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1. PROJEKT CÉLOK, ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI DISZPOZÍCIÓ  

1.1. Projekt célok 

Az új körút kiépítésének célkitűzései az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 

• belváros forgalomcsillapítása – átrendezés és valós csillapítás 

• Budapest gyűrűs úthálózatának fejlesztése, a Nagykörúton belüli Duna-hidakra 
nehezedő nyomás csökkentése  

• decentralizált városfejlesztés, városrészek belső mobilitásának javítása 

• Dél-Budapest megújulásának elősegítése, az új út környezetének terület- és 
ingatlanfejlesztése 

• integrált, hierarchikus közlekedési rendszer fejlesztése, módváltás ösztönzése 

• közösségi közlekedés minőségi, környezetbarát fejlesztése  

• vision zero – közlekedésbiztonság javítása 

• aktív és környezetbarát közlekedési módok fejlesztése, elterjesztése (kerékpározás) 

• új zöldfelületek, szabadidős területek, közterületek kialakítása a lakosság számára, 
városias léptékű csomópontok 

• meglévő zöldterületek védelme, parkolás rendezése 

• rozsdaövezetek megújítása 

1.2. Előzmények 

A tervezést megalapozó, diszpozíció kialakítását rögzítő dokumentumok és tárgyi döntéselőkészítő 
tanulmányt megelőző, elkészült munkarészek: 

• KIF/7076-2/2016/NFM Elrendelés (2016. 04. 29.): 

A „Galvani úti közúti híd és kapcsolódó úthálózat építése – új 2x3 sávos közúti Duna híd 
tervezése a Galvani út – Illatos út vonalában” tárgyú előkészítési feladat  

Galvani-híd és kapcsolódó úthálózat építése projekt engedélyezési terveinek elkészítése 
projekt 1. projekteleme. 

• 1054/2016. (II.15) Kormányhatározat: 

„Tervezési előkészítés a Galvani úti közúti híd és kapcsolódó úthálózat építésére - Új 2x3 sávos 
közúti Duna híd tervezése a Galvani út Illatos út vonalában. A kapcsolódó úthálózat tervezési 
határa a Fehérvári út - Üllői út közötti szakaszra terjed ki.” 

• Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a NIF Zrt-t bízta meg a szükséges előkészítési munkák, 
megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány, engedélyezési 
tervdokumentációk elkészíttetésével, az ezekhez szükséges közbeszerzések lebonyolításával, 
szerződések megkötésével. 

• A NIF Zrt. a kormányhatározat megvalósítására K000.01 számmal, több külön választott 
tervezési feladatot magába foglaló projektet alapított, melynek fő egységei: 

- „Budapest, Galvani utca - Illatos út vonalában építendő útra vonatkozó 
megvalósíthatósági tanulmány és környezeti hatástanulmány, valamint építési 
engedélyezési terveinek elkészítése” 

- Nemzetközi tervpályázat lebonyolítása az új Duna-hídra vonatkozóan: az Új Duna hídra 
vonatkozó nemzetközi tervpályázat lefolytatása a KKBK NZrt. feladata. A tervpályázati 
kiírás 2017 júniusában megjelent, a tervpályázat folyamatban van. A tervpályázati 
kiírás dokumentációjában foglalt adatok tervezéshez figyelembe veendők, valamint a 
tervezés adatot szolgáltat a tervpályázathoz. 
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- Az új Duna-híd építési engedélyezési terveinek elkészítése 
- A Duna-hidak (Duna feletti és Soroksári) ellenőrző statikai számításának elvégzése 

• NIF Zrt. Tervezési Szerződést kötött tárgyi projekt tervezési feladatainak ellátására kiírt 
közbeszerzési eljárás nyertesével a FŐMTERV Zrt. – UNITEF’83 Zrt. – UTIBER Kft. közös 
ajánlattevő Tervezőkkel  (2017. 06. 07.) 

- 2017. 09. 05. Tanulmányterv  
- 2017. 12. 20. Bírálati engedélyezési terv 

• Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztéséért Felelős Államtitkár elrendelő levele (2019. 
02. 11.) a továbbtervezésről 

- 2019. 06. 22. Tanulmányterv kiegészítés és urbanisztikai koncepció 

- 2019. 11. 27. Forgalmi és műszaki tanulmány 

• BFAF/16/1 (2020) Államtitkári elrendelő levél (2020. 01. 20.) a bírálati engedélyezési tervek 
elkészítéséről a Fehérvári út – Gyáli út közötti szakaszra 

• 2020. 02. 27.: Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának határozata a szakaszolás módosításáról 
és a vizsgálandó műszaki tartalomról (11/2020-02-27/FKT): 

„[…] 

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 2020. február 27-ei ülésén hozott határozatai: 

[…] 

11. napirendi pont  
Új déli Duna-híd (Galvani utca–Illatos út vonalában megépítendő új, kötött pályás közlekedéssel együtt 
2×3 forgalmi sáv szélességű új Duna-híd) építésének támogatása  
11/2020-02-27/FKT határozat  
A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (a továbbiakban: Tanács)  

1. megtárgyalta az Új déli Duna-híd (Galvani utca–Illatos út vonalában megépítendő új, kötött pályás 
közlekedésen túl 2×2 forgalmi sáv szélességű új Duna-híd) építésének (a továbbiakban: Projekt) támogatásáról 
szóló előterjesztést, és Budapest belváros forgalomcsillapítása megvalósításának, valamint a külvárosi 
kerületekben élők közlekedési lehetőségének javítása érdekében támogatja a Projekt jelen határozatban 
foglaltak szerinti megvalósítását; 

2. egyetért azzal, hogy Budapest belvárosának forgalomcsillapítása és a közúti forgalom általános, városi szintű 
csökkentése egyaránt és megegyező mértékben fontos célok, így az Új déli Duna-híd kizárólag olyan műszaki 
tartalmú megvalósítását támogatja, amely mindkét célnak egyszerre megfelel;  

3.  támogatja a kötöttpályás infrastruktúra megvalósítását a megvalósuló új körúti szakaszon, legalább a 
Fehérvári út és a Gubacsi út között, és felkéri a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.-t (a 
továbbiakban: BFK), hogy a tervezés során folytasson egyeztetést a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel 
(a továbbiakban: BKK Zrt.), valamint a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal; 

4. támogatja az Új déli Duna-hídon és a hídra vezető szakaszokon a magas minőségű kerékpáros infrastruktúra, 
valamint összefüggő zöldsáv kialakítását;  

5. támogatja a budai, Budafoki úti, Szerémi úti és csepeli Weiss Manfréd úti közúti csomópontok urbanisztikailag 
és városképileg kedvező szintbeni kialakítását, azzal, hogy szem előtt kell tartani, hogy a csomópontok felől a 
belváros felé kínált közúti kapacitás nem növekedhet;  

6.  felkéri Budapest Főváros Önkormányzatát, hogy az Új déli Duna-híd teljes belvárosi forgalomcsillapítási 
potenciálját a híd megnyitása idejére teljeskörűen kiaknázó intézkedési terv és forgalomtechnikai módosítások 
előkészítését kezdje meg, beleértve az érintett bevezető utak belső szakaszainak forgalomcsillapítását;  

7. egyetért azzal, hogy a Ráckevei-Soroksári Duna-híd kialakításának összhangban kell lennie a Budapest 
Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Programmal;  

8. egyetért azzal, hogy figyelembe kell venni a kapcsolódó úthálózat pesti oldali előkészítése során a távlati 
állapotot, és ennek érdekében a Határ út – Üllői úti csomópont és a Határ út teljes hosszának kialakításánál, 
valamint a Projektben érintett kapcsolódó infrastruktúra előkészítésénél mindkét tervezett dunai átkelőt;  
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9. egyetért azzal, hogy a megvalósuló új körút Soroksári út – Üllői út közötti szakaszán folytatni kell a tervezést a 
következő hat nyomvonali kialakítási alternatíva vizsgálatával:  

a. az Illatos út és a Határ út nyomvonalát követve:  
i. félkéregben vezetett út, a jelenlegi szabályozási szélességben, jelentős hosszon fedett, de 

nem teljes mértékben kéregmélységbe helyezett útpályával, a fedett szakaszok felett és 
környezetükben parkfejlesztéssel,  

ii. a jelenlegi szabályozási szélesség zöldfelülete alatt átvezetett kéregalagút, felszínen teljes 
értékű parkrendezéssel, ahol az út lefedése és a fedett részen a zöldterület kialakítása a 
meglévő terepszinten valósul meg,  

iii. a kiserdő érintése nélkül, a meglévő Határ úti közlekedési sáv (a meglévő villamos pálya és 
a meglévő útpálya közötti zöldsávot beleértve) alatt vezetett kéregalagút,  

iv.  a kiserdő érdemi érintése nélkül a Határ út meglévő közlekedési keresztmetszetének 
újrafelosztása, a XIX. kerületi oldalon forgalomcsillapított szervízút kialakításával, a 
villamospálya optimális nyomvonalra helyezésével és zajvédelemmel,  

b. a Ferencvárosi rendező pályaudvar területét a Budapest Főváros Településszerkezeti Tervéből 
kiindulva, a lehető leghatékonyabb megoldást követve kijelölt módon, az Ecseri út vonalában:  

i. a rendezőpályaudvart hídon keresztezve,  
ii. a rendezőpályaudvart föld alatt keresztezve;  

10. egyetért azzal, hogy a Soroksári út – Üllői út közötti szakasz megtervezése során kiemelten szükséges Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának, Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának, 
Budapest Főváros Önkormányzatának és a közvetlenül érintett lakosságnak a bevonása;  

11. egyetért azzal, hogy amennyiben a 9. pontban szerint vizsgálandó hat alternatíva közül a Tanács 2020. 
december 31-ig nem tud döntést hozni, a Projekt pesti végpontja a Soroksári útra vezető, a Ráckevei-Soroksári 
Duna-hídhoz kapcsolódó közúti csomópontban legyen;  

12. egyetért azzal, hogy a Kiserdőt érintő változatok esetén a minőségi zöldfelületek és park előkészítését közösségi 
tervezéssel kell folytatni;  

13. felkéri a BKK Zrt.-t és a Budapest Közút Zrt.-t, hogy jelen határozatban elfogadott elvek szerinti tervek 
közútkezelői jóváhagyása érdekében működjenek közre a tervezésben és adják meg a szükséges támogatást a 
Projekt megvalósulásához a BFK és a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére. 

[…]” 

Megjegyzés: 

Az engedélyezési terv készítése a Fehérvári út – Gubacsi út közötti szakaszra jelenleg folyamatban van. 

 

Tárgyi döntéselőkészítési tanulmány összefoglalójának ismertetése 2020. október 12-én megtörtént. 
Az érintett lakosság, önkormányzatok, civil szervezetek, illetve egyéb érdeklődők részvételével online 
térben megtartott fórumon felmerült egy új nyomvonal vizsgálata iránti igény.  

A javaslat szerint a nyomvonal az Illatos-árok mellett húzódna, teljes szakaszon alagútban. 
Függetlenül attól, hogy a felmerült nyomvonal alternatíva vizsgálatát az FKT nem írta elő, annak 
műszaki kialakíthatóságát jelen tanulmányban – a rendelkezésre álló adatok alapján és a korlátozott 
időkeretre is tekintettel – a lehetőségekhez mérten megvizsgáltuk és a tanulmányt ezzel a változattal 
kiegészítettük. 

Az Illatos – árok mellett vezetett nyomvonal műszaki kialakíthatóságát a 12. fejezetben mutatjuk be. 
Tekintettel a fent leírtak körülményekre, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nyomvonal vizsgálata nem 
azonos mélységű az 1-7. változatok értékelésével! 
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1.3. Vizsgálandó nyomvonalak és kialakítás 

Szakaszolás a 11/2020-02-27/FKT döntés alapján: 

• I. szakasz (zöld nyomvonal): Fehérvári út-Gubacsi út csomópont és az Illatos út irányába vezető 
Ráckevei-Soroksári Duna-hídhoz kapcsolódó csomópontrendszer 

• II. szakasz: Illatos út irányába vezető Ráckevei-Soroksári Duna-hídhoz kapcsolódó 
csomópontrendszertől az Üllői útig tartó szakasz 

 

1. ábra Áttekintő térkép a vizsgált nyomvonalakkal 

Az Illatos út és a Határ út nyomvonalát követve: 

• 1. változat: a jelenlegi szabályozási szélességben, félkéregben vezetve, jelentős hosszon 
fedett, de nem teljes mértékben kéregmélységbe helyezett útpályával, a fedett szakaszok 
felett és környezetükben parkrendezéssel 

• 2. változat: a jelenlegi szabályozási szélességben, kéregalagútban vezetve, a felszínen teljes 
értékű parkrendezéssel 

• 3. változat: Kiserdő érintése nélkül, a meglévő Határ út közlekedési sáv alatt vezetett 
kéregalagútban vezetve, minimális zöldfelület érintettséggel kialakítva 

• 4. változat: Kiserdő érdemi érintése nélkül, a meglévő Határ út keresztmetszetének 
újrafelosztása, a XIX. kerületi oldalon forgalomcsillapított szervizút kialakításával, villamos 
pálya optimális nyomvonalra helyezésével, zajvédelemmel  
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A Ferencvárosi Rendezőpályaudvar területét keresztezve 2x2 közúti forgalmi sáv és középen vezetett 
villamosvágánypár keresztmetszettel, Budapest Főváros Településszerkezeti Tervéből kiindulva (Ecseri 
út vonalában): 

• 5. változat: a rendezőpályaudvart hídon keresztezve 

• 6. változat: a rendezőpályaudvart föld alatt keresztezve 

+1 (7. jelű) változat: Gubacsi úti csomópontrendszer végcsomópontként való kialakítása 

1.4. A tervezés alapadatai 

A tervezés során a korábbi tanulmánytervek, illetve bírálati engedélyezési tervek készítése során 
beszerzett adatokból indultunk ki. Újabb geodéziai felmérés, geotechikai feltárás, közmű 
adatbeszerzés nem történt. 

Az engedélyezési tervek készítése előtt, a kiválasztott változatra a tervezéshez szükséges alapadatok 
ismételt beszerzése szükséges! 

1.5. A fafelmérés módszertana 

1.5.1. A Kiserdő területének meghatározása 

A Kiserdő területének meghatározásakor jogi és laikus szempontok szerinti határokat egyaránt 
figyelembe vettünk. Kiserdőnek tekintettünk minden olyan, fákkal sűrűn borított területet, ami a 
területen lévők számára erdőként definiálható. Továbbá Kiserdőbe tartoznak azok a tisztások és 
irtások, amelyek szabályozás szerint erdő övezetbe soroltak. Így került egységesen a Határ úti 
változatokat vizsgáló tervek esetében lehatárolásra az a 33,0 ha-os terület, melynek határai: 

- ÉNy-ról: Távíró utca, és annak Gyáli út irányába történő meghosszabbított vonala, 

- DNy-ról: Gyáli út 
- DK-ről: Határ út 
- ÉK-ről: Ferde utca vonala. 

1.5.2. A beruházás által érintett terület meghatározása 

Valamennyi változat esetében a beruházás által érintett terület nagysága a Kiserdő definiált területén 
belül történő tervezett útépítési munkák kiterjedésével került lehatárolása. A beavatkozási határ az 
építés miatt bolygatott területet jelenti. E vonal tervezett szegélytől mért távolsága az építési munka 
jellegétől, a szükséges tereprendezés nagyságától függ. A tervezett útszegélytől vagy műtárgy falától: 

- 2 m távolságot tartottunk olyan esetben, ahol nem történik számottevő tereprendezés, azaz a 
szegélyépítésen kívül egyéb, mélyebb rétegeket érintő földmunka nem várható 

- 5 m távolságot tartottunk olyan esetben, ahol szádfallal határol műtárgy épül, és 
- 10 m távolságot tartottunk az alagút mentén azokon a területeken, ahol az eredeti terepszint 

eléréséig rézsűépítéssel kell visszacsatlakozni. 

Az így kialakult határvonalon belüli terület határozza meg a beruházás által tájépítészeti szempontból 
érintett terület kiterjedését. 

1.5.3. A beruházás által érintett zöldfelület méretének meghatározása 

A beruházás által érintett terület határvonalán belül a meglévő állapot szerinti zöldfelületek nagysága 
mutatja meg a beruházás által érintett zöldfelület méretét. Az érintett zöldfelület mértéke a zöldfelület 
/ teljes terület arányából származik, tehát azt mutatja meg, hogy a beruházás hány százalékban 
történik zöldfelület érintésével a Kiserdő területén belül. 
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1.5.4. Becsült fasűrűség, famennyiség meghatározása 

2020. június 23-án helyszíni bejárás során szemrevételezésre került a Határ út menti Kiserdő és annak 
faállománya. A bejárás alkalmával megállapításra került, hogy a Kiserdő állománya közel egységes 
képet mutat. A fajösszetételt tekintve nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), fehér akác (Robinia 
pseudoacacia), korai juhar (Acer platanoides), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) és kocsányos 
tölgy (Quercus robur) elegyese képzi az állomány túlnyomó részét. Az erdő különböző pontjain egy-
egy faj lokális túlsúlya felfedezhető. 

A teljes területen lévő famennyiséget két mintavételi terület alapján, becsléssel határoztuk meg. A két 
terület kiválasztásakor a teljes erdőre jellemző képet mutató, jellemző fajösszetételű és átlagos 
nagyságú fákkal borított területet jelöltünk ki. A vizsgálat során a fák faját és 1 m magasságban mért 
törzsátmérőjét rögzítettük. A 10 cm-nél vastagabb fákat tekintettük fának, csak azok kerültek 
felvételre. A mintavételi helyek az alábbi képen jelölt pozíciókban helyezkedtek el: 

 

 

2. ábra Mintavételi helyek  

 

Az 1. sz mintavételi hely az erdő Ny-i részén kijelölt, kb. 1.000 m² nagyságú terület volt. Itt 58 db fa 
került felmérésre. A 2. sz. mintavételi hely a terület K-i végében került kijelölésre. Ennek területe 1.500 
m², a felmért egyedek száma 93 db volt. 

A két mintavételi hely adataiból megfelelő közelítéssel becsülhető a tervezett beruházással érintett 
területen lévő faállomány.  
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A gyűjtött adatok és az abból becsült értékek az alábbiak szerint alakultak: 

1. sz. mintavételi terület 

Fafaj Ø 10-19 cm Ø 20-29 cm Ø 30-39 cm Ø 40+ cm 

Acer platanoides   1 db    

Celtis occidentalis 15 db 10 db 12 db   8 db 

Fraxinus pennsylvanica   3 db    1 db   4 db 

Quercus robur   1 db   3 db   

Robinia pseudoacacia     

Összesen 20 db 13 db 13 db 12 db 

Méret szerinti eloszlás 34% 22% 22% 21% 

Összes fa (db) 58 db 

Mintavételi terület 1.000 m² 

Átlag fa db / 100 m² 5,8 db/100 m² 

Átlag törzs-Ø 27,9 cm 

 

2. sz. mintavételi terület 

Fafaj Ø 10-19 cm Ø 20-29 cm Ø 30-39 cm Ø 40+ cm 

Acer platanoides   2 db   2 db   6 db  

Celtis occidentalis 13 db 23 db 16 db   6 db 

Fraxinus pennsylvanica     

Quercus robur     

Robinia pseudoacacia   3 db   3 db   8 db 11 db 

Összesen 18 db 28 db 30 db 17 db 

Méret szerinti eloszlás 19% 30% 32% 18% 

Összes fa (db) 93 db 

Mintavételi terület 1.500 m² 

Átlag fa db / 100 m² 6,2 db/100 m² 

Átlag törzs-Ø 29,9 cm 
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A két terület eredményeiből átlagértékeket számoltunk, és ezen adatokat a teljes erdőterületre 
vonatkoztattuk. Így az alábbi eredményt kaptuk: 

Erdővel borított terület becsült adatai 

Fafaj Ø 10-19 cm Ø 20-29 cm Ø 30-39 cm Ø 40+ cm Fafajeloszlás 

Acer platanoides       7% 

Celtis occidentalis     68% 

Fraxinus pennsylvanica       5% 

Quercus robur       3% 

Robinia pseudoacacia     17% 

Összesen      

Méret szerinti eloszlás 25% 27% 28% 19%  

Átlag fa db / 100 m² 6,0 db/100 m² 

Átlag törzs-Ø 29,2 cm 

 

Az erdővel (erdő sűrűségben) borított terület mérete 248.700 m². Ezen a területen 5,0 és 6,0 db/100m² 
sűrűséggel számolva 14.870 db fa becsülhető. Ebből az Országos Erdőállomány adattár szerinti 
erdőterületen 6,0 db/100m²-rel számolva 14.620 db, fásított köztér övezetben pedig 5,0 db/100 m²-
rel számolva 250 db fa áll. A Határ út É-i oldalán lévő faállomány mennyiségét erdő sűrűségűnek 
tekintettük. Ennek területe 12.200 m², ami 730 db fát jelent. A Határ út D-i oldalán lévő fákat 
leszámoltuk, ott további 130 db fa található. A teljes vizsgált területen lévő fák összesítését az alábbi 
táblázatban foglaltuk össze. 

Teljes faállomány mennyisége a Határ út menti beruházásokkal érintett területen 

Elhelyezkedés terület becsült darabszám 

Erdőterület (Országos Erdőállomány Adattár szerint) 243.700 m² 14.620 db 

Erdő borítású terület (fásított köztér övezetben)       5.000 m²      250 db 

Határ út menti fák, É-i oldalon, erdő sűrűségben    12.200 m²      730 db 

Határ út menti fák, D-i oldalon, fasor jelleggel -      130 db 

Összesen 15.730 db 

Az Ecseri utat érintő változatok esetében az út menti fák számát leszámolással, átlagos 
törzsátmérőjüket szemrevételezéssel állapítottuk meg. Ennek eredményét az alábbi táblázat foglalja 
össze: 

Teljes faállomány mennyisége az Ecseri út menti beruházásokkal érintett területen 

Elhelyezkedés átlag törzs-Ø darabszám 

Ecseri út menti fák / fasorok 18,7 cm 191 db 

 

  



  

  

  134/14 

1.5.5. Fapótlások számításának módszertana 

Az erdőírtás és fakivágás következtében szükséges fapótlások mennyisége az alábbiak szerint került 
meghatározásra: 

- Országos Erdőállomány Adattár hiteles adatszolgáltatása szerinti erdőterületen történő 
erdőirtás 

Az erdőirtás pótlását a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról és rendeletei c. törvény alapján határoztuk meg. A törvény kimondja, hogy: „erdő 
igénybevétele esetén az igénybevevő erdővédelmi járulékot köteles fizetni. (...) Nem kell erdővédelmi 
járulékot fizetni, amennyiben az erdő igénybevételének ellentételezéseként az igénybevevő kultúrerdő 
vagy faültetvény természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású erdő esetén az igénybe vett erdővel 
legalább azonos területű, azzal megegyező vagy attól magasabb természetességi állapotra vonatkozó 
alapelvárású erdő telepítéséről gondoskodik (a továbbiakban: csereerdősítés). Tehát erdőterület 
érintettsége esetén annak igénybe vett területével megegyező csereerdősítéssel számoltunk. 

Amennyiben nem történik csereerdősítés, abban az esetben az Erdő törvény szerinti erdővédelmi 
járulék megfizetésére is van lehetőség. A törvény szerint: 

81. § (1) Erdő igénybevétele esetén az igénybevevő erdővédelmi járulékot köteles fizetni. Az 
erdővédelmi járulék mértéke erdő termelésből való kivonásáért hektáronként 
aa) védelmi vagy közjóléti elsődleges rendeltetésű erdő esetén az erdővédelmi járulékalap 
harmincszorosa; 
ad) Budapest, illetve Budapest agglomerációjának területén: az aa) pontban foglaltak kétszerese; 
 
82. § (1) Az erdővédelmi járulékalap összege százezer forint. 

- Erdő sűrűségű faállománnyal borított, de nem erdőterületen történő fakivágás 

Az Országos Erdőállomány Adattár adatszolgáltatása szerint erdőterületbe nem tartozó területen lévő 
fákra a felmérés során a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 18/2016. (IX. 06.) önkormányzati rendelete a fák és fás szárú növények védelméről szóló 
rendelet volt irányadó. A kivágandó fák darabszámát az érintett terület nagyságával területarányosan 
a korábban leírtak szerint meghatározott fasűrűség alkalmazásával határoztuk meg, azaz 6,0 db / 100 
m² fával számoltunk. Az így kapott fák számát megszoroztuk az becsült átlagos törzsátmérővel, ami 
29,0 cm volt. A rendelet kimondja, hogy „a fapótlás mértéke, ha a kivágásra építmény elhelyezése 
miatt kerül sor, a kivágott össz-törzsátmérő 150%-a” 

A fák pótlását 18/20 cm-es fákkal számoltuk, melyek törzsátmérője 6 cm. A fapótlás számítása ezért az 
alábbiak szerint alakult: 

kivágandó fás terület mérete m²-ben  ×  6 db fa  /  100 m²  ×  átlag törzsátmérő cm-ben  ×  pótlás 
mértéke, azaz 1,5  /  tervezett fák törzsátmérője cm-ben 

Például egy 2.000 m²-es, fával borított terület fapótlásának számítása az alábbi: 

 

𝑓𝑎𝑝ó𝑡𝑙á𝑠 = 2.000 m2 × 
6 𝑑𝑏 𝑓𝑎

100 𝑚2
 ×  29,0 𝑐𝑚 ×  1,5 / 6,0 𝑐𝑚 =  870 𝑑𝑏 18/20 𝑚é𝑟𝑒𝑡ű 𝑓𝑎 

A Fásított köztér övezet területén található erdő sűrűségű, de az előzőeknél ritkásabb állomány 
esetében 5,0 db/ 100 m² fával számoltunk az ismertetett képlet szerint. 
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- Határ út menti fák / fasorok számítása 

A Határ út É-i oldalán lévő fás terület a Kiserdővel azonos méretű és sűrűségű állományt alkot, ezért a 
kivágása esetén annak pótlását a 2. pontban leírtak alapján számoltuk. Az út mentén a tejes állomány 
területe 12.200 m² volt, ami 730 db fát jelent. 

A Határ út D-i oldalán a fák darabszámát (130 db) és átlagos törzsátmérőjüket (23,0 cm) helyszíni 
bejárás alapján határoztuk meg. A kivágott fák össz-törzsátmérőjét ezen értékek segítségével 
becsültük meg. A pótlandó fák darabszámát itt is 18/20 cm-es, azaz 6,0 cm törzsátmérőjű fákkal 
kalkulálva határoztuk meg. 

2. GEOTECHNIKA 

Talajfeltárás, laborvizsgálatok: 

A Tanulmányterv elkészítéséhez felhasznált feltárások helyét, mélységét és típusát az alábbi 
táblázat tartalmazza:  

Feltárás jele Feltárás típusa 
Terepszint 

(mBf) 
Feltárás EOV koordinátája 

(Y;X) 

Feltárás 
mélysége 

(m) 

1. – 4. változat feltárásai 

1a/615 nagyátmérőjű f. 113,85 654 568 234 680 5,0 

48/31318 nagyátmérőjű f. 115,49 654 883 234760 15,0 

2/31436 kisátmérőjű f. 112,99 655 097 234 703 7,0 

41/20121 kisátmérőjű f. 114,84 655 240 234 801 4,0 

1/31436 kisátmérőjű f. 114,24 655 263 234 883 7,5 

2/31357 nagyátmérőjű f. 114,75 655 261 235 054 15,0 

40/20121 kisátmérőjű f. 115,62 655 420 234 978 3,0 

39/20121 kisátmérőjű f. 115,89 655 592 235 147 4,0 

38/20121 kisátmérőjű f. 115,82 655 781 235 322 4,0 

3/EGA_81.1832 kisátmérőjű f. 115,44 655 802 235 475 5,0 

37/20121 kisátmérőjű f. 116,41 655 983 235 512 3,8 

678/20126 nagyátmérőjű f. 116,22 655 941 235 751 17,0 

711/20126 nagyátmérőjű f. 116,64 655 866 235 770 9,0 

5. – 6. változat feltárásai 

IX./5 nagyátmérőjű f. 109,47 653 143 234 732 10,0 

2/31152 nagyátmérőjű f. 110,67 653 418 234 436 10,0 

5/3728 nagyátmérőjű f. 111,61 653 520 234 443 7,5 

18+50 nagyátmérőjű f. 114,0 653 731 234 721 6,0 

106/MÁVTI kisátmérőjű f. terep ~653 669 ~234 890 3,5 
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Feltárás jele Feltárás típusa 
Terepszint 

(mBf) 
Feltárás EOV koordinátája 

(Y;X) 

Feltárás 
mélysége 

(m) 

1013/10B_1F nagyátmérőjű f. ~114,5 ~653 964 ~234 566 18,4 

3/MAV/31580/20 kisátmérőjű f. 114,3 ~653 774 ~235 138 4,7 

IX./4 nagyátmérőjű f. 114,78 654 059 235 485 8,6 

P.XIII./A nagyátmérőjű f. 116,16 654 609 236 347 10,0 

A feltárások helyét a T_05_DT_0531_V01 és T_05_DT_0532_V01 jelű helyszínrajzokon 
ábrázoltuk. A feltárások helyszínrajzokon feltüntetett magassága a Balti alapszintre (EOMA) 
vonatkozik. 

Megjegyzés: a további tervfázisokban a kiválasztott változathoz részletes talajfeltárások, 
vizsgálatok szükségesek. 

A meglévő fúrások esetében a talajazonosításhoz és talajvizsgálatokhoz a következő 
szabványokat (vagy azok elődjeit) vették figyelembe: 

- MSZ 14043-2:1979 Talajmechanikai vizsgálatok. Talajok megnevezése talajmechanikai 
szempontból, 

- MSZ 14043-3:1979 Talajmechanikai vizsgálatok. Szemeloszlás meghatározása, 
- MSZ 14043-4:1980 Talajmechanikai vizsgálatok. Konzisztenciahatárok, 
- MSZ 14043-5:1980 Talajmechanikai vizsgálatok. A talaj anyagsűrűsége, 
- MSZ 14043-6:1980 Talajmechanikai vizsgálatok. A talajt alkotó fázisok térfogat és 

tömegarányai, 
- MSZ 14043-8:1981 Talajmechanikai vizsgálatok. A talajok alakváltozásnak vizsgálata 

ödométerrel, 
- MSZ 14043-9:1982 Talajmechanikai vizsgálatok. Szervesanyag tartalom 

meghatározása, 
- MSZ 14043-10:1982 Talajmechanikai vizsgálatok. A talaj szulfátiontartalmának és pH-

értékének mérése. 
 

A meglévő fúrások esetében az MSZ 14043-2:1979 szabvány szerint történt a talajok 
megnevezése, mivel a feltárások és laboratóriumi vizsgálatok elkészítésekor még az volt 
érvényben. A rétegeket a jelenleg érvényben lévő szabvány szerint – laborvizsgálati adatok 
hiányában – nem tudtuk átnevezni. A homokliszt, mint talajmegnevezés ezért szerepelhet a 
talajleírásban. A jelenlegi előírások szerint a homoklisztet a szemeloszlási görbe alapján durva 
iszapnak, vagy finom homoknak nevezhetjük. 

Geológia és földtani adottságok: 

A vizsgált változatok nyomvonalán az alapkőzet jellemzően felső pannon kőzetlisztes agyag- 
és agyagmárga. A pesti oldalon az alapkőzetet ÉNy-DK irányú törésvonalak, vetők szelik át. A 
Csepel-szigetet ÉK felől határoló Soroksári Dunaág vonalában, és a Soroksári út – Gubacsi út 
közötti területrészen is húzódik egy-egy vető, melyek mentén a Csepel-szigeti felső oligocén 
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alapkőzetösszlet mellé felső miocén, szarmata oolitos mészkő-, mészmárga-, bentonitosodott 
riolittufa-, homokos kavics-, konglomerátum- és homokkő, középső miocén, bádeni mészkő- 
és mészmárga-, és felső pannon kőzetlisztes agyag- és agyagmárgarétegek sorakoznak É-ról D, 
illetve Ny-ról K felé haladva.  

Az alapkőzet felszínét itt is erodálta a Duna, majd előbb durva, később egyre finomabb szemű 
üledékeket rakott rá. A legfelső réteg mesterséges feltöltés. 

 

Fedett földtani térkép a vizsgált változatok (1.-4. kék, 5.-6. narancssárga) környezetében 

 

Jelmagyarázat:  

Felső pannóniai: 

 

Felső miocén (Szarmata): 

 

Felső oligocén: 
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Szeizmicitás: 

Az Európai Unióban jelenleg hatályos és Magyarországon is érvénybe helyezett szabványok: 

• MSZ EN-1998-1:2008: „Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre 1. rész: 
Általános szabályok, szeizmikus hatások és az épületekre vonatkozó szabályok” és 
kapcsolódó „Nemzeti Melléklet” 

• MSZ EN 1998-5:2009: „Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése 
5. rész: Alapozások, megtámasztó szerkezetek és geotechnikai szempontok”. 

Magyarország területén a szeizmicitás (földrengés aktivitás) mérsékelt, ennek ellenére 
erősebb földrengések (5-6 magnitúdó, az epicentrum környékén komoly épület-károk) kis 
számban, de előfordulnak. A szeizmikus aktivitás területi eloszlása nem homogén, vannak az 
átlagnál egyértelműen aktívabbnak nevezhető területek. 

