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A terepi közlekedésre alkalmas járművek, elsősorban a terepmo-
torok okozta környezeti hatások

Bevezetés

Magyarország természeti környezetének gazdagsága, nemzeti parkjainak változatossága, és a 
még létező élőhelyi sokfélesége miatt - „nagyhatalom” lehet Európában az ökoturizmus terén. 
A fennmaradt védett és nem védett értékes élőhelyek hálózata nemzeti kincsünk, ezért védjük 
és óvjuk azáltal is, hogy jól lehatárolt és ellenőrzött keretek között történjék ezen helyek fel-
keresése és megismerése. A szaporodó világörökségek is jelentős, új lehetőségeket nyújtanak 
a turisztikai ágazat számára. 
A természeti környezet a turizmus különféle formáinak szolgál létalapul. Azonban - ahogy vi-
lágszerte - az utóbbi néhány évben hazánkban is aggasztó trendváltozás tapasztalható. Az ez-
redfordulóig az erdők közjóléti funkcióját, a természeti területeket többnyire hagyományos ki-
rándulók „használták ki”; a tiszta levegő, a csend, a természet szeretete vonzotta őket. 2000-
től az extrém „kirándulók, hobbisták” tömege már a változatos terepfelszín, az izgalmas aka-
dályok, a hobbi-versenyek kedvéért látogatja ezeket a tájakat, sokszor önző célokért, egyfajta 
„önmegvalósítás színtereként”.
Az utóbbi években egyre több konfliktus keletkezett abból, hogy közutakon, védett területe-
ken, és azok közelében állandósult a műszaki sportokat hobbi szintjén űzők jelenléte. Interne-
tes  fórumokon  indulatok  szabadultak  el  (pl.  „Állatok  két  keréken”  -http:
//w.blog.hu/2006/11/20/allatok_ket_kereken ) a műszaki sportokat űzők és az azt ellenzők között; la-
kóterületek, játszóterek közelében, de elsősorban a védett területeken olykor akár a fizikai 
bántalmazásig fajultak a viták. Sokak véleménye, hogy e tevékenységek nemcsak a természe-
tet károsítják, hanem egyrészt tisztességtelen magatartásformát képviselnek, másrészt morális 
szempontból is veszélyt jelentenek. Tisztességtelen, mert embertársaink nyugalmát, kikapcso-
lódását zavarja, másrészről morálisan is veszélyes, mert a nyilvánvaló törvény- és szabálysér-
tések szankcionálására nincs kellő ellenőrzési kapacitás, ezért a társadalomra nézve is veszé-
lyes üzenetet hordoz: „bárki,  bárhol, önkényesen használhatja gépjárműnek nem minősülő, 
motoros sporteszközét.”
Természetesen nem minden terepmotoros, vagy a műszaki sportokban kedvét lelő polgár hág-
ja át a rendszabályokat. A műszaki sportoknak hódolók is felismerték hogy megítélésük egyre 
kritikusabb, és nemcsak hazánkban, hanem külföldön is tapasztalható részükről törekvés arra 
nézve, hogy embertársaik ellenszenvét minél kevésbé vívják ki. Többek között a Magyar Te-
repjárós Egyesületek Szövetségének Expedíciós-és Túra szakága közzé tette a quadra vonat-
kozó, a túrázás során betartandó erkölcsi szabályokat. 
A honlapjukon olvasható erkölcsi szabályok minél szélesebb körű elfogadása nemcsak a mo-
torosok, hanem az egyéb műszaki sportot űzők körében is kedvező lenne, hiszen mint írják: 
„(…) A fenti megfontolások, erkölcsi szabályok figyelembe vételével még sokáig élvezhetjük a  
természet csodáit, a kultúrák változatosságát, egyszóval Földünk varázsát, túráink, utazása-
ink során, anélkül, hogy bárkinek kárt okoznánk, mások pihenését, munkáját zavarnánk vagy  
megbántanánk embereket.” 
(www.offroad-hu.com; www.szabadban.hu/index.php?cat=2&aid=372427c3e8d433c35ae4196)
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Jelen munkában arra törekedtünk, hogy a hazai és a külföldi tapasztalatok alapján összefoglal-
juk a terepmotorozás természeti környezetre gyakorolt hatását. 

A hatáselemzéshez használt táblázat (1. táblázat) „Gyulai I. A közúti közlekedés ökológiai ha-
tásai” c. kiadvány alapján készült (Gyulai et al. 1994). Az idézett és eltérő betűtípussal szedett 
joganyagok dr. Vágó P. (2006) „Motorkerékpárok közlekedését erdőben, védett és fokozottan 
védett természetvédelmi területeken szabályozó joganyag rövid áttekintése” c szakértői véle-
ményből származnak.
Itt szeretném megköszönni F. Nagy Zsuzsanna segítségét, hogy a tanulmány összeállítását ta-
nácsaival, irodalmi adatokkal, és fényképekkel segítette. Köszönöm Kerékgyártó Róbert és 
Bánkuti Tamás (qtatom) közreműködését, hogy a témával kapcsolatos felvételeiket a rendel-
kezésemre bocsátották. Köszönet a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának a 2005-2006-
ban folytatott országos aláírásgyűjtési akcióból származó információk, térképek rendelkezésre 
bocsátásáért.

1. A terepmotorozásra használt motorkerékpárok rövid áttekintése

Általánosságban terepmotornak nevezhetünk minden olyan, zárt kocsiszekrény nélküli jármű-
vet, amelyet használója az épített közlekedési útvonalhálózaton kívül is képes közlekedtetni, s 
erre a járművet egyedi felszereltsége és kialakítása képessé is teszi.

A terepmotorok általában két, vagy négykerekű járművek. 
Forgalomban vannak még ezeken kívül - az egyelőre külföldön elterjedtebb -, de már a ma-
gyarországi utakon is egyre gyakrabban feltűnő háromkerekű motorkerékpárok, a „trike” is, 
melyek kialakításuknak köszönhetően kevésbé alkalmasak terepi használatra.

Az angol nyelvterületen a kétkerekű terepi használatra szánt motorokat a „trailbike”, vagy a 
„dirtbike” kategóriákba sorolják.

Trail-bike, v. trailbike: A kismotorok körébe tartozó – de nem moped kategóriába eső – mo-
torhajtású, kétkerekű jármű, amelyet kialakítása alkalmassá tesz az épített utakon kívüli közle-
kedésre is. A motor teljesítménye legalább négy lóerő. Felszereltsége alapján közforgalomban 
is használható. Egyes felosztások voltaképpen az endurok-at is a trail-bike-ok közé sorolják.

Dirtbike: az e kategóriába tartozó járművek megépítése során már nem csak az az igény érvé-
nyesül, hogy földutakon, erdei utakon is tudjanak haladni, hanem kifejezetten nehéz terepi kö-
rülményekre, vagy éppen versenyzésre készülnek. Felépítésük alapján két nagy csoportjukat 
lehet megkülönböztetni, az enduro-kat és a cross-motorokat.

