesség?  

 

Forgalmi sávok száma: 2x1, 2x2 vagy 2x1, távlatban 2x2 forgalmi sávra bővíthető? 
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Kötöttségek 
 

  

 Terepviszonyok 

 Erdőterületek 

 Tájképvédelmi területek 

 Természetvédelmi, Natura 2000 területek 

 Régészeti területek 

 Bányák, alábányászottság 

 Vízbázisok 

 Ex lege védett források 

 Országos Ökológiai Hálózat 

 Felszín alatti vízminőségvédelmi területek 

 Vadállomány 

 Lakott területek 
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Egyeztetések 
 

 Önkormányzatok 

 Fülek (Szlovákia) 

 Nógrád Megye 

Önkormányzata 

 Salgótarján 

 Bátonyterenye 

 Somoskőújfalu 

 Etes 

 Karancsalja 

 Kazár 

 Mátraverebély 

 Nagykeresztúr 

 Rákóczibánya 

 Vizslás 

 

 

Szakmai szervezetek 

 MÁV Zrt. 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei 

Igazgatósága 

 Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 

 Nógrád Megye Főépítésze 

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei 

Adó- és Vámigazgatósága 

 Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium 

 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

 vadásztársaságok 
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Tervezett fejlesztés áttekintése  
Döntéselőkészítő tanulmány nyomvonalai 
 

21 sz. főút Salgótarján elkerülő és országhatár  

közötti szakasz fejlesztésének előkészítése 
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Tervzsűri döntései 

 

 Tervezési sebesség: 110 km/h tervezési sebesség 

paramétereihez kialakított helyszínrajzi kialakítás, 

szakaszosan 90 km/h tervezési sebesség 

paramétereihez kialakított hossz-szelvényi 

kialakítás 

 

 Keresztmetszeti kialakítás: 2x1 forgalmi sáv, mely 

távlatban 2x2 forgalmi sávra bővíthető 

 

 Továbbtervezendő nyomvonalak: A, A2, C1, 

Bátonyterenye Keleti elkerülő és Bátonyterenye 

Nyugati elkerülő 



2018. december 6. - Pozsony 

A magyar Innovációs és Technológiai Minisztérium 

valamint a szlovákiai Közlekedési és Építésügyi 

Minisztérium egyeztetése: 

 

- A szlovák fél nem tervez fejlesztést a szlovákiai 71 

sz. főút határhoz kapcsolódó szakaszán. 

 

- A magyar 21 sz. főút és a szlovák 71 sz. főút közötti 

meglévő határkapcsolatot kívánják megtartani. 

 

 

A felek elvetették az új határmetszési pont 

létesítésének lehetőségét, szükségességét. 



Tervezett fejlesztés áttekintése 
Jóváhagyott nyomvonalak 
 

21 sz. főút Salgótarján elkerülő és országhatár  

közötti szakasz fejlesztésének előkészítése 
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Tervezett fejlesztés áttekintése  
„A” jelű nyomvonal 
 

21 sz. főút Salgótarján elkerülő és országhatár  

közötti szakasz fejlesztésének előkészítése 
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Tervezett fejlesztés áttekintése  
„A2” jelű nyomvonal 
 

21 sz. főút Salgótarján elkerülő és országhatár  

közötti szakasz fejlesztésének előkészítése 
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Tervezett fejlesztés áttekintése  
„C1” jelű nyomvonal 
 

21 sz. főút Salgótarján elkerülő és országhatár  

közötti szakasz fejlesztésének előkészítése 
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Tervezett fejlesztés áttekintése  
Forgalmi vizsgálatok 
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Tervezett fejlesztés áttekintése 
Bátonyterenye elkerülése 
 

21 sz. főút Salgótarján elkerülő és országhatár  

közötti szakasz fejlesztésének előkészítése 
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Tervezett fejlesztés áttekintése 
Műtárgyak – Jelentősebb hidak (10-14 db) 
 

21 sz. főút Salgótarján elkerülő és országhatár  

közötti szakasz fejlesztésének előkészítése 

 

Leghosszabb híd: 1300 m felett 
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Tervezett fejlesztés áttekintése 
Műtárgyak – Jelentősebb hidak (10-14 db) 
 

21 sz. főút Salgótarján elkerülő és országhatár  

közötti szakasz fejlesztésének előkészítése 
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Tervezett fejlesztés áttekintése 
Műtárgyak – Jelentősebb hidak (10-14 db) 
 