A XIX. század közepétől napjainkig terjedő időszak rengéseinek gyakorisága alapján az ország 
területén gyakorlatilag évente négy-öt 2,5-3,0 magnitúdójú, az epicentrum környékén már jól 
érezhető, de károkat még nem okozó földrengésre kell számítani. Jelentősebb károkat okozó 
rengésre 15-20 évenként, míg erős, nagyobb károkat okozó 5,5-6,0 magnitúdójú földrengésre 
40-50 éves intervallumban lehet számítani. 

Földrengésveszélyességi zóna: 

Az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint a vonalas létesítmény környezetének területe a 
szeizmikus zónatérkép alapján a 4. zónába tartozik. Ennek megfelelően az 50 év alatt 10% 
meghaladási valószínűséggel (475 évente egyszer) az alapkőzeten földrengésből származó 
horizontális gyorsulás agR = 0,14g. 
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Talajkategória: 

Az Eurocode 8 szabvány (MSZ EN 1998-2005) a felszíni rétegek módosító hatásának 
figyelembevételére – a felső 30 m-es rétegösszlet tulajdonságait alapul véve – az alábbi 
táblázatban leírt talajkategóriákat vezette be. A kategóriák elkülönítésére 
legmegbízhatóbbnak a Vs,30, vagyis a felső 30 m-es összlet nyíróhullám átlagsebessége 
tekinthető, de a besorolás megtehető a rétegleírás, az SPT szondázás ütésszámai illetve a 
drénezetlen nyírószilárdság értéke alapján is. 

A Budapesti talajok besorolása a szeizmikus hatás figyelembevételéhez c. térkép, valamint a 
nyomvonal mentén történt feltárások alapján a vizsgált terület felső néhány tíz méteres 
talajrétege a szeizmikus hatás lokális módosulásának figyelembevételéhez a C 
talajkategóriába sorolható.  

 
A nyomvonal mentén történt feltárások alapján a vizsgált terület felső néhány tíz méteres 
talajrétege a szeizmikus hatás lokális módosulásának figyelembe vételéhez az alábbi 
szakaszokon a következő Altalaj osztályokba (Talajkategóriákba) sorolható: 

Altalaj osztály Leírás 
Paraméterek 

Vs,30 (m/s) NSPT (ütés/30 cm) Cu (kPa) 

A 
Szilárd kőzet vagy kőzetszerűen viselkedő 
geológiai képződmény, amely felett 
legfeljebb 5 m gyengébb fedőréteg van 

>800 - - 

B 

Nagyon tömör homok-, kavics- vagy 
kemény agyagrétegek, legalább több tíz m 
vastagságban, a mechanikai jellemzők a 
mélységgel fokozatosan növekednek 

300-800 > 50 >250 

C 
Tömör vagy közepesen tömör homok-, 
kavics- vagy merev agyagrétegek, több tíz 
vagy akár száz m vastagságban 

180-360 15-50 70-250 

D 

Laza vagy közepesen tömör kohézió nélküli 
talaj (némi puha kötött réteggel vagy 
anélkül), vagy túlnyomóan puha-gyúrható 
kötött talaj 

< 180 < 15 < 70 

E 

Felszíni üledékréteg, amely a Vs érték 
szerint C vagy D osztályú, 5 és 20 m közötti 
vastagságú, alatta 800 m/s-nál nagyobb 
nyíróhullám-sebességű, merevebb anyag 

   

S1 

Nagy plaszticitású Ip > 40) és nagy 
víztartalmú, puha agyagból/iszapból álló 
vagy legalább 10 m vastag ilyen 
agyagot/iszapot tartalmazó réteg 

< 100 (az 
érték 

figyelmez-
tető 

- 10-20 

S2 

Folyósodásra hajlamos talajok, érzékeny 
agyagok vagy más olyan talajrétegek, 
amelyek nem sorolhatók az A-E vagy S1 
osztályba 
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Az A-E kategóriák esetén a szeizmikus hatás szabvány rugalmas válaszspektrumok segítségével 
adható meg, melyeknek TB, TC,TD periódus értékei a vizsgált helyen. Adott típusú talajra 
meghatározott referencia csúcsgyorsulás (agR), az építmény fontossági kategóriája (yl), a 

talajosztály (S), a viszkózus csillapítás() és a duktilitási tényező (q) ismeretében határozhatók 
meg. 

Talajrétegződés, talajállapot: 

Az 1.-4. változatok nyomvonalán a felszínt változó vastagságú (0,6 – 2,8 m) heterogén feltöltés 

borítja, melynek anyaga: homokos törmelékes köves kavics, kavicsszórványos iszapos homok, 

helyenként törmelékes és humuszos homok. A fedő-rétegek alatt a Dunától távolodva 

átmeneti és lefelé egyre durvább szemcséjű, változó rétegvastagságú talajok (homokos iszap, 

iszapos homokliszt (mai megnevezése finom homokos durva iszap), iszapos homok, homok, 

kavicsos homok és homokos kavics) a jellemzők. A szürke, változatos kifejlődésű alapkőzet 

(mésziszap, homokos iszap, homokkő, cementált homok, iszapos homok, ill. változatos 

plaszticitású agyag, mely helyenként meszes, homokréteges) erodált felszínét 5,1-10,2 m 

mélyen érték el a fúrások. 

Az 5.-6. változatok nyomvonalán a felszínt általában változó vastagságú heterogén feltöltés 

borítja, melynek anyaga: épülettörmelékes kavicsos homok, törmelékes homok, salakos 

homok, stb. A fedő-rétegek alatt a Dunától távolodva átmeneti és lefelé egyre durvább 

szemcséjű rétegek (homokos iszap, iszapos homok, homok, kavicsos homok és homokos 

kavics) a jellemzők. A szürke, változatos plaszticitású agyag alapkőzet (mely helyenként 

meszes, homokréteges) erodált felszínét jellemzően 7,1-16,4 m mélyen érték el a mélyebb 

fúrások, ill. a IX./5 jelű fúrásban már 4,4 m-től szürke agyagot azonosítottak. 

Az 5.-6. változatok mélyvezetésű vonalszakasz közelében lemélyített mélyebb fúrásokban az 

alábbi rétegződést tártuk fel:  

A IX./5 jelű talajvízszint észlelőkút fúrásában a fedőréteg 1,4 m-ig kavicsos homok. Alatta 3,8 

m mélységig homokos kavics, majd 4,4 m-ig iszapos homokliszt jelentkezett. Alatta a fúrás 

10,0 m-es talpáig változó plaszticitású szürke agyag rétegeket tártak fel. 

A nyomvonaltól kissé távolabb készült 1013/10B_1F jelű fúrásban a felszín alatt (~114,5 mBf) 

legfeljebb 2,0 m mélységig feltöltés található, mely alatt homok, ill. homokos kavics rétegek 

települtek 9,8 m mélységig. Alatta 16,4 m mélységig kavicsos iszapos homok réteg 

jelentkezett, majd a fúrásban 16,4 m mélységtől elérték a szürke agyag alapréteget.  

A IX./4 jelű talajvízszint észlelőkút fúrásában a fedőréteg 1,5 m-ig barna homok. Alatta 2,0 m 

mélységig iszapos homokliszt jelentkezett, majd 5,7 m mélységig rosszul graduált homok 

réteget tártak fel. Alatta a fúrás 8,6 m-es talpáig homokos kavicsot azonosítottak. 

A vegyes összetételű feltöltés fejtési osztálya F-II. – F-IV, jól, közepesen, nehezen tömöríthető 

rétegekből áll. Az átmeneti homokos iszap (iszapos homokliszt) nehezen tömöríthető réteg.  

A termett homok talajok (finom homok, iszapos homok, homok, kavicsos homok) vegyes 
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szemeloszlásúak, változatosan osztályozottak; a néhol folyósodásra hajlamos homokrétegek 

nehezen, egyéb esetben jól tömöríthetők. Az (iszapos) homokos kavics talajok jól graduált, jól 

tömöríthető rétegek. A feltárt agyag alapréteg igen kemény, nehezen tömöríthető, 

alakváltozásra kevésbé érzékeny, jó teherbírású réteg. 

A geotechnikai munkarész elkészítéséhez korábban készült feltárások adatait is felhasználtuk. 
A meglévő fúrások jelentős része 2008. előtt készült, a talajazonosítási előírások a korábbi 
időszakhoz képest megváltoztak. A szabványból törölték a „homokliszt” kategóriát, és a 
homokliszt talajfajta megjelölését kettéválasztották homokra és durva iszapra. Azaz a 
homoklisztből a 0,063 - 0,1 mm frakciót finom homokként sorolták be, a 0,02 - 0,063 mm 
frakciót durva iszapként jelölték meg. Ily módon a jelenleg érvényes előírások szerint a homok 
frakció 0,063 - 2,0 mm szemcseátmérővel, az iszap 0,002-0,063 mm szemcseméret közével 
jellemezhető. 

A feltárások helyét a T_05_DT_0531_V01 és T_05_DT_0532_V01 jelű helyszínrajzokon 
tüntettük fel. A fúrásszelvényeket a T_05_DT_0533_V01 jelű dokumentáció tartalmazza. 

A feltárt talajok minősítése az e-UT 06.02.11 szerint: 

 

Talaj típusa 
Fejthető
ség 

Tömörít-
hetőség 

Fagy-
veszélyesség 

Erózió- 

érzékeny
ség 

Vízvez
ető 
képess
ég 

törmelékes, homokos, salakos 
FELTÖLTÉS 

F-II / F-
IV 

T-1 – T-3 
fagyálló/ 

fagyérzékeny 
E-2 

V-1 / 
V-2 

(iszapos) homokos KAVICS F-II / F-III T-1 
fagyálló/ 

fagyérzékeny 
E-1 / E-2 

V-2 / 
V-3 

(iszapos) kavicsos HOMOK F-II / F-III T-1 – T-3 
fagyálló/ 

fagyérzékeny 
E-1 / E-2 

V-2 / 
V-3 

HOMOK F-II T-3 – T-4 fagyálló E-1 V-2 

iszapos (kavicsos) HOMOK F-II T-1 / T-2 

fagyérzékeny
/ 

fagyveszélyes 

E-1 V-3 

(homokos) ISZAP F-III T-2 / T-3 fagyveszélyes E-1 V-3 

sovány AGYAG 
F-III / F-

IV 
T-3 fagyérzékeny E-2 V-4 

közepes AGYAG 
F-III / F-

IV 
T-3 fagyérzékeny E-2 V-4 

kövér AGYAG 
F-III / F-

IV 
T-3 / T-4 fagyérzékeny E-2 V-5 
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A talaj- és talajvízadottságok alapján a feltalajt a munkagépekkel való járhatóság és a 
töltésépítés megkezdésének lehetősége szempontjából kedvező időjárási körülménynél 
bizonytalan (A-2), átlagos időjárási körülményeknél kedvezőtlen (A-3) és tartósabb esőzések 
után gyenge (A-4) minősítés adható. 

Talajvízviszonyok: 

Talajvíz adatok: 

Az elkészült fúrásokban észlelt vízszinteket és a talajvíz vegyvizsgálati eredményeit az alábbi 
táblázatban összefoglalóan közöljük. 

Fúrás jele Terepszint Talajvízszint SO4 Cl pH Dátum 

 mBf -m mBf mg/l mg/l   

1. – 4. változat  

1a/615 113,85 4,20 109,65 622 - 7,5 1957.06.20. 

48/31318 115,49 5,10 110,49 980 82 7,4 1984.11.22. 

2/31436 112,99 2,20 110,79 230 - 7,2 1978.01.05. 

41/20121 114,84 3,26 111,58 100 - 7,0 1968.06.08. 

1/31436 114,24 4,19 110,05 380 - 7,4 1979.02.08. 

2/31357 114,75 4,12 110,63 790 - 7,9 1975.12.18-22. 

40/20121 115,62 Talajvíz nem jelentkezett 3,0 m-ig. 1968.06.08. 

39/20121 115,89 Talajvíz nem jelentkezett 4,0 m-ig. 1968.06.10. 

38/20121 115,82 3,14 112,68 710 - 7,0 1968.05.17. 

3/EGA_81.1832 115,44 Talajvíz nem jelentkezett 5,0 m-ig. n.a. 

37/20121 116,41 3,03 113,38 400 - 7,1 1968.05.16. 

678/20126 116,22 3,00 113,22 210 - 8,0 1974.10.9-10. 

711/20126 116,64 2,70 113,94 730 - 8,4 1975.05.13.-14. 

5. – 6. változat  

IX./5 109,47 2,84 106,63 1670 - 7,3 1974.09.17. 

2/31152 110,67 3,58 107,09 3130 - 7,2 1973.09.21. 

5/3728 111,61 5,10 106,51 1752 - 7,0 1964.10.01. 

18+50 114,0 3,6 110,4 5 3 8,8 2018.10.09. 

106/MÁVTI terep Talajvíz nem jelentkezett 3,5 m-ig. 1991.09. 
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Fúrás jele Terepszint Talajvízszint SO4 Cl pH Dátum 

 mBf -m mBf mg/l mg/l   

1013/10B_1F ~114,5 6,9 107,6 Vízminta nem érkezett! 1950.11. 

3/MAV/31580/20 114,3 2,7 111,6 830 - 7,8 1987.01.20. 

IX./4 114,78 2,05 112,73 480 - 7,6 1969.12.17. 

P.XIII./A 116,16 6,30 109,86 480 - 7,0 1968.07.28. 

A szulfát-tartalom alapján a talajvíz az alábbi minősítésű lehet: 

- nem agresszív: SO4
- <200 mg/l 

- enyhén agresszív, XA1 kitéti osztály: SO4
- 200 és <600 mg/l között 

- mérsékelten agresszív, XA2 kitéti osztály: SO4
->600 és <3000 mg/l között 

- nagy mértékben agresszív, XA3 kitéti osztály: SO4
->3000 és <6000 mg/l között 

 

A jelenleg hatályos MSZ 4798:2016 szabvány 1. táblázata (3. pont: A nem a tengervízből 
származó kloridok által okozott korrózió) nem ír elő határértékeket a vasbetonnal érintkező 
vizek kloridion tartalmára, hanem kloridion jelenlétében egyéb környezeti hatásokat vesz 
figyelembe, s ettől függ a besorolás és az elkészítendő beton minősége. 

A rendelkezésünkre álló fúrások talajvíz vegyvizsgálati eredményei, ill. az MSZ 4798:2016 
szabvány 2. táblázata alapján a vizsgált 1.-6. változatoknál a talajvíz a szulfát-tartalom 
alapján XA2 környezeti kitéti osztályba sorolható, kivéve az 5.-6. változatok Soroksári út – 
Külső Mester utca közötti szakaszát, ahol XA3 kitéti osztályba sorolható. 

A későbbi feltárások a talajvíz kitéti osztályát módosíthatják. 

Talajvízszint-észlelő kutak adatai: 

 

A tervezett változatok környezetében a IX./5, IX./4. és P.XIII./A törzsszámú felszín közeli 
talajvízszint-észlelő kutak helyezkednek el, melyek korábban a Főmterv üzemeltetésében 
voltak. A kutak jellemző adatait az alábbiakban közöljük: 

Kút jele 
Terepszint 

(mBf) 

Észlelés  
kezdete - vége 

maximális vízszint minimális vízszint  

(mBf) dátum (mBf) dátum 

IX./5 109,47 1969-2007 107,85 1987.04.22. 105,84 1970.09.07. 

IX./4 114,78 1970-1992 113,23 1992.01.15. 111,12 1970.09.07. 

P.XIII./A 116,16 1968-2007 112,47 1987.06.05. 110,49 1968.08.23. 
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Becsült maximális talajvízszint: 

A fenti adatok mellett a becsült maximális talajvízszint meghatározásához felhasználtuk az FTV 
„Budapest Építéshidrológiai Atlasz” c. kiadványt (1988) is, mely a vizsgált nyomvonal mentén 
az alábbi becsült maximális talajvízszinteket (mBf) határozza meg: 

 

A rendelkezésünkre álló összes adat figyelembevételével a vizsgált nyomvonalon a becsült 
maximális talajvízszint a következő szinteken vehető figyelembe: 

hely becsült maximális talajvízszint 
(mBf) 

1. – 4. változat 

Illatos út, 1a/615 jelű fúrásnál 113,0 

Illatos út - Gyáli út kereszteződés 113,0 

Gyáli út – Határ út kereszteződés 112,8 

Határ utca - Zalaegerszeg utca kereszteződés 113,0 

Üllői út - Mátyás király utca kereszteződés 114,7 
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hely becsült maximális talajvízszint 
(mBf) 

Üllői út - Száva utca kereszteződés 115,2 

5. – 6. változat 

tervezett nyomvonal - Gubacsi út kereszteződés 108,0 

Illatos út 11/A. (5/3728 fúrásnál) 110,5 

tervezett nyomvonal - Külső Mester utca kereszteződés 112,2 

tervezett nyomvonal - Táblás utca kereszteződés 112,9 

tervezett nyomvonal - Aszódi utca kereszteződés 113,2 

tervezett nyomvonal - Üllői út kereszteződés 113,9 

A fentiekben meghatározott helyszínek közötti szakaszokon lineáris interpolációt lehet 
alkalmazni. 

A becsült maximális talajvízszinteket a jelenlegi adatokból határoztuk meg. A későbbi 
tervfázisoknál a sűrűbb fúrások alapján a fenti értékek módosulhatnak. 

2.1. Határ út melletti változatok 

A Határ út melletti változatoknál geotechnikai szempontból az alábbi három fő variánst 

különböztethetjük meg: 

• félkéregben (zárt keret) vezetett útpálya (1. változat) 

• kéregalagútban (résfalakkal kialakított zárt műtárgy) vezetett útpálya (2. és 3. változat) 

• felszínen vezetett út- és villamospálya (4. változat) 

A vizsgált területen a változó vastagságú feltöltés és rendezett terepszint alatt (humuszos) 
átmeneti és szemcsés talajok, alatta Duna üledék-eredetű, jó teherbírású homok-kavics 
összlet, végül 7-10 m mélységben merev-kemény állapotú alapkőzet található, jelentős 
vastagságú finom homok, ill. durva iszap réteg közbetelepülésével. Mind a homok-kavics 
összlet, mind az alapréteg jó teherbírású. Teherbírási szempontból az 1. változat zárt 
keretének alaplemezét a homok-kavics összletben, ill. a 2.-3. változat esetén a tervezett 
résfalak alapozási síkját az alaprétegben lehet kialakítani. Közel vízzáró munkaterület igénye 
esetén az alapkőzetbe kell ~4-5 m mélyen befogni a résfalakat. A 3. változatnál a résfalak 
hosszát a műtárgyra helyezett villamos, ill. útpálya terhelése kissé növelheti. 
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A tervezett műtárgyak szerkezeti kialakításának alapelgondolása (zárt keret és résfalakkal 
határolt zárt keret) geotechnikai szempontból műszakilag megfelelő a rendelkezésre álló 
adatok alapján.  

A tervezett résfalak, ill. zárt keret teherbírás- és süllyedésszámításait a későbbi tervfázisokban 
el kell végezni. A műtárgyakat víznyomásra és felúszásra is méretezni kell. 

Megjegyezzük, hogy a kiegészítő feltárások a tervezett alapozási síkokat befolyásolhatják! 

A zárt keret munkagödrét előrevert, zártsorú, méretezett dúcolat védelmében lehet kiemelni. 
A munkagödrökben megjelenő talajvíz 0,5 m vízoszlop magasságig nyíltvíztartással 
eltávolítható. E fölötti vízállás esetén vákuumkutas talajvízszint-süllyesztést kell előirányozni. 
Ahol a zárt keret alaplemeze a rosszul graduált, folyósodásra hajlamos, ill. nehezen vagy nem 
tömöríthető egyszemcsés homok talajok zónájában helyezkedik el, ott az alaplemezek alá 
megfelelően tömörített homokos kavics ágyazatot kell beépíteni.  

A zárt keret felmenő fala mögötti háttöltés jól tömöríthető szemcsés talajból, azaz az e-UT 
06.02.11 számú előírás (régi szám: ÚT 2-1.222:2007) szerint M-2 földműanyagból, rétegesen 
tömörítve készüljön. 

A 4. változat esetén, a meglévő Határ út keresztmetszetének újrafelosztása során a tervezett 
új út- és villamospálya kialakításának geotechnikai akadálya nincs. 

A tervezett nyomvonal sík terepen, részben jelenleg is útként üzemelő burkolt utak 
nyomvonalán halad. Az elbontandó pályaszerkezetek alatti durva szemcsés védőrétegek 
anyaga esetlegesen az új utak építéséhez is felhasználható, amennyiben a jelenlegi 
előírásoknak megfelelő geotechnikai jellemzőkkel bír (min. M-2 minősítésű földműanyag).  

Az érintett zöldterületek nyomvonalán a humuszos fedőréteg vastagságának 
meghatározására humuszgazdálkodási tervet kell készíteni.  

2.2. MÁV terület – Ecseri út útvonalon vezetett változatok 

Az alábbi két fő változatot különböztetjük meg: 

• a rendezőpályaudvart hídon keresztezve (5. változat) 

• a rendezőpályaudvart föld alatti zárt műtárgyban (résfalakkal kialakított zárt 

műtárgyban, ill. a rámpáknál felülről nyitott műtárgyban) keresztezve (6. változat) 

Mindkét változathoz felszínen vezetett út- és villamospálya csatlakozik. 

A tervezett műtárgyak (híd, zárt és felülről nyitott keret), valamint a terepszinten vezetett új 
út- és villamospálya kialakításának geotechnikai akadálya nincs.  

A talaj- és talajvízadottságokat, ill. a tervezett műtárgyak általános kialakításait figyelembe 
véve a várható támaszokra jutó terhelések alapján a síkalapozást nem tartjuk 
kivitelezhetőnek; mindkét műtárgy változatnál mélyalapozás (hídnál cölöpalapozás, zárt 
keretnél résfalak védelmében történő kialakítás) alkalmazása indokolt. 
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Teherbírási szempontból a tervezett résfalak alapozási síkját az alaprétegben lehet kialakítani. 
Közel vízzáró munkaterület igénye esetén az alapkőzetbe kell ~4-5 m mélyen befogni a 
résfalakat. 

A tervezett résfalak, ill. zárt és nyitott keret teherbírás- és süllyedésszámításait a későbbi 
tervfázisokban el kell végezni. A műtárgyakat víznyomásra és felúszásra is méretezni kell. 

Amennyiben a zárt és nyitott keretekné a résfalak építését nem a becsült maximális 
talajvízszint feletti szintről tervezik megvalósítani, akkor a munkagödör dúcolását és 
víztelenítését a tervezett résfalak külső síkja mentén elhelyezett, egymásba metsző, 
idomacéllal merevített jet-oszlopokokkal lehet hatékonyan megoldani.  

A Soroksári út – Külső Mester utca közötti szakaszon a talajjal, ill. talajvízzel érintkező 
betonszerkezeteket XA3 környezeti kitéti osztály figyelembevételével kell megtervezni, 
továbbá a betervezésre kerülő geoműanyagok (geotextília, georács) esetében, a 
geoműanyagokat roncsoló, öregítő vegyianyagok jelenlétét, hatását is vizsgálni kell, valamint 
a geoműanyagok kiválasztásánál erre különös figyelmet kell fordítani. Az Engedélyezési 
tervben a Környezetvédelmi vizsgálatok és a talajvíz vegyvizsgálatok eredményeinek 
függvényében erre részletesen ki kell térni. 

Hasonló módon a fenti vizsgálati adatok függvényében az előforduló vegyi anyagok 
talajkezelésekre (pl. meszes-cementes stabilizációra) gyakorolt, pl. tartósságot befolyásoló 
hatását is vizsgálni kell. Szükség esetén magasabb mész/cement adagolást kell előírni.  
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3. FORGALMI VIZSGÁLAT ÉS TERVEZÉS 

A változatok forgalmi hatásainak vizsgálata az Egységes Budapesti Forgalmi Modellel (EFM) 
történt, annak aktualizálásával és a projekt sajátosságainak figyelembevételével. A forgalmi 
modellben figyelembe vett kapcsolódó fejlesztések:  

• Forgalmi fejlődést az EFM a mobilitási igények fejlődésével veszi figyelembe a vizsgált 
távlati évekre nézve (forgalmi fejlődés alap esete) 

• Nagy mértékű közúthálózati fejlesztés esetén mindenképpen indokolt a mobilitási 
igények változásán kívül egyéb jelentős hatással bíró fejlesztéseket is vizsgálni. Ennek 
megfelelően készült a vizsgálat, hogy az Új Duna-híd forgalma hogyan alakul Budapest 
teljes közúti rendszerét érintő beavatkozások hatására. (Belváros forgalomcsillapítása, 
Közösségi közlekedés prioritásának növelése a belvárosban, Déli városfejlesztések) – 
előzetes szcenárió vizsgálat 

A forgalmi modellezés során napi forgalmi lefolyás, illetve csúcsórai forgalmi lefolyás került 
meghatározásra. A távlati évben a projekt nélküli és a projektes eset került megvizsgálásra és 
összehasonlításra. A projekt nélküli esetben nem épül meg az Új Duna-híd és a csatlakozó 
úthálózat, míg a vele esetben megépültnek tekinthetők. A jelenlegi és távlati forgalmi igények 
vizsgálata mellett megvizsgálásra került a projekt hatására megváltozó forgalmi terhelés is. A 
forgalmi változást mutató ábrákon a piros szín és pozitív számok mutatják a forgalom 
növekedését, zöld szín és negatív számok mutatják a forgalom csökkenését. 

A változatok között forgalmi vizsgálat szempontjából az 1. és a 2. illetve az 5. és a 6. változatok 
összevonásra kerültek, mert a forgalmi terhelésre nincs hatása, hogy műszakilag hol 
helyezkedik el az alul- illetve felüljáró.  

Az érintett lakóövezet lakosságából és a közúti teljesítményből képzett mutatószám alapján 
összehasonlításra került, hogy a teljes lakóövezet forgalmi teljesítménye mekkora mértékben 
változott, a mutatókat az alábbi ábrák szemléltetik.  
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Az új Duna-hidat használók útvonala: 

 

Megvizsgáltuk az új Duna-hidat használók forgalmi áramok területi eloszlását. Megállapítható, 
hogy nagyon sok irányból érkeznek és sok irányba tartanak. A legnagyobb réteg az Egér úton 
keresztül éri el a hidat, ennek a forgalomnak egy része a városhatáron kívülről érkezik, de 
közös jellemzőjük, hogy városhatáron belüli célpontot keresnek. Jól látszik az ábrán, hogy 
Csepelt és a IX., X. és XIX kerületet keresik, Pesten nem érik el a városhatárt. A XVIII. kerületet 
a nyugatról érkezőknek már csak minimális része éri el. A Ferihegyi Reptérre vezető út mellett 
fekvő Erzsébettelep és Bélatelep azok a városrészek, amit még nyugatról az új Duna-hídon 
keresztül érdemes megközelíteni. Az új Duna-híd Budapest határán kívülről jövő és oda is 
tartó, regionális vagy nagytérségi tranzitforgalmat nem visz. Sőt azzal, hogy a ma kényszerűen 
M0 déli szektort használó kerületközi forgalmak városon belüli kapcsolatot kapnak, az M0 
autóúton így felszabaduló kapacitás az ott haladó tranzitforgalom feltételeit javítja.  
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3.1. 1. és 2. változat, valamint az Illatos-árok mellett vezetett nyomvonal 

• 2×2 sávos Galvani körút kialakítás az Illatos út – Határ út tengelyben. 

• Új Határ út a Kőér utca vonalában érkezik meg az Üllői úti csomópontba 

• Régi Határ út külső belterületi gyűjtő út, 50 km/h-s sebességkorlátozással 

 

3. ábra Hétköznapi átlagos közúti forgalom az 1. és 2. változat– távlati év 

 

4. ábra 1. és 2. változat forgalmi hatásai a környező lakótelepekre 
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3.2. 3. változat 

• 2×2 sávos Galvani körút kialakítás az Illatos út – Határ út tengelyében 

• Új Határ út a Mátyás király utca vonalában érkezik meg az Üllői úti csomópontba 

• Régi Határ út külső belterületi gyűjtő út, 50 km/h-s sebességkorlátozással 

 

5. ábra Hétköznapi átlagos közúti forgalom 3. változat – távlati év 

 

6. ábra 3. változat forgalmi hatásai a környező lakótelepekre  
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3.3. 4. változat 

• 2×2 sávos Galvani körút kialakítás az Illatos út – Határ út tengelyben, 

• Új Határ út a meglévő Határ út vonalában érkezik meg az Üllői úti csomópontba, 

• Régi Határ út egy sávos csökkentett sebességű (30-as övezet) lakóutca – kizárólag 
az első házsor megközelítését szolgálja ki. 

 

7. ábra Hétköznapi átlagos közúti forgalom az 4. változat  – távlati év 

 

8. ábra 4. változat forgalmi hatásai a környező lakótelepekre  



  

  

  134/33 

3.4. 5. és 6. változat 

• 2×2 sávos Galvani körút kialakítás a Ferencvárosi rendezőpályaudvaron keresztül 
az Ecseri út tengelyében, 

• Különszintű csomópont: Gyáli út (felüljárós átvezetés). 

 

9. ábra Hétköznapi átlagos napi közúti forgalom az 5. és 6. változat – távlati év 

 

10. ábra 5. és 6. változat forgalmi hatásai a környező lakótelepekre  
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3.5. Üllői úti végcsomópont kapacitásvizsgálata 

Az új körút áteresztőképességét megvizsgáltuk és a forgalmi és kapacitás adatokat a következő 
táblázatban foglaltuk össze:  

 

A vizsgálat során meghatároztuk az új körút mindkét irányú kapacitás-kihasználtságát (a Határ úti 
változatok esetében minden érintett csomópontban), amely megmutatja, hogy a csomóponti rendszer 
mennyire működőképes. Ezzel párhuzamosan az Üllői úti mértékadó irány kapacitás-kihasználtsága is 
meghatározásra került, hogy bemutatható legyen, hogy van-e lehetőség zöld idő „átcsoportosításra”.  

Az új körút harántirányú forgalmat bonyolít le, ami azt jelenti, hogy csúcsidőszakban a két iránynak 
közel egyenlő nagyságú a forgalma. Az Üllői út azonban sugárirányú forgalmat bonyolít le, ami azt 
jelenti, hogy a délelőtti csúcsidőszakban a belváros felé, míg délutáni csúcsidőszakban a belváros felől 
bonyolítja le az erősebb forgalmat. Ennek megfelelően a vizsgálat során az új körútnál mindkét irányt, 
míg az Üllői útnál csak a mértékadó irányt vettük figyelembe.  

 

11. ábra Üllői úti végcsomópont áteresztőképessége  

1. változat 2. változat 3. változat 4. változat 5. változat 6. változat +1 változat

Új körút forgalma [Ej/óra/két irány] 2199 1882 1698 1698 1750 1750

Új körútnak biztosítható kapacitás [Ej/óra/két irány] 3540 2115 2900 2900 840 840

Új körút kapacitáskihasználtsági mutató 62% 89% 59% 59% 208% 208%

Üllői út főirány* forgalma [Ej/óra/irány] 2013 1235 1769 1769 1900 1900

Üllői út főirány* kapacitása [Ej/óra/irány] 2520 1710 2640 2640 1960 1960

Üllői főirány kapacitáskihasználtsági mutató 80% 72% 67% 67% 97% 97%

*délelőtt: belváros felé, délután belváros felől

Új körút áteresztőképességének vizsgálata az Üllői úti végcsomópontokban
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12. ábra Üllői úti végcsomópont kapacitás-kihasználtsága 

A fenti két diagrammról leolvasható, hogy az 1-4. változatokban 60-80 % körüli értékeke biztosíthatók, 
a legkedvezőtlenebb kialakítás a 2. változatban a jelzős kör esetén biztosítható. Az 5-6 változatokban 
több mint 200%-os érték mutatkozik és az Üllői úti kihasználtság is közel 100%. Összességében 
megállapítható, hogy a Határ úti változatok esetében olyan végcsomóponti rendszer alakítható ki mely 
képes átereszteni az új körút forgalmát, úgy hogy közben a meglévő főirányok számára is megfelelő 
kapacitást biztosít, míg az Ecseri úti változatokban a csomópont működésképtelen.  

A fenti megállapítás okai:  

• a Határ úti végcsomópontban közel azonos volumenű haránt és sugár irányú forgalom 

lebonyolítására három alcsomópont áll rendelkezésre, míg az Ecseri úti változatok esetében 

csak egy főcsomópont,  

• a Határ úti végcsomópont esetében van lehetőség a meglévő csomópontok fizikai bővítésére 

– ezáltal közúti kapacitás növelésére, míg az Ecseri úti változatok esetében erre nincs 

lehetőség,  

Fontos megjegyzés, hogy az Ecseri úti változatok esetében a csomópont kapacitása az M3 metrópótlás 
előtti állapotra lettek számítva, amennyiben a pótlás utána az ideiglenes állapot bármely eleme 
megmarad (buszsáv, kerékpársáv) a fent mutatott értékek romlani fognak.  
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3.6. Elmaradó folytatás 

- 2×2 sávos Galvani körút kialakítása a Gubacsi útig 
- Illatos út és Határ út 2×1 sávos meglévő kialakításában megmarad, Ecseri úttal nincs közvetlen 

kapcsolat 

 

 

13. ábra Hétköznapi átlagos közúti forgalom az elmaradó folytatás esetén – távlati év 

 

14. ábra Elmaradó folytatás forgalmi hatásai a környező lakótelepekre 
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4. 1. VÁLTOZAT 

4.1. Tervezett kialakítás 

A tervezett új út nyomvonala az Illatos út – Gyáli út csomópontjától indulva, a Kiserdő területén át 
haladva ér el a meglévő villamos pályáig a Zalaegerszeg utca vonalában, majd a meglévő, megmaradó 
villamos pályával közel párhuzamosan halad egészen az Esze Tamás utca vonaláig, ahonnan a Hotel 
épületétől dél-nyugatra, a Kiserdőt keresztezve fordul rá a Kőér utca egyenesére.  