Az enduro: az „endure” szó a kellemetlenségek, nehézségek hosszú távú elviselését jelenti. 
Az enduro egy olyan hosszú távú terepmotoros versenyág, ahol a versenyzők természetes te-
repviszonyok között kijelölt, különböző nehézségű pályaszakaszokat tesznek meg közúti mo-
torozásra is alkalmas motorkerékpárjaikkal. Az enduro motorok tehát az ilyen jellegű terep 
versenyekre készültek eredetileg, de mint a fentiekben már olvashattuk, közúti használatra is 
alkalmasak. A kifejezetten terepre készült típusok a terepi kihívásoknak megfelelően felépítet-
tek. Pl. mély első hátsó rúgóút, több fokozatú váltó, keskeny kormány, hogy a fák és cserjék 
között, a keskeny erdei ösvényeken könnyebb legyen manőverezni velük. További jellemző 

4



különbség a cross-motorokhoz képest, hogy fényszórójuk és féklámpájuk van, a hajtómű ke-
vésbé szervízigényes, a motoralkatrészek strapabíróbbak, és emellett hangsúlyos a motortestet 
védő karosszériaelemek megléte. Kétütemű változataik 125-300 cm3-esek, négyütemű típusa-
ik 250-650 cm3-es motorokkal kerülnek forgalomba. 

Cross-motorok (MX-bike)

A cross-motorok széles rugózású, nagy ellenálló képességű, de viszonylag könnyű – a váz 
alumínium- és magnézium-ötvözetből készül - összsúlyú járművek, melyek alkalmasak a ver-
senyzés során a sorozatos ugrások elviselésére, és az egyenetlen terepfelszínen történő nagy 
sebességű haladásra. Ülésük hosszú keskeny, sima felületű, hogy a versenypálya nehézségei-
nek megfelelően alkalmas legyen a motoros testsúlyának gyors áthelyezésére. A hajtóművük 
lehet két- vagy négyütemű, a motorok lökettérfogata 45-550cm3 közötti. 
Ezek a járművek a hosszabb túramotorozásra nem alkalmasak, mivel épített pályaversenyek-
re, vagy természetes terepviszonyok közötti versenyekre készültek „kevésbé komfortos” jár-
művek. Éppen ezért versenypályán kívül ritkán találkozhatunk velük. 

Négykerekű terepmotorok

A négykerekű motorkerékpárok hazai megjelenése az 1990-es évek végén kezdődött. A jár-
művek használata az utóbbi néhány évben egyre elterjedtebb a technikai sportokat kedvelők 
körében. 
Meghonosodott  magyar  nevük még nincs,  éppen emiatt  „quad”-nak vagy ATV-nek hívják 
őket. A quad elnevezés a négy kerékre utal, az ATV (All Terrain Vehicle) egy nagyobb gyűjtő-
fogalom, amelybe egyes mezőgazdasági gépek és a terepjáró gépkocsik is beletartoznak. 
A quad legfőbb jellemzője, amiről a nevét is kapta, hogy négy kereke van, hasonlít egy motor-
ra, csak szélesebb és tömzsibb annál. A quad benzinüzemű, irányítása gázkarral történik, vagy 
elektromotor hajtja. A quadok sem sporteszközként kezdték pályafutásukat, hanem leginkább 
a mezőgazdaságban, valamint az erdészetekben használták, hiszen gyakorlatilag bármilyen te-
repen elmennek. E tulajdonságaik miatt fedezték fel az extrémsportok rajongói is.
Mivel e járművet elsősorban terepre tervezték, többek között a gumikba is ennek megfelelő 
mennyiségű levegő kerül. Emiatt aszfalton való közlekedésre csak korlátozott mértékben al-
kalmasak. Ennek ellenére, ha egyes típusok műszaki követelményei megfelelnek a hazai elő-
írásoknak, rendszámot is kapnak és a közforgalomban is részt vehetnek. Teljesítményük, ill. 
súlyuk tág határok között mozog. A quad motorok gyártói között egyébként minden olyan na-
gyobb cég képviselteti magát, akiket a motorok területéről már jól ismerünk.
Napjainkra - mint azt már említettük - megjelentek a quadok elektromotoros változatai is, de 
gyártanak motorokat gyermekek részére is.

2. A terepmotorokra vonatkozó közlekedésrendészeti szabályozás

A motorokra  vonatkozóan elöljáróban  megjegyezhetjük,  amit  a  1/1975.  (II.  5.)  KPM-BM 
együttes rendelet az alábbiakban is részletez, hogy csak az olyan négykerekű jármű minősül-
het motorkerékpárnak, amelynek saját tömege nem haladja meg az 550 kilogrammot, illetve a 
teljesítménye nem több 15 kilowattnál. Ennek ellenére, számos ettől nagyobb teljesítményű 
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quad fut az utakon motorkerékpárként vizsgáztatva. Ezeket szabálytalanul helyezték forga-
lomba.

A terepmotorok közlekedésben való részvételét az 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelete, 
a 35/2000. (XI.30.) BM rendelet és a 190/2004. (VI.8.) korm. rendelet szabályozza. 

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

a közúti közlekedés szabályairól

II. A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak
b) Gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. A mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a segéd-

motoros  kerékpár  és  a  villamos  azonban  nem minősül  gépjárműnek.  (A fogalom alapján  egyértelmű,  hogy  
amennyiben a négykerekű motorkerékpárokra a motorkerékpár meghatározás nem vonatkozik, akkor azok a  
gépjármű kategóriába tartoznak, tehát az esetükben a gépjárművekre vonatkozó szabályokat kell  alkalmazni,  
joghézagra nem lehet hivatkozni.)

Megjegyzés: A motor tulajdonosának – legyen az akár kettő- vagy négykerekű – és a gépjármű üzemben 
tartójának a kötelező felelősségbiztosításról szóló, 190/2004. (VI.8.) Korm. r. alapján felelősségbiztosítás-
sal is rendelkeznie kell.

   j) Motorkerékpár: olyan gépjármű, amelynek két vagy három kereke van és a tervezési legnagyobb sebessége 
45 km/óránál nagyobb, továbbá olyan négykerekű gépjármű, amelynek saját tömege legfeljebb 550 kg és motor-
teljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot.

r) Segédmotoros kerékpár: olyan két-, három- vagy négykerekű jármű, amelyet 50 cm3-t meg nem haladó lö-
kettérfogatú belső égésű motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű egyéb motor hajt, tervezési végsebessége 45 
km/óránál nem nagyobb és saját tömege legfeljebb 350 kg.

