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Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet  
Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz 

 
No Akció Környezeti kockázat, Kötele-

zettség / Elınyök 
Jogszabályi  követel-
mény / Legjobb gya-

korlat 

Befektetési szükség-
let / Erıforrások, 

Költségek 

Ütemezés, az év 
végéig befeje-
zendı akció 

Cél és értékelési 
követelmények a 
sikeres bevezetés 

érdekében 

Megjegyzés 

Projekt elıkészítés, engedélyek, jogosítványok  
I.1 A Szervezési terv elkészítése az épít-

kezéshez, többek között:: 
• Az anyagnyerı helyek 
• Szállítási útvonalak  
• Az építı jármővek típusainak és 

mennyisége 
• Építési telepek helye 
meghatározása 
 

A szállítási útvonalak, anyag 
nyerı helyek, és építési telepek 
kijelölése. 

A legjobb gyakorlat, 
részben a környezetvé-
delmi engedély is meg-
követeli 

Saját munkaidı Az építkezés 
megkezdése elıtt 
2008-ban  

A szervezési tervet 
be kell nyújtani a 
NIF projekt mene-
dzsernek.  

A Mecsek 
Konzorcium 
felelıs érte 

I.2 Az Építési, Környezetvédelmi és Tár-
sadalmi Program összeállítása, bele-
értve: 
• Környezetvédelmi és társada-

lomvédelmi intézkedések (bele-
értve a kompenzációs eljárásokat 
is)  

• Monitoring  
• A Társadalmi Konzultációs és 

Közzétételi Terv véglegesítése  

Világos felelısségi körök meg-
határozása a  környezetvédel-
mi  és társadalmi akciótervhez. 

Legjobb gyakorlat Saját munkaidı és 
szakértıi költségek 

A lehetı legha-
marabb 
(2007-2008) 

Építési, Környezet-
védelmi és Társa-
dalmi Program 

Belefoglalva a 
Szervezési 
tervbe, Lásd a  
Társadalmi 
Konzultációs 
és Közzétételi 
Terv részlete-
ket alább.  

I.3 Az épített és természetes környezet 
alap állapotának felmérése a kiválasz-
tott szállítási útvonalak mentén.  

Az érzékeny területek megha-
tározása, mely alapul szolgál-
hat az esetleges károkért járó 
kompenzáció során  

1995. évi LIII. törvény 
és a legjobb gyakorlat 

Szakértıi díjak Az építkezés 
megkezdése elıtt  
(2008-ban) 

A természetes és 
épített környezet 
állapotának tanul-
mányozása  

 

I.4 Az anyagnyerı helyeken robbantás-
sal járó munkákhoz szükséges enge-
délyek beszerzése  

A magyar törvényekkel össz-
hangban 

96/2005. (XI. 4.) GKM 
rendelet a bányafel-
ügyelet hatáskörébe tar-
tozó sajátos építmé-
nyekre vonatkozó egyes 
építésügyi hatósági eljá-
rások szabályairól  

Saját munkaidı és 
szakértıi költségek 

Az építkezés 
megkezdése elıtt  
(2008-ban) 

Az ásványi anyag 
lelıhelyeken vég-
zendı robbantás-
hoz szükséges en-
gedély 

Ha robbantás 
szükséges 
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No Akció Környezeti kockázat, Kötele-
zettség / Elınyök 

Jogszabályi  követel-
mény / Legjobb gya-

korlat 

Befektetési szükség-
let / Erıforrások, 

Költségek 

Ütemezés, az év 
végéig befeje-
zendı akció 

Cél és értékelési 
követelmények a 
sikeres bevezetés 

érdekében 

Megjegyzés 

I.5 Környezeti hatástanulmány elkészíté-
se abban az esetben, ha alternatív ter-
vezési megoldást kell alkalmazni 

A magyar törvényekkel össz-
hangban 

314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet a kör-
nyezeti hatásvizsgálati 
és az egységes környe-
zethasználati engedé-
lyezési 
eljárásról 

Szakértıi díjak és 
adminisztratív költ-
ségek  

Az építés enge-
délyezési doku-
mentációjának 
benyújtása elıtt 3 
hónappal. 