21 sz. főút Salgótarján elkerülő és országhatár  

közötti szakasz fejlesztésének előkészítése 
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Tervezett fejlesztés áttekintése 
Műtárgyak – Jelentősebb hidak (10-14 db) 
 

21 sz. főút Salgótarján elkerülő és országhatár  

közötti szakasz fejlesztésének előkészítése 
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Tervezett fejlesztés áttekintése 
Műtárgyak – Alagutak (2-3 db) 
 

21 sz. főút Salgótarján elkerülő és országhatár  

közötti szakasz fejlesztésének előkészítése 

 

Leghosszabb alagút: 1701 m 
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Környezeti hatástanulmány tartalma 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének  

37 b) pontja = KHT 
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Zaj 

Rezgés 

Levegő 

Talaj 

Víz 

Épített környezet 

Vízkeret vizsgálat 

Klímavédelem 

Katasztrófavédelem 

Hulladék 

Élővilág 

Tájvédelem 

Meglévő állapot 

Helyszíni vizsgálatok – 
jelenlegi környezeti 

terheltség 

Építés terhelése – 
beruházás során 
várható hatások 

Tervezett állapot – 
távlati üzemelés 

várható környezeti 
hatásai 

Referencia állapot – 
nélküle eset 

összehasonlítása 

Környezetvédelmi 
intézkedések, 

monitoring terv 

Espoo-i dokumentáció 
– határon átnyúló 

hatások 



 Jelenlegi állapot  

     21. sz. főút mentén zaj túllépés: 

      nappal 1,0-6,0 dB 

    éjjel 1,0-9,0 dB 

Levegőterhelés - éves határérték túllépés nem történt 

A tervezett útépítéshez legközelebb eső lakóépületek 54 m (Somoskőújfalu)  

 Építés hatásai 

  zajtól védendő épületek közelsége miatt: zajterhelési határérték túllépési 

kérelem 

 kedvezőtlen levegővédelmi hatások - maximum 150-200 méteren belül – 

átmeneti hatás  

  legközelebbi lakóépületek - építés közvetlen hatásterületén 

 földmunka - porterhelés - intézkedés nélkül - szállópor egészségügyi határérték 

túllépés 

 építés idejére INTÉZKEDÉSEK 

Zaj- és levegővédelem 
MÉRÉSI PONT 

Zajforrás 

típusa 

LAM [dB] 

nappal éjjel 

Bátonyterenye, Madách 47. 

21. számú 

főút zaja 

58,2 51,2 

Salgótarján – Zagyvaapátfalva, Nyék utca 5. 62,0 56,3 

Salgótarján, Füleki út 173 60,1 52,6 

Somoskőújfalu, Somosi út 292. 60,5 53,7 



 Üzemelés hatásai 

 Közvetlen hatásterület  

A zajvédelmi határérték teljesül: 44 m  

- nincs védendő épület 

      zajvédelmi intézkedésre  

         nincs szükség 

 Kapcsolódó utak zajterhelés 

változása 

 meglévő 21. sz. főút 

Bátonyterenye – országhatár: 

zajterhelés csökken: -1-7 dB 

 „A” változat: 22. sz. főút 

Salgótarján zajterhelés nő   

(1-2 dB-es túllépés) 

 „A2” változat: 21. sz. főút 

Kisterenye zajterhelés nő     

(1 dB-es túllépés) 

 „C1” változat: 21. sz. főút 

Kisterenye zajterhelés nő     

(1 dB-es túllépés) 

 INTÉZKEDÉS  javasolt a 

meglévő burkolat felújítása 

 Monitoring vizsgálat javasolt 

     4 ponton 

Zajvédelem 



Levegőtisztaság-védelem 

„A” Távlat, NO2 „A” Távlat, PM10 

• Üzemelés alatti légszennyezés:  

▫ nem várható egészségügyi 

határérték túllépés 

▫ referencia állapothoz képest a 

meglévő 21. sz. főút vizsgált 

szakaszain forgalomcsökkenés 

várható  levegőminőség 

javulás 

• Alagutak hatása: „A” változat 

esetén tervezett 3 db, az „A2” 