Napjainkban sokan használják a segédmotoros kerékpárokat, de kevesen tudják, hogy a jár-
műnek a Közlekedési Felügyelet által bevizsgált, alvázba beütött egyedi számmal, valamint tí-
pusvizsgával kell rendelkeznie. Ennek hiányában nem vehet részt a forgalomban, illetve típus-
vizsga nélküli használatuk eljárást von maga után. Ha kereskedőtől, vagy egyéb más úton 
megvásárolt 50 cm3-es motorkerékpár pl. balesetben vesz részt, vagy ellenőrzés során felme-
rül az a gyanú, hogy nincs típusvizsgája, vagy a hatóság szakértő bevonásával megállapítja, 
hogy az 50 cm3 valójában nagyobb, akkor a megindított eljárásban azt is vizsgálják, hogy:- a 
vezető A-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik-e? – A tulajdonos biztosítási csalást követett-e 
el?- Tudott, tudhatott-e arról, hogy járműve nem segédmotorkerékpár? – Érvényes-e a, forgal-
mi engedély, vagy az is hiányzik? 
Különösen fontos a fentiek figyelembevétele a forgalmazott „quadok” esetében, melyek telje-
sítménye sok esetben jelentős és a vevő nincs tisztában azzal, hogy közúti forgalomba helyez-
hető-e a jármű vagy sem.

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visz-
szavonásáról

A rendszámtábla
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45. §  (1) A rendszámtáblának a gyártótól történő megrendelése és a közlekedési igazgatási hatóság rend-
számtáblával történő ellátása a Hivatal, a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ellené-
ben az ügyfélnek történő kiadása a közlekedési igazgatási hatóság hatáskörébe tartozik.

(2) A rendszámtábla állandó és ideiglenes lehet. Az állandó rendszámtábla a betűjelből és számjegyből álló 
kombinációkon kívül az MSZ 140/1990 magyar szabvány szerint a nemzeti színeket és H jelzést, vagy a 17. szá-
mú melléklet  szerint az európai zászlót jelképező kék mezőben 12 sárga csillagot és H jelzést, az ideiglenes 
rendszámtábla a betűjelből és számjegyből álló kombinációkon kívül a nemzeti színeket és H jelzést tartalmazza.

(3) Az állandó rendszámtábla
a) sorozatban előállított (általános),
b) sorozatban előállított egyénileg kiválasztott,
c) egyedileg előállított,
d) különleges

lehet.
(4) A járműre sorozatban előállított rendszámtáblát kell kiadni, ha a jármű eltérő üzemeltetése vagy e rendelet-

ben meghatározott egyéb körülmény más rendszámtábla kiadását nem teszi szükségessé.
(5) A sorozatban előállított rendszámtábla három betűjelet és három számjegyet tartalmaz.
46. §
47. § (1) Az A típusú rendszámtáblát kell felszerelni a személygépkocsira, az autóbuszra, a tehergépkocsira, a 

vontatóra, a nyerges vontatóra, a mezőgazdasági vontatóra és a lassú járműre előre, továbbá a felsorolt jármű-
vekre, valamint a pótkocsira és a félpótkocsira hátulra akkor, ha az elhelyezésre elegendő hely áll rendelkezésre, 
és a rendszámtábla a külön jogszabályban előírt módon megvilágítható.

(2) C típusú rendszámtáblát kell felszerelni az (1) bekezdésben felsorolt járművekre hátulra, ha az A típusú 
rendszámtábla felszerelésére nincs elegendő hely, vagy ha az A típusú tábla a külön jogszabályban meghatáro-
zottak szerint nem világítható meg.

(3) B típusú rendszámtáblát kell felszerelni a   motorkerékpárra hátulra  , a motorkerékpár oldalkocsijára   
előre.

(4) Ha a rendszámtábla felszerelésére nincs elegendő hely, vagy ha a rendszámtábla az átlagosnál nagyobb 
sérülési veszélynek van kitéve (pl. autóversenyzés), a közlekedési hatóság igazolása alapján engedélyezhető a 
B típusú rendszámtábla felszerelése, illetve a D típusú rendszámtáblának a jármű elején történő alkalmazása.

(5) A közlekedési igazgatási hatóság a forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatába és a nyilvántartásba 
a „B, illetve D típusú frsz. engedélyezve” záradékot jegyez be. A D típusú rendszámtáblára vonatkozó záradék 
bejegyzése a gyártásról szóló igazolás bemutatása után végezhető el.

(6) A rendszámtáblák típusai közötti váltást a közlekedési igazgatási hatóság az (1)-(5) bekezdésben meghatá-
rozott rendelkezések szerint engedélyezi.

(7) A korábban kiadott rendszámtáblát – minden esetben – az új rendszámtábla kiadásával egyidejűleg be kell 
vonni.

Ezek szerint a motor tulajdonosának ahhoz, hogy járművével a forgalomban részt vegyen, fe-
lelősségbiztosítással és rendszámmal kell rendelkeznie. Azok a motorok, amelyek nem rendel-
keznek rendszámmal, a közlekedésben nem vehetnek részt. 

A közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet értelmében 
azok a motorkerékpárok, amelyekkel az erdőkben motoroznak, legtöbbször rendszám nélkül, jogsértő módon kö-
zelítik meg az erdőket.

A közúti járművek üzemeltetésének műszaki feltételei

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, vala-
mint a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet és a közúti közlekedési 
igazgatási feladatokról meghatározza a közúti járművek üzemeltetésének műszaki feltételeit. A jogszabályi ren-
delkezés egyértelművé teszi, hogy a közlekedésben csak olyan jármű – többek között az erdőkben járó motorke-
rékpárokra vonatkozóan is – vehet részt, amely többek között kielégíti a környezetvédelmi követelményeket is.
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Tv. 22. § (1) Belföldi üzemben tartás céljából csak olyan típusú jármű gyártható vagy hozható be kül-
földről, amelyre a közlekedési hatóság – típusjóváhagyás keretében típusvizsgálat alapján, illetőleg a kül-
földön kiadott típusjóváhagyó okmány honosításával – típusbizonyítványt adott ki. Egyedi jármű vagy jár-
műsorozat behozatala esetén a közlekedési hatóság a típusvizsgálattól és a típusbizonyítvány kiadásától 
eltekinthet.

(2) A típusvizsgálat során azt kell ellenőrizni, hogy a járműtípus megfelel-e a jogszabályban meghatáro-
zott műszaki, közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és munkavédelmi követelményeknek.

(3) Jármű egyedi előállításához (összeépítéséhez), átalakításához, forgalomba helyezéséhez a közleke-
dési hatóság előzetes engedélye szükséges.

Vhr. 16. § Jármű egyedi előállítása (összeépítése) vagy átalakítása abban az esetben engedélyezhető, ha a 
műszaki, közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és munkavédelmi követelmények mellett kielégíti az esztétikai 
igényeket is és a jármű létrehozása gazdasági vagy egyéb szempontból indokolt.

(4) A közlekedési hatóság az engedélyezett járműtípusok, valamint a jóváhagyott alkatrészek, tartozé-
kok és önálló műszaki egységek típus-meghatározó műszaki adatairól nyilvántartást vezet.

Tv. 23. § (1) Jármű – a (3) bekezdésben meghatározott vizsgálatot követően – abban az esetben helyez-
hető forgalomba, ha a tulajdonos a tulajdonjog megszerzésének jogszerűségét, a kötelező gépjármű-fele-
lősségbiztosítás fedezetének meglétét és a külön jogszabályban meghatározott regisztrációs adó megfi-
zetését a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban igazolta.