Környezetvédelmi 
engedély megszer-
zése 

Csak ha alter-
natív tervezési 
megoldást kell 
alkalmazni 

I.6 Új építési engedélyezési dokumentá-
ció elkészítése és benyújtása, új kör-
nyezetvédelmi fejezettel, ha alternatív 
tervezési megoldást kell alkalmazni  

A magyar törvényekkel össz-
hangban 

1997. évi LXXVIII. tör-
vény az épített környe-
zet alakításáról és vé-
delmérıl 

 A részletes építé-
si terv elıtt  
(2008-ban) 

Az építési engedély 
megszerzése 

Csak ha alter-
natív tervezési 
megoldást kell 
alkalmazni 

I.7 Új vízjogi engedélyezési dokumentá-
ció elkészítése és benyújtása új mő-
tárgyak építése esetén, ha alternatív 
tervezési megoldást kell alkalmazni  

A magyar törvényekkel össz-
hangban 

  Az építkezés 
megkezdése elıtt  
(2008-ban) 

Vízjogi létesítési 
engedély megszer-
zése  

Csak ha alter-
natív tervezési 
megoldást kell 
alkalmazni 

Társadalmi problémák kezelése 
II.1 A Társadalmi Konzultációs és Közzé-

tételi Terv véglegesítése  
A feladatok és felelısségek 
tisztázása és azonosítása  

Legjobb gyakorlat,  
Világbank útmutatók 

Saját munkaidı A lehetı legha-
marabb 
(2007-2008) 

Végleges Társa-
dalmi Konzultációs 
és Közzétételi Terv 

 

II.2 A project ütemtervének kommuniká-
ciója különbözı médiumokon keresz-
tül. 

A helyi lakosság fel tud ké-
szülni az esetleges kellemet-
lenségekre  

Legjobb gyakorlat A médiumokban való 
közzététel költségei  

A lehetı legha-
marabb 
(2007-2008) 

Információs csator-
nák  (hírek, webol-
dalak, helyi hir-
detmények infor-
mációs irodák)  

A Társadalmi 
Konzultációs 
és Közzétételi 
Tervvel össz-
hangban  

II.3 A robbantással járó munkák és az 
szállítási forgalom útvonalainak beje-
lentése  

A helyi lakosság fel tud ké-
szülni az esetleges kellemet-
lenségekre 

Legjobb gyakorlat A médiumokban való 
közzététel költségei 

Az építkezés 
megkezdése elıtt  
aztán folyamato-
san (2008-) 

Információs csator-
nák  (lásd feljebb) 

A Társadalmi 
Konzultációs 
és Közzétételi 
Tervvel össz-
hangban 

II.4 A panasztételi eljárások folyamatok 
kialakítása és mőködtetése 

Az emberek kommunikálhat-
nak az építéssel járó kedvezıt-
len hatásokról és a kisajátítá-
sokkal kapcsolatos panaszaik-
ról, amennyiben léteznek és a 
kívánatos megoldások idıbeni 
megtalálásáról. 

Legjobb gyakorlat Az információs iro-
dák mőködési költsé-
gei 

Az építkezés 
megkezdése elıtt  
aztán folyamato-
san (2008-) 

Összefoglaló Jelen-
tések a panasztételi 
eljárásokról 

A Társadalmi 
Konzultációs 
és Közzétételi 
Tervvel össz-
hangban 
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No Akció Környezeti kockázat, Kötele-
zettség / Elınyök 

Jogszabályi  követel-
mény / Legjobb gya-

korlat 

Befektetési szükség-
let / Erıforrások, 

Költségek 

Ütemezés, az év 
végéig befeje-
zendı akció 

Cél és értékelési 
követelmények a 
sikeres bevezetés 

érdekében 

Megjegyzés 

II.5 A munkavédelmi és biztonságtechni-
kai terv összeállítása az építkezéshez, 
mely magába foglalja:  
• Munka- és biztonságtechnikai 

politika összeállítása 
• Szervezeti keretek, mőködési el-

járások, kompetencia, képzési 
program és dokumentáció  

• MEB célok 
• Veszélyek megelızése 
• Megelızı és ellenırzési intézke-

dések  
• Teljesítmények figyelemmel kí-

sérése és mérése  
• Értékelés, visszacsatolás 
• A munkások korának ellenırzése 
 

A építkezésen szerezhetı sérü-
lések megelızése, gyermek-
munka megelızése. 