A Gyáli úti kezdő csomópontnál a Napfény utcai torkolat korrekciója, míg a végcsomópontnál az Üllői 
út – Kőér utca – Ferde utca csomópontrendszer kisebb mértékű átépítése, illetve forgalomtechnikai 
átosztása szükséges. Üllői út szervízútjának felhasználásával az új út felé jobbra kanyarodó sáv, míg a 
Kőér utca felé plusz egy jobbra kanyarodó sáv létesül.  Új csomópont kialakítása szükséges az új út és 
az Ady Endre út kapcsolatának biztosítására.  

Megjegyzés: az Üllői úti végcsomópontnál kialakítható a 2. változatban bemutatott megoldás is. 

 

15. ábra 1. változat - Látványterv 

Hossz-szelvényét tekintve a nyomvonal közvetlenül a Gyáli úti csomópont osztályozója után kezd 
süllyedni, majd szakaszonként felül nyitott keretben, illetve zárt keretben vezet körülbelül az Esze 
Tamás utca vonaláig, ahol ismét terepszintre emelkedik. A félig nyitott és zárt keretben vezetett utat 
körülbelül 4,50 m mélységben vezetjük a meglévő terepszint alatt.  

Az alagúti szakaszon az út 2x2 sávos, gyalogos és kerékpáros kapcsolatok a felszínen, a Határ úton 
biztosítottak.  
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16. ábra 1. változat - Mintakeresztszelvény 

4.2. Műtárgyak 

A tervezett műtárgy a Gyáli úti csomópontot követően a 0+200 km szelvényben egy közel 123 m hosszú 
„U” keret rámpa szakasszal indul és érkezik meg a műtárgy legmélyebb pontjába (0+317,66 km sz.), 
hol nyitott „U” keretben folytatódik mintegy 57 m hosszon. Ezt követi a 111,0 m hosszú zárt keretként 
kialakítandó alagutas, majd a 102,0 m hosszú „U” keretes, végül az újabb 229,0 m hosszú zárt keretes 
alagutas szakasz 0+822 km sz.-ig. Innentől a műtárgy a 217,0 m hosszú „U” keretben folytatódik és a 
129,0 m hosszú rámpával végződik a 1+168,0 km szelvényben és csatlakozik az Üllői úti csomóponthoz. 
A rámpák maximális esése a nyugati oldalon 4,0 %, míg a keleti végénél 3,0 %. A műtárgy félkéreg 
vezetésű. A pályaszint a műtárgy legmélyebb pontjánál (~ 0+325 km sz.) kb. 3,5 m mélyen van az 
átlagos terepszint alatt. A meglévő terepszint és pályaszint közötti legnagyobb távolság kb. 5,8 m. A 
zárt kerettel készülő alagutas szakaszok a meglévő terepszint fölé emelkednek, azok 
födémszerkezetére minimum 50 cm vastag földtakarás kerül. Az így kialakított feltöltés 1,0-3,2 m 
magasan emelkedik a meglévő terepszint fölé. A műtárgy 2x2 sávos utat vezet „U” keretben és 
alagútban, teljes hossza 968,0 m.  

 

17. ábra 1. változat - U-keret mintakeresztmetszet 

Az „U” és a zárt keret a két szélén 60 cm széles oldalfallal, 82 cm vastag alaplemezzel és zárt keret 
minimum 50 cm vastag födémlemezzel kialakított monolit vasbeton szerkezet. A műtárgyban a 
kétirányú forgalom külön alagútjáratban fut, a két járatot 60 cm vastag monolit vasbeton fal választja 
el egymástól. A műtárgy teljes szélessége 21,42 m.  
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A műtárgy külső oldalára 3 mm vastag PVC, vagy PE alapú víznyomás elleni alagút szigetelőlemez kerül, 
amit az oldalfalak mentén a föld felöli oldalról geotextiliába csomagolt felületi drénpaplan véd. Az 
alaplemez alatt és a födémlemez felett az alagútszigetelést védőbetonnal óvunk meg. 

A pálya beosztása mindkét irányban azonos: 1,00 m kezelőjárda, 50 cm biztonsági sáv, 2x3,50 m 
forgalmi sávok, 25 cm biztonsági sáv és 93 cm kezelőjárda. A figyelembe vett űrszelvénymagasság 5,00 
m. A kiemelt szegély magassága 18 cm. 

A pálya keresztesése egyenesben 2,5%, a külső sáv melletti szegély mentén réselt folyóka vezeti el az 
útburkolatra kerülő vizet, a folyóka esése hosszirányban az út hosszesését követően minimum 0,2 %.  

A pályaszerkezetet az alaplemezen lévő változó vastagságú tömörített feltöltésen alakítják ki útépítési 
betonburkolattal, amely rétegrendje: 5 cm CP4,5/3,5 mosott beton felső réteg, 21 cm CP4/2,7 
betonburkolat, 3 cm AC8 kopó aszfaltréteg és 17 cm Ckt-4 KRAFT.  

Közművek védőcsövei az üzemi járda alatti szegélyben kerülnek elhelyezésre. A külső oldali szegély 
védőcsövei alá kerül a tűzi-víz hálózat fővezetéke. Az alagutas szakasz közvilágítása a zárt keret 
födémszerkezetére kerül felfüggesztésre.  

A félkéreg elhelyezkedésű műtárgy kettő, illetve egy sorban hátra horgonyzott szádfallal biztosított 
munkatérben nyitott építési eljárással építhető meg. A szádfalas munkatérhatárolást úgy kell 
kialakítani, hogy a szádfal alja vízzáró agyagrétegekbe kössön be. Az így biztosított munkatér 
fenékszintje a meglévő terep alatt maximum 8,3 m-re helyezkedik el, a rámpák végeinél kb. 2,8 m-re. 
A munkatér kiemelésekor iszapos homokliszt, jó vízvezető képességű iszapos/kavicsos homok, 
valamint homokos kavics harántolása várható. 

Az ismert nyugalmi talajvízszint a felszín alatt 2,4 – 4,20 m mélységben található. A várható mértékadó 
talajvízszint a pályaszint felett 1,0 m-re vehető fel. A munkatér kiemelése és a műtárgy építése során 
jelentős víztelenítési munkák várhatók. A műtárgy alaplemezét mintegy 2,0 – 3,5 m magas vízoszlopból 
származtatható felhajtó erő terhelheti. A műtárgy felúszás elleni védelméről gondoskodni kell. 

 

18. ábra 1. változat - Alagút mintakeresztmetszet 
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Az alagút kiegészítő építményeiként foglalkozni kell a következőkkel:  

• Forgalomtechnikai berendezések 

Az alagútban az alábbi forgalombiztonsági elemeket kell betervezni és beépíteni:  

- sávfoglaltságot jelző, változtatható jelzésképű lámpák a forgalmi sávok felett, a bejárati 
kapuzatnál és a kijáratoknál  

- kötelező sebességet három karakterrel jelző, változtatható jelzésképű ledes tábla, a 
menetirány szerinti jobb és bal oldalon, a bejárati kapuzatnál és a kijáratoknál  

- tehergépjárművel előzni tilos jelzésképű ledes tábla, a menetirány szerinti jobb és bal oldalon, 
a bejárati kapuzatnál és a kijáratoknál  

- szembe forgalmat és előzési tilalmat jelző, változtatható jelzésképű ledes tábla, a menetirány 
szerinti jobb és bal oldalon, a bejárati kapuzatnál és a kijáratoknál. A jelzések minden esetben 
a szelvényezés szerinti ellentétes oldalra kerülnek.  

- szembe forgalmat jelző, változtatható jelzésképű ledes tábla, a menetirány szerinti jobb és bal 
oldalon, a bejárati kapuzatnál és a kijáratoknál. A jelzések minden esetben a szelvényezés 
szerinti ellentétes oldalra néznek.  

- vészátjárót előjelző mindkét oldalán azonos jelképpel világító tájékoztató tábla  

- vészátjárót jelző mindkét oldalán azonos jelképpel világító tájékoztató tábla Segélykérő 
fülkében elhelyezett segélykérő telefont jelző kivilágított tájékoztató tábla  

- segélykérő fülkében elhelyezett tűzoltó készüléket jelző kivilágított tájékoztató tábla  
- segélykérő fülkében elhelyezett tűzoltó készüléket jelző kivilágított tájékoztató tábla 

Segélyhívó készüléket jelző kivilágított tájékoztató tábla  

- a járdák felett 50 cm magasan elhelyezett vészvilágítási lámpatest 25 méterenként  
 

• Vízelvezetés, csapadékvíz-tározó, kármentő, átemelő 

Az alagút és az alagúti útpálya vízelvezetése gravitációs úton, réselt folyókákkal történik. Az alagút 
vízelvezetése különálló, zárt rendszert alkot. Az útpálya burkolata a menetirány szerinti jobb oldal 
irányába van megdöntve 2,5 %-os eséssel. A réselt folyóka a burkolat szélén a kezelőjárda kiemelt 
szegélye tövénél van elhelyezve, s az útpálya teljes hosszában végignyúlik. A réselt folyóka DN 300 
átmérőjű, lejtése az útpálya magassági vonalvezetését követi, ami a zárt alagút szakaszán 0,2 % esésű. 

A réselt folyókát 50 m-ként szifon kialakítású tisztítóaknákkal kell megszakítani, ami megakadályozza 
folyókába került gyúlékony anyag okozta tűz továbbterjedését.  

Az alagút műtárgy fedetlen (rámpa és „U” keret) szakaszaira hulló csapadék, valamint az alagút 
műtárgyban keletkező üzemi vizek, folyadékok (mosóvíz és a burkolatra kerülő egyéb folyadékok) a 
réselt folyókán keresztül a műtárgy legmélyebb pontján – a nyugati rámpa aljában - gyűlnek össze és 
az itt kialakított kármentő/csapadékvíz-tározó vízépítési műtárgyba kerülnek. Az összegyűlt folyadék, 
annak kezelése és tisztítása után átemelővel kerül kiemelésre és elvezetésre/elszállításra. 

• Energiaellátás 

A tervezett alagút energiaellátása 10kV-os kettős független betáplálással történik. Az 54/2014 BM 
rendelet (OTSZ) előírásai szerint KK osztályba tartozó alagutaknál kettős biztonságú villamos 
betáplálást kell létesíteni a tűzeseti fogyasztók biztonságos ellátására. Az üzemszerű energiaellátás, 
tápellátás kimaradása esetén a második betáplálásra történő automatikus átkapcsolásról gondoskodni 
kell. 
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• Világítás 

Belterületi közúti aluljárókra vonatkozóan az érvényben lévő MSZ EN 13201 szabvány nem ad részletes 
előírásokat, ezért irányelvként a MSZ 20194-3:2000 szabványt lehet alkalmazni, továbbá az e-UT 
03.07.31 Útügyi Műszaki előírást (UME) figyelembe venni.  

• Vízellátás és tűzivíz-ellátás 

Az alagút tűzivíz ellátására nedves tűzivíz vezeték épül ki, legalább 4 bar nyomású folyamatos hálózati 
ellátást biztosítva, amit, ha szükséges nyomásfokozó szivattyúk létesítésével kell elérni.  

Föld feletti tűzcsapok 100 m-ként helyezkednek el, az alagút műtárgy oldalfalában kiképzett fülkékben. 
A tűzcsapok átbocsátóképessége minimum 10 l/s kell legyen. A vízvezeték összteljesítménye 20 l/s 
legyen.  

Ha a fenti tűzoltási követelmények megfelelő kapacitású hálózati vízellátásról nem elégíthető ki, vagy 
az gazdaságosan nem biztosítható ipari, vagy kommunális hálózatról, külön vízellátást biztosító 
legalább 80 m3 befogadóképességű oltóvíztározót kell létesíteni. 

• Hő- és füstelvezetés 

Az alagút OTSZ szerint KK osztályba tartozik. Az alagútban hosszirányú hő- és füstelvezetést illetve 
üzemi szellőzést tervezünk. A légáramlást alagutanként JET-ventilátorokkal biztosítjuk. A gépi hő- és 
füstelvezetési rendszernek alkalmasnak kell lennie 30 MW felszabaduló hőteljesítmény elvezetésére.  

A hő- és füstelvezető rendszer üzemképességét legalább 120 percig kell biztosítani az MSZ EN 1363-1 
szabvány tűzgörbéje szerinti vizsgálattal.  

A hő- és füstelvezető rendszer automatikus és kézi indítását biztosítani kell. A kézi indítást az alagút 
végeinél kell biztosítani. 

• Mentés, menekülési útvonal, segélyhívás 

Az OTSZ vonatkozó paragrafusa értelmében a KK osztályú közúti alagútban 300 m-ként vészátjárókat 
alakítunk ki a két alagútjárat között, azokat tűzálló ajtókkal kell ellátni.  

Az alagútjáratok szélső forgalmi sávja melletti oldalfal szerkezetben 150 m-ként ajtóval ellátott 
segélykérő fülkéket kell kialakítani, ami kétirányú kommunikációs összeköttetést biztosít az alagút 
irányítóközpontjával. A segélykérő fülkék között 50 m-ként az alagútjárat oldalfalára szerelt három 
nyomógombos segélykérő/ vészjelző állomást kell telepíteni. 

• Tűzvédelem 

Az OTSZ vonatkozó paragrafusa szerint az alagútba A1, vagy A2 tűzvédelmi osztályú 
építményszerkezetek építhetők be. A KK osztályú közúti alagút határoló tartószerkezeti elemeinek – 
oldal- és közbensőfalaknak, födémlemeznek - az MSZ EN 1363-2 szabvány szerinti szénhidrogén 
tűzgörbe, vagy RABT ZTV közúti alagúttűz tűzgörbe szerint végzett vizsgálattal legalább REI 90 
tűzállósági teljesítménynek kell ellenállniuk.  

A vészátjárók ajtóit az MSZ EN 1363-1 szabvány tűzgörbéje szerint kell vizsgálni, illetve azoknak MSZ 
EN 1363-1 szabvány szerinti legalább EI1 90 tűzállósági teljesítményűeknek kell lenniük.  

Az alagút szabadba vezető végénél a tűzvédelmi biztonsági berendezések vezérlési lehetőségét az ott 
elhelyezett energiaközpontban biztosítjuk.  

• Tűzoltóállomás, energiaközpont, irányítóközpont,  

Az e-UT 03.07.31 UME előírás vonatkozó pontja szerint a KK osztályú alagúthoz, katasztrófavédelmi 
hatóság igénye szerint, tűzoltóállomást vagy tűzoltóőrsöt kell rendelni (meglévőt kibővíteni, esetleg 
újat létesíteni), amely minimális felszereltsége: tűzoltóautó, tűzoltószertár és állandó létszám. 
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Továbbá a fenti UME előírásai szerint minden 500 méternél hosszabb belterületi alagúthoz, annak 
forgalmának és műszaki üzemének irányítására irányítóközpontot kell rendelni, amely lehet meglévő 
irányítóközpont is. 

Az alagútportál (rámpa) közelében energiaközpontot magába foglaló létesítményt kell telepíteni, 
amely lehetővé teszi az erősáramú elosztószekrények, vezérlőhelység és szerverszoba, elektromos 
kapcsolóterek, integrált biztonságtechnikai rendszerek, szünetmentes energiaellátás tápegységeinek 
és az esetlegesen szükséges dízel aggregát csatlakozási pontjának elhelyezését.  

• Árnyékoló építmények 

Az alagút végein, annak kedvezőtlen tájolása miatt, az alagútból való kilépéskor a nap okozhat 
elvakítást, amely hatását kockázatelemzéssel kell vizsgálni, szükség esetén forgalomtechnikai 
intézkedésekkel kell az elvakítás káros hatásait csökkenteni.  

• Üzemeltetési átjárók 

Az alagút két végénél, a rámpák után kialakítandó üzemi térben képezhető ki az üzemi átjáró a két 
pálya összenyitásával, fizikai elválasztás itt nem készül.  

4.3. Környezetrendezés, zöldfelületek 

Az építés jelentős mértékben érinti a Kiserdő területét. A tájépítészettel érintett beavatkozási terület 
5,13 ha. Az Országos Erdőállomány Adattár adatszolgáltatása alapján erdőterületen lévő erdőirtás 
mértéke 3,80 ha. A teljes érintett zöldfelület mértéke 4,63 ha. 

A nyomvonalba eső fák darabszáma erdőterületen: ~ 2120 db. 

A nyomvonalba eső fák darabszáma egyéb közterületen: ~ 0 db. 

A mai Határ út jelenlegi formájában megmarad, ott fejlesztés nem történik. Az út menti fasor 
kiegészítésével, valamint a Határ út északi oldal mentén további fásítással és a fásított köztér 
beültetésével összesen 475 db fa telepítésére van lehetőség. 

A 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról és rendeletei c. 
törvény alapján az erdő besorolású területek mérete nem csökkenhet, erdőirtás esetén minimum a 
kivágott erdőterület méretével megegyező területű kompenzációs erdő telepítése szükséges. 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (IX. 06.) 
önkormányzati rendelete a fák és fás szárú növények védelméről c. rendelet alapján a fapótlás mértéke 
a kivágás okától függően változó. Ha a kivágásra: 

- építmény elhelyezése miatt kerül sor, a kivágott össz-törzsátmérő 150%-a, 
- környezetrendezés miatt kerül sor, a kivágott össz-törzsátmérő 100%-a, 
- a fa betegsége miatt, életet vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet megszüntetése 

érdekében kerül sor, a kivágott fa darabszámával megegyező, 
- a fa kiszáradása miatt kerül sor, az össz-törzsátmérő 50%-a. 

Tájépítészettel érintett beavatkozás területe 42.000 m² 

Építéssel érintett zöldfelület mérete 40.900 m² 

Zöldfelületi érintettség aránya (vizsgálati területre vetítve) 12,3% 

Erdőirtás (erdőművelési ág alatt álló erdőterületen) 3,80 ha (~2120 db) 

Erdőpótlás szükséges mértéke min. 3,80 ha 
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A kalkulált erdőpótlás mértéke csak az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületen lévő 
erdőre vonatkozik. A szabályozás szerint a fásított köztér övezetben lévő erdős területek esetén a 
kerületi fapótlási rendeletnek megfelelő mértékű pótlással, 6 cm törzsátmérőjű fákkal számoltunk. 

Mivel a beavatkozás jelentős mértékben érinti a Kiserdő területét, ezért a beruházáshoz csatoltan 
tájépítészeti eszközökkel erdő- / parkfejlesztés történik. A fejlesztések célja a lakossági rekreációs 
lehetőségek kiépítése, fejlesztése, a meglévők színvonalának emelése. Ez többek között az alábbi 
elemeket foglalhatja magába, amelyet érdemes a környéken élők javaslatai alapján közösségi 
tervezésként megalkotni: 

- parki infrastruktúra (közvilágítás, ivókutak, stb.) kiépítése, 
- berendezési tárgyak (padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, stb.) kihelyezése  
- erdei játszó- és fitness-eszközök telepítése 
- sportpályá(k) elhelyezése, 

- vízélmény növelése pl. tóépítéssel és / vagy az Illatos árok fejlesztésével 

- kutyafuttató integrálása, 
- szabadtéri sütögetők elhelyezése, 

- stb. 

 

19. ábra 1. változat - Környezetrendezés mintakeresztszelvény  

4.4. Közművek 

Csatornázás: 

A tervezett útpálya nyomvonala több helyen érinti a meglévő csapadékcsatorna és szennyvízcsatorna 
hálózatot.  

Az útpálya víztelenítését a meglévő víznyelők áthelyezésével, igazításával kell megoldani. Az alagút 
műtárgy és az új útszakaszok útpályájának víztelenítésére új csapadékelvezető csatorna épül.  

A Határ út csatorna hálózata nagyrészt érintetlen marad, a Határ útra csatlakozó csatornák átépítése 
szükséges, melyeket keresztez a szakaszonként zárt keretben futó tervezett út. 

A tervezett útpálya kialakítás miatt a Ferde utca - Üllői út csomópontban várható nagyobb léptékű 
csatorna átépítési munka. 

Vízellátás: 

A tervezett útpálya nyomvonala több helyen érinti és keresztezi az ivóvíz-ellátó hálózatot és az ipari 
vízhálózatot is. 

Vízkiváltás, átépítés szükséges az Illatos út – Napfény utca csomópontban, a Wekerle telep Északi 
részéhez csatlakozó gerincvezetékek esetén és a Ferde utca - Üllői úti átépülő csomópontban. 
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Új útépítés, vagy burkolat felújítás esetén a Fővárosi Vízművek Zrt. általános előírása, hogy a régi, 
elavult öntöttvas és azbesztcement vízcsöveket ki kell cserélni a beruházás során, így számításba vettük 
ezen kiváltásokat is. 

Gázellátás: 

A tervezett útpálya kialakítása érinti a gázellátó hálózatot. Kiváltással, átépítéssel a Ferde utca - Üllői 
úti csomópontban kell számolni, illetve az Új Határ út kialakítása miatt át kell építeni a Balassa köznél 
lévő gázfogadó, nyomáscsökkentő telepet. A Gázművek előírásai alapján új útépítés, burkolat felújítás 
esetén a régi, elavult horganyzott acél gázcsöveket ki kell cserélni a beruházás során. 

Távközlési hálózatok: 

A tervezett útpálya kialakítása érinti a területen jelen lévő távközlési hálózatokat. A Ferde utca – Üllői 
út csomópontban kell számolni jelentősebb kiváltási munkákkal. Amennyiben a meglévő távközlési 
hálózat járda helyett úttest alá kerül, azt utólagos védelemmel kell ellátni (hasított védőcső, vb lemez 
védelem). 

Megszakító létesítmények és azok bebúvó nyílásai úttestbe nem kerülhetnek, ilyen esetben a hálózatot 
ki kell váltani. 

Ahol a járdák átépítésre kerülnek, gondoskodni kell a megszakító létesítmények szintbehelyezéséről, 
illetve a burkolatnak megfelelő, új, tálcás fedlapokat kell alkalmazni. 

Közúti jelzők és központi forgalomirányítás: 

A tervezési határon belül a járdában és az útpálya alatt, légvezetéken tartóoszlopokra szerelve a 
járdában a központi forgalomirányítás, hálózata és a Siemens Trafficom kábelei közös alépítményben 
üzemelnek. A védőcsövekben a központi forgalomirányítás üzemelő kábelei, (optika, réz), a Siemens 
Trafficom optikai kábele, és jelzőlámpa kábelek vannak behúzva. A tervezett építési munkák nemcsak 
a meglévő alépítmények kiváltását teszik indokolttá, hanem maga után vonhatnak olyan fejlesztési 
igényeket is, amelyek a korszerű forgalomirányítási és parkolási rendszer kiépítéséhez szükségesek. 

A tervezési szakaszon belül az Illatos út – Napfény utca, valamint a Ferde utcai, Üllői úti csomópontokat 
teljes egészében át kell építeni. A meglévő üzemelő gerinc hálózat kábeleit az építés ideje alatt is 
folyamatos üzemben kell tartani. 

Közcélú elektromos ELMŰ hálózatok, közvilágítás 

A tervezett útpálya és távlati villamosvonal kialakítása érinti az ELMŰ Hálózati Kft. (továbbiakban 
ELMŰ) által üzemeltetett kis - és középfeszültségű hálózatot, továbbá a Budapesti Dísz – és 
Közvilágítási Kft. (továbbiakban BDK Kft.) által üzemeltetett közvilágítási hálózatot.  

A kis és középfeszültségű, továbbá a közvilágítási hálózatot az útpálya építésével érintett területen ki 
kell váltani. A kis- és középfeszültségű hálózatok kiváltását az Áramszolgáltató (ELMŰ Hálózati Kft.) 
területileg illetékes képviselőjével egyeztetett módon kell megtervezni. A kis- és középfeszültségű 
hálózatok átépítése a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint építési engedély (vezetékjogi engedély) köteles. Az 
engedélyezési eljárást a rendelet szerint kell lefolytatni.  

A tervezési területen a tervezett útpályák kialakítása a közvilágítási hálózat kiváltását vonja maga után. 
Az újonnan létesülő le ill. felhajtókon, az Új Határ út szakaszán új közvilágítás kiépítése szükséges. A 
közvilágítást a felszíni tervezett építményekkel összhangban kell kialakítani. A tervezett közvilágítás 
méretezését az MSZ EN 13201 Útvilágítás című szabvány, továbbá a Budapest Világítási Mesterterv 
szerinti útvilágítási kategóriák, ill. világítási osztályok követelmény-rendszerének megfelelően kell 
elvégezni. A közvilágítás energiaellátását kábeles kivitelben kell megtervezni.  
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4.5. Organizáció 

A változat jellemzője, hogy a Határ úti villamos és útpálya nem épül át, a tervezett út a villamos pálya 

és a József Attila lakótelep között létesül, félig süllyesztett szinten, részben fedett, részben nyitott 

kivitelben. 

A megelőző közműkiváltások a Ferde utcai csomópontban szinte minden közművet érintenek, a Határ 

út mentén az elektromos és a távközlési hálózatok kiváltását kell figyelembe venni. A szakasz elején, a 

Napfény utcai csomópontban várható még említésre méltó közműkiváltási munka. 

A műtárgy jellemzően monolit keret, illetve alagút, építéstechnológiája egyszerű. A munkagödör 

megtámasztásánál kell a villamos forgalom zavarása nélkül süllyesztett szintről szádfalas, esetleg 

cölöpfalas megoldásra felkészülni. Az építésének kiszolgálását a villamos pálya és a műtárgy közötti sáv 

segíti. 

A teljes kivitelezési időt 1,5 - 2,5 év közötti időtartamra lehet becsülni. 

A kivitelezés becsült időtartama nem tartalmazza a területelőkészítési, kisajátítási, fémmentesítési, 

előzetes régészeti feltárási, fakivágási-átültetési munkákat, ezek átfutási idejét a kivitelezés átfutási 

ideje elé figyelembe kell venni. A kivitelezés átfutási ideje erős becslés, mert a tényleges kivitelezési 

munkák jelenleg nem ismertek, a közműkiváltási munkák volumene nagyobb mértékben változhat. 
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4.6. Lokális légszennyezettség, valamint zaj-és rezgésvédelem 

Lokális légszennyezettség 

Jelen állapot 

 

 

Jelmagyarázat: 

Órás NO2 határérték 
100 µ/m3. 
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Vele állapot 

 

 

Jelmagyarázat: 

Órás NO2 határérték 100 µ/m3. 
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Különbségábra a jelenhez képest 

 

Jelmagyarázat:  

 

 

 

Várható levegő-tisztaságvédelmi hatások: 

- Az 1-es nyomvonalváltozat a Határ út melletti házakat érinti, a József Attila lakótelepre nincs 

hatással. A Határ út menti lakóépületek kb. 60 m-re találhatóak. 

- A távlatban (2035. év) jelentkező MOF forgalom által generált NO2 levegőterhelés 

kedvezőbben fog alakulni, melyet a jövőbeli kibocsátás során figyelembe vett, a gépjárművek 

jobb műszaki állapota, és a motorizáció fejlődése eredményez. 

- A tervezett állapotban az 1-es nyomvonalváltozat MOF forgalmától származó NO2 komponens 

terhelése semleges légköri állapot és átlag szélsebesség mellett 10-20 µ/m3. Ott ahol a szakasz 

fedett 10 µ/m3 alatti a terhelés. 
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- A különbség ábrán látható, hogy a jelen állapothoz képest a tervezett állapotban a MOF 

forgalomtól származó NO2 komponens terhelése semleges légköri állapot és átlag szélsebesség 

mellett az 1-es nyomvonalváltozat felszíni szakaszain 10 µ/m3 (órás határérték 10 %≤) 

növekedést eredményez 15-30 m szélességben. 

- A többi útszakaszon, többek között a jelenlegi Távíró közben, a meglévő Határ út szakaszán 

csökkenés jelentkezik az első házsoroknál.  

Zajhatásokat bemutató ábrák 

A tervezett létesítmény megvalósulásának esetében, 2035-ben, csak a tárgyi 
projekt keretében tervezett útszakaszoktól származó zajterhelés, éjjeli 
időszakban – Határ út térsége 

Az ábrán a vonatkozó zajvédelmi határérték teljesülése a sötétzöld és a sárga 
területek határán van. 

Sötétkék vonallal a zajárnyékoló falak helyét jelöltük. 

A közölt zajtérképes ábra szemléletesen mutatja a tervezett létesítmény várható 
zajterhelését, illetve a zajvédelmi határértéknek való megfelelést. (Az összesített - 
tervezett és meglévő közúti, illetve a kötöttpályás - közlekedési zajforrások 
zajterhelési ábrája nagyobb értéket mutat, ugyanakkor az egyes változatok 
értékelését érdemben nem segíti, ezért a továbbiakban csak az összesített 
különbségábrával foglalkozunk.)  
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Összesített zajterhelési különbségábra - Tervezett létesítmény megvalósulásának 
esete 2035-ben és a jelenlegi (2020) állapot között 

Az ábrán zölddel jelölt területeken kedvezőbb lenne a zajhelyzet távlatban, a sárga 
területeken érdemben nem változna (emberi fül számára nem hallható ±1 dB-es 
változás), míg a narancssárga területeken 1 dB-nél nagyobb mértékű zajnövekedés 
várható a jelenlegihez képest. 

 

 

Várható zaj- és rezgésvédelmi hatások 

- Ez a nyomvonalváltozat az Illatos út és a Határ út térségét érinti leginkább. 

- Az Illatos út – Gubacsi út keresztezésének térségében lévő védendő létesítményeknél 

határérték feletti terhelést nem okoz, érdemi zajhelyzet-változás a beruházás kapcsán nem 

várható. 

- Az Illatos út további szakaszain (Gubacsi út-Gyáli út) ugyan több dB-es növekményt okoz a 

tervezett út, de ott védendő létesítmények nem találhatóak, így nem várható zajvédelmi 

konfliktus. 

- A Határ út mentén a tervezett út fedett szakaszain maga az út fedése jelenti a zajvédelmi 

intézkedést, míg a nyitott szakaszokon a Wekerletelep irányába zajvédelmi funkciójú műtárgy 

(például zajárnyékoló fal, beton fal/korlát) kialakítása szükséges min. 1 méter magasságban, 

összesen mintegy 650 méter hosszon. További kb. 350 méternyi 3-5 méter magas zajárnyékoló 

fal szükséges a szakasz végén lévő hotel, illetve többszintes lakóház védelmére. 
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- A zajvédelmi eszközök alkalmazásával (fedés, zajárnyékoló fal) várhatóan jobb zajhelyzet alakul 

ki a jelenleginél a Wekerletelep Határ út felőli szélén, a Mészáros Lőrinc utcában és a József 

Attila-lakótelep DK-i oldalán. 

- Ugyanakkor a fedés nélküli szakaszok okán zajnövekmény várható a Határ út menti erdős 

területen, mely ugyan jogszabály szerint nem zajtól védendő terület, de rekreációs célt 

szolgálhat. Zajterhelési növekmény várható még a Kőér utcában. 

- További zajnövekmény várható a jelenlegi állapothoz képest a Wekerletelep belső Pannónia 

és Hungária útján, mely elsősorban a természetes forgalom növekményből következik, így nem 

kizárólag a tárgyi projekt okozza.  

- A meglévő Határ úttal párhuzamosan haladó, részben fedett, illetve alagútban vezetetett új 

útszakasz jelentős forgalmi átterhelődést képvisel, ezért a Határ út menti védendő épületeknél 

a rezgésterhelés csökkenése várható. 

4.7. Tervezői költségbecslés 

A tervezett kialakítás becsült beruházási költsége ~ 34,2 Mrd Ft. Az árak az ÁFÁ-t és 10% tartalékkeretet 
tartalmaznak. 
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5. 2. VÁLTOZAT 

5.1. Tervezett kialakítás 

A tervezett új út nyomvonala az Illatos út – Gyáli út csomópontjától indulva, a Kiserdő területén át 
haladva ér el a meglévő villamos pályáig a Zalaegerszeg utca vonalában, majd a meglévő, megmaradó 
villamos pályával közel párhuzamosan halad egészen az Esze Tamás utca vonaláig, ahonnan a Hotel 
épületétől dél-nyugatra, a Kiserdőt keresztezve fordul rá a Kőér utca egyenesére és köt be egy új kör 
geometriájú csomópontba.  

A Gyáli úti kezdő csomópontnál a Napfény utcai torkolat korrekciója szükséges. A végcsomópontnál az 
Üllői út – Kőér utca – Ferde utca csomópontrendszer teljes átalakítása szükséges, az itt összefutó utak 
egy ~50m sugarú kör geometriájú jelzős körbe futnak be. A Ferihegyi repülőtérre vezető út 
műtárgyának átépítése nem szükséges. 

Megjegyzés: az Üllői úti végcsomópontnál kialakítható az 1. változatban bemutatott megoldás is. 