(2) A jármű forgalomba helyezése a hatósági jelzés és engedély kiadásával és az országos járműnyil-
vántartásba bejegyezésével valósul meg.

(3) A hatósági engedély és jelzés kiadása előtt a közlekedési hatóság vizsgálaton (a továbbiakban: for-
galomba helyezés előtti vizsgálat) ellenőrzi, hogy a jármű megfelel-e a típusbizonyítványban foglaltaknak 
vagy – ha a hatóság típusbizonyítvány kiadásától eltekintett – a 22. § (2) bekezdésében említett követel-
ményeknek.

(4) A közlekedési hatóság típusbizonyítvány alapján forgalmazott új jármű forgalomba helyezés előtti 
vizsgálatától eltekinthet. A forgalmazónak a forgalomba helyezéshez kapcsolódó tevékenységét a közle-
kedési hatóság ellenőrzi.

(5) Egyedileg előállított (összeépített) vagy átalakított jármű esetén a közlekedési hatóság azt vizsgálja, 
hogy a jármű megfelel-e az előzetes engedélyben foglaltaknak. Előzetes engedély nélkül előállított vagy 
átalakított járműre hatósági engedély és jelzés nem adható.

(6) A belföldön üzemeltetni kívánt, külföldi rendszámmal ellátott jármű forgalomba helyezését a jármű 
belföldi üzemben tartója a tulajdonszerzést, illetőleg a jármű behozatalát követő legfeljebb 30 napon belül 
köteles kezdeményezni.

Tv. 24. § (1) Az üzembentartó felelős azért, hogy a forgalomban tartott járműve a műszaki, közlekedés-
biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfeleljen. A járművek megfelelőségét a közlekedési 
hatóság időszakos vizsgálaton ellenőrzi. Az időszakos vizsgálatok végzése a járműállomány területi meg-
oszlásához igazodó vizsgálóhálózat állomásain történik.

(2) Az időszakos vizsgálatot a közlekedési hatóság által névjegyzékbe vett vizsgabiztos a közlekedési 
hatóság megbízása alapján annak vizsgálóállomásán, illetőleg a közlekedési hatóság által kijelölt vizsgá-
lóállomáson végzi. Az időszakos vizsgálati tevékenységet, valamint a vizsgálóállomáson biztosított sze-
mélyi és tárgyi feltételeket a közlekedési hatóság ellenőrzi.

(3) Ha a jármű az (1) bekezdésben említett követelményeknek nem felel meg, a közlekedési hatóság a 
forgalomban tartását megtiltja, vagy feltételekhez köti, és erről – gépjármű, mezőgazdasági vontató, lassú 
jármű és ezek pótkocsija esetén – a közlekedési igazgatási hatóságot értesíti.

Tv. 25. § E törvénynek
a) a hatósági engedélyre, jelzésre, nyilvántartásba vételre és a hatósági vizsgálatokra vonatkozó ren-

delkezései a kerékpárokra, az állati erővel vont járművekre, a kézikocsikra és a lassú járművek külön jog-
szabályban meghatározott egyes fajtáira,

b) a hatósági engedélyre, nyilvántartásba vételre és az időszakos vizsgálatra vonatkozó rendelkezései 
a segédmotoros kerékpárokra,

c) a hatósági jelzésre, a típusvizsgálatra és típusbizonyítványra vonatkozó rendelkezései az egyedileg 
behozott, előállított (összeépített) vagy átalakított segédmotoros kerékpárokra, illetőleg a forgalomba he-
lyezés előtti vizsgálatra vonatkozó rendelkezései az egyéb segédmotoros kerékpárokra
nem terjednek ki.
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Tv. 28. § (1) A járművek környezetszennyezését a közlekedési hatóság az időszakos vizsgálaton (24. §) 
túl, rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálat keretében, valamint közúton és a jármű telephelyén vég-
zett mérésekkel ellenőrzi.

(2) Rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálatot a miniszter, a belügyminiszter és a környezetvédelmi 
miniszter együttes rendeletében meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező, a közlekedési 
hatóság által  kijelölt  költségvetési  szerv,  társadalmi  szervezet,  gazdálkodó szervezet  (a  továbbiakban 
együtt: kijelölt szervezet) végezhet. A kijelölt szervezet jogosult az általa végzett felülvizsgálatot bizonyí-
tó, hatósági engedélynek minősülő igazolólap kiállítására is.

Fontos, hogy a követelmények érvényesülését a rendőrség bármikor jogosult akár a közúti forgalom-
ban akár az üzemben tartó telephelyén ellenőrizni.: 

Vhr. 19. § (1) A járművek által keltett zajhatást, légszennyezést a rendőrhatóság és a közlekedési hatóság 
műszeres vizsgálattal a közúti forgalomban és az üzemben tartó telephelyén ellenőrizheti.

(2) A megengedett zajszintet és légszennyezési határértéket túllépő járművek ellenőrző mérés céljából a mérő-
állomásra rendelhetők be.

A közúti közlekedés ellenőrzése

Tv. 44. § (1) A közúti közlekedés ellenőrzésének ki kell terjednie
c)   a közúti közlekedési szolgáltatások és a közúti járművek üzemeltetésének szabályszerűségére, illetve a jár  -  

mű üzemeltetésére vonatkozó előírások megtartására, ideértve az adott tevékenységhez előírt okmányok, enge-
délyek, jelzések, felszerelések ellenőrzését is,

d)   a járművek műszaki állapotára, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségére  ,
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzési feladatok végzésére az a) pont tekintetében a rendőr-

hatóság; a b)-h) pontok tekintetében a közlekedési hatóság, illetőleg külön jogszabály alapján a rendőrha-
tóság (a továbbiakban együtt: ellenőrző hatóság) jogosult. A közúti közlekedési szolgáltatás végzésének 
ellenőrzésére a külön jogszabályban meghatározott szervek jogosultak. A külföldi járművek ellenőrzését 
a rendőrhatóság, illetve a közlekedési hatóság (a tengelyterhelés és az össztömeg helyszíni ellenőrzését 
a közlekedési hatóság a rendőrhatóság közreműködésével) végzi.

(3) Az ellenőrző hatóság jelzésére a jármű vezetője a járművet köteles megállítani, személyazonosságát 
és járművezetési jogosultságát igazolni, a jármű és tartozékai, a rakomány, az okmányok ellenőrzésével 
kapcsolatos felhívásnak eleget tenni. Az ellenőrzés során az ellenőrző hatóság a járműhöz és tartozékai-
hoz, a rakományhoz tartozó okmányokat időlegesen bevonhatja, továbbá a jármű műszeres ellenőrző 
vizsgálatát vagy kötelező javítását rendelheti el, amelynek a helyszínére történő közlekedésre a jármű ve-
zetőjét utasíthatja. A jármű vezetőjének vezetési és pihenő idejére vonatkozó – külön jogszabályokban 
meghatározott – előírások megsértése esetén az ellenőrző hatóság a pihenőidő letöltését is elrendelheti. 
Ha a jármű – a külön jogszabályban meghatározott – össztömeget, tengelyterhelést és méretet túllépi, az 
ellenőrző hatóság a jármű továbbközlekedését várakozóhely kijelölése mellett megtilthatja.