Legjobb gyakorlat 
ILO követelmények 
Munka Törvénykönyve 

Saját munkaidı Az építkezés 
megkezdése elıtt  
aztán folyamato-
san (2008-) 

Egészség és bizton-
ságvédelmi prog-
ram 

 

II.6 Biztonsági kampány az autópályához 
közel esı településeken  

A gyerekek gyalogosan törté-
nı átkelésének megelızése 

Legjobb gyakorlat 
 

Saját munkaidı, az 
oktatók költsége 

A mőködtetés 
megkezdése elıtt 
(2010-) 

Vezetıségi jelentés 
az iskolákban tar-
tott kampányokról 

 

II.7 A kisajátítási és panaszkezelési eljárá-
sok finomítása és alkalmazása, bele-
értve a nyilvános konzultációs és 
közzétételi eljárások folyamatát és el-
járásait.  

A kisajátításokból következı 
kedvezıtlen társadalmi hatá-
sok csökkentése  

Törvény 
Világbank útmutatók 

Saját munkaidı Az építkezés és a 
mőködtetés ideje 
alatt  
(2008-) 

Nyilvános infor-
mációk és monitor-
ing jelentések a pa-
naszkezelési eljárá-
sok mőködésérıl 

Ha további ki-
sajátítások 
szükségesek.  

II.8 A környezeti monitoring eredménye-
inek kommunikálása a nyilvánosság 
felé  

Az autópálya negatív megíté-
lésének elkerülése  

Legjobb gyakorlat Saját munkaidı Az építkezés és a 
mőködtetés ideje 
alatt  
 (2010-) 

Médiumokban való 
közzétételek 

 

II.9 Az érdekelt felek vizsgálata és elem-
zése az érintett települések tekinteté-
ben, a demográfiai és gazdasági ada-
tok alapján  

A társadalmi elınyök hatások 
meghatározhatóak 

Legjobb gyakorlat Saját munkaidı, Az 
érdekelt fél elemzés 
szakértıi díja 

Az építkezés és a 
mőködtetés ideje 
alatt 
(2010-) 

Érdekelt fél elem-
zési jelentés, társa-
dalmi-gazdasági 
tanulmányok  
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No Akció Környezeti kockázat, Kötele-
zettség / Elınyök 

Jogszabályi  követel-
mény / Legjobb gya-

korlat 

Befektetési szükség-
let / Erıforrások, 

Költségek 

Ütemezés, az év 
végéig befeje-
zendı akció 

Cél és értékelési 
követelmények a 
sikeres bevezetés 

érdekében 

Megjegyzés 

Építkezés 
III.1 
 

Az Építési, Környezetvédelmi és Tár-
sadalmi Program végrehajtása és fi-
gyelemmel kísérése. 

A helyi lakosság támogatásá-
nak fenntartása 

A legjobb gyakorlat, és 
a környezetvédelmi en-
gedély is megköveteli 

Saját munkaidı és 
szakértıi díjak 

2008-2010 Vezetıi jelentések + 
hatóságok, finan-
szírozó intézmé-
nyek, és más érde-
kelt felel felé törté-
nı jelentések,  

 

III.2 Az útkarbantartási tervek elkészítése, 
mőködtetése és kommunikációja az 
építés idejére 

Az utak folyamatos karbantar-
tása, melyeket érint az építési 
forgalom.  

Legjobb gyakorlat Saját munkaidı Az építkezés 
megkezdése 
elıtt, azután fo-
lyamatosan  
(2008-) 

Útkarbantartási 
tervek, az építési 
vállalkozók jelenté-
sei az elvégzett 
karbantartási mun-
kákról.  

 

III.3 A víz, szennyvíz, hulladékgazdálko-
dási tervek elkészítése és mőködteté-
se  

Az építési helyszínek, építési 
telepek, gépek és munkások je-
lenlétébıl származó bármilyen 
kedvezıtlen hatás csökkentése  

Legjobb gyakorlat, és a 
környezetvédelmi en-
gedély is megköveteli 

Saját munkaidı Az építkezés 
megkezdése 
elıtt, azután fo-
lyamatosan  
 (2008-) 

az építési vállalko-
zók jelentései víz, 
szennyvíz, hulla-
dékgazdálkodási 
tervek mőködteté-
sérıl.  

 

III.4 A felszíni és felszín alatti vizek vé-
delmét szolgáló tervek elkészítése és 
mőködtetése, különös tekintettel az 
ivóvíz tartalékokat tartalmazó he-
lyekre  

A felszíni és felszín alatti vizek 
védelmének biztosítása az épí-
tés alatt elıforduló véletlen ki-
ömlések megelızésével (ola-
jok, kenıfolyadékok, és más 
veszélyes anyagok)  

A felszíni és felszín alat-
ti vizek védelmére szol-
gáló intézkedések részei 
a környezetvédelmi en-
gedélynek.  