 

20. ábra 2. változat - Látványterv 

Az új út a Gyáli úti csomópont osztályozója után kezd süllyedni, majd alagútban vezet körülbelül az 
Esze Tamás utca vonaláig, ahol ismét terepszintre emelkedik. Az útpálya pályaszintje az alagúti 
szakaszon körülbelül 8,00m mélyen fut a terepszint alatt, a műtárgy felett minimális földtakarás van. 
A Távíró köznél a Határ út és a József A. ltp. közötti közúti kapcsolat megszűnik. 

Az alagúti szakaszon az út 2x2 sávos, gyalogos és kerékpáros kapcsolatok a felszínen, a Határ úton 
biztosítottak.  
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21. ábra 2. változat - Mintakeresztszelvény 

5.2. Műtárgyak 

A tervezett műtárgy a Gyáli úti csomópontot követően a 0+150 km szelvényben egy 220,0 m hosszú 
„U” keret rámpa szakasszal indul és érkezik meg a műtárgy legmélyebb pontjába (0+385,82 km sz.). Ezt 
követi a 705,0 m hosszú zárt keretként kialakítandó alagutas szakasz az 1+075,0 km sz.-ig, majd a 205,0 
m hosszú rámpával végződik az 1+280,0 km szelvényben és csatlakozik az Üllői úti csomóponthoz. A 
rámpák maximális esése a nyugati oldalon 4,0 %, míg a keleti végénél 4,18 %. A műtárgy kéregalagút 
vezetésű. A pályaszint a műtárgy legmélyebb pontjánál (~ 0+385,82 km sz.) kb. 8,1 m mélyen van az 
átlagos terepszint alatt. A meglévő terepszint és pályaszint közötti legnagyobb távolság kb. 9,6 m. A 
zárt kerettel készülő alagutas szakasz a meglévő terepszint alá kerül, a födémszerkezetre minimum 0,5 
m, maximum 2,7 m vastag földtakarás kerül. A műtárgy 2x2 sávos utat vezet „U” keretben és 
alagútban, teljes hossza 1 130,0 m.  

Az „U” keret rámpák és a zárt keret alagút két szélén 80 cm névleges vastagságú résfalakkal határolt 
1,00 m vastag alaplemezzel és a két szélén 30 cm vastag bélésfallal, valamint a zárt keret minimum 90 
cm vastag födémlemezzel kialakított monolit vasbeton szerkezet. A műtárgyban a kétirányú forgalom 
külön alagútjáratban fut, a két járatot 60 cm vastag monolit vasbeton fal választja el egymástól. A 
műtárgy teljes szélessége 22,52 m.  

 

22. ábra 2. változat - Rámpa mintakeresztmetszet 
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A műtárgy külső oldalára 3 mm vastag PVC, vagy PE alapú víznyomás elleni alagút szigetelőlemez kerül, 
amit a bélésfal és résfal között geotextiliába csomagolt felületi drénpaplan véd. Az alaplemez alatt és 
a födémlemez felett az alagútszigetelést védőbetonnal óvunk meg. 

A pálya beosztása mindkét irányban azonos: 1,00 m kezelőjárda, 50 cm biztonsági sáv, 2x3,50 m 
forgalmi sávok, 25 cm biztonsági sáv és 93 cm kezelőjárda. A figyelembe vett űrszelvénymagasság 5,00 
m. A kiemelt szegély magassága 18 cm. 

A pálya keresztesése egyenesben 2,5%, a külső sáv melletti szegély mentén réselt folyóka vezeti el az 
útburkolatra kerülő vizet, a folyóka esése hosszirányban az út hosszesését követően minimum 0,12 %.  

A pályaszerkezetet az alaplemezen lévő változó vastagságú tömörített feltöltésen alakítják ki útépítési 
betonburkolattal, amely rétegrendje: 5 cm CP4,5/3,5 mosott beton felső réteg, 21 cm CP4/2,7 
betonburkolat, 3 cm AC8 kopó aszfaltréteg és 17 cm Ckt-4 KRAFT.  

Közművek védőcsövei az üzemi járda alatti szegélyben kerülnek elhelyezésre. A külső oldali szegély 
védőcsövei alá kerül a tűzi-víz hálózat fővezetéke. Az alagutas szakasz közvilágítása a zárt keret 
födémszerkezetére kerül felfüggesztésre.  

A kéregalagút elhelyezkedésű műtárgy nyitott munkagödörben épül meg, ahol a munkatér teljes körül 
határolását résfallal biztosítjuk. Réselés lavírsíkját a födémlemez felső síkjában alakítjuk ki, 0,3 – 2,7 m 
mélyen a meglévő felszín alatt. Azokon a helyeken, ahol a lavírsík a felszínhez képest mélyebben 
helyezkedik el (1,0 m alatt), ott a lavírsíkig kiemelt munkagödör oldalrézsűjét szegezett lövelltbetonos 
biztosítással látjuk el. A résfalas munkatérhatárolást úgy kell kialakítani, hogy a résfal alja vízzáró 
agyagrétegekbe kössön be. Az így biztosított munkatér fenékszintje a meglévő terep alatt maximum 
12,3 m-re helyezkedik el, a rámpák elejénél kb. 10,1 m, a végeinél közel 2,9 m-re. A munkatér 
kiemelésekor iszapos homokliszt, jó vízvezető képességű iszapos/kavicsos homok, valamint homokos 
kavics harántolása várható. Vízzáró agyag, ill. agyagos réteg a felszín alatt 12-14 m mélyen várható. 

Az ismert nyugalmi talajvízszint a felszín alatt 2,4 – 4,20 m mélységben található. A várható mértékadó 
talajvízszint a pályaszint felett 3,2-4,5 m-re vehető fel. A munkatér kiemelése és a műtárgy építése 
során jelentős víztelenítési munkák várhatók. A műtárgy alaplemezét mintegy 5,85 – 7,15 m magas 
vízoszlopból származtatható felhajtó erő terhelheti. A műtárgy felúszás elleni védelméről gondoskodni 
kell. 

A résfalak elkészülte után épül meg a födémlemez, amelyet az alagút tengelyében ideiglenes 
réspillérekkel támasztunk alá, amely réspillérek az alaplemez elkészülte után abba belekötnek és a 
műtárgy felúszás elleni védelmét adja. A résfallal körül határolt munkagödörből a talaj kitermelése a 
födémlemez védelme alatt történik a Milánói-módszernek megfelelően. A födémlemez alatti 5,0 m-es 
mélységig kiemelt munkagödröt biztosító résfal meg(össze)támasztása a födémlemezzel történik. 
Majd a munkagödör tervezett fenékszintig való kiemelés folytatásához ezen a szinten a résfalak 
további össze(meg)támasztásáról kell gondoskodni acéltámaszok, vagy pászmás horgonyok 
beépítésével.  
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23. ábra 2. változat - Alagút mintakeresztmetszet 

Az alagút kiegészítő építményeiként foglalkozni kell a következőkkel:  

• Forgalomtechnikai berendezések 

Az alagútban az alábbi forgalombiztonsági elemeket kell betervezni és beépíteni:  

- sávfoglaltságot jelző, változtatható jelzésképű lámpák a forgalmi sávok felett, a bejárati 
kapuzatnál és a kijáratoknál  

- kötelező sebességet három karakterrel jelző, változtatható jelzésképű ledes tábla, a 
menetirány szerinti jobb és bal oldalon, a bejárati kapuzatnál és a kijáratoknál  

- tehergépjárművel előzni tilos jelzésképű ledes tábla, a menetirány szerinti jobb és bal oldalon, 
a bejárati kapuzatnál és a kijáratoknál  

- szembe forgalmat és előzési tilalmat jelző, változtatható jelzésképű ledes tábla, a menetirány 
szerinti jobb és bal oldalon, a bejárati kapuzatnál és a kijáratoknál. A jelzések minden esetben 
a szelvényezés szerinti ellentétes oldalra kerülnek.  

- szembe forgalmat jelző, változtatható jelzésképű ledes tábla, a menetirány szerinti jobb és bal 
oldalon, a bejárati kapuzatnál és a kijáratoknál. A jelzések minden esetben a szelvényezés 
szerinti ellentétes oldalra néznek.  

- vészátjárót előjelző mindkét oldalán azonos jelképpel világító tájékoztató tábla  
- vészátjárót jelző mindkét oldalán azonos jelképpel világító tájékoztató tábla Segélykérő 

fülkében elhelyezett segélykérő telefont jelző kivilágított tájékoztató tábla  
- segélykérő fülkében elhelyezett tűzoltó készüléket jelző kivilágított tájékoztató tábla  

- segélykérő fülkében elhelyezett tűzoltó készüléket jelző kivilágított tájékoztató tábla 
Segélyhívó készüléket jelző kivilágított tájékoztató tábla  

- a járdák felett 50 cm magasan elhelyezett vészvilágítási lámpatest 25 méterenként  
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• Vízelvezetés, csapadékvíz-tározó, kármentő, átemelő 

Az alagút és az alagúti útpálya vízelvezetése gravitációs úton, réselt folyókákkal történik. Az alagút 
vízelvezetése különálló, zárt rendszert alkot. Az útpálya burkolata a menetirány szerinti jobb oldal 
irányába van megdöntve minimum 2,5 %-os eséssel. A réselt folyóka a burkolat szélén a kezelőjárda 
kiemelt szegélye tövénél van elhelyezve, s az útpálya teljes hosszában végignyúlik. A réselt folyóka DN 
300 átmérőjű, lejtése az útpálya magassági vonalvezetését követi, ami a zárt alagút szakaszán 0,12 % 
esésű. 

A réselt folyókát 50 m-ként szifon kialakítású tisztítóaknákkal kell megszakítani, ami megakadályozza 
folyókába került gyúlékony anyag okozta tűz továbbterjedését.  

Az alagút műtárgy fedetlen (rámpa) szakaszaira hulló csapadék, valamint az alagút műtárgyban 
keletkező üzemi vizek, folyadékok (mosóvíz és a burkolatra kerülő egyéb folyadékok) a réselt folyókán 
keresztül a műtárgy legmélyebb pontján – a nyugati rámpa aljához közel - gyűlnek össze és az itt 
kialakított kármentő/csapadékvíz-tározó vízépítési műtárgyba kerülnek. Az összegyűlt folyadék, annak 
kezelése és tisztítása után átemelővel kerül kiemelésre és elvezetésre/elszállításra. 

• Energiaellátás 

A tervezett alagút energiaellátása 10kV-os kettős független betáplálással történik. Az 54/2014 BM 
rendelet (OTSZ) előírásai szerint KK osztályba tartozó alagutaknál kettős biztonságú villamos 
betáplálást kell létesíteni a tűzeseti fogyasztók biztonságos ellátására. Az üzemszerű energiaellátás, 
tápellátás kimaradása esetén a második betáplálásra történő automatikus átkapcsolásról gondoskodni 
kell. 

• Világítás 

Belterületi közúti aluljárókra vonatkozóan az érvényben lévő MSZ EN 13201 szabvány nem ad részletes 
előírásokat, ezért irányelvként a MSZ 20194-3:2000 szabványt lehet alkalmazni, továbbá az e-UT 
03.07.31 Útügyi Műszaki előírást (UME) figyelembe venni.  

• Vízellátás és tűzivíz-ellátás 

Az alagút tűzivíz ellátására nedves tűzivíz vezeték épül ki, legalább 4 bar nyomású folyamatos hálózati 
ellátást biztosítva, amit, ha szükséges nyomásfokozó szivattyúk létesítésével kell elérni.  

Föld feletti tűzcsapok 100 m-ként helyezkednek el, az alagút műtárgy oldalfalában kiképzett fülkékben. 
A tűzcsapok átbocsátóképessége minimum 10 l/s kell legyen. A vízvezeték összteljesítménye 20 l/s 
legyen.  

Ha a fenti tűzoltási követelmények megfelelő kapacitású hálózati vízellátásról nem elégíthető ki, vagy 
az gazdaságosan nem biztosítható ipari, vagy kommunális hálózatról, külön vízellátást biztosító 
legalább 80 m3 befogadóképességű oltóvíztározót kell létesíteni. 

• Hő- és füstelvezetés 

Az alagút OTSZ szerint KK osztályba tartozik. Az alagútban hosszirányú hő- és füstelvezetést illetve 
üzemi szellőzést tervezünk. A légáramlást alagutanként JET-ventilátorokkal biztosítjuk. A gépi hő- és 
füstelvezetési rendszernek alkalmasnak kell lennie 30 MW felszabaduló hőteljesítmény elvezetésére.  

A hő- és füstelvezető rendszer üzemképességét legalább 120 percig kell biztosítani az MSZ EN 1363-1 
szabvány tűzgörbéje szerinti vizsgálattal.  

A hő- és füstelvezető rendszer automatikus és kézi indítását biztosítani kell. A kézi indítást az alagút 
végeinél kell biztosítani. 
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• Mentés, menekülési útvonal, segélyhívás 

Az OTSZ vonatkozó paragrafusa értelmében a KK osztályú közúti alagútban 300 m-ként vészátjárókat 
alakítunk ki a két alagútjárat között, azokat tűzálló ajtókkal kell ellátni.  

Az alagútjáratok szélső forgalmi sávja melletti oldalfal szerkezetben 150 m-ként ajtóval ellátott 
segélykérő fülkéket kell kialakítani, ami kétirányú kommunikációs összeköttetést biztosít az alagút 
irányítóközpontjával. A segélykérő fülkék között 50 m-ként az alagútjárat oldalfalára szerelt három 
nyomógombos segélykérő/ vészjelző állomást kell telepíteni. 

• Tűzvédelem 

Az OTSZ vonatkozó paragrafusa szerint az alagútba A1, vagy A2 tűzvédelmi osztályú 
építményszerkezetek építhetők be. A KK osztályú közúti alagút határoló tartószerkezeti elemeinek – 
oldal- és közbensőfalaknak, födémlemeznek - az MSZ EN 1363-2 szabvány szerinti szénhidrogén 
tűzgörbe, vagy RABT ZTV közúti alagúttűz tűzgörbe szerint végzett vizsgálattal legalább REI 90 
tűzállósági teljesítménynek kell ellenállniuk.  

A vészátjárók ajtóit az MSZ EN 1363-1 szabvány tűzgörbéje szerint kell vizsgálni, illetve azoknak MSZ 
EN 1363-1 szabvány szerinti legalább EI1 90 tűzállósági teljesítményűeknek kell lenniük.  

Az alagút szabadba vezető végénél a tűzvédelmi biztonsági berendezések vezérlési lehetőségét az ott 
elhelyezett energiaközpontban biztosítjuk.  

• Tűzoltóállomás, energiaközpont, irányítóközpont,  

Az e-UT 03.07.31 UME előírás vonatkozó pontja szerint a KK osztályú alagúthoz, katasztrófavédelmi 
hatóság igénye szerint, tűzoltóállomást vagy tűzoltóőrsöt kell rendelni (meglévőt kibővíteni, esetleg 
újat létesíteni), amely minimális felszereltsége: tűzoltóautó, tűzoltószertár és állandó létszám. 

Továbbá a fenti UME előírásai szerint minden 500 méternél hosszabb belterületi alagúthoz, annak 
forgalmának és műszaki üzemének irányítására irányítóközpontot kell rendelni, amely lehet meglévő 
irányítóközpont is. 

Az alagútportál (rámpa) közelében energiaközpontot magába foglaló létesítményt kell telepíteni, 
amely lehetővé teszi az erősáramú elosztószekrények, vezérlőhelység és szerverszoba, elektromos 
kapcsolóterek, integrált biztonságtechnikai rendszerek, szünetmentes energiaellátás tápegységeinek 
és az esetlegesen szükséges dízel aggregát csatlakozási pontjának elhelyezését.  

• Árnyékoló építmények 

Az alagút végein, annak kedvezőtlen tájolása miatt, az alagútból való kilépéskor a nap okozhat 
elvakítást, amely hatását kockázatelemzéssel kell vizsgálni, szükség esetén forgalomtechnikai 
intézkedésekkel kell az elvakítás káros hatásait csökkenteni.  

• Üzemeltetési átjárók 

Az alagút két végénél, a rámpák után kialakítandó üzemi térben képezhető ki az üzemi átjáró a két 
pálya összenyitásával, fizikai elválasztás itt nem készül.  

5.3. Környezetrendezés, zöldfelületek 

Az építés jelentős mértékben érinti a Kiserdő területét. A tájépítészettel érintett beavatkozási terület 
3,92 ha. Az Országos Erdőállomány Adattár adatszolgáltatása alapján erdőterületen lévő erdőirtás 
mértéke közel 3,56 ha. A teljes érintett zöldfelület mértéke megközelítőleg 3,85 ha. 

A nyomvonalba eső fák darabszáma erdőterületen: ~ 1980 db. 

A nyomvonalba eső fák darabszáma egyéb közterületen: ~ 0 db. 



  

  

  134/58 

A mai Határ út jelenlegi formájában megmarad, ott fejlesztés nem történik. Az út menti fasor 
kiegészítésével, valamint a Határ út északi oldal mentén további fásítással és a fásított köztér 
beültetésével összesen 480 db fa telepítésére van lehetőség. 

A 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról és rendeletei c. 
törvény alapján az erdő besorolású területek mérete nem csökkenhet, erdőirtás esetén minimum a 
kivágott erdőterület méretével megegyező területű kompenzációs erdő telepítése szükséges.A 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (IX. 06.) 
önkormányzati rendelete a fák és fás szárú növények védelméről c. rendelet alapján a fapótlás mértéke 
a kivágás okától függően változó. Ha a kivágásra: 

- építmény elhelyezése miatt kerül sor, a kivágott össz-törzsátmérő 150%-a, 
- környezetrendezés miatt kerül sor, a kivágott össz-törzsátmérő 100%-a, 
- a fa betegsége miatt, életet vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet megszüntetése 

érdekében kerül sor, a kivágott fa darabszámával megegyező, 

- a fa kiszáradása miatt kerül sor, az össz-törzsátmérő 50%-a. 

Tájépítészettel érintett beavatkozás területe 39.200 m² 

Építéssel érintett zöldfelület mérete 38.500 m² 

Zöldfelületi érintettség aránya (vizsgálati területre vetítve) 11,6% 

Erdőirtás (erdőművelési ág alatt álló erdőterületen) 3,56 ha (~1980 db) 

Erdőpótlás szükséges mértéke  min. 3,56 ha 

A kalkulált erdőpótlás mértéke csak az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületen lévő 
erdőre vonatkozik. A szabályozás szerint a fásított köztér övezetben lévő erdős területek esetén a 
kerületi fapótlási rendeletnek megfelelő mértékű pótlással, 6 cm törzsátmérőjű fákkal számoltunk. 

Mivel a beavatkozás jelentős mértékben érinti a Kiserdő területét, ezért a beruházáshoz csatoltan 
tájépítészeti eszközökkel erdő- / parkfejlesztés történik. A fejlesztések célja a lakossági rekreációs 
lehetőségek kiépítése, fejlesztése, a meglévők színvonalának emelése. Ez többek között az alábbi 
elemeket foglalhatja magába, amelyet érdemes a környéken élők javaslatai alapján közösségi 
tervezésként megalkotni: 

- parki infrastruktúra (közvilágítás, ivókutak, stb.) kiépítése, 
- berendezési tárgyak (padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, stb.) kihelyezése  

- erdei játszó- és fitness-eszközök telepítése 
- sportpályá(k) elhelyezése, 

- vízélmény növelése pl. tóépítéssel és / vagy az Illatos árok fejlesztésével 
- kutyafuttató integtrálása, 
- szabadtéri sütögetők elhelyezése, 
- stb. 
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24. ábra 2. változat - Környezetrendezés mintakeresztszelvény  

5.4. Közművek 

Csatornázás: 

A tervezett útpálya nyomvonala több helyen érinti a meglévő csapadékcsatorna és szennyvízcsatorna 
hálózatot.  

Az útpálya víztelenítését a meglévő víznyelők áthelyezésével, igazításával kell megoldani. Az alagút 
műtárgy és az új útszakaszok útpályájának víztelenítésére új csapadékelvezető csatorna épül.  

A Határ út csatorna hálózata nagyrészt érintetlen marad, a Határ útra csatlakozó csatornák átépítése 
szükséges, melyeket keresztez a zárt keretben futó tervezett út. 

A tervezett útpálya kialakítás miatt a Ferde utca - Üllői út csomópontban, illetve az Üllői úti turbó 
körfogalom helyén várható nagyobb léptékű csatorna átépítési munka. 

Vízellátás: 

A tervezett útpálya nyomvonala több helyen érinti és keresztezi az ivóvíz-ellátó hálózatot és az ipari 
vízhálózatot is. 

Vízkiváltás, átépítés szükséges az Illatos út – Napfény utca csomópontban, a Wekerle telep Északi 
részéhez csatlakozó gerincvezetékek esetén, ahol a tervezett alagút műtárgy elüti a vezetékeket és a 
Ferde utca - Üllői úti átépülő csomópontban. 

Új útépítés, vagy burkolat felújítás esetén a Fővárosi Vízművek Zrt. általános előírása, hogy a régi, 
elavult öntöttvas és azbesztcement vízcsöveket ki kell cserélni a beruházás során, így számításba vettük 
ezen kiváltásokat is. 

Gázellátás: 

A tervezett útpálya kialakítása érinti a gázellátó hálózatot. Kiváltással, átépítéssel a Ferde utca - Üllői 
úti csomópontban kell számolni, illetve az Új Határ út kialakítása miatt át kell építeni a Balassa köznél 
lévő gázfogadó, nyomáscsökkentő telepet. A Gázművek előírásai alapján új útépítés, burkolat felújítás 
esetén a régi, elavult horganyzott acél gázcsöveket ki kell cserélni a beruházás során. 

Távközlési hálózatok: 

A tervezett útpálya kialakítása érinti a területen jelen lévő távközlési hálózatokat. A Ferde utca – Üllői 
út csomópontban, valamint a tervezett turbó körforgalom helyén kell számolni jelentősebb kiváltási 
munkákkal. Amennyiben a meglévő távközlési hálózat járda helyett úttest alá kerül, azt utólagos 
védelemmel kell ellátni (hasított védőcső, vb lemez védelem). 
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Megszakító létesítmények és azok bebúvó nyílásai úttestbe nem kerülhetnek, ilyen esetben a hálózatot 
ki kell váltani. 

Ahol a járdák átépítésre kerülnek, gondoskodni kell a megszakító létesítmények szintbehelyezéséről, 
illetve a burkolatnak megfelelő, új, tálcás fedlapokat kell alkalmazni. 

Közúti jelzők és központi forgalomirányítás: 

A tervezési határon belül a járdában és az útpálya alatt, légvezetéken tartóoszlopokra szerelve a 
járdában a központi forgalomirányítás, hálózata és a Siemens Trafficom kábelei közös alépítményben 
üzemelnek. A védőcsövekben a központi forgalomirányítás üzemelő kábelei, (optika, réz), a Siemens 
Trafficom optikai kábele, és jelzőlámpa kábelek vannak behúzva. A tervezett építési munkák nemcsak 
a meglévő alépítmények kiváltását teszik indokolttá, hanem maga után vonhatnak olyan fejlesztési 
igényeket is, amelyek a korszerű forgalomirányítási és parkolási rendszer kiépítéséhez szükségesek. 

A tervezési szakaszon belül az Illatos út – Napfény utca, valamint a Ferde utcai, Üllői úti csomópontokat 
teljes egészében át kell építeni. A meglévő üzemelő gerinc hálózat kábeleit az építés ideje alatt is 
folyamatos üzemben kell tartani. 

Közcélú elektromos ELMŰ hálózatok, közvilágítás 

A tervezett útpálya és távlati villamosvonal kialakítása érinti az ELMŰ Hálózati Kft. (továbbiakban 
ELMŰ) által üzemeltetett kis - és középfeszültségű hálózatot, továbbá a Budapesti Dísz – és 
Közvilágítási Kft. (továbbiakban BDK Kft.) által üzemeltetett közvilágítási hálózatot.  

A kis és középfeszültségű, továbbá a közvilágítási hálózatot az útpálya építésével érintett területen ki 
kell váltani. A kis- és középfeszültségű hálózatok kiváltását az Áramszolgáltató (ELMŰ Hálózati Kft.) 
területileg illetékes képviselőjével egyeztetett módon kell megtervezni. A kis- és középfeszültségű 
hálózatok átépítése a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint építési engedély (vezetékjogi engedély) köteles. Az 
engedélyezési eljárást a rendelet szerint kell lefolytatni.  

A tervezési területen a tervezett útpályák kialakítása a közvilágítási hálózat kiváltását vonja maga után. 
Az újonnan létesülő le ill. felhajtókon, az Új Határ út szakaszán új közvilágítás kiépítése szükséges. A 
közvilágítást a felszíni tervezett építményekkel összhangban kell kialakítani. A tervezett közvilágítás 
méretezését az MSZ EN 13201 Útvilágítás című szabvány, továbbá a Budapest Világítási Mesterterv 
szerinti útvilágítási kategóriák, ill. világítási osztályok követelmény-rendszerének megfelelően kell 
elvégezni. A közvilágítás energiaellátását kábeles kivitelben kell megtervezni.  

5.5. Organizáció 

A változat jellemzője, hogy a Határ úti villamos és útpálya nem épül át, a tervezett út a villamos pálya 

és a József Attila lakótelep között létesül, a Határ út mellett kb. 700 m hosszban kéregvezetéssel, 

süllyesztett szinten. A szakasz végén, az Üllői út – Ferde utca – Kőér utca csomópontban nagyméretű 

körforgalmi csomópont létesül.  

A megelőző közműkiváltások a körforgalmi csomópontban és a Ferde utca – Üllői út csomópontban 

jelentősek, minden közművet érintenek, a Határ út mentén az elektromos és a távközlési hálózatok 

kiváltását kell figyelembe venni. A szakasz elején, a Napfény utcai csomópontban várható még 

említésre méltó közműkiváltási munka. 

A műtárgy résfalas munkagödör megtámasztással készül, belső monolit elválasztó és köpenyfalakkal. 

Építéstechnológiája hagyományosnak mondható, akár horgonyzással történik a résfalak ideiglenes 

megtámasztása, akár un. „milánói” módszerrel épül. A műtárgy mérete miatt jelentős mélyépítési 

kapacitást igényel. Tekintettel arra, hogy várhatóan nem lesz lehetőség a műtárgy mellett építési 
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forgalmi út kialakítására, ezért saját nyomvonaláról lehet kiszolgálni az építését, ami a kivitelezés idejét 

jelentősen növeli. 

A teljes kivitelezési időt 2,5 - 4 év közötti időtartamra lehet becsülni. 

A kivitelezés becsült időtartama nem tartalmazza a területelőkészítési, kisajátítási, fémmentesítési, 

előzetes régészeti feltárási, fakivágási-átültetési munkákat, ezek átfutási idejét a kivitelezés átfutási 

ideje elé figyelembe kell venni. A kivitelezés átfutási ideje erős becslés, mert a tényleges kivitelezési 

munkák jelenleg nem ismertek, a közműkiváltási munkák volumene nagyobb mértékben változhat. 

5.6. Lokális légszennyezettség, valamint zaj-és rezgésvédelem 

Lokális légszennyezettség 

Jelen állapot 

 

 

 

Jelmagyarázat: 

Órás NO2 határérték 100 µ/m3. 
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Vele állapot 

 

 

 

Jelmagyarázat: 

Órás NO2 határérték 100 µ/m3. 
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Különbségábra a jelenhez képest 

 

 

Jelmagyarázat: 

 

 

 

Várható levegő-tisztaságvédelmi hatások: 

- A 2-es nyomvonalváltozat szintén a Határ út melletti házakat érinti, a József Attila lakótelepre 

nincs hatással. A Határ út menti lakóépületek kb. 60 m-re találhatóak. 

- A távlatban (2035. év) jelentkező MOF forgalom által generált NO2 levegőterhelés 

kedvezőbben fog alakulni, melyet a jövőbeli kibocsátás során figyelembe vett, a gépjárművek 

jobb műszaki állapota, és a motorizáció fejlődése eredményez. 

- A tervezett állapotban a 2-es nyomvonalváltozat MOF forgalmától származó NO2 komponens 

terhelése semleges légköri állapot és átlag szélsebesség mellett 10-20 µ/m3. Ott ahol a szakasz 

fedett 10 µ/m3 alatti a terhelés. 

- A különbség ábrán látható, hogy a jelen állapothoz képest a tervezett állapotban a MOF 

forgalomtól származó NO2 komponens terhelése semleges légköri állapot és átlag 

szélsebesség mellett a 2-es nyomvonalváltozat felszíni szakaszain 10 µ/m3 (órás határérték 10 

%≤) növekedést eredményez 15-30 m szélességben. A többi útszakaszon, többek között a 
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jelenlegi Távíró közben, a kis erdőterületén, a meglévő Határ út szakaszán csökkenés 

jelentkezik az első házsoroknál.  

 

Zajhatásokat bemutató ábrák 

A tervezett létesítmény megvalósulásának esetében, 2035-ben, csak a tárgyi 
projekt keretében tervezett útszakaszoktól származó zajterhelés éjjeli 
időszakban – Határ út térsége 

Az ábrán a vonatkozó zajvédelmi határérték teljesülése a sötétzöld és a sárga 
területek határán van.  

Sötétkék vonallal a zajárnyékoló falak helyét jelöltük. 

A közölt zajtérképes ábra szemléletesen mutatja a tervezett létesítmény várható 
zajterhelését, illetve a zajvédelmi határértéknek való megfelelést. (Az összesített 
- tervezett és meglévő közúti, illetve a kötöttpályás - közlekedési zajforrások 
zajterhelési ábrája nagyobb értéket mutat, ugyanakkor az egyes változatok 
értékelését érdemben nem segíti, ezért a továbbiakban csak az összesített 
különbségábrával foglalkozunk.)  

  

Összesített zajterhelési különbségábra - Tervezett létesítmény megvalósulásának 
esete 2035-ben és a jelenlegi (2020) állapot között 

Az ábrán zölddel jelölt területeken kedvezőbb lenne a zajhelyzet távlatban, a sárga 
területeken érdemben nem változna (emberi fül számára nem hallható ±1 dB-es 
változás), míg a narancssárga területeken 1 dB-nél nagyobb mértékű 
zajnövekedést várható a jelenlegihez képest. 
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Várható zaj- és rezgésvédelmi hatások 

- A 2-es nyomvonalváltozat az Illatos út és a Határ út térségét érinti leginkább. 

- Az Illatos út – Gubacsi út keresztezésének térségében lévő védendő létesítményeknél 

határérték feletti terhelést nem okoz, érdemi zajhelyzet-változás a beruházás kapcsán nem 

várható. 

- Az Illatos út további szakaszain (Gubacsi út-Gyáli út) ugyan több dB-es növekményt okoz a 

tervezett út, de ott védendő létesítmények nem találhatóak, így nem várható zajvédelmi 

konfliktus. 

- A Határ út mentén a tervezett út alagútban vezetett szakasza jelenti a zajvédelmi intézkedést, 

továbbá az alagútba, illetve onnan kivezető rámpáknak is zajárnyékoló hatásuk van. Így a 

meglévő, Határ úttal párhuzamos szakaszon zajárnyékoló fal kialakítása várhatóan nem 

szükséges, 

- Ugyanakkor mintegy 300 méternyi 3-5 méter magas zajárnyékoló fal létesítési szükséges a 

szakasz végén lévő hotel, illetve többszintes lakóház védelmére. 

- Az alagút műtárgyon túli zajvédelmi eszközök alkalmazása nélkül is várhatóan jobb zajhelyzet 

alakul ki a jelenleginél a Wekerletelep Határ út felőli szélén, a Mészáros Lőrinc utcában és a 

József Attila-lakótelep DK- oldalán. 

- Az alagútba be- illetve kivezető rámpák mentén zajnövekmény várható, ahol azonban zajtól 

védendő létesítmény/terület nem található. Zajnövekmény várható még a Kőér utcában. 

- Továbbá zajnövekmény várható a jelenlegi állapothoz képest a Wekerletelep belső Pannónia 

és Hungária útján, mely elsősorban a természetes forgalomnövekményből következik, így nem 

kizárólag a tárgyi projekt okozza.  
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- A meglévő Határ úttal párhuzamosan haladó, részben fedett, illetve alagútban vezetetett új 

útszakasz jelentős forgalmi átterhelődést képvisel, ezért a Határ út menti védendő épületeknél 

a rezgésterhelés csökkenése várható. 

5.7. Tervezői költségbecslés 

A tervezett kialakítás becsült beruházási költsége ~ 47,9 Mrd Ft. Az árak az ÁFÁ-t és 10% tartalékkeretet 
tartalmaznak. 
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6. 3. VÁLTOZAT 

6.1. Tervezett kialakítás 

A tervezett új út nyomvonala az Illatos út – Gyáli út csomópontjától indul és a Kiserdő területét 
keresztezve – rámpás szakaszon süllyed a Határ úttal párhuzamos átépülő villamos pálya és Határ út 
alá. Körülbelül 8,50 m mélyen halad egészen az Esze Tamás utca vonaláig, ahonnan felérve a 
terepszintre köt be egyenesen a Mátyás király utcába.   

A kialakításhoz az érintett szakaszon a meglévő Határ út és a Határ úti villamos pálya teljes átépítése 
szükséges. A Határ út melletti ingatlanok megközelítése a felszínen vezetett szervizútról biztosítható, 
amely mellett párhuzamos parkolósáv kialakítására is lehetőség. Wekerletelepi telekhatárok előtt 
széles berendezési sáv alakítható ki.  