(4) A közlekedési hatóság a külön engedély alapján üzemeltetett járművek esetében az (1) bekezdés c)-
e) pontjaiban megjelölt ellenőrzéseket a jármű telephelyén is végezheti, az f) pontban meghatározott jár-
műfenntartó tevékenységet csak telephelyen ellenőrizheti.

Tv. 46. § (1) E törvény 29. §-ának (5) és (6) bekezdésében meghatározott kivételekkel a közlekedési ha-
tósági feladatokat a Közlekedési Főfelügyelet, a Központi Közlekedési Felügyelet és a területi (megyei, fő-
városi) közlekedési felügyeletek látják el.

c) Közúti jármű: közúti szállító vagy vontatóeszköz (ideértve az önjáró és vontatott munkagépet is); az 
egyes járműfajták meghatározására a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban (KRESZ) foglal-
tak az irányadók.
h) Út: a gyalogosok és a járművek közlekedésére szolgáló közterület, illetőleg magánterület (közút, ma-
gánút). Az egyes útfajtáknak és az út részeinek a meghatározására a közúti közlekedés szabályairól szóló 
jogszabályban (KRESZ) foglaltak az irányadók.
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3. A terepmotorozás környezeti hatásai - válogatott irodalmi áttekintés

A tanulmány összeállítása során a témával kapcsolatos, külföldi szerzők által írt irodalmak 
közül az angol nyelven írottakat tanulmányoztuk, mivel a terepmotorozás által okozott kör-
nyezeti problémákra először Kanada és az USA egyes területein figyeltek föl az 1970-es évek 
elején. A témával kapcsolatos irodalom már a hetvenes években olyan bőséges volt, hogy kü-
lön bibliográfiai feldolgozások is születtek. (Speight, M. 1973; Webb, R.H., and H.G. Willshire. 1978; 
Albrecht, J. 1977.).

A terepmotorok és terepjárók környezeti hatásai közül a taposás a legszembetűnőbb mó-
don a száraz, félszáraz környezetben, füves területeken, félsivatagos viszonyok között, tenger-
parti dűnesorok környezetében jelentkeztek (Davidson, E & Fox Fox, M. 1974. Liddle , M. & Greig-S-
mith, P. 1975).

Weaver T. and Dale D. (1978) a gyalogos turizmus, a túralovaglás és a terepmotorozás 
környezeti hatásait vizsgálta  Festuca idahoensis - Poa pratensis  jellemezte gyepterületen és 
Pinus albicaulis - Vaccinium scoparium összetételű erdei környezetben. A vizsgálat hegyvidé-
ki környezetben zajlott 2770m –es magasságban. A taposásra, a talajtömörödésre, a vegetáció 
sérülésére kiterjedő vizsgálatok azt a megállapítást eredményezték, hogy a talajra és a vegetá-
cióra a lovak és a terepmotorok taposása nagyobb veszélyt jelent, mint a gyalogos hegymá-
szóké. 

Fred J. Anders és Stephen P. Leatherman (1987) a terepjárművek parti dűnesorokra és az 
azokon kialakult vegetációra kifejtett hatását vizsgálta. Kutatásaik során a Fire Island-i parti 
dűnerendszer változását két évig követték nyomon. Az elvégzett összehasonlító vizsgálatok 
azt mutatták, hogy a terepjárművek növényzetkárosító hatása, már alacsony forgalom mellett 
– 1 jármű/hét - is észrevehető a dűnék növényzetének sérülésén. 

Wilshire Howard G., Shipley S., Nakata J.K. a terepjárműveknek a növényzetre kifejtett 
hatását vizsgálták az Egyesült Államok hét nyugati államának 400 helyszínén. A vizsgált terü-
leteken a terepjárművek közvetlen hatásaként jelölik meg a növényzet  taposását,  melynek 
erőssége a növényi részek zúzásától a teljes növény gyökerestül történő kitépéséig terjed, köz-
vetett hatásként a talajszerkezet változását említik, ennek következtében a növényzet károso-
dása a közvetlenül érintett nyomvonalakon kívül is jelentkezik.

Makel, W. (1988) tanulmánya a terepmotorozás okozta környezeti károk minimalizálásá-
nak lehetőségével foglalkozik, annak szem előtt tartásával, hogy a motorosok hódolhassanak e 
sportnak. A tanulmány nagyobb része a terepmotorozás állatvilágra kifejtett hatásával foglal-
kozik. A megfigyeléseket nagyobbrészt sivatagos, félsivatagos környezetben végezték, és ki-
sebb részben erdős területeken. Főbb megállapításaik a következők: A terepmotorok a talajfel-
szín pusztításán keresztül a táplálékforrást jelentő vegetációt is károsítják. A motorzaj megvál-
toztatja a territoriális viselkedést, és befolyásolja a táplálkozási szokásokat. A szokatlan hang-
hatások, illetve az útvonalak iránya miatt növekszik a gázolás okozta pusztulás. A gerincesek 
közül a madarak érzékenyek leginkább a terepmotorok által előidézett zavarásra. 

Autumn Lyn Radle (1998) az állatok humán zajkeltés kiváltotta reakcióit mutatja be tanul-
mányában, melyben sorra veszi a 1970-es évektől a 1990-es évekig e témában született publi-
kációkat. Munkájában az emberi zajforrások nagyon széles skáláját érinti, a motoros szánkó-
tól a motorcsónakig, a helikopterzajtól a katonai járművekig, és kitér a tengeri és vízi élőlé-
nyekre ható zajokra is. Tanulmányának összefoglalójában nagyon értékes gondolatokat közöl 
R. Murray Schafer zeneszerző és karmester nyomán, aki szerint: „egy társadalom akusztikus 
környezete nagyon sokat elárul az adott társadalom fejlettségéről, és többet mond róla, mint 
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amit az evolúciós fejlettsége alapján megtudtunk.” Azzal, hogy teret engedünk a motorizált 
turizmus kényszerének, és hagyjuk, hogy az antropogén eredetű zajok rombolják a természeti 
környezetünket, kétes értékűvé válik az emberi zajoktól mentes, felbecsülhetetlen értékű ter-
mészeti környezet kutatása. Ha közömbösek maradunk vagy éppen nem veszünk tudomást 
azokról a potenciális veszélyekről, melyeket a váratlan zajhatások jelentenek az állatvilág szá-
mára, akkor többre értékeljük antropocentrikus igényeinket, mint más élőlények fennmaradá-
sát és jövőjét.