Saját munkaidı Az építkezés 
megkezdése 
elıtt, azután fo-
lyamatosan  
 (2008-) 

Az építési vállalko-
zók jelentései a fel-
színi és felszín alat-
ti vizek védelmérıl 
szóló tervek mő-
ködtetésérıl.  

 

III.5 A levegıtisztaság-védelmi terv elké-
szítése  

A földmunkák és a szállítási 
folyamatok okozta légszeny-
nyezés (öntözıberendezések, 
kerékmosók, lezárt platós  te-
herautók, , építıanyag készle-
tezési helyszínek) 

A légszennyezés meg-
elızésére szolgáló in-
tézkedések részei a kör-
nyezetvédelmi enge-
délynek. 

Saját munkaidı Az építkezés 
megkezdése elıtt 
(2008-ban) 

Az építési vállalko-
zók jelentései a le-
vegıtisztaság-
védelmi terv meg-
valósításáról 
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No Akció Környezeti kockázat, Kötele-
zettség / Elınyök 

Jogszabályi  követel-
mény / Legjobb gya-

korlat 

Befektetési szükség-
let / Erıforrások, 

Költségek 

Ütemezés, az év 
végéig befeje-
zendı akció 

Cél és értékelési 
követelmények a 
sikeres bevezetés 

érdekében 

Megjegyzés 

III.6 Az építési zaj-  és rezgés vizsgálat a 
részletes szervezési terv alapján bele-
értve: 

• Védett tárgyak feltérképezése 
az építési útvonalakon, a zaj-
határok betartásának ellenır-
zése. 

• Ideiglenes zajvédıfalak meg-
tervezése 

• Az építés alatti a zajszintek 
figyelemmel kísérése  

Az érzékeny területek zaj elle-
ni védelme 

8/2002. (III. 22.) KöM-
EüM együttes rendelet a 
zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapí-
tásáról 

Az építési zajokról és 
azok csökkentésérıl 
szóló zaj és rezgés-
felmérési tanulmány 
javaslatai alapján.  

Az építkezés 
megkezdése elıtt 
(2008-ban) 

Az építési zaj-  és 
rezgés vizsgálat  
Az építési vállalko-
zók jelentései a zaj 
és rezgésvizsgála-
tokról.  

 

III.7 A tájkép védelmét szolgáló intézke-
dések a környezetvédelmi engedély 
szerint (növények ültetése az építke-
zés alatt.  

A tájképet érı hatások csök-
kentése az építkezés alatt.  

Legjobb gyakorlat, és a 
környezetvédelmi en-
gedély is megköveteli 

Saját munkaidı, és a 
talajjal, flórával kap-
csolatos gazdálkodási 
költségek.  

Az építés meg-
kezdésétıl fo-
lyamatosan.  
(2000-2010) 

A környezetvédel-
mi engedély köve-
telményeinek ki-
elégítése.  

 

III.8 A jó gyakorlat kommunikációja az 
építési telephelyek mőködtetése so-
rán, hogy az ökológiailag kedvezıt-
len hatásokat megelızzék.  

A természetes környezet meg-
óvása 

Legjobb gyakorlat Saját munkaidı Az építés meg-
kezdésétıl fo-
lyamatosan.  
(2000-2010) 

Az építési munkák 
folyamatos felügye-
lete 

 

IV.9 A régészeti felügyeleti terv létrehozá-
sa és bevezetése  

A potenciális régészeti lelete-
ket eltávolítják, mielıtt építı-
anyaggal beborítanák a terüle-
tet. 

A környezetvédelmi 
engedély megköveteli. 

Saját munkaidı  A mőködtetés 
alatt (2008-2010) 

A régészeti fel-
ügyeleti látogatá-
sok jegyzıkönyvei.  

 

Mőködtetés 
IV.1 
 

Az elfogadott Építési, Környezetvé-
delmi és Társadalmi Program beveze-
tése és figyelemmel kísérése.  

A helyi lakosság támogatásá-
nak fenntartása 

Legjobb gyakorlat, és a 
környezetvédelmi en-
gedély is megköveteli 

Saját munkaidı és 
szakértıi díjak 

2008-2010 Vezetıi jelentések + 
hatóságok, finan-
szírozó intézmé-
nyek, és más érde-
kelt felel felé törté-
nı jelentések,  

 

IV.2 A talaj, iszap és felszíni víz monitor-
ing elvégzése, melyet a környezetvé-
delmi engedély ír elı.  