 

25. ábra 3. változat – Látványterv a Határ úti folyópálya szakaszon 

A kezdő csomópontban, a Gyáli útnál az Illatos úti csomópont és a Napfény utca torkolatának 
korrekciója is szükséges. A végcsomópontnál a forgalom lebonyolításához a teljes Kőér utca – Üllői út 
– Ferde utca – Mátyás király utcai csomópontrendszer átalakítása szükséges - a Ferde utcai végállomás 
átépítésével. A csomópont rendszer útjain többlet sávok kialakítása szükséges.  Ferde utca 2x2, Mátyás 
Király utca 3x3 sávossá alakítása mellett új sáv jelenik meg a Kőér utcán és új kapcsolat jön létre a Vak 
Bottyán út és az Üllői út között. A Ferihegyi repülőtérre vezető út műtárgyának átépítése nem 
szükséges. 

A kerékpáros és gyalogos kapcsolatok a felszínen biztosítottak. Az alagútban gyalogos járda és 
kerékpáros infrastruktúra nem épül. 



  

  

  134/68 

 

26. ábra 3. változat - Mintakeresztszelvény 

6.2. Műtárgyak 

A tervezett műtárgy 180 m hosszon „U” kerettel kialakítva ér le a Gyáli úti csomóponttól a Határ út alá. 
Innen zárt keretként 877 m hosszon halad a Határ út alatt, majd ismét 180 m hosszon „U” kerettel 
érkezik fel a felszínre az Üllői úti csomóponthoz. A műtárgy 2x2 közúti forgalmi sávot vezet alagútban, 
teljes hossza 1237 m.  

 

27. ábra 3. változat – Látványterv az Ady E. utca csatlakozásánál, a rámpás szakaszon  

A keret a két szélén 80 cm-es résfalakkal határolt 1,00 m vastag alaplemezzel és 30 cm-es bélésfallal 
kialakított monolit vasbeton keret. A műtárgyban a két irányú forgalom külön alagútban fut, a két 
irányt 60 cm vastag monolit vasbeton fal választja el egymástól. A zárt részen 90 cm vastag zárófödém 
készül, amely a résfalakra támaszkodik. A műtárgy teljes szélessége 22,52 m.  
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A pálya beosztása mindkét irányban azonos: 1,00 m kezelőjárda – 50 cm biztonsági sáv – 3,50 m 
forgalmi sáv – 3,25 m forgalmi sáv – 50 cm biztonsági sáv – 75 cm kezelőjárda. A figyelembe vett 
űrszelvénymagasság 5,00 m.  

A pálya keresztesése 2,5%, a szegély mentén réselt folyóka vezeti el a vizet, a folyóka esése 
hosszirányban 3‰.  

A pályaszerkezetet az alaplemezen lévő változó vastagságú tömörített feltöltésen alakítják ki útépítési 
betonburkolattal.  

Közművek védőcsöveit az üzemi járda alatti szegélyben lehet elhelyezni. A külső oldali szegélyben kell 
vezetni a tűzi-víz hálózat csöveit.  

Az alagút építése nyílt munkagödörben történik, a környezet minél teljesebb megőrzése érdekében 
szádfalak alkalmazásával, amelyek között a résfalak lavírsíkja kialakítható. Később a résfalak elkészülte 
után a zárófödém betonozása és az alagút Milánói-módszerrel történő építése biztosítja a talaj 
megtámasztását.  

Az alagút kiegészítő építményeiként foglalkozni kell a következőkkel:  

- Forgalomtechnikai berendezések 

Az alagútban az alábbi forgalombiztonsági elemeket kell betervezni és beépíteni:  

- sávfoglaltságot jelző, változtatható jelzésképű lámpák a forgalmi sávok felett, a bejárati 
kapuzatnál és a kijáratoknál  

- kötelező sebességet három karakterrel jelző, változtatható jelzésképű ledes tábla, a 
menetirány szerinti jobb és bal oldalon, a bejárati kapuzatnál és a kijáratoknál  

- tehergépjárművel előzni tilos jelzésképű ledes tábla, a menetirány szerinti jobb és bal oldalon, 
a bejárati kapuzatnál és a kijáratoknál  

- szembe forgalmat és előzési tilalmat jelző, változtatható jelzésképű ledes tábla, a menetirány 
szerinti jobb és bal oldalon, a bejárati kapuzatnál és a kijáratoknál. A jelzések minden esetben 
a szelvényezés szerinti ellentétes oldalra kerülnek.  

- szembe forgalmat jelző, változtatható jelzésképű ledes tábla, a menetirány szerinti jobb és bal 
oldalon, a bejárati kapuzatnál és a kijáratoknál. A jelzések minden esetben a szelvényezés 
szerinti ellentétes oldalra néznek.  

- vészátjárót előjelző mindkét oldalán azonos jelképpel világító tájékoztató tábla  

- vészátjárót jelző mindkét oldalán azonos jelképpel világító tájékoztató tábla Segélykérő 
fülkében elhelyezett segélykérő telefont jelző kivilágított tájékoztató tábla  

- segélykérő fülkében elhelyezett tűzoltó készüléket jelző kivilágított tájékoztató tábla  
- segélykérő fülkében elhelyezett tűzoltó készüléket jelző kivilágított tájékoztató tábla 

Segélyhívó készüléket jelző kivilágított tájékoztató tábla  
- a járdák felett 50 cm magasan elhelyezett vészvilágítási lámpatest 25 méterenként  
- Vízelvezetés, szennyvíz kezelés, átemelő 

Az alagút és az alagúti útpálya vízelvezetése gravitációs úton, réselt folyókákkal történik. Az alagút 
vízelvezetése különálló, zárt rendszert alkot. Az útpálya burkolata a menetirány szerinti jobb oldal 
irányába van megdöntve 2,5 %-os eséssel. A réselt folyóka a burkolat szélén a kezelőjárda kiemelt 
szegélye tövénél van elhelyezve, s az útpálya teljes hosszában végignyúlik. A réselt folyóka DN 300 
átmérőjű, lejtése az útpálya magassági vonalvezetését követi, ami a zárt alagút szakaszán 3 ‰ esésű. 

- Energiaellátás 

A tervezett alagút energiaellátása 10kV-os kettős független betáplálással történik. Az 54/2014 BM 
rendelet (OTSZ) előírásai szerint KK osztályba tartozó alagutaknál kettős biztonságú villamos 
betáplálást kell létesíteni a tűzeseti fogyasztók biztonságos ellátására. Az üzemszerű energiaellátás, 
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tápellátás kimaradása esetén a második betáplálásra történő automatikus átkapcsolásról gondoskodni 
kell. 

- Világítás 

Belterületi közúti aluljárókra vonatkozóan az érvényben lévő MSZ EN 13201 szabvány nem ad részletes 
előírásokat, ezért irányelvként a MSZ 20194-3:2000 szabványt lehet alkalmazni, továbbá az e-
UT_03.07.31 (ÚT 2-1.405) Útügyi Műszaki előírást figyelembe venni.  

- Vízellátás és tűzivíz-ellátás 

Az alagút tűzivíz ellátására nedves tűzivíz vezeték épül ki, folyamatos hálózati ellátással, nyomásfokozó 
szivattyúk létesítésével.  

Föld feletti tűzcsapok 100 m-ként helyezkednek el, az alagút műtárgy oldalfalába vágott öblökben. A 
tűzcsapok átbocsátó képessége minimum 10 l/s kell legyen.  

- Hő- és füstelvezetés 

Az alagút OTSZ szerint KK osztályba tartozik. Az alagútban hosszirányú hő- és füstelvezetést illetve 
üzemi szellőzést tervezünk. A légáramlást alagutanként JET-ventilátorokkal biztosítjuk. A gépi hő- és 
füstelvezetési rendszernek alkalmasnak kell lennie 30 MW felszabaduló hőteljesítmény elvezetésére.  

A hő- és füstelvezető rendszer üzemképességét legalább 120 percig kell biztosítani az MSZ EN 1363-1 
szabvány tűzgörbéje szerinti vizsgálattal.  

A hő- és füstelvezető rendszer automatikus és kézi indítását biztosítani kell. A kézi indítást az alagút 
végeinél kell biztosítani. 

- Árnyékoló építmények 

Az alagút végein az alagútból való kilépéskor a nap okozhat elvakítást, ami ellen árnyékolókkal kell 
védekezni.  

Az árnyékoló szerkezet az alagútkijárat után kb. 100 m hosszon, a rámpás szakaszon a rámpa támfalaira 
szerelt portálszerkezetekre lehetséges rögzíteni. 

- Üzemeltetési átjárók 

Az alagút két végénél van lehetőség a két pálya összenyitására, fizikai elválasztás itt nem készül.  

6.3. Környezetrendezés, zöldfelületek 

Az építés kevéssé érinti a Kiserdő területét. A tájépítészettel érintett beavatkozási terület 5,80 ha. Az 
Országos Erdőállomány Adattár adatszolgáltatása alapján erdőterületen lévő erdőirtás mértéke közel 
0,66 ha. A teljes érintett zöldfelület mértéke 3,45 ha. 

A nyomvonalba eső fák darabszáma erdőterületen: ~ 390 db. 

A nyomvonalba eső fák darabszáma egyéb közterületen: ~ 720 db. 

A mai Határ út teljes egészében átépül, alá alagút kerül. A felszínen csak szervízút, parkolósáv és 
kerékpárút jelenik meg. A Határ út mindkét oldalát kísérő fák (fasor és fás állomány) az építés miatt 
teljes egészében kivágandó. A széles zöldsáv jelentős része nem alkalmas fatelepítésre az alatta húzódó 
műtárgy miatt. A szervízút alagútra történő elhúzásával Határ úti járda mentén két sorban, valamint a 
fásított köztér övezet területén összesen 350 db fa telepítésére van lehetőség. Ennél a megoldásnál a 
széles zöldfelületet a kapubehajtók felszabdalják. 

A 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról és rendeletei c. 
törvény alapján az erdő besorolású területek mérete nem csökkenhet, erdőirtás esetén minimum a 
kivágott erdőterület méretével megegyező területű kompenzációs erdő telepítése szükséges. 
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A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (IX. 06.) 
önkormányzati rendelete a fák és fás szárú növények védelméről c. rendelet alapján a fapótlás mértéke 
a kivágás okától függően változó. Ha a kivágásra: 

- építmény elhelyezése miatt kerül sor, a kivágott össz-törzsátmérő 150%-a, 
- környezetrendezés miatt kerül sor, a kivágott össz-törzsátmérő 100%-a, 
- a fa betegsége miatt, életet vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet megszüntetése 

érdekében kerül sor, a kivágott fa darabszámával megegyező, 

- a fa kiszáradása miatt kerül sor, az össz-törzsátmérő 50%-a. 

Tájépítészettel érintett beavatkozás területe 58.000 m² 

Építéssel érintett zöldfelület mérete 34.500 m² 

Zöldfelületi érintettség aránya (vizsgálati területre vetítve) 10,4% 

Erdőirtás (erdőművelési ág alatt álló erdőterületen) 0,66 ha (~390 db) 

Erdőpótlás szükséges mértéke min. 0,66 ha 

Fapótlás szükséges mértéke 5.175 db 

Fapótlás a beavatkozás területén (parkfa, sorfa) 255 db 

További fapótlás szükséges mértéke 4.920 db 

A kalkulált erdőpótlás mértéke csak az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületen lévő 
erdőre vonatkozik. A szabályozás szerint a fásított köztér övezetben lévő erdős területek esetén a 
kerületi fapótlási rendeletnek megfelelő mértékű pótlással, 6 cm törzsátmérőjű fákkal számoltunk. 

 

 

28. ábra 3. változat - Környezetrendezés mintakeresztszelvény  

  



  

  

  134/72 

6.4. Közművek 

Csatornázás: 

A tervezett útpálya nyomvonala több helyen érinti a meglévő csapadékcsatorna és szennyvízcsatorna 
hálózatot.  

Az útpálya víztelenítését a meglévő víznyelők áthelyezésével, igazításával kell megoldani. Az alagút 
műtárgy és az új útszakaszok útpályájának víztelenítésére új csapadékelvezető csatorna épül.  

Az Illatos út - Napfény utca csomópontjának átépítése miatt az Illatos-árok zárt szelvényét itt meg kell 
hosszabbítani. A Határ úti meglévő szennyvízcsatornát önmagában nem üti el a tervezett alagút 
műtárgy, de a Határ út alatt futó közművek teljes átrendezésével is számolni kell az alagút-műtárgy 
elhelyezkedése, illetve a mellette megmaradó leszűkült – közművek számára még használható – sáv 
miatt. Ideiglenes csatorna kiváltásokkal biztosan számolni kell. Ez igen jelentős költség és kockázati 
tényező. A Határ útra csatlakozó csatornák átépítése is szükséges, melyeket keresztez a zárt keretben 
futó tervezett út. 

A tervezett útpálya kialakítás miatt a Ferde utca - Üllői út csomópontban várható nagyobb léptékű 
csatorna átépítési munka. 

Vízellátás: 

A tervezett útpálya nyomvonala több helyen érinti és keresztezi az ivóvíz-ellátó hálózatot és az ipari 
vízhálózatot is. 

Vízkiváltás, átépítés szükséges az Illatos út – Napfény utca csomópontban, a meglévő Határ úton végig, 
a Wekerle telep Északi részéhez csatlakozó gerincvezetékek esetén, ahol a tervezett alagút műtárgy 
elüti a vezetékeket és a Ferde utca - Üllői úti átépülő csomópontban. 

A Határ út alatt futó közművek teljes átrendezésével is számolni kell az alagút-műtárgy elhelyezkedése, 
illetve a mellette megmaradó leszűkült – közművek számára még használható – sáv miatt. Ez igen 
jelentős költség és kockázati tényező. 

Új útépítés, vagy burkolat felújítás esetén a Fővárosi Vízművek Zrt. általános előírása, hogy a régi, 
elavult öntöttvas és azbesztcement vízcsöveket ki kell cserélni a beruházás során, így számításba vettük 
ezen kiváltásokat is. 

Gázellátás: 

A tervezett útpálya kialakítása érinti a gázellátó hálózatot. Kiváltással, átépítéssel a Ferde utca - Üllői 
úti csomópontban kell számolni, a meglévő Határ út helyére kerülő alagút műtárgy teljes hosszán, 
illetve az Új Határ út kialakítása miatt át kell építeni a Balassa köznél lévő gázfogadó, nyomáscsökkentő 
telepet. A Határ út alatt futó közművek teljes átrendezésével is számolni kell az alagút-műtárgy 
elhelyezkedése, illetve a mellette megmaradó leszűkült – közművek számára még használható – sáv 
miatt. Ez igen jelentős költség és kockázati tényező. 

A Gázművek előírásai alapján új útépítés, burkolat felújítás esetén a régi, elavult horganyzott acél 
gázcsöveket ki kell cserélni a beruházás során. 

Távközlési hálózatok: 

A tervezett útpálya kialakítása érinti a területen jelen lévő távközlési hálózatokat. A Ferde utca – Üllői 
út csomópontban, valamint a meglévő Határ út nyomvonalán végig számolni kell jelentősebb kiváltási 
munkákkal. A Határ út alatt futó közművek teljes átrendezésével is számolni kell az alagút-műtárgy 
elhelyezkedése, illetve a mellette megmaradó leszűkült – közművek számára még használható – sáv 
miatt. Ez igen jelentős költség és kockázati tényező. 
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Amennyiben a meglévő távközlési hálózat járda helyett úttest alá kerül, azt utólagos védelemmel kell 
ellátni (hasított védőcső, vb lemez védelem). 

Megszakító létesítmények és azok bebúvó nyílásai úttestbe nem kerülhetnek, ilyen esetben a hálózatot 
ki kell váltani. 

Ahol a járdák átépítésre kerülnek, gondoskodni kell a megszakító létesítmények szintbehelyezéséről, 
illetve a burkolatnak megfelelő, új, tálcás fedlapokat kell alkalmazni. 

Közúti jelzők és központi forgalomirányítás: 

A tervezési határon belül a járdában és az útpálya alatt, légvezetéken tartóoszlopokra szerelve a 
járdában a központi forgalomirányítás, hálózata és a Siemens Trafficom kábelei közös alépítményben 
üzemelnek. A védőcsövekben a központi forgalomirányítás üzemelő kábelei, (optika, réz), a Siemens 
Trafficom optikai kábele, és jelzőlámpa kábelek vannak behúzva. A tervezett építési munkák nemcsak 
a meglévő alépítmények kiváltását teszik indokolttá, hanem maga után vonhatnak olyan fejlesztési 
igényeket is, amelyek a korszerű forgalomirányítási és parkolási rendszer kiépítéséhez szükségesek. 

A tervezési szakaszon belül az Illatos út – Napfény utca, valamint a Ferde utcai, Üllői úti csomópontokat 
teljes egészében át kell építeni. A meglévő üzemelő gerinc hálózat kábeleit az építés ideje alatt is 
folyamatos üzemben kell tartani. 

Közcélú elektromos ELMŰ hálózatok, közvilágítás 

A tervezett útpálya és távlati villamosvonal kialakítása érinti az ELMŰ Hálózati Kft. (továbbiakban 
ELMŰ) által üzemeltetett kis - és középfeszültségű hálózatot, továbbá a Budapesti Dísz – és 
Közvilágítási Kft. (továbbiakban BDK Kft.) által üzemeltetett közvilágítási hálózatot.  

A kis és középfeszültségű, továbbá a közvilágítási hálózatot az útpálya építésével érintett területen ki 
kell váltani. A kis- és középfeszültségű hálózatok kiváltását az Áramszolgáltató (ELMŰ Hálózati Kft.) 
területileg illetékes képviselőjével egyeztetett módon kell megtervezni. A kis- és középfeszültségű 
hálózatok átépítése a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint építési engedély (vezetékjogi engedély) köteles. Az 
engedélyezési eljárást a rendelet szerint kell lefolytatni.  

A tervezési területen a tervezett útpályák kialakítása a közvilágítási hálózat kiváltását vonja maga után. 
Az újonnan létesülő le ill. felhajtókon, az Új Határ út szakaszán új közvilágítás kiépítése szükséges. A 
közvilágítást a felszíni tervezett építményekkel összhangban kell kialakítani. A tervezett közvilágítás 
méretezését az MSZ EN 13201 Útvilágítás című szabvány, továbbá a Budapest Világítási Mesterterv 
szerinti útvilágítási kategóriák, ill. világítási osztályok követelmény-rendszerének megfelelően kell 
elvégezni. A közvilágítás energiaellátását kábeles kivitelben kell megtervezni.  

6.5. Organizáció 

A változat jellemzője, hogy a műtárgy kéregvezetéssel, a Határ út alá kerül. A Határ úti villamos és 

útpálya átépül. A Ferde utcai csomópont átépül, a 3. metró buszvégállomás felőli jelenlegi kijárata is 

érintett lesz. 

A megelőző közműkiváltások a Ferde utcai csomópontban szinte minden közművet érintenek. A Határ 

út alatt is minden közmű kiváltására, áthelyezésére kell számítani. Ez jelentős ideiglenes 

vezetéképítéssel fog járni. A Napfény utcai csomópontban a forgalomirányító hálózat kiváltása lesz 

számottevő. 

Az építés alatt a Határ út átmenő forgalmát meg kell szüntetni, vélhetően terelő útvonalakat kell 

találni, illetve kijelölni. A terelő útvonalakon várható, hogy előzetesen közműkiváltás, vagy 

burkolaterősítés lesz szükséges, vagy a burkolatot a terelés megszűnése után helyre kell állítani. Amíg 
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a terelőútvonal nem áll rendelkezésre, addig a Határ úton említésre méltó munka nem végezhető, 

legfeljebb a járdában történhetnek kábelfektetési munkák.  

Már az előzetes közműkiváltási munkák idején is a Határ út átmenő forgalmát meg kell szüntetni, de 

az ingatlanok megközelítését meg kell oldani. Erre csak egy forgalmi sáv fog rendelkezésre állni, és ez 

a sáv a kivitelezés nagy részében azonos lesz az építési forgalmi sávval! Ez a tény a kivitelezést 

jelentősen lassítja. A közműkiváltások idejének elhúzódásával kell számolni, mert a szűk hely miatt egy 

keresztmetszetben csak egy munkaárok lesz kialakítható. A műtárgyépítés csak a közműkiváltások 

jelentős részének megtörténte után kezdhető. 

A műtárgy résfalas munkagödör megtámasztással készülhet, belső monolit elválasztó és 

köpenyfalakkal. Építéstechnológiája hagyományosnak mondható, akár horgonyzással történik a 

résfalak ideiglenes megtámasztása, akár un. „milánói” módszerrel épül. A műtárgy mérete miatt 

jelentős mélyépítési kapacitást igényel. A kiszolgálását csak a beépített oldalról, az ingatlanok 

megközelítési sávja mellett lehet megoldani. 

A Ferde utcai csomópont kialakításának időszakára a jelenlegi buszvégállomást át kell helyezni. Ezt az 

időtartamot 1,5 – 2 évre lehet becsülni. 

A teljes kivitelezési időt 3 – 4,5 év közötti időtartamra lehet becsülni, a Határ utat helyettesítő terelőút 

használata a teljes kivitelezési időszak alatt szükséges. 

A kivitelezés becsült időtartama nem tartalmazza a területelőkészítési, kisajátítási, fémmentesítési, 

előzetes régészeti feltárási, fakivágási-átültetési munkákat, ezek átfutási idejét a kivitelezés átfutási 

ideje elé figyelembe kell venni. A kivitelezés átfutási ideje erős becslés, mert a tényleges kivitelezési 

munkák jelenleg nem ismertek, a közműkiváltási munkák volumene nagyobb mértékben változhat. 
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6.6. Lokális légszennyezettség, valamint zaj-és rezgésvédelem 

Lokális légszennyezettség 

Jelen állapot 

 

 

 

Jelmagyarázat: 

Órás NO2 határérték 100 µ/m3. 
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Vele állapot 

 

 

Jelmagyarázat: 

Órás NO2 határérték 100 µ/m3. 
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Különbségábra a jelenhez képest 

 

Jelmagyarázat: 

 

 

 

 

Várható levegő-tisztaságvédelmi hatások: 

- A 3-as nyomvonalváltozat a felszíni szakaszokon érinti a Határ út melletti házakat, a József 

Attila lakótelepre nincs hatással. A Határ út menti lakóépületek kb. 20-25 m-re találhatóak a 

nyomvonaltól. 

- A távlatban (2035. év) jelentkező MOF forgalom által generált NO2 levegőterhelés 

kedvezőbben fog alakulni, melyet a jövőbeli kibocsátás során figyelembe vett, a gépjárművek 

jobb műszaki állapota, és a motorizáció fejlődése eredményez. 

- A tervezett állapotban a 3-as nyomvonalváltozat felszíni szakaszain a MOF forgalmától 

származó NO2 komponens terhelése semleges légköri állapot és átlag szélsebesség mellett 10-

20 µ/m3. A felszínen vezetett szakaszon 10 µ/m3 alatti a terhelés. A Nagykőrösi út felöli 

becsatlakozásnál a Határ út melletti épületek kis mértékben, az Üllői úti becsatlakozásnál 

nagyobb mértékben válnak érintetté. 

- A különbség ábrán látható, hogy a jelen állapothoz képest a tervezett állapotban a MOF 

forgalomtól származó NO2 komponens terhelése semleges légköri állapot és átlag 
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szélsebesség mellett a 3-as nyomvonalváltozat Illatos út folytatásán 10 µ/m3 (órás határérték 

10 %≤) növekedést eredményez 20-25 m szélességben. 

- A többi útszakaszon, többek között a jelenlegi Távíró közben, a kis erdőterületén, a meglévő 

Határ út szakaszán az első házsoroknál, a József Attila lakótelepen csökkenés jelentkezik.  

 

Zajhatásokat bemutató ábrák 

A tervezett létesítmény megvalósulásának esetében, 2035-ben, csak a tárgyi 
projekt keretében tervezett útszakaszoktól származó zajterhelés éjjeli 
időszakban – Határ út térsége 

Az ábrán a vonatkozó zajvédelmi határérték teljesülése a sötétzöld és a sárga 
területek határán van.  

Sötétkék vonallal a zajárnyékoló falak helyét jelöltük. 

A közölt zajtérképes ábra szemléletesen mutatja a tervezett létesítmény várható 
zajterhelését, illetve a zajvédelmi határértéknek való megfelelést. (Az összesített 
- tervezett és meglévő közúti, illetve a kötöttpályás - közlekedési zajforrások 
zajterhelési ábrája nagyobb értéket mutat, ugyanakkor az egyes változatok 
értékelését érdemben nem segíti, ezért a továbbiakban csak az összesített 
különbségábrával foglalkozunk.)  
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Összesített zajterhelési különbségábra - Tervezett létesítmény megvalósulásának 
esete 2035-ben és a jelenlegi (2020) állapot között 

Az ábrán zölddel jelölt területeken kedvezőbb lenne a zajhelyzet távlatban, a sárga 
területeken érdemben nem változna (emberi fül számára nem hallható ±1 dB-es 
változás), míg a narancssárga területeken 1 dB-nél nagyobb mértékű 
zajnövekedést várható a jelenlegihez képest. 

 

 

 

Várható zaj- és rezgésvédelmi hatások 

- A 3-as nyomvonalváltozat az Illatos út és a Határ út térségét érinti leginkább. 

- Az Illatos út – Gubacsi út keresztezésének térségében lévő védendő létesítményeknél 

határérték feletti terhelést nem okoz, érdemi zajhelyzet-változás a beruházás kapcsán nem 

várható. 

- Az Illatos út további szakaszain (Gubacsi út-Gyáli út) ugyan több dB-es növekményt okoz a 

tervezett út, de ott védendő létesítmények nem találhatóak, így nem várható zajvédelmi 

konfliktus. 

- A Határ út mentén a tervezett út alagútban vezetett szakasza jelenti a zajvédelmi intézkedést. 

- A tervezett alagút ÉK-i oldánál lévő ki-, illetve bevezetőrámpa relatív közel helyezkedik el a 

Határ út menti lakóházakhoz. Továbbá az Üllői úti csomópont közelében a nyomvonal már 

felszínen vezetett. Ezek miatt a meglévő Határ úttal párhuzamos szakaszon várhatóan kb. 300 

méter hosszon 4-5 méter magas zajárnyékoló falak telepítése szükséges. 

- További, kb. 100 méternyi 5 méter magas zajárnyékoló fal kialakítása szükséges az út túloldalán 

(bal oldal), a szakasz végén lévő hotel védelmére. 
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- A 3-as nyomvonalváltozat esetén a tervezett zajvédelmi intézkedésekkel várhatóan jobb 

zajhelyzet alakul ki a jelenleginél a Wekerletelep Határ út felőli szélén, a Mészáros Lőrinc 

utcában és a József Attila-lakótelep DK- oldalán. 

- Az alagútba be- illetve kivezető rámpák ÉNy-i oldalán, az erdőterületen zajterhelési növekmény 

várható. Zajnövekmény várható még a Kőér utcában. 

- A meglévő Határ út alatt alagútban vezetett útszakaszon halad a teljes teherforgalom, így a 

környezeti rezgésterhelés a műtárgy megfelelő méretezésével és a rendszeresen jókarban 

tartott útpálya, valamint a villamos pálya állapotával hozható összefüggésbe. A Wekerletelep 

szélső lakóházainál az alagútban haladó forgalom a rezgésterhelést érdemben nem 

befolyásolja, ezért számottevő rezgésterhelésre nem kell számítani. 

6.7. Tervezői költségbecslés 

A tervezett kialakítás becsült beruházási költsége ~ 48,2 Mrd Ft. Az árak az ÁFÁ-t és 10% tartalékkeretet 
tartalmaznak. 
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7. 4. VÁLTOZAT 

7.1. Tervezett kialakítás 

A tervezett új út nyomvonala az Illatos út – Gyáli út csomópontjától indul és a Kiserdő területét, majd 
a villamos pályát keresztezve a Zalaegerszeg utca magasságában becsatlakozik a Határ útba, és onnan 
a jelenlegivel megegyező nyomvonalon köt be a Mátyás Király utcába. A kialakításhoz az érintett 
szakaszon a meglévő Határ út keresztmetszetének átosztása és átépítése szükséges. A Határ út melletti 
villamos pálya az Esze Tamás utca vonaláig helyben átépíthető, utána a csomópont átépítése miatt a 
villamos pálya korrekciójára azonban szükség van.  

A kezdő csomópontban, a Gyáli útnál - a Nagykőrösi úthoz kapcsolatot adó - két új körforgalmú 
csomópont alakítandó ki.  A végcsomópontnál a forgalom lebonyolításához a teljes Kőér utca – Üllői út 
– Ferde utca – Mátyás király utcai csomópontrendszer átalakítása szükséges - a Ferde utcai végállomás 
átépítésével. A csomópont rendszer útjain többlet sávok kialakítása szükséges.  Ferde utca 2x2, Mátyás 
Király utca 3x3 sávossá alakítása mellett új sáv jelenik meg a Kőér utcán és új kapcsolat jön létre a Vak 
Bottyán út és az Üllői út között. A Ferihegyi repülőtérre vezető út műtárgyának átépítése nem 
szükséges. 

 

29. ábra 4. változat - Látványterv 

Az új Határ út 2x2 forgalmi sávos kialakítású, középen széles (3,00m) zöldsáv kialakításával. A 2x2 sávos 
új Határ út és a Wekerletelepi telekhatárok között egy széles (~13m) berendezési sáv alakítható ki, 
amelyen a gyalogos, a kerékpáros és a szervizúti forgalom is helyet kaphat.  
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30. ábra 4. változat - Mintakeresztszelvény 

7.2. Műtárgyak 

A tervezett kialakítás nem jár műtárgyépítéssel. 

7.3. Környezetrendezés, zöldfelületek 

Az építés kevéssé érinti a Kiserdő területét. A tájépítészettel érintett beavatkozási terület 5,97 ha. Az 
Országos Erdőállomány Adattár adatszolgáltatása alapján erdőterületen lévő erdőirtás mértéke közel 
0,03 ha. A teljes érintett zöldfelület mértéke 3,21 ha. 

A nyomvonalba eső fák darabszáma erdőterületen: ~ 20 db. 

A nyomvonalba eső fák darabszáma egyéb közterületen: ~ 790 db. 

A mai Határ út teljes egészében átépül. A Wekerle-telep felé eső fasor megtartható, annak 
kiegészítésével, valamint szinte teljes hosszban végigfutó hármas fasorral összesen 500 db fa 
telepítésére van lehetőség. A Határ út és a jelenlegi villamossínek közötti erdős területen 760 db fa 
kivágandó. A lakók nyugalma céljából a 2×2 sávos út és a szervízút közé növényfuttatással zöldesített 
zajvédő fal épül. 

A 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról és rendeletei c. 
törvény alapján az erdő besorolású területek mérete nem csökkenhet, erdőirtás esetén minimum a 
kivágott erdőterület méretével megegyező területű kompenzációs erdő telepítése szükséges. 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (IX. 06.) 
önkormányzati rendelete a fák és fás szárú növények védelméről c. rendelet alapján a fapótlás mértéke 
a kivágás okától függően változó. Ha a kivágásra: 

- építmény elhelyezése miatt kerül sor, a kivágott össz-törzsátmérő 150%-a, 
- környezetrendezés miatt kerül sor, a kivágott össz-törzsátmérő 100%-a, 
- a fa betegsége miatt, életet vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet megszüntetése 

érdekében kerül sor, a kivágott fa darabszámával megegyező, 

- a fa kiszáradása miatt kerül sor, az össz-törzsátmérő 50%-a. 

Tájépítészettel érintett beavatkozás területe 59.700 m² 

Építéssel érintett zöldfelület mérete 32.100 m² 

Zöldfelületi érintettség aránya (vizsgálati területre vetítve) 9,6 % 
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Erdőirtás (erdőművelési ág alatt álló erdőterületen) 0,03 ha (~20 db) 

Erdőpótlás szükséges mértéke  min. 0,03 ha 

Fapótlás szükséges mértéke 5.685 db 

Fapótlás a beavatkozás területén (parkfa, sorfa) 500 db 

További fapótlás szükséges mértéke 5.185 db 

A kalkulált erdőpótlás mértéke csak az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületen lévő 
erdőre vonatkozik. A szabályozás szerint a fásított köztér övezetben lévő erdős területek esetén a 
kerületi fapótlási rendeletnek megfelelő mértékű pótlással, 6 cm törzsátmérőjű fákkal számoltunk. 

 

31. ábra 4. változat - Környezetrendezés mintakeresztszelvény  

7.4. Közművek 

Csatornázás: 

A tervezett útpálya nyomvonala több helyen érinti a meglévő csapadékcsatorna és szennyvízcsatorna 
hálózatot.  

Az útpálya víztelenítését a meglévő víznyelők áthelyezésével, igazításával kell megoldani. Az új 
útszakaszok útpályájának víztelenítésére új csapadékelvezető csatorna épül.  

A Határ út meglévő szennyvízcsatorna hálózata nagyrészt érintetlen marad, de ideiglenes kiváltásokkal 
számolni kell. A Határ útra csatlakozó csatornák átépítése szükséges, melyeket keresztez az új útpálya. 