Michael E. Laing (1992) 1977-1987 között megjelent 4 tanulmányt mutat be, melyek a te-
repmotorok, motoros szánok és más terepjárművek nagytestű patásokra gyakorolt hatásaival 
foglalkoznak, különös tekintettel a jávorszarvasokra. „Az erdei úthálózat hatása a rénszarvas 
élőhely-használatára” c. cikk szerint az úthasználat intenzitása befolyásolja leginkább az álla-
tokat. A forgalom okozta stressz növeli az állatok anyagcsere-intenzitását, és csökken a terme-
lő és raktározó élettani folyamatok szerepe. A jávorszarvasok mozgását rádiós nyakörvvel kö-
vették, melynek segítségével hat tehenet figyeltek egy éven át. Az adatokat nappal gyűjtötték. 
Az eredmények arra utaltak,  hogy az állatok élőhelyükön való előfordulását az erdei utak 
használatának intenzitása befolyásolta, amit leginkább útlezárásokkal lehet enyhíteni, különö-
sen a bőgési és ellési időszakokban. A különböző életkorú jávorszarvasok szívritmus- és szív-
működés-intenzitásának távérzékelésével a kutatók arra az eredményre jutottak, hogy a szív-
működés kiugróan emelkedett - gyalogos közeledése vagy puskalövés hatására. Ha az állatok 
érzékelték a lövést, a közeledő embert, vagy gépjármű dudájának hangját, már akkor is mene-
kültek, ha a zajhatás 400m távolságból jött. A repülőgépek hangja viszont kevésbé stesszelte 
az állatokat. 

Phelps R. Benton (1992) a motoros szabadidő-eltöltés környezeti hatásairól írt tanulmá-
nyában számos más korábbi megfigyelésnek mond ellent, miszerint ez a hobbi sokkal bizton-
ságosabb, mint más sportok; az ATV-k kevésbé zavarják az élővilágot, mint a gyalogos turis-
ták, és kisebb a negatív környezeti hatása, mint a gyalogos turizmusnak. Mindezek figyelem-
bevételével a szerző azt javasolja, hogy a motoros szabadidő-eltöltést kedvelőket is előítéle-
tektől mentesen és olyan stílusban kezeljék, mint a többi szabadidős tevékenység szerelmese-
it.

Kaseloo A. Paul and Tyson O. Katherine (2004) a hanghatások állatvilágra kifejtett hatása-
iról szóló, összefoglaló tanulmányában a gerinctelenekre és a gerincesekre vonatkozó kutatá-
sokat összegzi, a közúti közlekedés hanghatásai alapján. A gerinctelenek esetében csekély az 
arra vonatkozó információ, hogy a zajhatások miként befolyásolják viselkedésüket. A kétéltű-
ek és hüllők esetében inkább az utak barrier szerepe nyilvánvaló. A madarakra vonatkozóan 
több tanulmány megfigyeléseit  összegzi,  melyek  arra  utalnak,  hogy az  utak  közelében az 
egyedszám és a fészkelő madarak száma is csökken, de egyes fajok élőhelyként használják az 
út menti területeket. A nagytestű patások inkább elkerülik az utak környezetét, de a kistestű 
emlősökre nem hat jelentősen a közúti zaj. A kérdés jelentősége miatt további kutatásokat tar-
tanak szükségesnek a szerzők.

A terepmotorozás miatt bekövetkezett motoros balesetekről olvashatunk elemezést a CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention) honlapján, mely a 2001-2004 között gyermekek és fia-
talok körében bekövetkezett baleseteket tárgyalja. A tanulmány felhívja a figyelmet arra, hogy 
a terepmotorok terjedésével jelentősen növekedett a megfigyelt időszakban a tizenkilenc év 
alatti korosztályban a halálos és nem halálos kimenetelű motorbalesetek száma. A tanulmány 
hangsúlyozza, hogy amíg korábban a balesetek helyszíne speciálisan a motoros pályákhoz kö-
tődött, később ez áttevődött a pályákon kívüli területekre. 

Magyarországon több újságcikk, a rádió és a televízió is felhívta a figyelmet arra, hogy az 
egyre terjedő terepmotorozás a természeti értékeket is veszélyezteti, és emellett a szabadban 
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pihenni vágyók nyugalmát is zavarja (Hubai G. M. 2004.,2006., Linder B. 2004., Farkas Cs. 
2005., Berecz B. 2006., Varga Zs. 2006., Bohus A. 2006., Fónai I. 2007).  Az ország vala-
mennyi nemzeti parkjában előfordul és előfordult, hogy terepmotorosokat figyelnek meg és 
kapnak el, mivel a technikai sportok ki vannak tiltva a természetvédelmi területekről. A moto-
rosok gyakran a kijelölt turistautakat is használják, ez kifejezetten balesetveszélyes. 

Lenkei P. (2006) „A technikai sportok hatása a Pilis-tető magyarföldi husáng (Ferula sad-
leriana) populációjának állományára” c. dolgozatában megállapítja, hogy a bennszülött, foko-
zottan védett növény élőhelyét az illegális területhasználat, a gyalogos turizmus és a technikai 
sportok egyaránt veszélyeztetik. Kiemelten említi a hegyi kerékpározás és a terepmotorozás - 
leginkább a krosszmotorozás - eróziót okozó hatását. További veszélyforrásként említi a sikló-
ernyősök jelenlétét a sportág űzéséhez kapcsolódó taposást, cserjeirtást, táborozást.

F. Nagy Zs., Sallai R. B. (2006) a terepmotorozás környezeti hatásairól állított össze lepo-
rellót, melyet több témával kapcsolatos megbeszélésen háttéranyagként mutattak be.

Iványi A., Sallai R.B. (2006) a műszaki sportok környezeti hatásait mutatják be az USA, 
Spanyolország, Franciaország, Németország és Nagy Britannia területéről származó tapaszta-
latok alapján. 

Dr. Vágó P. (2006) a „Motorkerékpárok közlekedését erdőben, védett és fokozottan védett 
természetvédelmi területeken szabályozó joganyag rövid áttekintése” c jogi szakértői vélemé-
nyében az egyre gyakoribbá váló szabálytalan terepmotorozás hatályos jogszabályokba ütkö-
ző szempontjait mutatja be; ennek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a kérdés jogilag 
szabályozott,  léteznek  hatóságok,  akiknek  feladata  a  jogellenes  cselekmények  felderítése, 
megakadályozása, eljárás indítása és a jogkövető magatartás betartásának ellenőrzése.

4. A terepmotorozás során fellépő ható- és fogadótényezők elemzése

A terepmotorozás okozta környezeti károk (pl. új ösvények, nyomvonalak keletkezése, talaj-
erózió,  a  talaj  vízháztartásának sérülése,  élőhelyek károsítása,  özöngyomok széthordása,  a 
gyalogos turisták és a technikai sportokat nem kedvelő kirándulók közötti konfliktusok, táji 
értékek sérülése stb.) sokfélék. 