és „C1” változat esetén 

kialakítandó 2-2 db alagút  

▫ a legközelebbi lakóépületek 

esetén az egészségügyi 

határértékek nagy 

biztonsággal teljesülnek 

• Javasolt intézkedések:  

▫ 25 m-es védőtáv  kisajátítás 

szükséges 4 ingatlan esetében 

▫ Kivitelezésre - anyagok 

szállítása, földművek locsolása, 

rézsűk füvesítése 

▫ Alagutak - pl. alagútterek 

megfelelő szellőztetését 

biztosítani kell 



 Érintett területek jellemzése: 

 érintett vegetáció egységek nagyrészt leromlott természetességi 

állapotú:  túlhasznált egykori legelők, másodlagos száraz 

gyepek, cserjések, tájidegen fafajú  erdők 

 legértékesebb élőhelyfoltok: 

 Márkházapusztai fás legelő TT: tavaszi héricsben gazdag 

sztyeprétek 

 idős zonális erdők cseres- és gyertyános-tölgyesek - 

„Karancs” Natura 2000 jelölő élőhelyek érintettsége - 

mindegyik változatnál 

 védett növényfaj közvetlen, ill. védett állatfaj élőhelyének 

közvetlen, vagy közvetett érintettsége – minden nyomvonal 

változat esetében 

Élővilág-védelem 

Védett természeti 

terület 

Nyomvonal változat 

A + ipari 

bekötő 
A2 C1 

Karancs-Medves TK 
99.264 m2 

(9,9 ha) 

99.575 m2 

(9,9 ha) 

113.934 m2 

(11,4 ha) 

Márkházapusztai fás 

legelő TT 

93.937 m2 

(9,4 ha) 

3.363 m2 

(0,3 ha) 

6.221 m2 

(0,62 ha) 

• Érintett védett természeti területek: 

▫ Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet 

▫ Márkházapusztai fás legelő 
Természetvédelmi Terület 

▫ Országos Ökológiai Hálózat elemei 

▫ HUBN20063 „Karancs” kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési 
terület - 0,4 Ha  Natura 2000 
hatásbecslési dokumentáció 

 



 Javasolt hatáscsökkentő intézkedések 

 Kivitelezésre vonatkozó javaslatok, pl.  

 fás szárú növényzet kitermelését a vegetációs időszakon kívül;  

 védett területeken, Natura 2000 területen kizárólag a nyomvonal kisajátítási/építési felületén lehet 

tartózkodni 

 Üzemelésre vonatkozó javaslatok, pl.  

 talajfelszín bolygatásával érintett területek rendszeres kaszálása szükséges,  

 tájidegen özönnövények terjedése ellen az védekezni szükséges 

 Bátonyterenye keleti elkerülő: Salgó-patak áthidalását úgy kell kialakítani, hogy a vidra és a kétéltűek 

át tudjanak haladni alatta (part, kétéltű terelőfal) 

 Monitoring:  

 védett területeken, Natura 2000 területen invazív növényfajok állományviszony-változásának 

vizsgálata,  

 nagyvad átjárását is biztosító műszaki létesítmények hatékonyságának vizsgálata,  

 Salgó-pataknál kétéltű terelőfalak hatékonyságának vizsgálata  

Élővilág-védelem 



 Tájhasználati mód változás – kisajátítási területen:  

erdőterületek igénybevétele: 

 „A”:8,92 ha természetszerű  (összesen: 50,99 ha) 

erdő igénybevétel 

 „A2”: 3,73 ha természetszerű (összesen: 39,58 ha) 

erdő igénybevétel 

 „C1”: 3,74 ha természetszerű (összesen: 37,90 ha) 

erdő igénybevétel 

 „BTNY”: 1,50 ha természetszerű (összesen: 4,30 ha) 

erdő igénybevétel 

 „BTK”: 0 ha természetszerű (összesen: 1,39 ha) erdő 

igénybevétel 

Tájvédelem 

• Tájképi változás (8. ábra) 

▫ „A”: 13 db völgyhíd  

▫ „A2”: 10 db völgyhíd  

▫ „C1”: 12 db völgyhíd (3+160 km sz., 3+810 km 

sz. völgyhidak egybe számolva közelségük 

miatt) 

▫ „BTNY”: 1 db völgyhíd 

• Völgymedencékkel tagolt középhegységi terület, illetve hegységközi dombság 



Köszönjük a megtisztelő figyelmüket! 
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