A tervezett útpálya kialakítás miatt a Ferde utca - Üllői út csomópontban várható még nagyobb léptékű 
csatorna átépítési munka. 

Vízellátás: 

A tervezett útpálya nyomvonala több helyen érinti és keresztezi az ivóvíz-ellátó hálózatot és az ipari 
vízhálózatot is. 

Vízkiváltás, átépítés szükséges az Illatos út – Napfény utca csomópontban, a meglévő Határ úton végig, 
a Wekerle telep Északi részéhez csatlakozó gerincvezetékek esetén, ahol a tervezett új útpálya 
keresztezi a vezetékeket és a Ferde utca - Üllői úti átépülő csomópontban. 
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Új útépítés, vagy burkolat felújítás esetén a Fővárosi Vízművek Zrt. általános előírása, hogy a régi, 
elavult öntöttvas és azbesztcement vízcsöveket ki kell cserélni a beruházás során, így számításba vettük 
ezen kiváltásokat is. 

Gázellátás: 

A tervezett útpálya kialakítása érinti a gázellátó hálózatot. Kiváltással, átépítéssel a Ferde utca - Üllői 
úti csomópontban kell számolni, a meglévő Határ út mentén a tervezett útpálya és a fasor miatt. A 
Gázművek előírásai alapján új útépítés, burkolat felújítás esetén a régi, elavult horganyzott acél 
gázcsöveket ki kell cserélni a beruházás során. 

Távközlési hálózatok: 

A tervezett útpálya kialakítása érinti a területen jelen lévő távközlési hálózatokat. A Ferde utca – Üllői 
út csomópontban számolni kell jelentősebb kiváltási munkákkal. A meglévő Határ út tervezett 
állapotban kerékpáros, gyalogos zóna lesz, így itt nem számolunk jelentősebb kiváltási munkákkal. 
Amennyiben a meglévő távközlési hálózat járda helyett úttest alá kerül, azt utólagos védelemmel kell 
ellátni (hasított védőcső, vb lemez védelem). 

Megszakító létesítmények és azok bebúvó nyílásai úttestbe nem kerülhetnek, ilyen esetben a hálózatot 
ki kell váltani. 

Ahol a járdák átépítésre kerülnek, gondoskodni kell a megszakító létesítmények szintbehelyezéséről, 
illetve a burkolatnak megfelelő, új, tálcás fedlapokat kell alkalmazni. 

Közúti jelzők és központi forgalomirányítás: 

A tervezési határon belül a járdában és az útpálya alatt, légvezetéken tartóoszlopokra szerelve a 
járdában a központi forgalomirányítás, hálózata és a Siemens Trafficom kábelei közös alépítményben 
üzemelnek. A védőcsövekben a központi forgalomirányítás üzemelő kábelei, (optika, réz), a Siemens 
Trafficom optikai kábele, és jelzőlámpa kábelek vannak behúzva. A tervezett építési munkák nemcsak 
a meglévő alépítmények kiváltását teszik indokolttá, hanem maga után vonhatnak olyan fejlesztési 
igényeket is, amelyek a korszerű forgalomirányítási és parkolási rendszer kiépítéséhez szükségesek. 

A tervezési szakaszon belül az Illatos út – Napfény utca, valamint a Ferde utcai, Üllői úti csomópontokat 
teljes egészében át kell építeni. A meglévő üzemelő gerinc hálózat kábeleit az építés ideje alatt is 
folyamatos üzemben kell tartani. 

Közcélú elektromos ELMŰ hálózatok, közvilágítás 

A tervezett útpálya és távlati villamosvonal kialakítása érinti az ELMŰ Hálózati Kft. (továbbiakban 
ELMŰ) által üzemeltetett kis - és középfeszültségű hálózatot, továbbá a Budapesti Dísz – és 
Közvilágítási Kft. (továbbiakban BDK Kft.) által üzemeltetett közvilágítási hálózatot.  

A kis és középfeszültségű, továbbá a közvilágítási hálózatot az útpálya építésével érintett területen ki 
kell váltani. A kis- és középfeszültségű hálózatok kiváltását az Áramszolgáltató (ELMŰ Hálózati Kft.) 
területileg illetékes képviselőjével egyeztetett módon kell megtervezni. A kis- és középfeszültségű 
hálózatok átépítése a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint építési engedély (vezetékjogi engedély) köteles. Az 
engedélyezési eljárást a rendelet szerint kell lefolytatni.  

A tervezési területen a tervezett útpályák kialakítása a közvilágítási hálózat kiváltását vonja maga után. 
Az újonnan létesülő le ill. felhajtókon, az Új Határ út szakaszán új közvilágítás kiépítése szükséges. A 
közvilágítást a felszíni tervezett építményekkel összhangban kell kialakítani. A tervezett közvilágítás 
méretezését az MSZ EN 13201 Útvilágítás című szabvány, továbbá a Budapest Világítási Mesterterv 
szerinti útvilágítási kategóriák, ill. világítási osztályok követelmény-rendszerének megfelelően kell 
elvégezni. A közvilágítás energiaellátását kábeles kivitelben kell megtervezni.  
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7.5. Organizáció 

A változat jellemzője, hogy a Határ úti villamos pálya helyben maradó nyomvonallal átépül, a Határ úti 

útpálya áthelyezésre kerül a jelenlegi zöldsáv helyére a villamos pálya és a jelenlegi útpálya közé. A 

jelenlegi útpálya helyén berendezési sáv: fasor, kerékpáros és gyalogos sávok létesülnek. A Ferde utcai 

csomópont átépül, a 3. metró buszvégállomás felőli jelenlegi kijárata is érintett lesz. Műtárgy nem épül. 

A megelőző közműkiváltások a Ferde utcai csomópontban szinte minden közművet érintenek, 

azonosan a 3. változattal. A Határ út alatt a víz és a gázvezetéket ki kell váltani. A szakasz elején, a 

Napfény utcai csomópontban várható még említésre méltó közműkiváltási munka. 

A kivitelezés jól szakaszolható és szervezhető: először a kétszer kétsávos útpálya megépíthető a 

villamos forgalom és a Határ út jelenlegi forgalmának megtartása mellett, majd az új útpálya 

forgalomba helyezése után készülhet a berendezési sávban a közműkiváltás és a felszín kialakítása. A 

villamos pálya átépítése bármelyik fő ütemhez illeszthető. 

A Ferde utcai csomópont kialakításának időszakára a jelenlegi buszvégállomást át kell helyezni. Ezt az 

időtartamot 1,5 – 2 évre lehet becsülni. 

A teljes kivitelezési időt 1,5 – 2,5 év közötti időtartamra lehet becsülni. 

A kivitelezés becsült időtartama nem tartalmazza a területelőkészítési, kisajátítási, fémmentesítési, 

előzetes régészeti feltárási, fakivágási-átültetési munkákat, ezek átfutási idejét a kivitelezés átfutási 

ideje elé figyelembe kell venni. A kivitelezés átfutási ideje erős becslés, mert a tényleges kivitelezési 

munkák jelenleg nem ismertek, a közműkiváltási munkák volumene nagyobb mértékben változhat. 
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7.6. Lokális légszennyezettség, valamint zaj-és rezgésvédelem 

Lokális légszennyezettség 

Jelen állapot 

 

 

 

Jelmagyarázat: 

Órás NO2 határérték 100 µ/m3. 
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Vele állapot 

 

 

Jelmagyarázat: 

Órás NO2 határérték 100 µ/m3. 
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Különbségábra a jelenhez képest 

 

 

Jelmagyarázat: 

 

 

 

 

Várható levegő-tisztaságvédelmi hatások: 

- A 4-es nyomvonalváltozat érinti a Határ út melletti házakat, a József Attila lakótelepre nincs 

hatással. A Határ út menti lakóépületek kb. 25 m-re találhatóak a nyomvonaltól. 

- A távlatban (2035. év) jelentkező MOF forgalom által generált NO2 levegőterhelés 

kedvezőbben fog alakulni, melyet a jövőbeli kibocsátás során figyelembe vett, a gépjárművek 

jobb műszaki állapota, és a motorizáció fejlődése eredményez. 

- A tervezett állapotban a 4-es nyomvonalváltozat teljes egészében felszínen vezetett. A MOF 

forgalomtól származó NO2 komponens terhelése semleges légköri állapot és átlag 

szélsebesség mellett 10-20 µ/m3, mely érinti a Határ út melletti házakat. A kiserdő területén 

10 µ/m3 alatti a terhelés. 

- A különbség ábrán látható, hogy a jelen állapothoz képest a tervezett állapotban a MOF 

forgalomtól származó NO2 komponens terhelése semleges légköri állapot és átlag 
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szélsebesség mellett a 4-es nyomvonalváltozat Illatos út folytatásán, nagyon rövid szakaszon 

10 µ/m3 (órás határérték 10 %≤) növekedést eredményez 9-14 m szélességben.  

- A többi útszakaszon, többek között a jelenlegi Távíró közben, a kis erdőterületén, a meglévő 

Határ út szakaszán az első házsoroknál, a József Attila lakótelepen csökkenés jelentkezik. Ehhez 

az állapothoz a távlati állapotban a gépjárművek jobb műszaki állapota, és a motorizáció 

fejlődése is hozzájárul. Emellett a Határ út szakaszán közel azonos szakaszon (13 m-re) halad a 

tervezett nyomvonal, emiatt nem mutat markáns különbséget a jelenlegihez képest. 

 

Zajhatásokat bemutató ábrák 

A tervezett létesítmény megvalósulásának esetében, 2035-ben, csak a tárgyi 
projekt keretében tervezett útszakaszoktól származó zajterhelés éjjeli 
időszakban – Határ út térsége 

Az ábrán a vonatkozó zajvédelmi határérték teljesülése a sötétzöld és a sárga 
területek határán van. 

Sötétkék vonallal a zajárnyékoló falak helyét jelöltük. 

A közölt zajtérképes ábra szemléletesen mutatja a tervezett létesítmény várható 
zajterhelését, illetve a zajvédelmi határértéknek való megfelelést. (Az összesített - 
tervezett és meglévő közúti, illetve a kötöttpályás - közlekedési zajforrások 
zajterhelési ábrája nagyobb értéket mutat, ugyanakkor az egyes változatok 
értékelését érdemben nem segíti, ezért a továbbiakban csak az összesített 
különbségábrával foglalkozunk.) 
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Összesített zajterhelési különbségábra - Tervezett létesítmény megvalósulásának 
esete 2035-ben és a jelenlegi (2020) állapot között 

Az ábrán zölddel jelölt területeken kedvezőbb lenne a zajhelyzet távlatban, a sárga 
területeken érdemben nem változna (emberi fül számára nem hallható ±1 dB-es 
változás), míg a narancssárga területeken 1 dB-nél nagyobb mértékű 
zajnövekedést várható a jelenlegihez képest. 

 

 

 

Várható zaj- és rezgésvédelmi hatások 

- A 4-es nyomvonalváltozat az Illatos út és a Határ út térségét érinti leginkább. 

- Az Illatos út – Gubacsi út keresztezésének térségében lévő védendő létesítményeknél 

határérték feletti terhelést nem okoz, érdemi zajhelyzet-változás a beruházás kapcsán nem 

várható. 

- Az Illatos út további szakaszain (Gubacsi út-Gyáli út) ugyan több dB-es növekményt okoz a 

tervezett út, de ott védendő létesítmények nem találhatóak, így nem várható zajvédelmi 

konfliktus. 

- Mivel a tervezett létesítmény végig felszínen vezetett, továbbá zajvédelmi szempontból relatív 

közel helyezkedik el a Határ út menti, wekerletelepi védendő lakóházakhoz, így az út jobb (DK-

i) oldalán végig, mintegy 1250 méter hosszon 5 méter magas zajárnyékoló fal telepítése 

szükséges.  

- További, kb. 100 méternyi 5 méter magas zajárnyékoló fal kialakítása szükséges az út túloldalán 

(bal oldal), a szakasz végén lévő hotel védelmére. 

- A Határ út menti, az tervezett út felé néző, védendő homlokzattal rendelkező wekerletelepi 

többszintes lakóházaknál a zajárnyékoló fal mellett is határérték feletti zajterhelések 

várhatóak az emeleti szinteken. 
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- A tervezett zajárnyékoló fal kialakítása ellenére sem várható – a többi vizsgált változattal 

ellentétben – számottevő zajhelyzet javulás a Wekerletelep mentén és a József Attila-

lakótelepen. 

- 3 dB-t meghaladó (emberi füllel már jól érzékelhető) zajnövekmény várható a Határ út menti 

erdőterületen, mely ugyan jogszabály szerint nem zajtól védendő terület, de rekreációs célt 

szolgálhat. Ezeken a szakaszokon egyéb zajcsökkentő intézkedésekkel, megoldásokkal 

kiegészítő zajvédelemről is gondoskodni kell (pl. „suttogó” aszfalt: „A” érdességi kategória). 

Zajterhelési növekmény várható még a Kőér utcában. 

- Mivel a tervezett új úton a jelenlegi Határ úti teherforgalom növekedése várható, így a 

rezgésterhelés növekedésére kell számítani. Ennek csökkentésére a pályaszerkezet és a földmű 

tervezése során a teherforgalom dinamikus terhelésének megfelelő kialakítást kell biztosítani. 

A villamos pálya esetében rugalmas sínleerősítéssel kell biztosítani a rezgéscsökkentést. 

Ezekkel az intézkedéssel és a kopóréteg folyamatos jókarban tartásával az úthoz legközelebbi 

lakóházaknál is várhatóan teljesül a rezgésterhelésre vonatkozó határérték. 

7.7. Tervezői költségbecslés 

A tervezett kialakítás becsült beruházási költsége ~ 20,5 Mrd Ft. Az árak az ÁFÁ-t és 10% tartalékkeretet 
tartalmaznak. 
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8. 5. VÁLTOZAT 

8.1. Tervezett kialakítás 

Az új út az I. ütemben megépült Gubacsi úti csomóponttól indul, oly módon, hogy az I. ütemben 
kiépített Gubacsi úti csomópontot jelentős mértékben vissza kell bontani. A visszabontott szakaszhoz 
csatlakozik a 2x2 sávosra útpálya, középen vezetett villamos pálya kialakításával. A nyomvonal a 
Gubacsi úti csomóponttól fordul rá az Ecseri út irányára és egy 840m hosszú felüljárón keresztezi a 
Ferencvárosi Rendező pályaudvar területét. A pályaudvar területén a pillérek építése miatt vágányok 
bontása szükséges. A pályaudvar területe után van lehetőség az út ismételt terepszintre vezetésére, a 
Táblás köz és az Aszódi utca között tervezett villamos peron még műtárgyra esik.  

 

32. ábra 5. változat - Látványterv a háttérben a felüljáróval 

A MÁV terület – Ecseri úti megállóhely szakaszán jelentős mértékű kisajátítással, lakóépületek 
bontásával kell számolni. Az út ezután már terepszinten vezet a Gyáli úti csomópontig, amelyet 
különszintűvé kell átépíteni. A Gyáli út keresztezésnél új villamos megállóhely létesítendő, a Gyáli úti 
tervezett felüljáró hossza: ~400m. 

Az Epreserdő utcánál a keresztmetszet változik: a tervezett villamosvonal a jelenlegi villamos pályához 
csatlakozva, szélsőfekvésben vezet az Üllői útig. Az Üllői út – Bihari utca csomópont átépítése 
szükséges. 

A kerékpárosok számára a Gubacsi út és a felüljáró között irányhelyes kerékpársávok, majd a 
felüljárótól a Gyáli útig tartó szakaszon az út északi oldalán elválasztott kerékpárút, míg a Gyáli út – 
Üllői út közötti szakaszon irányhelyes kerékpársáv alakítható ki. 
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33. ábra 5. változat – Mintakeresztszelvény 

 

 

34. ábra 5. és 6. változat - Mintakeresztszelvény az Üllői úti csomópont előtti szakaszon  
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35. ábra 5. és 6. változat - Látványterv az Üllői úti csomópontnál 

 

36. ábra 5. és 6. változat - Látványterv az Üllői úti csomópont felé 

8.2. Műtárgyak 

8.2.1. Ferencvárosi rendező pályaudvar feletti híd 

A híd a Gubacsi úti csomópontból érkező forgalmat vezeti át a rendező pályaudvar felett az Ecseri útra. 
A felszerkezeten 2x2 közúti forgalmi sáv, 2 villamos vágány, valamint 2x1-1 kerékpáros és gyalogos sáv 
átvezetésére van szükség.  
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A hídszerkezet egy 14 támaszú, zárt szekrény keresztmetszetű, összesen 846 m hosszú öszvér 
gerendahíd. A két irányú forgalom az autós és villamos közlekedés szempontjából külön hídon zajlik. A 
vizsgálójárdák, valamint a nem elválasztott gyalogos-kerékpáros járda a konzolokon helyezkednek el.  

A hídnak 12 közbenső támasza van, amelyek közül 8 esik vágányzónába, támaszonként 3-5 vágányt 
végleges módon kizárva a vasúti forgalomból.  

Az északi híd 17,16 m, a déli híd 14,41 m széles. A hidak teljes szélessége 31,73 m. Az északi híd 
szekrénye 25 cm vasbeton pályalemezzel együttdolgozó 3,00 m teljes magassággal 10,16 m 
szélességgel kialakított ferde gerincű, középen függőleges gerinccel megtámasztott kétcellás öszvér 
szekrény, amelyet a gyalogos-kerékpáros konzol miatt megnövekedett hídszélesség indokol. A déli híd 
szekrénye 25 cm vasbeton pályalemezzel együttdolgozó 3,00 m teljes magasságú 7,65 m szélességű 
ferde gerincű klasszikus kialakítású öszvér szekrény. Az acélszekrény felső övét laposvas bordákkal 
támasztjuk meg, mivel közvetlen erőhatás nem éri a koncentrált kerékteherből.  

Az északi híd keresztmetszeti beosztása: 4,00 m kétirányú gyalogos és kerékpáros forgalomra alkalmas 
járda – 11,64 m kocsipálya és 1 vágány villamos – 1,52 m üzemi járda.  

A déli híd keresztmetszeti beosztása: 1,52 m üzemi járda – 11,64 m kocsipálya és 1 vágány villamos – 
1,25 m üzemi járda.  

 

37. ábra 5. változat - Mintakeresztszelvény a rendező pu. felett 

 

A műtárgy építéséhez az Illatos út Kén utca közötti tömb jelentős részét igénybe kell venni a szerelőtér 
és tolópálya kialakításához ~160-200m összhosszban. 

A műtárgy építése közben organizációs nehézség, hogy a vasúti forgalmat nagy mértékben akadályozza 

a közbenső támaszok építése (földmunka, cölöpözés, zsaluzás, betonozás, bejáróút). Építés közben 

szinte mindegyik vágány érintett lesz hosszabb-rövidebb ideig.  

A híd 10 évenkénti fővizsgálata idején a felsővezetékeket áramtalanítani kell az érinett vágányok fölött. 

Mintegy 30 évenként a hidat újra kell mázolni, amit a felszerkezetről lelógatott függő állványról lehet 

csak végrehajtani. Ez is érinti majd a vasút üzemét. 
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8.2.2. Gyáli úti híd 

A híd a Gyáli utat vezeti át az Ecseri út felett. A szükséges 2x2 közúti forgalmi sávot egymástól 
elválasztott külön hídszerkezeten vezetjük.  

A szerkezet 15 támaszú monolit vasbeton lemezzel együttdolgozó iker szekrény főtartós 
öszvérszerkezetű híd. Nyílásbeosztása 22 m – 28 m – 10x30 m – 28 m – 22 m, a híd teljes hossza 400 m. 
A főtartó 1,15 m magas és 1,00 m széles acél szekrény, a vasbeton pályalemez 25 cm vastagságú, a 
főtartók felett 35 cm-re kiékelve. A teljes szerkezet magassága 1,50 m. A főtartókat acélszerkezetű 
rácsos kereszttartók kötik össze minden támaszban és a nyílások harmadoló pontjaiban.  

A két hídszerkezet szimmetrikus, beosztásuk: 1,25 m üzemi járda – 8,13 m kocsipálya – 1,25 m üzemi 
járda. Egy híd szélessége 10,63 m, a hidak teljes szélessége 21,41 m.  

 

38. ábra 5. változat - Általános keresztmetszet 

8.3. Környezetrendezés, zöldfelületek 

Az Ecseri utat érintő változatok tájépítészeti szempontból nem térnek el, mind felüljáró, mind alagút 
esetében azonos környezetrendezéssel lehet számolni. 

Valamennyi épülő műtárgy és út területén a meglévő fák kivágásával számoltunk. A beavatkozási 
terület az új útszegélyektől vett 2 m-es távolságban került meghatározásra. Ezt a rendkívül szűk 
határvonalat az indokolta, hogy a területről nem volt felmérési rajzunk, földhivatali alaptérkép állt csak 
rendelkezésre. Ebből a környezetet érintő fontos információk nem olvashatók el, így a tervezett 
beruházás kontúrjához ragaszkodtunk. A fakivágásokat és a fapótlásokat is csak ezen a szűk területen 
belül ábrázoltuk. 

Ennek eredményét az alábbi táblázat foglalja össze: 

Tájépítészettel érintett beavatkozás területe 57.500 m² 

Meglévő fák száma (érintett területen, becsült adat) 290 db 

Fakivágás összesen 145 db 

Fapótlás szükséges mértéke 725 db 

Fapótlás a beavatkozás területén (parkfa, sorfa) 225 db 

További fapótlás szükséges mértéke 500 db 
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8.4. Közművek 

Csatornázás: 

A tervezett útpálya nyomvonala több helyen érinti a meglévő csapadékcsatorna és szennyvízcsatorna 
hálózatot.  

Az útpálya víztelenítését a meglévő víznyelők áthelyezésével, igazításával kell megoldani. Az új 
útszakaszok útpályájának víztelenítésére új csapadékelvezető csatorna épül.  

Az Illatos úttól az Ecseri útig új közút, illetve felüljáró épül a Ferencvárosi rendező pályaudvar felett, ez 
csak kis mértékben érinti a csatornahálózatot. Az Ecseri út nyugati végétől azonban jelentős 
átépítésekkel kell számolni, mert a felüljáró pillérei, majd a felüljáró végtöltése elüti az utcában lévő 
csatornákat. Továbbá az Epreserdő utcáig helyet kell biztosítani egy távlatban létesülő 
villamospályának is. A tervezett villamospálya alól a közműveket ki kell váltani. 

Vízellátás: 

A tervezett útpálya nyomvonala több helyen érinti és keresztezi az ivóvíz-ellátó hálózatot és az ipari 
vízhálózatot is. 

Vízkiváltás, átépítés szükséges a tervezett felüljáró Ecseri út fölé benyúló szakaszán, majd végig az 
Ecseri úton az új, szélesebb útpálya építése miatt és a távlati villamos helybiztosítása miatt. Továbbá 
kiváltások szükségesek az Illatos úti új leágazás, a Gyáli úti felüljáró alatti körforgalom építés és az Üllői 
úti becsatlakozás átépítése miatt is. 

Új útépítés, vagy burkolat felújítás esetén a Fővárosi Vízművek Zrt. általános előírása, hogy a régi, 
elavult öntöttvas és azbesztcement vízcsöveket ki kell cserélni a beruházás során, így számításba vettük 
ezen kiváltásokat is. 

Gázellátás: 

A tervezett útpálya kialakítása érinti a gázellátó hálózatot. Kiváltással, átépítéssel kell számolni az 
Illatos úti új leágazásnál, az Ecseri útnál szinte a teljes hosszon, főként a felüljáró letámasztási 
pontjainál és az Üllői úti csatlakozás átépítésénél. A Gázművek előírásai alapján új útépítés, burkolat 
felújítás esetén a régi, elavult horganyzott acél gázcsöveket ki kell cserélni a beruházás során. 

Távközlési hálózatok: 

A tervezett útpálya kialakítása érinti a területen jelen lévő távközlési hálózatokat. Az Ecseri úton a 
tervezett felüljáró letámasztásai miatt, majd az útszélesítés és villamospálya helybiztosítása miatt 
számolni kell jelentősebb kiváltási munkákkal. Amennyiben a meglévő távközlési hálózat járda helyett 
úttest alá kerül, azt utólagos védelemmel kell ellátni (hasított védőcső, vb lemez védelem). 

Megszakító létesítmények és azok bebúvó nyílásai úttestbe nem kerülhetnek, ilyen esetben a hálózatot 
ki kell váltani. 

Ahol a járdák átépítésre kerülnek, gondoskodni kell a megszakító létesítmények szintbehelyezéséről, 
illetve a burkolatnak megfelelő, új, tálcás fedlapokat kell alkalmazni. 

Közúti jelzők és központi forgalomirányítás: 

A tervezési határon belül a járdában és az útpálya alatt, légvezetéken tartóoszlopokra szerelve a 
járdában a központi forgalomirányítás, hálózata és a Siemens Trafficom kábelei közös alépítményben 
üzemelnek. A védőcsövekben a központi forgalomirányítás üzemelő kábelei, (optika, réz), a Siemens 
Trafficom optikai kábele, és jelzőlámpa kábelek vannak behúzva. A tervezett építési munkák nemcsak 
a meglévő alépítmények kiváltását teszik indokolttá, hanem maga után vonhatnak olyan fejlesztési 
igényeket is, amelyek a korszerű forgalomirányítási és parkolási rendszer kiépítéséhez szükségesek. 
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A tervezési szakaszon belül a Gubacsi úti, Illatos úti új kiágazás csomópontját ki kell építeni, valamint 
az Ecseri út menti és az Üllői úti csomópontokat teljes egészében át kell építeni. A meglévő üzemelő 
gerinc hálózat kábeleit az építés ideje alatt is folyamatos üzemben kell tartani. 

Közcélú elektromos ELMŰ hálózatok, közvilágítás 

A tervezett útpálya és távlati villamosvonal kialakítása érinti az ELMŰ Hálózati Kft. (továbbiakban 
ELMŰ) által üzemeltetett kis - és középfeszültségű hálózatot, továbbá a Budapesti Dísz – és 
Közvilágítási Kft. (továbbiakban BDK Kft.) által üzemeltetett közvilágítási hálózatot.  

A kis és középfeszültségű, továbbá a közvilágítási hálózatot az útpálya építésével érintett területen ki 
kell váltani. A kis- és középfeszültségű hálózatok kiváltását az Áramszolgáltató (ELMŰ Hálózati Kft.) 
területileg illetékes képviselőjével egyeztetett módon kell megtervezni. A kis- és középfeszültségű 
hálózatok átépítése a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint építési engedély (vezetékjogi engedély) köteles. Az 
engedélyezési eljárást a rendelet szerint kell lefolytatni.  

A tervezési területen a tervezett útpályák kialakítása a közvilágítási hálózat kiváltását vonja maga után. 
Az újonnan létesülő le ill. felhajtókon, az Új Ecseri út szakaszán új közvilágítás kiépítése szükséges. A 
közvilágítást a felszíni tervezett építményekkel összhangban kell kialakítani. A tervezett közvilágítás 
méretezését az MSZ EN 13201 Útvilágítás című szabvány, továbbá a Budapest Világítási Mesterterv 
szerinti útvilágítási kategóriák, ill. világítási osztályok követelmény-rendszerének megfelelően kell 
elvégezni. A közvilágítás energiaellátását kábeles kivitelben kell megtervezni.  

8.5. Organizáció 

A változat jellemzője, hogy a nyomvonal a Gubacsi úttól indul, a MÁV Ferencváros rendezőpályaudvart 

felüljáróval keresztezi, majd az Ecseri úton éri el az Üllői utat. A nyomvonal villamos pályát is tartalmaz. 

A Gyáli úti keresztezés külön szinten történik: a Gyáli út kerül felüljárón átvezetésre.  

Az Ecseri úton szanálások szükségesek. A nyomvonal jellege miatt az I. ütemben megépült szakaszokból 

visszabontások szükségesek. 

A megelőző közműkiváltások a Gubacsi úti csomópontban, az Ecseri úton és az Üllői úti csomópontban 

nagy mennyiségben szükségesek. 

A híd építése előtt a MÁV felsővezetékhálózaton átalakítások szükségesek: ideiglenes szakasz-

szigetelőket kell beépíteni a híd mindkét oldalára, illetve a felfüggesztésük átépítése is szükségessé 

vállhat. A híd alapozásának készítésének idejére több egymás melletti vágány lezárására kell számítani. 

A MÁV területen a műtárgy alaptestjeinek építése nagy valószínűséggel kézi munkával, folyamatos 

tűzszerészeti felügyelet mellett végezhető csak, amely a kivitelezés idejét jelentős mértékben 

befolyásolja. 

Az Ecseri út – Gyáli út csomópontban a felüljáró építéséhez a Gyáli út forgalmának jelentős terelése 

szükséges, az Ecseri úton végig, valamint az Üllői úti csatlakozás kiépítésekor több terelési állapottal 

kell számolni. 

A teljes kivitelezési időt 3 – 4,5 év közötti időtartamra lehet becsülni. 

A kivitelezés becsült időtartama nem tartalmazza a területelőkészítési, kisajátítási, fémmentesítési, 

előzetes régészeti feltárási, fakivágási-átültetési munkákat, ezek átfutási idejét a kivitelezés átfutási 

ideje elé figyelembe kell venni. A kivitelezés átfutási ideje erős becslés, mert a tényleges kivitelezési 

munkák jelenleg nem ismertek, a közműkiváltási munkák volumene nagyobb mértékben változhat. 
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8.6. Lokális légszennyezettség, valamint zaj-és rezgésvédelem 

Lokális légszennyezettség  

Jelen állapot 

 

 

Jelmagyarázat: 

Órás NO2 határérték 100 µ/m3. 
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Vele állapot 

 

Jelmagyarázat: 

Órás NO2 határérték 100 µ/m3. 
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Különbségábra a jelenhez képest 

 

Jelmagyarázat: 

 

 

 

 

Várható levegő-tisztaságvédelmi hatások: 

- A távlatban (2035. év) jelentkező MOF forgalom által generált NO2 levegőterhelés 

kedvezőbben fog alakulni, melyet a jövőbeli kibocsátás során figyelembe vett, a gépjárművek 

jobb műszaki állapota, és a motorizáció fejlődése eredményez. 

- A tervezett állapotban az 5-ös nyomvonalváltozat esetében több lakóépület az Ecseri úton és 

egyéb épületek is bontásra kerülnek. 
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- A MOF forgalomtól származó NO2 komponens terhelése semleges légköri állapot és átlag 

szélsebesség mellett 10-20 µ/m3. A lakóépületek érintettsége alacsony, 10-20 µ/m3 az Ecseri 

úton, az Illatos úton a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnáziumnál 10 µ/m3 alatti. 

- A különbség ábrán látható, hogy a jelen állapothoz képest a tervezett állapotban a MOF 

forgalomtól származó NO2 komponens terhelése semleges légköri állapot és átlag 

szélsebesség mellett az 5-ös nyomvonalváltozat 10 µ/m3 (órás határérték 10 %≤) növekedést 

eredményez 12-35 m szélességben. Az Illatos úti és a Soroksári hídra vezető csomópontban 10 

µ/m3 magasabb terhelés jelentkezik. 

- A többi útszakaszon, sárga és zöld színnel ábrázolva csökkenés jelentkezik. Ehhez az állapothoz 

a távlati állapotban a gépjárművek jobb műszaki állapota, és a motorizáció fejlődése is 

hozzájárul.  

- Jelenleg az Ecseri út Réce utca – Táblás utca közötti szakaszán nagyon alacsony a forgalom a 

célforgalmi/lakóúti jelleg miatt, emiatt az Ecseri út Gyáli út felől részén csökkenés (sárga szín) 

jelentkezik. 
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Zajhatásokat bemutató ábrák 

A tervezett létesítmény megvalósulásának esetében, 2035-ben, csak a tárgyi 
projekt keretében tervezett útszakaszoktól származó zajterhelés éjjeli 
időszakban – Ecseri út térsége 

Az ábrán a vonatkozó zajvédelmi határérték teljesülése a sötétzöld és a sárga 
területek határán van.  

Sötétkék vonallal a zajárnyékoló falak helyét jelöltük. 

A közölt zajtérképes ábra szemléletesen mutatja a tervezett létesítmény várható 
zajterhelését, illetve a zajvédelmi határértéknek való megfelelést. (Az összesített 
- tervezett és meglévő közúti, illetve a kötöttpályás - közlekedési zajforrások 
zajterhelési ábrája nagyobb értéket mutat, ugyanakkor az egyes változatok 
értékelését érdemben nem segíti, ezért a továbbiakban csak az összesített 
különbségábrával foglalkozunk.)  
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Összesített zajterhelési különbségábra - Tervezett létesítmény megvalósulásának 
esete 2035-ben és a jelenlegi (2020) állapot között 

Az ábrán zölddel jelölt területeken kedvezőbb lenne a zajhelyzet távlatban, a sárga 
területeken érdemben nem változna (emberi fül számára nem hallható ±1 dB-es 
változás), míg a narancssárga területeken 1 dB-nél nagyobb mértékű 
zajnövekedést várható a jelenlegihez képest. 

 

 

 

Várható zaj- és rezgésvédelmi hatások 

- Az 5-ös nyomvonalváltozat az Illatos út, Gubacsi út, Ecseri út és az Aszódi úti MÁV telep 

térségét érinti leginkább. 

- Az Illatos út – Gubacsi út keresztezésének térségében lévő védendő létesítményeknél 

határérték feletti terhelést nem okoz, érdemi zajhelyzet-változás a beruházás kapcsán nem 

várható. 