A hatások ráadásul komplexek. Például a talajfelszín sérülése egyben a növényzet felszín fö-
lötti részeinek és a felszín alatti gyökérzetnek a sérülését is jelenti; a talajtömörödés a talaj 
vízháztartására is hat, a talajszerkezet roncsolódása - amellett, hogy ugyancsak befolyásolja a 
vízháztartást is - elindítja vagy egyenesen felgyorsítja a talajrészecskék mozgását. Így a hatás 
az egymásra épülő folyamatokon keresztül a következő: felszínsérülés⇒ növényzetsérülés⇒ 
gyökérzetsérülés⇒ talajtömörödés⇒ a talajszerkezet sérülése  ⇒a talaj vízháztartási problé-
mái végső soron elősegítik vagy éppen felgyorsítják a talajeróziót, amely - ha kiterjedt terüle-
tet érint - tájképi jelentőségű következménnyé válik.

A kérdés bonyolultságát az is mutatja, hogy a terepmotorozás sok esetben szociális konfliktu-
sok forrása. Ugyanis a többszázezer forintos motorok használói szabadidejük eltöltése során 
olyan műszaki sportot űznek, amely más, szerényebb életvitelű emberek nyugalmát zavarja, 
vagy éppen a természethez fűződő értékrendjét sérti, - és mindeközben nyilvánvaló természet-
károsítást is okoznak. Sok esetben akár agresszív cselekmények forrásaivá is válhatnak, mint 
amire már volt példa hazánkban is, de jóval több a publikált eset a külföldi sajtóban. (Bucsko 
M. 1997, Fischer 2001, Kendal 2001, McQuern 2001, Mitchell 2001, Renteria 2001, Simon 2001, Tóta W. Á. 
2006).
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Az alábbi táblázat a terepmotorozás során fellépő környezeti hatásokat mutatja be. Szürke hát-
térrel nem emeltük ki azokat a hatásokat, amelyek a járművek közlekedése miatt bekövetkezik 
ugyan, de a hatás mértékét - a körülményekre vonatkozó vizsgálatok hiánya miatt - jelenleg 
érdemben nem tudtuk becsülni. Ennek ellenére a fokozott kockázattal járó hatásokra a hatóté-
nyezők részletezésénél kitérünk.

1. táblázat: A terepmotorozás során megjelenő hatások

Magyarázat:
Jelentős változással járó ökológiai 
hatás várható 
Jelentős ökológiai hatás nem vár-
ható 

A hatás jellege:
K= korlátozó
M= megszüntető

T= terhelő
Ká= károsító
Z= zavaró
Ke= kedvező

A terepmotorozás során megjelenő hatások
A. Ökológiai körülmények megváltoztatása

HATÓ TÉNYEZŐK A hatás 
jellege FOGADÓ TÉNYEZŐK

TALAJ, ILL. TERMŐRÉTEG 
a nyomvonalak mentén a talajfelszín sé-
rülése:

- a humuszban gazdag talaj felső ré-
tegének megbontása, felszaggatása
- talajtömörödés, 
- a talaj vízháztartásának módosulása
- a talajfelszín mikroklimatikus vi-
szonyainak változása
- talajerózió

Ká - a nyomvonal által érintett terület 
élővilága, talajflóra, talajfauna
a vegetáció közvetett sérülése

A DOMBORZATI VISZONYOK MEGVÁLTOZTATÁSA

- új mikrodomborzati elemek létre-
hozása 

Ká - tájkép, a közvetlen környék élővilá-
ga

ÉLŐHELYEK MÓDOSULÁSA

- a nyomvonalak taposása során be-
következő élőhelymódosulás
- az új felszínek és a mikroklíma vál-
tozása
- az élőhely nagyságának változása

Ká
M

- a vegetáció közvetlen sérülése
- a vegetáció közvetett sérülése

FORRÁSOK CSÖKKENTÉSE

- a táplálékforrások szűkülése K - a nyomvonal által érintett élőhely 
élővilága 

FORRÁSOK NÖVELÉSE

- a nyomvonal mentén létrejövő ide-
iglenes élőhelyek

Ká - az átmeneti élőhelyeken megtelepe-
dő egyedek

- létrejövő új élőhelyek K - a területet benépesíteni képes pio-
nír fajok, zömmel gyomok

- gyomfajok elterjesztése T - a nyomvonal menti élőhelyek

B. RENDSZERIDEGEN ELEMEK KÉPZÉSE

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS, EMISSZIÓK
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- a terepmotorozás hatására bekövet-
kező talaj-, talajvíz- és felszíni víz-
szennyezés

T - a közvetlen környék élővilága

- a motorozással járó zaj- és rezgés-
terhelés
- élőhely-fragmentáció a zajhatások 
miatt

Z - a közvetlen környék élővilága
érintett települések lakossága

- a motorozással járó légszennyezés T - a közvetlen környék élővilága
érintett települések lakossága

- egyéb környezetszennyezések:
szemét a motoros nyomvonalak mel-
lett
szemét a motorosok gyülekezőhe-
lyén, táborhelyén

T - a közvetlen környék élővilága

A MIGRÁCIÓ BEFOLYÁSOLÁSA

- a nyomvonal akadályképző hatása Ká - nyomvonalra tévedt élőlények
C. HUMÁN EGÉSZSÉG

- motoros balesetek Ká - az emberi egészség maradandó, 
vagy átmeneti károsodása 

4.1. A hatótényezők részletes elemzése

ÖKOLÓGIAI TÉNYEZŐK ELVONÁSA  

A természeti környezet, az élőhelyek károsodása az ökológiai tényezők elvonásán keresz-
tül valósul meg. Az ember beavatkozása során, saját céljai érdekében változtatja meg a termé-
szeti környezetet, tartósan vagy ideiglenesen vonja el az ökológiai tényezőket. 

A terepmotorozás során közvetlenül nem történik meg az ökológia tényezők elvonása, ab-
ban az esetben, ha maradandó infrastrukturális beavatkozások nem előzik meg a terepmotoro-
zás helyszínének kialakítását. Az ilyen jellegű pályakialakítás hatásaival jelen összefoglalóban 
nem foglalkozunk.

Mivel a jelen hatáselemzés elsősorban olyan élőhelyekre vonatkozik, ahol a motorozás al-
kalomszerűen vagy kisebb-nagyobb rendszerességgel,  természetközeli  vagy természetszerű 
élőhelyeken történik, az egyes ökológiai tényezők elvonása a motorozás élőhelykárosító hatá-
sai miatt közvetett módon következik be. A területhasználat miatt a nyomvonal területén és a 
nyomvonal mentén az ökológiai körülmények hosszabb-rövidebb idő alatt megváltoznak (ta-
posás,  talajfelszín-sérülés,  új  domborzati  elemek  keletkezése,  talajerózió,  mikroklimatikus 
változások stb.), így az ökológiai tényezők elvonása az előzőekben említett hatások következ-
ményeiként jelentkeznek.
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ÖKOLÓGIAI TÉNYEZŐK MEGVÁLTOZTATÁSA  

TALAJ ÉS TERMŐRÉTEG

HATÁS 1. A talaj felső, humuszban gazdagabb rétegének felszaggatása. A talajszerkezet 
tömörödése, roncsolódása a nyomvonalon.