Annak biztosítása, hogy nem 
történik talaj vagy talajvíz 
szennyezés, illetve, ha igen, 
akkor annak helyreállítása 
megtörténik. 

A környezetvédelmi 
engedély megköveteli 

A talaj, iszap, talajvíz 
analitika költségei.  

A környezetvé-
delmi engedély-
ben foglaltak 
szerint 

A mőködtetı jelen-
tései a mérési 
eredményekrıl, 
melyeket a környe-
zetvédelmi felügye-
lıségnek benyújta-
nak.  
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No Akció Környezeti kockázat, Kötele-
zettség / Elınyök 

Jogszabályi  követel-
mény / Legjobb gya-

korlat 

Befektetési szükség-
let / Erıforrások, 

Költségek 

Ütemezés, az év 
végéig befeje-
zendı akció 

Cél és értékelési 
követelmények a 
sikeres bevezetés 

érdekében 

Megjegyzés 

IV. 3 A levegıminıségi monitoring terv 
összeállítása  

A magyar törvényekkel össz-
hangban 

• 21/2001. (II.14.) 
Korm. rendelet a le-
vegı védelmével kap-
csolatos egyes szabá-
lyokról 

• 14/2001. (V. 9.) KÖM-
EÜM-FVM együttes 
rendelet a a 
légszennyezettségi 
határértékekrıl, a he-
lyhez kötött légszeny-
nyezı pontforrások 
kibocsátási határérté-
keirıl 

• 17/2001. (VIII. 3.) 
KöM rendelet a lég-
szennyezettség és a 
helyhez kötött lég-
szennyezı források 
kibocsátásának vizs-
gálatával, ellenırzé-
sével, értékelésével 
kapcsolatos szabá-
lyokról; 

Saját munkaidı A mőködtetés 
megkezdése elıtt 

Mőködés közben 
végzett Levegımi-
nıség Monitoring 
Terv 

 

IV.4 A zaj-monitoring terv összeállítása A magyar törvényekkel össz-
hangban 

8/2002. (III. 22.) KöM-
EüM együttes rendelet a 
zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapí-
tásáról 

Saját munkaidı A mőködtetés 
megkezdése elıtt 

Mőködés közben 
végzett Zaj moni-
toring terv 

 

IV.5 A mőködés során fellépı zaj csökken-
tésére tervezett zajgátló falak, mőkö-
dése hatékonyságának ellenırzése 
mérésekkel.  

Annak biztosítása, hogy a zaj-
hatások megelızését szolgáló 
eszközök hatékonyan mőköd-
nek.  

Legjobb gyakorlat Zajmérések költségei Az autópálya be-
indítása után 
(2010-2011) 

Jogszabály által 
meghatározott ha-
tárértékek a  
8/2002.(III.22) 
KoM-EuM rendelet 
szerint 

 



Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz – tervezet. 7/7 az EBRD számára kidolgozta az ERM 

No Akció Környezeti kockázat, Kötele-
zettség / Elınyök 

Jogszabályi  követel-
mény / Legjobb gya-

korlat 

Befektetési szükség-
let / Erıforrások, 

Költségek 

Ütemezés, az év 
végéig befeje-
zendı akció 

Cél és értékelési 
követelmények a 
sikeres bevezetés 

érdekében 

Megjegyzés 

IV.6 Hulladékgazdálkodási terv összeállí-
tása a hulladékok győjtésére és keze-
lésére, melyeket:: 
• maga az autópálya 
• a pihenıhelyek  
• a karbantartó és autópálya-

mérnökségek 
termelnek.  

A magyar törvényekkel össz-
hangban 

• 164/2003. (X. 18.) 
Korm. rendelet a 
hulladékkal kap-
csolatos nyilvántar-
tási és adatszolgál-
tatási kötelezettsé-
gekrıl  

• 126/2003. (VIII. 15.) 
Korm. rendelet A 
hulladékgazdálko-
dási tervek részle-
tes tartalmi köve-
telményérıl.  

• 98/2001. (VI.15) 
Korm. rendelet on 
A veszélyes hulla-
dékkal kapcsolatos 
tevékenységek 
végzésének felté-
teleirol 

Saját munkaidı A mőködtetés 
megkezdése elıtt 
(2009-ben legké-
sıbb) 

Hulladékgazdál-
kodási terv 

 

NIF: Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztési Zrt.  