- A Kén utca-Külső Mester utca-Illatos út-Gubacsi út által határolt ipari-gazdasági területen, 

továbbá a Ferencváros rendező-pályaudvar területén ugyan több dB-es növekményt okoz a 

tervezett út, de ott zajtól védendő létesítmények nem találhatóak, így nem várható zajvédelmi 

konfliktus. 

- A tervezett hídműtárgy ÉK-i oldalán lévő MÁV telep térségében jelentős zajnövekmény 

várható, így a híd bal (É-i) oldalára kb. 150 méter hosszon minimum 3 méter magas 

zajárnyékoló fal építése szükséges, továbbá ennek folytatásaként a terepszintre érve további 

kb. 130 méter hosszon 5 méter magas zajárnyékoló fal telepítése válik szükségessé. 
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- A tervezett zajárnyékoló falak mellett is határérték közeli (az épületek felsőbb szintjeinél akár 

azt meghaladó) értékek várhatóak az Aszódi úti MÁV telep lakóházainál. 

- A tervezett projekt kapcsán a Gyáli úti csomópont is különszintűvé válik. A Gyáli út magas-

vezetésében, a híd-műtárgy forgalmától eredő zajemissziók csökkentésére a NY-i oldalra kb. 

200 méter hosszon 5 méter magas zajárnyékoló fal szükséges. Megjegyezzük, hogy a Gyáli út 

mentén jelen esetben is van egy alacsonyabb zajárnyékoló fal. 

- A terepen haladó további szakasz (Epreserdő u. – Üllői út közötti szakaszon) mindkét oldalán 

található védendő létesítmény, ahol már a meglévő állapotban is tapasztalható közlekedéstől 

(közúti és villamos forgalomtól) származó zaj- és rezgésterhelés. Ugyanakkor a várható 

forgalom és zajnövekmény miatt itt is, az Ecseri út mentén zajárnyékoló fal telepítése 

szükséges. Ennek hossza bal (ÉNY-i) oldalon kb. 380m, míg jobb (DK-i) oldalon kb. 250 méter. 

Magasságuk 5 méter. 

- A tervezett zajárnyékoló falak ellenére sem tartható a zajvédelmi határérték a Gyáli úti és 

Ecseri úti védendő létesítmények felsőbb épületszintjeinél. Ezeken a szakaszokon az út fölé 

hajló 6,5m zajvédő falra és „A” érdességi kategóriájú aszfaltburkolat alkalmazására van 

szükség. (A zajvédelmi falazat Ecseri út felöli közúti megszakításai a zajvédelmet tovább 

rontanák.) 

- Az 5-ös nyomvonalváltozat esetén összesen kb. 1100 méter hosszan kell zajárnyékoló falat 

telepíteni. 

- Zajterhelési növekmény várható a Napfény, a Kőér és a Zágrábi utcában is. 

- Az út menti igen közeli védendő létesítményeknél a forgalom növekedése miatt a 

rezgésterhelés növekedésére kell számítani. Ennek csökkentésére a pályaszerkezet és földmű 

tervezése során a teherforgalom dinamikus terhelésének megfelelő kialakítást kell biztosítani. 

A villamos pálya esetében a rugalmas sínleerősítéssel kell biztosítani a rezgéscsökkentést. 

Ezekkel az intézkedéssel és a kopóréteg folyamatos jókarban tartásával az úthoz legközelebbi 

lakóházaknál is várhatóan teljesül a rezgésterhelésre vonatkozó határérték. 

- E változatok esetében a meglévő Határ út vonaláról a forgalomi átterhelődés jóval kisebb 

mértékű, mint a Határ úti változatoknál, így a távlatra becsült forgalom mellett a Határ úton a 

jelenlegihez hasonló nehézgépjármű forgalom várható, tehát a Wekerle telep szélső 

lakóházainál a (zaj- és) rezgésterhelés csökkenésére nem lehet számítani. A meglévő út 

pályaszerkezeti korszerűsítésével és a kopóréteg folyamatos jókarban tartásával a 

rezgésterhelés csökkenthető. 

8.7. Tervezői költségbecslés 

A tervezett kialakítás becsült beruházási költsége ~ 68,5 Mrd Ft. Az árak az ÁFÁ-t és 10% tartalékkeretet 
tartalmaznak. 
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9. 6. VÁLTOZAT 

9.1. Tervezett kialakítás 

Az új út az I. ütemben megépült Gubacsi úti csomópont osztályozója után fordul északi irányba. Az I. 
ütemben kiépített Gubacsi úti csomópont osztályozóját, amely a jelenlegi 2x1 sávos Illatos úti 
keresztmetszethez csatlakozik, amit ~120m hosszon vissza kell bontani és 2x2 sávosra kell átépíteni, 
középen vezetett villamos pálya kialakításával. 

A nyomvonal a Kén utcától Délre fordul rá az Ecseri út irányára és alagútban keresztezi a Ferencvárosi 
Rendező pályaudvar területét, körülbelül 9,00m mélységben. A pályaudvar területe után van lehetőség 
az út ismételt terepszintre visszavezetésére, a Táblás köz és az Aszódi utca között villamos peron nem 
alakítható ki.  

 

39. ábra 6. változat - Látványterv az Aszódi utca környékén 

A MÁV terület – Ecseri úti megállóhely szakaszán jelentős mértékű kisajátítással, lakóépületek 
bontásával kell számolni. Az út ezután már terepszinten vezet a Gyáli úti csomópontig, amelyet 
különszintűvé kell átépíteni. A Gyáli út keresztezésnél új villamos megállóhely létesítendő, a Gyáli úti 
tervezett felüljáró hossza körülbelül 400m. 

Az Epreserdő utcától a tervezett villamosvonal a jelenlegi villamos pályához csatlakozva, 
szélsőfekvésben vezet az Üllői útig. Az Üllői út – Bihari utca csomópont átépítése szükséges. 

A kerékpárosok számára a Gubacsi út – alagút közötti szakaszon az út északi oldalán elválasztott 
kerékpárút alakítható ki. A célszerűbb keresztmetszeti kialakítás érdekében a kerékpáros - és a 
gyalogos - forgalom az alagúti szakaszon a középső járatban, a villamos pálya mellett vezet, majd az 
Ecseri útra megérkezve a Gyáli útig ismét az út északi oldalára kerül. A Gyáli út – Üllői út közötti 
szakaszon irányhelyes kerékpársáv alakítható ki. 

9.2. Műtárgyak 

A tervezett műtárgy a Gubacsi úti csomópontot követően a 4+425 km szelvényben egy 200,0 m hosszú 
„U” keret rámpa szakasszal indul és érkezik meg a műtárgy legmélyebb pontjának közelébe (4+707,75 
km sz.). Ezt követi a 608,0 m hosszú zárt keretként kialakítandó alagutas szakasz az 5+228,0 km sz.-ig, 
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majd a 192,0 m hosszú rámpával végződik az 5+425,0 km szelvényben és csatlakozik az Ecseri úthoz. A 
rámpák maximális esése a nyugati oldalon 4,35 %, míg a keleti végénél 3,22 %. A műtárgy kéregalagút 
vezetésű. A pályaszint a műtárgy legmélyebb pontjánál (~ 4+707,75 km sz.) kb. 9,6 m mélyen van az 
átlagos terepszint alatt. A meglévő terepszint és pályaszint közötti legnagyobb távolság kb. 9,6 m. A 
zárt kerettel készülő alagutas szakasz a meglévő terepszint alá kerül, a födémszerkezetre minimum 2,1 
m, maximum 3,8 m vastag földtakarás, illetve vasúti pályaszerkezet kerül. A műtárgy 2x2 sávos utat, 
kétvágányú villamost és gyalogos/kerékpárutat vezet „U” keretben és alagútban, teljes hossza 1 000,0 
m.  

 

40. ábra 6. változat - Alagút mintakeresztmetszet 

Az „U” keret rámpák és a zárt keret alagút két szélén 80 cm névleges vastagságú résfalakkal határolt 
1,00 m vastag alaplemezzel és a két szélén 30 cm vastag bélésfallal, valamint a zárt keret minimum 90 
cm vastag födémlemezzel kialakított monolit vasbeton szerkezet. A műtárgyban a kétirányú közúti 
forgalom külön alagútjáratokban, valamint a villamos és gyalogos/kerékpáros forgalom egy harmadik 
alagútjáratban fut, a három járatot 60 cm vastag monolit vasbeton falak választják el egymástól. A 
műtárgy teljes szélessége 34,92 m.  

 

41. ábra 6. változat - Rámpa mintakeresztmetszet 
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A műtárgy külső oldalára 3 mm vastag PVC, vagy PE alapú víznyomás elleni alagút szigetelőlemez kerül, 
amit a bélésfal és résfal között geotextiliába csomagolt felületi drénpaplan véd. Az alaplemez alatt és 
a födémlemez felett az alagútszigetelést védőbetonnal óvunk meg. 

A közúti pálya beosztása mindkét irányban azonos: 1,00 m kezelőjárda, 50 cm biztonsági sáv, 2x3,50 m 
forgalmi sávok, 25 cm biztonsági sáv és 93 cm kezelőjárda. A figyelembe vett közúti 
űrszelvénymagasság 5,00 m. A kiemelt szegély magassága 18 cm. A villamos vágányt átvezető 
alagútjárat beosztása a szelvényezés szerinti baloldalról indulva 1,50 m gyalogos járda, 2,00 m 
kerékpárút, 35 cm biztonsági sáv, 2x3,30 m széles villamos űrszelvény 10 cm átfedéssel, 35 cm 
biztonsági sáv és 90 cm kezelőjárda. A villamos vágányok tengelytávolsága 3,20 m, villamos űrszelvény 
magassága 5,95 m. 

A közúti pálya keresztesése egyenesben minimum 2,5%, a külső sáv melletti szegély mentén réselt 
folyóka vezeti el az útburkolatra kerülő vizet, a folyóka esése hosszirányban az út hosszesését követően 
minimum 0,37 %.  

A közúti pályaszerkezetet az alaplemezen lévő változó vastagságú tömörített feltöltésen alakítják ki 
útépítési betonburkolattal, amely rétegrendje: 5 cm CP4,5/3,5 mosott beton felső réteg, 21 cm CP4/2,7 
betonburkolat, 3 cm AC8 kopó aszfaltréteg és 17 cm Ckt-4 KRAFT. A villamos pályaszerkezetet szintén 
az alaplemezen lévő változó vastagságú tömörített feltöltésen alakítják ki, amely rétegrendje: RAFS III. 
felépítmény 41 cm vastag C35/45 vasbeton lemezbe ragasztva és 17 cm Ckt-4 KRAFT. 

Közművek védőcsövei az üzemi járda alatti szegélyben kerülnek elhelyezésre. A külső oldali szegély 
védőcsövei, illetve a gyalogos járda alatti FZKA-32 feltöltésbe kerül a tűzi-víz hálózat fővezetéke. Az 
alagutas szakasz közvilágítása a zárt keret födémszerkezetére kerül felfüggesztésre.  

A kéregalagút elhelyezkedésű műtárgy nyitott munkagödörben épül meg, ahol a munkatér teljes 
körülhatárolását résfallal biztosítjuk. Réselés lavírsíkját a födémlemez felső síkjában alakítjuk ki, 0,3 – 
3,8 m mélyen a meglévő felszín alatt. Azokon a helyeken, ahol a lavírsík a felszínhez képest mélyebben 
helyezkedik el (1,0 m alatt), ott a lavírsíkig kiemelt munkagödör oldalrézsűjét szegezett lövelltbetonos 
biztosítással látjuk el. A résfalas munkatérhatárolást úgy kell kialakítani, hogy a résfal alja vízzáró 
agyagrétegekbe kössön be. Az így biztosított munkatér fenékszintje a meglévő terep alatt maximum 
12,1 m-re helyezkedik el, a rámpák elejénél kb. 10,3 m, a végeinél közel 3,7 m-re. A munkatér 
kiemelésekor iszapos homokliszt, jó vízvezető képességű iszapos/kavicsos homok, valamint homokos 
kavics harántolása várható. Vízzáró agyag, ill. agyagos réteg a felszín alatt 12-14 m mélyen várható. 

Az ismert nyugalmi talajvízszint a felszín alatt 2,0 – 3,60 m mélységben található. A várható mértékadó 
talajvízszint a pályaszint felett 3,96-6,09 m-re vehető fel. A munkatér kiemelése és a műtárgy építése 
során jelentős víztelenítési munkák várhatók. A műtárgy alaplemezét mintegy 6,60 – 8,75 m magas 
vízoszlopból származtatható felhajtó erő terhelheti. A műtárgy felúszás elleni védelméről gondoskodni 
kell. 

A résfalak elkészülte után épül meg a födémlemez, amelyet az alagútjáratokat elválasztó közbenső 
falak vonalában ideiglenes réspillérekkel támasztunk alá, amely réspillérek az alaplemez elkészülte 
után abba belekötnek és a műtárgy felúszás elleni védelmét adja. A résfallal körül határolt 
munkagödörből a talaj kitermelése a födémlemez védelme alatt történik a Milánói-módszernek 
megfelelően. A födémlemez alatti 5,0 m-es mélységig kiemelt munkagödröt biztosító résfal 
meg(össze)támasztása a födémlemezzel történik. Majd a munkagödör tervezett fenékszintig való 
kiemelés folytatásához ezen a szinten a résfalak további össze(meg)támasztásáról kell gondoskodni 
acéltámaszok, vagy pászmás horgonyok beépítésével. A rendező-pályaudvar területén a résfal és a 
födémlemez építése szakaszosan történik a vágányok szakaszos elbontása és visszaépítése mellett. 
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Az alagút kiegészítő építményeiként foglalkozni kell a következőkkel:  

• Forgalomtechnikai berendezések 

Az alagútban az alábbi forgalombiztonsági elemeket kell betervezni és beépíteni:  

• sávfoglaltságot jelző, változtatható jelzésképű lámpák a forgalmi sávok felett, a bejárati 
kapuzatnál és a kijáratoknál  

• kötelező sebességet három karakterrel jelző, változtatható jelzésképű ledes tábla, a 
menetirány szerinti jobb és bal oldalon, a bejárati kapuzatnál és a kijáratoknál  

• tehergépjárművel előzni tilos jelzésképű ledes tábla, a menetirány szerinti jobb és bal oldalon, 
a bejárati kapuzatnál és a kijáratoknál  

• szembe forgalmat és előzési tilalmat jelző, változtatható jelzésképű ledes tábla, a menetirány 
szerinti jobb és bal oldalon, a bejárati kapuzatnál és a kijáratoknál. A jelzések minden esetben 
a szelvényezés szerinti ellentétes oldalra kerülnek.  

• szembe forgalmat jelző, változtatható jelzésképű ledes tábla, a menetirány szerinti jobb és bal 
oldalon, a bejárati kapuzatnál és a kijáratoknál. A jelzések minden esetben a szelvényezés 
szerinti ellentétes oldalra néznek.  

• vészátjárót előjelző mindkét oldalán azonos jelképpel világító tájékoztató tábla  
• vészátjárót jelző mindkét oldalán azonos jelképpel világító tájékoztató tábla Segélykérő 

fülkében elhelyezett segélykérő telefont jelző kivilágított tájékoztató tábla  
• segélykérő fülkében elhelyezett tűzoltó készüléket jelző kivilágított tájékoztató tábla  
• segélykérő fülkében elhelyezett tűzoltó készüléket jelző kivilágított tájékoztató tábla 

Segélyhívó készüléket jelző kivilágított tájékoztató tábla  
• a járdák felett 50 cm magasan elhelyezett vészvilágítási lámpatest 25 méterenként  
• Vízelvezetés, csapadékvíz-tározó, kármentő, átemelő 

Az alagút és az alagúti útpálya vízelvezetése gravitációs úton, réselt folyókákkal történik. Az alagút 
vízelvezetése különálló, zárt rendszert alkot. Az útpálya burkolata a menetirány szerinti jobb oldal 
irányába van megdöntve minimum 2,5 %-os eséssel. A réselt folyóka a burkolat szélén a kezelőjárda 
kiemelt szegélye tövénél van elhelyezve, s az útpálya teljes hosszában végignyúlik. A réselt folyóka DN 
300 átmérőjű, lejtése az útpálya magassági vonalvezetését követi, ami a zárt alagút szakaszán 0,37 % 
esésű. 

A réselt folyókát 50 m-ként szifon kialakítású tisztítóaknákkal kell megszakítani, ami megakadályozza 
folyókába került gyúlékony anyag okozta tűz továbbterjedését.  

Az alagút műtárgy fedetlen (rámpa) szakaszaira hulló csapadék, valamint az alagút műtárgyban 
keletkező üzemi vizek, folyadékok (mosóvíz és a burkolatra kerülő egyéb folyadékok) a réselt folyókán 
keresztül a műtárgy legmélyebb pontján – a nyugati rámpa aljához közel - gyűlnek össze és az itt 
kialakított kármentő/csapadékvíz-tározó vízépítési műtárgyba kerülnek. Az összegyűlt folyadék, annak 
kezelése és tisztítása után átemelővel kerül kiemelésre és elvezetésre/elszállításra. 

• Energiaellátás 

A tervezett alagút energiaellátása 10kV-os kettős független betáplálással történik. Az 54/2014 BM 
rendelet (OTSZ) előírásai szerint KK osztályba tartozó alagutaknál kettős biztonságú villamos 
betáplálást kell létesíteni a tűzeseti fogyasztók biztonságos ellátására. Az üzemszerű energiaellátás, 
tápellátás kimaradása esetén a második betáplálásra történő automatikus átkapcsolásról gondoskodni 
kell. 

• Világítás 

Belterületi közúti aluljárókra vonatkozóan az érvényben lévő MSZ EN 13201 szabvány nem ad részletes 
előírásokat, ezért irányelvként a MSZ 20194-3:2000 szabványt lehet alkalmazni, továbbá az e-UT 
03.07.31 Útügyi Műszaki előírást (UME) figyelembe venni.  
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• Vízellátás és tűzivíz-ellátás 

Az alagút tűzivíz ellátására nedves tűzivíz vezeték épül ki, legalább 4 bar nyomású folyamatos hálózati 
ellátást biztosítva, amit, ha szükséges nyomásfokozó szivattyúk létesítésével kell elérni.  

Föld feletti tűzcsapok 100 m-ként helyezkednek el, az alagút műtárgy oldalfalában kiképzett fülkékben. 
A tűzcsapok átbocsátóképessége minimum 10 l/s kell legyen. A vízvezeték összteljesítménye 20 l/s 
legyen.  

Ha a fenti tűzoltási követelmények megfelelő kapacitású hálózati vízellátásról nem elégíthető ki, vagy 
az gazdaságosan nem biztosítható ipari, vagy kommunális hálózatról, külön vízellátást biztosító 
legalább 80 m3 befogadóképességű oltóvíztározót kell létesíteni. 

• Hő- és füstelvezetés 

A közúti alagút OTSZ szerint KK osztályba tartozik. Az alagútban hosszirányú hő- és füstelvezetést illetve 
üzemi szellőzést tervezünk. A légáramlást alagutanként JET-ventilátorokkal biztosítjuk. A gépi hő- és 
füstelvezetési rendszernek alkalmasnak kell lennie 30 MW felszabaduló hőteljesítmény elvezetésére.  

A hő- és füstelvezető rendszer üzemképességét legalább 120 percig kell biztosítani az MSZ EN 1363-1 
szabvány tűzgörbéje szerinti vizsgálattal.  

A hő- és füstelvezető rendszer automatikus és kézi indítását biztosítani kell. A kézi indítást az alagút 
végeinél kell biztosítani. 

• Mentés, menekülési útvonal, segélyhívás 

Az OTSZ vonatkozó paragrafusa értelmében a KK osztályú közúti alagútban 300 m-ként vészátjárókat 
alakítunk ki a két-két szomszédos alagútjáratok között, azokat tűzálló ajtókkal kell ellátni. A közúti 
alagútjárat menekülési útvonala a villamos vágányokat tartalmazó középső alagútjárat, míg a villamos 
alagútjárat menekülési útvonala eseménytől függően a bal, vagy jobb oldali közúti alagútjárat. 

A közúti alagútjáratok szélső forgalmi sávja melletti oldalfal szerkezetben 150 m-ként ajtóval ellátott 
segélykérő fülkéket kell kialakítani, ami kétirányú kommunikációs összeköttetést biztosít az alagút 
irányítóközpontjával. A segélykérő fülkék között 50 m-ként az alagútjárat oldalfalára szerelt három 
nyomógombos segélykérő/ vészjelző állomást kell telepíteni. 

• Tűzvédelem 

Az OTSZ vonatkozó paragrafusa szerint az alagútba A1, vagy A2 tűzvédelmi osztályú 
építményszerkezetek építhetők be. A KK osztályú közúti alagút határoló tartószerkezeti elemeinek – 
oldal- és közbensőfalaknak, födémlemeznek - az MSZ EN 1363-2 szabvány szerinti szénhidrogén 
tűzgörbe, vagy RABT ZTV közúti alagúttűz tűzgörbe szerint végzett vizsgálattal legalább REI 90 
tűzállósági teljesítménynek kell ellenállniuk.  

A vészátjárók ajtóit az MSZ EN 1363-1 szabvány tűzgörbéje szerint kell vizsgálni, illetve azoknak MSZ 
EN 1363-1 szabvány szerinti legalább EI1 90 tűzállósági teljesítményűeknek kell lenniük.  

Az alagút szabadba vezető végénél a tűzvédelmi biztonsági berendezések vezérlési lehetőségét az ott 
elhelyezett energiaközpontban biztosítjuk.  

• Tűzoltóállomás, energiaközpont, irányítóközpont,  

Az e-UT 03.07.31 UME előírás vonatkozó pontja szerint a KK osztályú alagúthoz, katasztrófavédelmi 
hatóság igénye szerint, tűzoltóállomást vagy tűzoltóőrsöt kell rendelni (meglévőt kibővíteni, esetleg 
újat létesíteni), amely minimális felszereltsége: tűzoltóautó, tűzoltószertár és állandó létszám. 

Továbbá a fenti UME előírásai szerint minden 500 méternél hosszabb belterületi alagúthoz, annak 
forgalmának és műszaki üzemének irányítására irányítóközpontot kell rendelni, amely lehet meglévő 
irányítóközpont is. 
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Az alagútportál (rámpa) közelében energiaközpontot magába foglaló létesítményt kell telepíteni, 
amely lehetővé teszi az erősáramú elosztószekrények, vezérlőhelység és szerverszoba, elektromos 
kapcsolóterek, integrált biztonságtechnikai rendszerek, szünetmentes energiaellátás tápegységeinek 
és az esetlegesen szükséges dízel aggregát csatlakozási pontjának elhelyezését.  

• Árnyékoló építmények 

Az alagút végein, annak kedvezőtlen tájolása miatt, az alagútból való kilépéskor a nap okozhat 
elvakítást, amely hatását kockázatelemzéssel kell vizsgálni, szükség esetén forgalomtechnikai 
intézkedésekkel kell az elvakítás káros hatásait csökkenteni.  

• Üzemeltetési átjárók 

Az alagút két végénél, a rámpák után kialakítandó üzemi térben képezhető ki az üzemi átjáró a két 
pálya összenyitásával, fizikai elválasztás itt nem készül. 

9.3. Környezetrendezés, zöldfelületek 

Az Ecseri útat érintő változatok tájépítészeti szempontból nem térnek el, mind felüljáró, mind alagút 
esetében azonos környezetrendezéssel lehet számolni.Valamennyi épülő műtárgy és út területén a 
meglévő fák kivágásával számoltunk. A beavatkozási terület az új útszegélyektől vett 2 m-es 
távolságban került meghatározásra. Ezt a rendkívül szűk határvonalat az indokolta, hogy a területről 
nem volt felmérési rajzunk, földhivatali alaptérkép állt csak rendelkezésre. Ebből a környezetet érintő 
fontos információk nem olvashatók el, így a tervezett beruházás kontúrjához ragaszkodtunk. A 
fakivágásokat és a fapótlásokat is csak ezen a szűk területen belül ábrázoltuk. 

Ennek eredményét az alábbi táblázat foglalja össze: 

Tájépítészettel érintett beavatkozás területe 57.500 m² 

Meglévő fák száma (érintett területen, becsült adat) 290 db 

Fakivágás összesen 145 db 

Fapótlás szükséges mértéke 725 db 

Fapótlás a beavatkozás területén (parkfa, sorfa) 225 db 

További fapótlás szükséges mértéke 500 db 

 

9.4. Közművek 

Csatornázás: 

A tervezett útpálya nyomvonala több helyen érinti a meglévő csapadékcsatorna és szennyvízcsatorna 
hálózatot.  

Az útpálya víztelenítését a meglévő víznyelők áthelyezésével, igazításával kell megoldani. Az új 
útszakaszok útpályájának víztelenítésére új csapadékelvezető csatorna épül.  

Az Illatos úttól az Ecseri útig új közút, illetve alagút műtárgy épül a Ferencvárosi rendező pályaudvar 
alatt, ez jelentős mértékben érinti a csatorna hálózatot a Külső Mester utcánál, a pályaudvar területén 
és az Ecseri út nyugati végénél is. További jelentős átépítésekkel kell számolni, az Ecseri út mentén, 
főként az Epreserdő utcáig, ugyanis helyet kell biztosítani egy távlatban létesülő villamospályának is. A 
tervezett villamospálya alól a közműveket ki kell váltani. 
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Vízellátás: 

A tervezett útpálya nyomvonala több helyen érinti és keresztezi az ivóvíz-ellátó hálózatot és az ipari 
vízhálózatot is. 

Vízkiváltás, átépítés szükséges Külső Mester utcában, a pályaudvar területén, a tervezett alagút 
műtárgy Ecseri út alá benyúló szakaszán, majd végig az Ecseri úton az új, szélesebb útpálya építése 
miatt és a távlati villamos helybiztosítása miatt. Továbbá kiváltások szükségesek az Illatos úti új 
leágazás, a Gyáli úti felüljáró alatti körforgalom építés és az Üllői úti becsatlakozás átépítése miatt is. 

Új útépítés, vagy burkolat felújítás esetén a Fővárosi Vízművek Zrt. általános előírása, hogy a régi, 
elavult öntöttvas és azbesztcement vízcsöveket ki kell cserélni a beruházás során, így számításba vettük 
ezen kiváltásokat is. 

Gázellátás: 

A tervezett útpálya kialakítása érinti a gázellátó hálózatot. Kiváltással, átépítéssel kell számolni az 
Illatos úti új leágazásnál, a Külső Mester utánál, az Ecseri útnál szinte a teljes hosszon, főként az alagút 
műtárgy szerkezetével érintett szakaszokon és az Üllői úti csatlakozás átépítésénél. A Gázművek 
előírásai alapján új útépítés, burkolat felújítás esetén a régi, elavult horganyzott acél gázcsöveket ki 
kell cserélni a beruházás során. 

Távközlési hálózatok: 

A tervezett útpálya kialakítása érinti a területen jelen lévő távközlési hálózatokat. Az Ecseri úton a 
tervezett alagút műtárgy szerkezete miatt, majd az útszélesítés és villamospálya helybiztosítása miatt 
számolni kell jelentősebb kiváltási munkákkal. Amennyiben a meglévő távközlési hálózat járda helyett 
úttest alá kerül, azt utólagos védelemmel kell ellátni (hasított védőcső, vb lemez védelem). 

Megszakító létesítmények és azok bebúvó nyílásai úttestbe nem kerülhetnek, ilyen esetben a hálózatot 
ki kell váltani. 

Ahol a járdák átépítésre kerülnek, gondoskodni kell a megszakító létesítmények szintbehelyezéséről, 
illetve a burkolatnak megfelelő, új, tálcás fedlapokat kell alkalmazni. 

Közúti jelzők és központi forgalomirányítás: 

A tervezési határon belül a járdában és az útpálya alatt, légvezetéken tartóoszlopokra szerelve a 
járdában a központi forgalomirányítás, hálózata és a Siemens Trafficom kábelei közös alépítményben 
üzemelnek. A védőcsövekben a központi forgalomirányítás üzemelő kábelei, (optika, réz), a Siemens 
Trafficom optikai kábele, és jelzőlámpa kábelek vannak behúzva. A tervezett építési munkák nemcsak 
a meglévő alépítmények kiváltását teszik indokolttá, hanem maga után vonhatnak olyan fejlesztési 
igényeket is, amelyek a korszerű forgalomirányítási és parkolási rendszer kiépítéséhez szükségesek. 

A tervezési szakaszon belül az Illatos úti új kiágazás csomópontját ki kell építeni, valamint az Ecseri út 
menti és az Üllői úti csomópontokat teljes egészében át kell építeni. A meglévő üzemelő gerinc hálózat 
kábeleit az építés ideje alatt is folyamatos üzemben kell tartani. 

Közcélú elektromos ELMŰ hálózatok, közvilágítás 

A tervezett útpálya és távlati villamosvonal kialakítása érinti az ELMŰ Hálózati Kft. (továbbiakban 
ELMŰ) által üzemeltetett kis - és középfeszültségű hálózatot, továbbá a Budapesti Dísz – és 
Közvilágítási Kft. (továbbiakban BDK Kft.) által üzemeltetett közvilágítási hálózatot.  

A kis és középfeszültségű, továbbá a közvilágítási hálózatot az útpálya építésével érintett területen ki 
kell váltani. A kis- és középfeszültségű hálózatok kiváltását az Áramszolgáltató (ELMŰ Hálózati Kft.) 
területileg illetékes képviselőjével egyeztetett módon kell megtervezni. A kis- és középfeszültségű 
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hálózatok átépítése a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint építési engedély (vezetékjogi engedély) köteles. Az 
engedélyezési eljárást a rendelet szerint kell lefolytatni.  

A tervezési területen a tervezett útpályák kialakítása a közvilágítási hálózat kiváltását vonja maga után. 
Az újonnan létesülő le ill. felhajtókon, az Új Ecseri út szakaszán új közvilágítás kiépítése szükséges. A 
közvilágítást a felszíni tervezett építményekkel összhangban kell kialakítani. A tervezett közvilágítás 
méretezését az MSZ EN 13201 Útvilágítás című szabvány, továbbá a Budapest Világítási Mesterterv 
szerinti útvilágítási kategóriák, ill. világítási osztályok követelmény-rendszerének megfelelően kell 
elvégezni. A közvilágítás energiaellátását kábeles kivitelben kell megtervezni.  

9.5. Organizáció 

A változat jellemzője, hogy a nyomvonal a Gubacsi úttól indul, a MÁV Ferencváros rendezőpályaudvart 

aluljáróval keresztezi, majd az Ecseri úton éri el az Üllői utat. A nyomvonal villamos pályát is tartalmaz. 

A Gyáli úti keresztezés külön szinten történik: a Gyáli út kerül felüljárón átvezetésre.  

Az Ecseri úton ebben a változatban is szanálások szükségesek. 

A nyomvonal jellege miatt az I. ütemben megépült szakaszokból visszabontások szükségesek. 

A megelőző közműkiváltások a Gubacsi úti csomópontban, az Ecseri úton és az Üllői úti csomópontban 

nagy mennyiségben szükségesek. 

A vágányok alatti műtárgy építését a vágányok forgalomból való kizárásának lehetőségei határozzák 

meg, előre láthatóan több ütemben. A MÁV területen a műtárgy építése nagy valószínűséggel kézi 

munkával, folyamatos tűzszerészeti felügyelet mellett végezhető csak, amely a kivitelezés idejét 

jelentős mértékben befolyásolja. Várható, hogy talajszennyezés esetén nagy mértékű talajcsere is 

szükségessé válik az építendő alagút környezetében. 

Az Ecseri út – Gyáli út csomópontban a felüljáró építéséhez a Gyáli út forgalmának jelentős terelése 

szükséges, az Ecseri úton végig, valamint az Üllői úti csatlakozás kiépítésekor több terelési állapottal 

kell számolni. 

A teljes kivitelezési időt 5 –8 év közötti időtartamra lehet becsülni. 

A kivitelezés becsült időtartama nem tartalmazza a területelőkészítési, kisajátítási, fémmentesítési, 

előzetes régészeti feltárási, fakivágási-átültetési munkákat, ezek átfutási idejét a kivitelezés átfutási 

ideje elé figyelembe kell venni. A kivitelezés átfutási ideje erős becslés, mert a tényleges kivitelezési 

munkák jelenleg nem ismertek, a közműkiváltási munkák volumene nagyobb mértékben változhat. 
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9.6. Lokális légszennyezettség, valamint zaj-és rezgésvédelem 

Lokális légszennyezettség  

Jelen állapot 

 

 

Jelmagyarázat: 

Órás NO2 határérték 100 µ/m3. 
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Vele állapot 

 

 

 

Jelmagyarázat: 

Órás NO2 határérték 100 µ/m3. 
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Különbségábra a jelenhez képest 

 

 

Jelmagyarázat: 

 

 

 

 

Várható levegő-tisztaságvédelmi hatások: 

- A távlatban (2035. év) jelentkező MOF forgalom által generált NO2 levegőterhelés 

kedvezőbben fog alakulni, melyet a jövőbeli kibocsátás során figyelembe vett, a gépjárművek 

jobb műszaki állapota, és a motorizáció fejlődése eredményez. 

- A tervezett állapotban a 6-os alagútváltozat esetében több lakóépület az Ecseri úton és egyéb 

épületek is bontásra kerülnek. 

- A MOF forgalomtól származó NO2 komponens terhelése semleges légköri állapot és átlag 

szélsebesség mellett 10-20 µ/m3 a felszíni szakaszokon. A lakóépületek érintettsége 10-

20 µ/m3 az Ecseri úton, az Illatos úton a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnáziumnál 10 µ/m3 

alatti. 
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- A különbség ábrán látható, hogy a jelen állapothoz képest a tervezett állapotban a MOF 

forgalomtól származó NO2 komponens terhelése semleges légköri állapot és átlag 

szélsebesség mellett a 6-os nyomvonalváltozat 10 µ/m3 (órás határérték 10 %≤) növekedést 

eredményez 13-40 m szélességben. Az Illatos úti és a Soroksári hídra vezető csomópontban 10 

µ/m3 magasabb terhelés jelentkezik. 

- A többi útszakaszon, sárga és zöld színnel ábrázolva csökkenés jelentkezik. Ehhez az állapothoz 

a távlati állapotban a gépjárművek jobb műszaki állapota, és a motorizáció fejlődése is 

hozzájárul.  

- Jelenleg az Ecseri út Réce utca – Táblás utca közötti szakaszán nagyon alacsony a forgalom a 

célforgalmi/lakóúti jelleg miatt, emiatt az Ecseri út Gyáli út felől részén csökkenés (sárga szín) 

jelentkezik. 
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Zajhatásokat bemutató ábrák 

A tervezett létesítmény megvalósulásának esetében, 2035-ben, csak a tárgyi 
projekt keretében tervezett útszakaszoktól származó zajterhelés éjjeli 
időszakban – Ecseri út térsége 

Az ábrán a vonatkozó zajvédelmi határérték teljesülése a sötétzöld és a sárga 
területek határán van. 

Sötétkék vonallal a zajárnyékoló falak helyét jelöltük. 

A közölt zajtérképes ábra szemléletesen mutatja a tervezett létesítmény várható 
zajterhelését, illetve a zajvédelmi határértéknek való megfelelést. (Az összesített - 
tervezett és meglévő közúti, illetve a kötöttpályás - közlekedési zajforrások 
zajterhelési ábrája nagyobb értéket mutat, ugyanakkor az egyes változatok 
értékelését érdemben nem segíti, ezért a továbbiakban csak az összesített 
különbségábrával foglalkozunk.) 
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Összesített zajterhelési különbségábra - Tervezett létesítmény megvalósulásának 
esete 2035-ben és a jelenlegi (2020) állapot között 

Az ábrán zölddel jelölt területeken kedvezőbb lenne a zajhelyzet távlatban, a sárga 
területeken érdemben nem változna (emberi fül számára nem hallható ±1 dB-es 
változás), míg a narancssárga területeken 1 dB-nél nagyobb mértékű 
zajnövekedést várható a jelenlegihez képest. 

 

 

Várható zaj- és rezgésvédelmi hatások 

- A 6-os nyomvonalváltozat alapvetően közel megegyező értékeket, tendenciákat mutat az 5-ös 

változattal, ugyanakkor az alagútban vezetés (6-os változat) zajvédelmi szempontból 

kedvezőbb. 

- A 6-os nyomvonalváltozat az Illatos út, Gubacsi út, Ecseri út és az Aszódi úti MÁV telep térségét 

érinti leginkább. 

- Az Illatos út – Gubacsi út keresztezésének térségében lévő védendő létesítményeknél 

határérték feletti terhelést nem okoz, érdemi zajhelyzet-változás a beruházás kapcsán nem 

várható. 

- A Kén utca-Külső Mester utca-Illatos út-Gubacsi út által határolt ipari-gazdasági területen, 

továbbá a Ferencváros rendező-pályaudvar területén ugyan több dB-es növekményt okoz a 

tervezett út, de ott zajtól védendő létesítmények nem találhatóak, így nem várható zajvédelmi 

konfliktus. 
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- A tervezett alagút-műtárgy ÉK-i oldalán lévő MÁV telep térségében jelentős zajnövekmény 

várható, így az alagút rámpa bal (É-i) oldalára kb. 150 méter hosszon minimum 3,5 méter 

magas zajárnyékoló fal építése szükséges, továbbá ennek folytatásaként a terepszintre érve 

további kb. 130 méter hosszon 5 méter magas zajárnyékoló fal telepítése válik szükségessé. 

- A tervezett zajárnyékoló falak mellett is határérték közeli (az épületek felsőbb szintjeinél akár 

azt meghaladó) zajterhelési értékek várhatóak az Aszódi úti MÁV telep lakóházainál. 

- A tervezett projekt kapcsán a Gyáli úti csomópont is különszintűvé válik. A Gyáli út magas-

vezetésében, a hídműtárgy forgalmától eredő zajemissziók csökkentésére a NY-i oldalra kb. 

200 méter hosszon 5 méter magas zajárnyékoló fal szükséges. Megjegyezzük, hogy a Gyáli út 

mentén jelen esetben is van egy alacsonyabb zajárnyékoló fal. 

- A terepen haladó további szakasz (Epreserdő utca – Üllői út közötti szakaszon) mindkét oldalán 

található védendő létesítmény, ahol már a meglévő állapotban is tapasztalható közlekedéstől 

(közúti és villamos forgalomtól) származó zaj- és rezgésterhelés. Ugyanakkor a várható 

forgalom és zajnövekmény miatt itt is, az Ecseri út mentén zajárnyékoló fal telepítése 

szükséges. Ennek hossza bal (ÉNY-i) oldalt kb. 380m, míg jobb (DK-i) oldalt kb. 250 méter. 

Magasságuk 5 méter. 

- A tervezett zajárnyékoló falak ellenére sem tartható a zajvédelmi határérték a Gyáli úti és 

Ecseri úti védendő létesítmények felsőbb épületszintjeinél. Ezeken a szakaszokon az út fölé 

hajló 6,5m zajvédő falra és „A” érdességi kategóriájú aszfaltburkolat alkalmazására van 

szükség. A zajvédelmi falazat Ecseri út felöli közúti megszakításai a zajvédelmet tovább 

ronthatja. 

- A 6-os nyomvonalváltozat esetén összesen kb. 1100 méter hosszan kell zajárnyékoló falat 

telepíteni. 

- Zajterhelési növekmény várható a Napfény, a Kőér és a Zágrábi utcában is. 

- Az út menti igen közeli védendő létesítményeknél a forgalom növekedése miatt a 

rezgésterhelés növekedésére kell számítani. Ennek csökkentésére a pályaszerkezet és földmű 

tervezése során a teherforgalom dinamikus terhelésének megfelelő kialakítást kell biztosítani. 

A villamos pálya esetében a rugalmas sínleerősítéssel kell biztosítani a rezgéscsökkentést. 

Ezekkel az intézkedéssel és a kopóréteg folyamatos jókarban tartásával az úthoz legközelebbi 

lakóházaknál is várhatóan teljesül a rezgésterhelésre vonatkozó határérték. 

- E változatok esetében a meglévő Határ út vonaláról a forgalomi átterhelődés jóval kisebb 

mértékű, mint a Határ úti változatoknál, így a távlatra becsült forgalom mellett a Határ úton a 

jelenlegihez hasonló nehézgépjármű forgalom várható, tehát a Wekerle telep szélső 

lakóházainál a (zaj- és) rezgésterhelés csökkenésére nem lehet számítani. A meglévő út 

pályaszerkezeti korszerűsítésével és a kopóréteg folyamatos jókarban tartásával a 

rezgésterhelés csökkenthető. 

9.7. Tervezői költségbecslés 

A tervezett kialakítás becsült beruházási költsége ~ 78,8 Mrd Ft. Az árak az ÁFÁ-t és 10% tartalékkeretet 
tartalmaznak. 
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10. 7. VÁLTOZAT 

10.1. Tervezett kialakítás 

Az I. ütemben kiépítésre kerülő ideiglenes végcsomópont ebben az esetben maga a végleges 

csomópont is. A csomópont átépítése nem szükséges. 

10.2. Műtárgyak 

Az I. ütemben kiépítésre került Gubacsi úti csomópont változatlan formában megtartandó, tehát 

műtárgyépítéssel nem jár. 

10.3. Környezetrendezés, zöldfelületek 

Változás nem jelentkezik. 

10.4. Közművek 

Az I. ütemben kiépítésre került Gubacsi úti csomópont átépítése nem szükséges, tehát közműkiváltási 

vonzata sincs.  

10.5. Organizáció 

Az I. ütemben kiépítésre került Gubacsi úti csomópont változatlan formában megtartandó, tehát építés 

tevékenység nem történik.  
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10.6. Lokális légszennyezettség, valamint zaj-és rezgésvédelem 

Lokális légszennyezettség 

Jelen állapot 

Jelmagyarázat: 

Órás NO2 határérték 100 µ/m3. 
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Vele állapot 

Jelmagyarázat: 

Órás NO2 határérték 100 µ/m3. 
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Különbségábra a jelenhez képest 

Jelmagyarázat: 

 

 

 

 

Várható levegő-tisztaságvédelmi hatások: 

- A távlatban (2035. év) jelentkező MOF forgalom által generált NO2 levegőterhelés 

kedvezőbben fog alakulni, melyet a jövőbeli kibocsátás során figyelembe vett, a gépjárművek 

jobb műszaki állapota, és a motorizáció fejlődése eredményez. 

- A tervezett állapotban a vizsgált változat esetében több épület bontásra kerül. 

- A MOF forgalomtól származó NO2 komponens terhelése semleges légköri állapot és átlag 

szélsebesség mellett 10-20 µ/m3. 

- Az Illatos út MOF -tól származó NO2 terhelés a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnáziumnál 

10 µ/m3 alatti, a Soroksári út MOF-tól származó NO2 terhelés 10-20 µ/m3. 
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- A különbség ábrán látható, hogy a jelen állapothoz képest a tervezett állapotban a MOF 

forgalomtól származó NO2 komponens terhelése semleges légköri állapot és átlag 

szélsebesség mellett szakaszon 10 µ/m3 (órás határérték 10 %≤) növekedést eredményez. 

- A többi útszakaszon, sárga és zöld színnel ábrázolva csökkenés jelentkezik. Ehhez az állapothoz 

a távlati állapotban a gépjárművek jobb műszaki állapota, és a motorizáció fejlődése is 

hozzájárul. 

Zajhatásokat bemutató ábrák 

A tervezett létesítmény megvalósulásának esetében, 2035-ben, csak a tárgyi 
projekt keretében tervezett útszakaszoktól származó zajterhelés éjjeli időszakban 
– Soroksári út térsége 

Az ábrán a vonatkozó zajvédelmi határérték teljesülése a sötétzöld és a sárga 
területek határán van. 

A közölt zajtérképes ábra szemléletesen mutatja a tervezett létesítmény várható 
zajterhelését, illetve a zajvédelmi határértéknek való megfelelést. (Az összesített - 
tervezett és meglévő közúti, illetve a kötöttpályás - közlekedési zajforrások 
zajterhelési ábrája nagyobb értéket mutat, ugyanakkor az egyes változatok 
értékelését érdemben nem segíti, ezért a továbbiakban csak az összesített 
különbségábrával foglalkozunk.)  
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Összesített zajterhelési különbségábra - Tervezett létesítmény megvalósulásának 
esete 2035-ben és a jelenlegi (2020) állapot között 

Az ábrán zölddel jelölt területeken kedvezőbb lenne a zajhelyzet távlatban, a sárga 
területeken érdemben nem változna (emberi fül számára nem hallható ±1 dB-es 
változás), míg a narancssárga területeken 1 dB-nél nagyobb mértékű 
zajnövekedést várható a jelenlegihez képest. 
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Várható zaj- és rezgésvédelmi hatások 

- A 7-es nyomvonalváltozat az Illatos út, Gubacsi út, Táblás utca, Ecseri út, Napfény utca és a 

Távíró utca térségét érinti leginkább. 

- Az Illatos út – Gubacsi út keresztezésének térségében lévő védendő létesítményeknél nem 

okoz zajvédelmi határérték feletti terheléseket. 

- Zajárnyékoló fal telepítése jogszabályilag nem indokolt. 

- Zajterhelési növekmény várható a jelenlegi állapothoz képest többek között az Illatos úton, a 

Gubacsi úton, a Táblás utcában és az Ecseri úton. Magasabb terhelési értékek várhatóak 

továbbá az Illatos út, Napfény utca, Távíró utca útvonal mentén is. 

- A tervezett beavatkozás a Soroksári úti – Gubacsi úti csomóponttal csatlakozik a meglévő 

úthálózathoz, melyen az új hídhoz kapcsolódó forgalom számottevő mértékben növeli meg a 

Soroksári út, Illatos út, Határ út beavatkozás nélkül távlatra előrevetített forgalmát. A meglévő 

útszakaszok mentén az úthoz közeli lakóházaknál a forgalomtól származó megnövekedett 

rezgésterhelésre kell számítani, és a meglévő útállapot mellett szinte biztosra vehető a 

határérték feletti rezgésterhelés kialakulása a mértékadó, legközelebb eső védendő 

létesítményeknél. Ezeken az útszakaszokon a rezgésterhelés a meglévő út pályaszerkezeti 

korszerűsítésével és a kopóréteg folyamatos jókarban tartásával csökkenthető. 

10.7. Tervezői költségbecslés 

Az I. ütemben kiépül a csomópont, így beruházási költsége nincs. 
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11. ÖSSZEVONT TÖBBSZEMPONTÚ ELEMZÉS 

A változatok összehasonlítására multikritériumos elemzést alkalmaztunk. Az elemzést a következő 
mutatók alapján végeztük el:  

• FORGALMI MUTATÓK 
o Torlódás mutató (normált érték): A beavatkozási terület egy-egy érzékeny útszakaszán 

várható maximális sorhossz:  
▪ Határ út: Ady Endre út csomópontban az Üllői út felé, 
▪ Ecseri út: Üllői úti csomópont Bihari utca felé, 
▪ Illatos út: Gyáli úti csomópont Napfény utca felé. 

o Főhálózati elemek forgalmi terhelése (normált érték): A beavatkozási terület egy-egy 
érzékeny útszakaszán várható forgalom nagysága. 

o Lakóövezetek belső forgalmi terhelése: A beavatkozási terület lakóövezeteiben a 
várható belső forgalom nagysága. 

• ZAJ MUTATÓ (normált érték): A beavatkozási terület egy-egy érzékeny útszakaszán zajvédelmi 
intézkedésekkel együtt várható zajhatás mértéke. 

• ZÖLD MUTATÓ (normált érték): A beavatkozási területen a beavatkozás miatt szükséges 
erdőterület érintettség és fakivágás mértéke.  

• FORGALMI HÁLÓZATI MUTATÓ (normált érték): A teljes közúti és villamos hálózaton mérhető 
utazási időnyereség. 

A mutatókat súlyozva és normálva (1 leggyengébb...10 legerősebb) az alábbi sorrend állítható fel a 
változatok között.  

 

42. ábra Változatok multikritériumos elemzése – mutatók értéke 

 

43. ábra Változatok multikritériumos elemzése – egyesített mutató 

Mutató 
súlya

1. 
változat

2. 
változat

3. 
változat

4. 
változat

5. 
változat

6. 
változat

Nincs 
folytatás

Zöld mutató 25% 1,0 1,6 6,9 8,3 9,7 9,7 10,0

Forgalom mutató 25% 8,4 8,4 9,4 10,0 2,7 2,7 1,0

Zaj mutató 25% 8,1 8,3 9,9 10,0 2,8 1,0 5,8

Forgalmi hálózati mutató 25% 9,3 9,3 10,0 8,3 7,6 7,6 1,0

EGYESÍTETT MUTATÓ 5,3 5,7 9,8 10,0 3,4 2,5 1,0
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TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS 

A tervezői költségbecslés a főbb szakági építési költségek összegzésével készült, az árak az ÁFÁ-t és 
10% tartalékkeretet tartalmaznak. 

 
1. 

változat 
[Mrd Ft] 

2. 
változat 
[Mrd Ft] 

3. 
változat 
[Mrd Ft] 

4. 
változat 
[Mrd Ft] 

5. 
változat 
[Mrd Ft] 

6. 
változat 
[Mrd Ft] 

7. 
változat/+1 

[Mrd Ft] 

Összesen: 34,2 47,9 48,2 20,5 68,5 78,8 0,0 

A költségbecslés 1-4. változatok esetén is a Gubacsi úti csomópont és az Üllői úti csomópont közötti 
beruházási költséget mutatja meg, noha az Illatos úti szakasz a rajzoknál nem jelenik meg, mivel nem 
változatképző elem az adott nyomvonalnál. 
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12. ILLATOS-ÁROK MELLETT VEZETŐ NYOMVONAL VIZSGÁLATA 

12.1. Előzmények 

Tárgyi döntéselőkészítési tanulmány összefoglalójának ismertetése 2020. október 12-én megtörtént. 
Az érintett lakosság, önkormányzatok, civil szervezetek, illetve egyéb érdeklődők részvételével online 
térben megtartott fórumon felmerült egy új nyomvonal vizsgálata iránti igény.  

A javaslat szerint a nyomvonal az Illatos-árok mellett húzódna, teljes szakaszon alagútban. 

Az alábbiakban ezen nyomvonal műszaki kialakíthatóságát mutatjuk be. Felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a nyomvonal vizsgálata nem azonos mélységű az 1-7. változatok értékelésével! 

12.2. Tervezett kialakítás 

A tervezett új nyomvonal az Illatos út – Gyáli út csomópontjától indulva, közvetlenül az Illatos-árok 
mellett halad át a Kiserdő területén követi az árok vonalát és a Kőér utca egyenesében köt be az Üllői 
úti végcsomópontnál. 

A Gyáli úti kezdő csomópontnál a Napfény utcai torkolat kis mértékű korrekciója szükséges.  

 

44. ábra Illatos-árok mellett kéregalagútban vezetett nyomvonal - mintakeresztszelvény 

A végcsomópontnál az Üllői út – Kőér utca – Ferde utca csomópontrendszer teljes átalakítása szükséges 
és új csomópont kialakítása szükséges az új út és az Ady Endre út kapcsolatának biztosítására is, amely 
szintén a Kiserdő területén, az IBISZ hotel épülete mellett halad el. A Ferihegyi repülőtérre vezető út 
műtárgyának átépítése nem szükséges. 

Az út a Gyáli úti csomópont osztályozója után kezd süllyedni, majd alagútban vezet körülbelül az Esze 
Tamás utca vonaláig, ahol ismét terepszintre emelkedik. Az útpálya pályaszintje az alagúti szakaszon 
körülbelül 8,00m mélyen fut a terepszint alatt, a műtárgy felett minimális földtakarás van. A Távíró 
köznél a Határ út és a József A. ltp. közötti közúti kapcsolat megszűnik. (Mivel a süllyesztett szakasz 
teljes egészében a Kiserdő területén halad, ezért a magassági vonalvezetés tervezésénél alternatívát 
jelenthet egy máélyebben vezetett alagút kialakítása is (~2,00m földtakarással), így a felszínen akár fák 
telepítésére is lehetőség adódik.) 

Az alagúti szakaszon az út 2x2 sávos, gyalogos és kerékpáros kapcsolatok a felszínen, a Határ úton 
biztosítottak. Az alagút felett a gyalogos átközlekedés minden keresztmetszetben biztosított. 

Forgalmi hatásait tekintve ez a változat azonos a 3.1. pontban bemutatott 1.-2.változattal. 
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12.3. Műtárgyak 

Az alagút műtárgy - keresztmetszeti kialakítását tekintve - a 2. változatban bemutatott megoldáshoz 
hasonló. A fedett szakasz hossza ~800m. A továbbtervezésre vonatkozó döntéstől függően a 
nyomvonal magassági geometriája pontosítandó, a fedett szakasz hossza ennek alapján határozható 
meg. 

12.4. Zöldfelület-érintettség 

A zöldfelület-érintettséget az 1. fejezetben leírtak alapján becsültük meg.  

Az építés jelentős mértékben érinti a Kiserdő területét. A tájépítészettel érintett beavatkozási terület 
3,74 ha. Az Országos Erdőállomány Adattár adatszolgáltatása alapján ez mind erdőterületre esik, tehát 
a teljes érintett zöldfelület mértéke 3,74 ha. 

A nyomvonalba eső fák darabszáma erdőterületen: ~ 1780 db. 

A 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról és rendeletei c. 
törvény alapján az erdő besorolású területek mérete nem csökkenhet, erdőirtás esetén minimum a 
kivágott erdőterület méretével megegyező területű kompenzációs erdő telepítése szükséges.A 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (IX. 06.) 
önkormányzati rendelete a fák és fás szárú növények védelméről c. rendelet alapján a fapótlás mértéke 
a kivágás okától függően változó. Ha a kivágásra: 

- építmény elhelyezése miatt kerül sor, a kivágott össz-törzsátmérő 150%-a, 

- környezetrendezés miatt kerül sor, a kivágott össz-törzsátmérő 100%-a, 
- a fa betegsége miatt, életet vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet megszüntetése 

érdekében kerül sor, a kivágott fa darabszámával megegyező, 
- a fa kiszáradása miatt kerül sor, az össz-törzsátmérő 50%-a. 

Tájépítészettel érintett beavatkozás területe 37.400 m² 

Építéssel érintett zöldfelület mérete 35.400 m² 

Zöldfelületi érintettség aránya (vizsgálati területre vetítve) 11,2% 

Erdőirtás (erdőművelési ág alatt álló erdőterületen) 3,74 ha (1780 db) 

Erdőpótlás szükséges mértéke min. 3,74 ha 

A kalkulált erdőpótlás mértéke csak az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületen lévő 
erdőre vonatkozik. A szabályozás szerint a fásított köztér övezetben lévő erdős területek esetén a 
kerületi fapótlási rendeletnek megfelelő mértékű pótlással, 6 cm törzsátmérőjű fákkal számoltunk. 

12.5. Közművek 

Csatornázás: 

A tervezett útpálya nyomvonala több helyen érinti a meglévő csapadékcsatorna és szennyvízcsatorna 
hálózatot.  

Az alagút műtárgy és az új útszakaszok útpályájának víztelenítésére új csapadékelvezető csatorna épül.  

Az Illatos út, Napfény utca csomópontban az Illatos-árok lefedését meg kell hosszabbítani. 
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A Távíró köz Illatos-árokba torkolló csapadékcsatornáját a tervezett közúti alagút, a befogadó előtt 
elvágja. Az utca vízelvezetését vissza kell forgatni a Határ utca felé, vagy a felszínen vezetett 
megoldással az alagút felett kell áthozni az Illatos-árokig.  

A tervezett útpálya kialakítás miatt a Ferde utca - Üllői út csomópontban várható nagyobb léptékű 
csatorna átépítési munka. 

Vízellátás: 

Vízkiváltás, átépítés szükséges az Illatos út – Napfény utca csomópontban, a Wekerle telep Északi 
részéhez csatlakozó gerincvezetékek esetén és a Ferde utca - Üllői úti átépülő csomópontban. 

Az Illatos-árok mentén húzódó DN600 öv ipari vízvezetéket az új út- és alagút műtárgy miatt teljes 
hosszon, a Gyáli úttól az Üllői útig ki kell váltani. 

Új útépítés, vagy burkolat felújítás esetén a Fővárosi Vízművek Zrt. általános előírása, hogy a régi, 
elavult öntöttvas és azbesztcement vízcsöveket ki kell cserélni a beruházás során, így számításba vettük 
ezen kiváltásokat is. 

Gázellátás: 

A tervezett útpálya kialakítása érinti a gázellátó hálózatot. Kiváltással, átépítéssel a Ferde utca - Üllői 
úti csomópontban kell számolni. A Gázművek előírásai alapján új útépítés, burkolat felújítás esetén a 
régi, elavult horganyzott acél gázcsöveket ki kell cserélni a beruházás során. 

Távközlési hálózatok: 

A tervezett útpálya kialakítása érinti a területen jelen lévő távközlési hálózatokat. A Ferde utca – Üllői 
út csomópontban kell számolni jelentősebb kiváltási munkákkal. Amennyiben a meglévő távközlési 
hálózat járda helyett úttest alá kerül, azt utólagos védelemmel kell ellátni (hasított védőcső, vb lemez 
védelem). 

Megszakító létesítmények és azok bebúvó nyílásai úttestbe nem kerülhetnek, ilyen esetben a hálózatot 
ki kell váltani. 

Ahol a járdák átépítésre kerülnek, gondoskodni kell a megszakító létesítmények szintbehelyezéséről, 
illetve a burkolatnak megfelelő, új, tálcás fedlapokat kell alkalmazni. 

Közúti jelzők és központi forgalomirányítás: 

A tervezési határon belül a járdában és az útpálya alatt, légvezetéken tartóoszlopokra szerelve a 
járdában a központi forgalomirányítás, hálózata és a Siemens Trafficom kábelei közös alépítményben 
üzemelnek. A védőcsövekben a központi forgalomirányítás üzemelő kábelei, (optika, réz), a Siemens 
Trafficom optikai kábele, és jelzőlámpa kábelek vannak behúzva. A tervezett építési munkák nemcsak 
a meglévő alépítmények kiváltását teszik indokolttá, hanem maga után vonhatnak olyan fejlesztési 
igényeket is, amelyek a korszerű forgalomirányítási és parkolási rendszer kiépítéséhez szükségesek. 

A tervezési szakaszon belül az Illatos út – Napfény utca, valamint a Ferde utcai, Üllői úti csomópontokat 
teljes egészében át kell építeni. A meglévő üzemelő gerinc hálózat kábeleit az építés ideje alatt is 
folyamatos üzemben kell tartani. 

Közcélú elektromos ELMŰ hálózatok, közvilágítás 

A tervezett útpálya és távlati villamosvonal kialakítása érinti az ELMŰ Hálózati Kft. (továbbiakban 
ELMŰ) által üzemeltetett kis - és középfeszültségű hálózatot, továbbá a Budapesti Dísz – és 
Közvilágítási Kft. (továbbiakban BDK Kft.) által üzemeltetett közvilágítási hálózatot.  

A kis és középfeszültségű, továbbá a közvilágítási hálózatot az útpálya építésével érintett területen ki 
kell váltani. A kis- és középfeszültségű hálózatok kiváltását az Áramszolgáltató (ELMŰ Hálózati Kft.) 
területileg illetékes képviselőjével egyeztetett módon kell megtervezni. A kis- és középfeszültségű 
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hálózatok átépítése a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint építési engedély (vezetékjogi engedély) köteles. Az 
engedélyezési eljárást a rendelet szerint kell lefolytatni.  

A tervezési területen a tervezett útpályák kialakítása a közvilágítási hálózat kiváltását vonja maga után. 
Az újonnan létesülő le ill. felhajtókon, az új út szakaszán új közvilágítás kiépítése szükséges. A 
közvilágítást a felszíni tervezett építményekkel összhangban kell kialakítani. A tervezett közvilágítás 
méretezését az MSZ EN 13201 Útvilágítás című szabvány, továbbá a Budapest Világítási Mesterterv 
szerinti útvilágítási kategóriák, ill. világítási osztályok követelmény-rendszerének megfelelően kell 
elvégezni. A közvilágítás energiaellátását kábeles kivitelben kell megtervezni.  

12.6. Organizáció 

A változat jellemzője, hogy a Határ úti villamos és útpálya nem épül át, a tervezett út a villamos pálya 
és a József Attila lakótelep között létesül, a Kiserdő területén, az Illatos-árok mellett kb. 800 m 
hosszban kéregvezetéssel, süllyesztett szinten.  

A megelőző közműkiváltások a Ferde utca-Üllői út csomópontban szinte minden közművet érintenek, 
a Határ út mentén az elektromos és a távközlési hálózatok kiváltását kell figyelembe venni. A szakasz 
elején, a Napfény utcai csomópontban várható még említésre méltó közműkiváltási munka. Fontos a 
tervezett nyomvonal teljes hosszában szükséges DN 600 öv ipari víz kiváltása a Gyáli úttól az Üllői útig. 
Ahol a tervezett útpálya meglévő távközlési, elektromos hálózatot, víz vagy gázvezetéket érint, a 
közművet ki kell váltani. 

A műtárgy résfalas munkagödör megtámasztással készül, belső monolit elválasztó és köpenyfalakkal. 
Építéstechnológiája hagyományosnak mondható, akár horgonyzással történik a résfalak ideiglenes 
megtámasztása, akár un. „milánói” módszerrel épül. A műtárgy mérete miatt jelentős mélyépítési 
kapacitást igényel. Tekintettel arra, hogy várhatóan nem lesz lehetőség a műtárgy mellett építési 
forgalmi út kialakítására, ezért saját nyomvonaláról lehet kiszolgálni az építését, ami a kivitelezés idejét 
jelentősen növeli. 

A műtárgy szerkezetének elkészítése után a felszínen jelentős kertészeti munka várható. 

A teljes kivitelezési időt 3 – 4,5 év közötti időtartamra lehet becsülni. 

12.7. Környezetvédelem 

Zaj- és rezgésvédelem 

A vizsgált nyomvonal megépülése esetén a meglévő Határ út forgalma várhatóan csökken. Így a Határ 
út menti wekerletelepi házaknál zajcsökkenés várható a jelenlegi állapothoz képest, a vizsgált út 
zajemissziójából az ott lévő védendő létesítményeknél határérték alatti zajterhelések becsülhetőek. 

Kedvezőbb zajhelyzet várható továbbá a József Attila lakótelep többszintes házainál is.  

Ugyanakkor védelmi intézkedés nélkül nem teljesülne a határérték az Ibis Hotel ÉNy-i és DNy-i 
homlokzatánál, és az Üllői úti többszintes lakóház DK-i homlokzatánál sem. A túllépéssel érintett 
épületek védelme érdekében zajárnyékoló falakat kellene betervezni, összesen kb. 220 méter hosszan. 
Magassága 3-3,5 méter. Megjegyezzük továbbá, hogy a Fővárosi Nyugdíjasházhoz nagyon közel 
helyezkedik el az alagútportál, ezért ott határérték-közeli zajszint eredmények becsülhetőek. 

Tehát összegezve, ha az Illatos-árok mellett vezetett nyomvonal épülne meg, akkor a Wekerletelep 
Határ út menti lakóépületei mind kedvezőbb helyzetbe kerülnének zajvédelmi szempontból. A József 
Attila-lakótelep egy részén is alacsonyabb zajszintek alakulnának ki, ahhoz képest, mintha elmaradna 
a beruházás, azonban a Fővárosi Nyugdíjasháznál, illetve az erdőterület egy részén magasabb 
zajterhelési érékeket okozna a vizsgált változat megvalósulása. Továbbá a nyomvonal végén 
zajárnyékoló falak telepítése lenne szükséges.  
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A vizsgált változat az Illatos árok mentén húzódik; a legközelebbi védendő épület a Fővárosi 
Nyugdíjasház (Napfény út 26.), továbbá az Üllői úti csomópont előtti IBISZ Hotel épülete. Az alagútban 
vezetett útszakasz és a védendő épületek távolsága alapján üzemi állapotban a várható rezgésterhelés 
határérték alatt marad.  

Levegőtisztaság 

A távlati állapotban a járműpark műszaki állapota és összetétele korszerűbb lesz, ezért az emissziós 
faktorok javulása vehető figyelembe.  

Mértékadó (MOF) forgalmi helyzetben – legnagyobb óraforgalom idején - a vizsgált változat területén, 
a nyílt szakaszon és az alagútszájaknál várhatóan egészségügyi határértéket nem meghaladó NO2 
terhelés. A Határ úti épületeknél jelentkező legnagyobb terhelés <10 µg/m3. A József Attila lakótelep 
épületeinél (Fővárosi Nyugdíjasház) jelentkező legnagyobb terhelés 20-30 µg/m3. 

Átlagos (ÁOF) forgalmi helyzetben – amikor az útszakaszok forgalmi hatása kevéssé érvényesül – a 
vizsgált változat területén, főleg az alagútszájaknál várhatóan kis mértékű NO2 növekedést okoz. A 
Határ úti épületeknél és a József Attila lakótelep épületeinél jelentkező legnagyobb terhelés 10-20 
µg/m3.  

Az alagúti részeken főleg a Távíró köz területén, de a Ferde utca területén is NO2 csökkenés várható az 
alapállapothoz képest. A felszíni útszakaszok üzemétől az alapállapoti levegőterheltséghez képest 
becsült változással a légszennyezettségi állapot az NO2 esetében a ~40 μg/m3 körüli tartományban 
várható. 

Épített környezet és táj 

A nyomvonal védelmi rendeltetésű erdőterületet és vízgazdálkodási területet érint, nincs összhangban 
a TSZT-ben és FRSZ-ben ábrázolt közlekedési terület nyomvonalával. Az alagútban vezetett nyomvonal 
előnye, hogy vizuálisan csak rövid szakaszon – az alagút előtt és után – érzékelhetőek, és a felszíne 
gyepesíthető, így kedvező látványt nyújt.  

Élővilág 

A vizsgált változatok közül élővilág védelmi szempontból az Illatos-árok mentén vezetett változat 
tekinthető a legkevésbé kedvezőnek, mivel ebben az esetben az Illatos-árok, mint vizes élőhely válhat 
érintetté és zavarttá.  

13. MELLÉKLETEK: 

 

- RAJZI MELLÉKLETEK  
- ELŐZETES KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS MELLÉKLETE 
- ALAGÚTSZELLŐZÉS TISZTÍTÁSI LEHETŐSÉGEI 
- ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓK 
- TERÜLETRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKVÉLEMÉNY 

 

 

  