A talajok biológiai aktivitása a humuszban gazdag legfelső talajrétegben a legjelentősebb. 
Webb and Wilshire (1978) tanulmánya szerint a közepesen nehéz járművek is kimutatható 
mértékben tömörítik a talajt, kivéve a homokfelszíneket. A talajtömörödés akár a talajfelszín-
től 1 méteres mélységig is kimutatható.
A gyepterületeken és erdős élőhelyeken elvégzett mérések szerint a kitaposott nyomvonalak 
mélysége a következőképpen alakult Weawer T. & Dale D. (1978) tanulmánya szerint. Gyep-
pel borított sík területeken és lejtőn a lovak és motorosok nyomai mélyebbek voltak, mint a 
gyalogos turisták esetében. Erdős élőhelyeken is hasonló a tendencia. Gyepes lejtőn a nyom-
vonal mélysége motorok után az első 500 áthaladás esetén gyorsabban nő, mintha a területet 
lovasok vagy gyalogosok használják. 
A nyomvonal mélysége természetesen a talajszerkezettől is függ; köves talajon, erdei élőhe-
lyen kevésbé intenzív a nyomvonal mélyülése; egyébként a tömörödés fékezi a későbbi hasz-
nálat során a nyomvonal mélyülését. 

HATÁS 2. A talaj vízháztartásának módosulása a nyomvonal által érintett területeken

A talaj vízgazdálkodása csak megfelelő, tartós talajmorzsákból felépülő rendszerben lehetsé-
ges. A talajrétegek víztartalmának alakulásában a hajszálcsövesség nagyon fontos szerepet ját-
szik. A kedvező kapillárisszerkezet kialakulása nyilvánvalóan az adott talajtípustól, talajréteg-
zettségtől is függ, de a meglévő hézagrendszer kedvezőtlen megváltozása mind a lefelé, mind 
pedig a felfelé irányuló vízmozgást korlátozza. A jó kapillárisszerkezet a vízmozgás mellett a 
talaj levegőzöttségét is biztosítja. 
Talajszerkezeti  változások:  a  tömörödés  következtében összeroncsolódik  a  talaj  kapilláris-
rendszere,  ez  meggátolja  a  csapadék  talajba  szivárgását.  A vízháztartás  felborulása  miatt 
egyéb,  ugyancsak  kedvezőtlen  kémiai  és  biológiai  változások  is  bekövetkeznek,  amelyek 
hosszabb távon is meggátolják a növényzet újbóli megtelepedését.

HATÁS 3. A talajerózió elősegítése

Míg sík területen a szél okozta defláció az elsődleges oka a talajpusztulásnak, a dombvidéki 
területeken a csapadékvíz okozta erózió a meghatározó, de emellett a szél is elhordja a talajt a 
hézagos növénytakarójú területekről. A lejtős felszínen kitaposott nyomvonal előjelzi a csapa-
dék lefolyását, ami felgyorsítja a nyomvonal mélyülését; eróziós csatorna képződik, így hosz-
szabb távon a környező területekről akár nagytömegű talajlehordódást is generálhat. 
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HATÁS 4. A vegetáció közvetett sérülése a talajerózió nyomán

Az erózió közvetett hatásait is figyelembe kell venni a terepmotorok kialakította nyomvonalak 
mentén. Ilyen közvetett hatás a növények gyökérzetének kihantolódása a nyomvonal menti te-
rületeken, mivel a csapadékbarázdaként működő nyomvonal, mind szélesebb és mélyebb lesz 
és aláássa a nyomvonal menti vegetációt. Ezzel ellentétes folyamat a talajrészecskék lejtő irá-
nyú elmozdulása, és a lejtő alján történő felhalmozódása. Szélsőséges esetekben a lejtő alján 
felhalmozódó talaj elfedi a növényzet fotoszintetikusan aktív felületeit is. (Lásd még a vegetáció 
közvetett sérülése a terepmotorozás és a terepjárművek közlekedése során c. fejezetet is.)

HATÁS 5. A talajfelszín mikroklimatikus viszonyainak változása 

A terepmotorok ösvényképzése miatt sérül a vegetáció lombozata, csökken a növényzet ár-
nyékoló hatása, megváltozik a talajfelszín hőháztartása. A fokozott besugárzás módosítja a ta-
lajfelszín hőháztartását, a fokozott felmelegedés csökkenti a talajfelszín rétegeinek nedvesség-
tároló képességét.  Egyes tanulmányok szerint a talajfelszín és a felszín közeli talajrétegek 
mikroklimatikus eltérése több mint 12 C fok volt a motorosok által használt nyomvonal és a 
szomszédos, növényzettel fedett talajfelszínek között a vizsgálat helyszínén. (Wilshire G. H.) 
Így a talajfelszín besugárzásának változása és ennek hatására a talaj mikroklimatikus tulajdon-
ságainak módosulása minden bizonnyal kihat a talajban - meghatározott hőmérsékleti tarto-
mányok között lezajló - biológia és kémiai folyamatokra.

A DOMBORZATI VISZONYOK MEGVÁLTOZTATÁSA

HATÁS 1. Új mikrodomborzati elemek létrehozása

A motorosok használta nyomvonal - mint azt már a korábbiakban említettük - főként a lejtős 
felszíneken jelöli ki a lefolyó csapadékvíz útvonalát. A lefolyó vizek hatására csapadékképez-
te eróziós árkok mélyülnek, melyek - főként könnyen málló felszíneken - jelentős felszínala-
kító tényezők. A csapadékbarázdák kötöttebb talajokon is kialakulnak, mivel a motorosok a 
felázott felszíneket is előszeretettel használják, és a kötöttebb talajfelszínek átnedvesedve már 
könnyebben sérülnek. A kijárt, erodálódott, mélyen barázdált nyomvonal idővel balesetveszé-
lyessé válik, így a motorosok egy idő után újabb nyomvonalat taposnak az eredeti mellett. A 
csoportosan haladó motorosok sem egy meghatározott nyomvonalon haladnak egymás mö-
gött, hanem többé-kevésbé szétszóródva, így a kétkerekű járművek esetén már egy használat 
után is több nyomvonal képződik a felszínen, tehát egyetlen alkalom után is több csapadékba-
rázda kialakulásának feltételeit teremtik meg. 

HATÁS 2. A kialakult domborzati formák módosítása

Domboldalban a lejtőszögre merőleges nyomvonal-bevágódás felszínalaktanilag labilis felszí-
ni forma, melyet a környező magasabb térszínekről meginduló lehordódási és feltöltési folya-
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matok kiegyenlíteni igyekeznek, így a lejtő magasabb térszíneiről talajvesztés indul el. A fo-
lyamatot a csapadék intenzitása, a szélerózió, a nyomvonal használata gyorsítja; a növényzet 
borítása lassítja.
Lejtőkön a megfigyelések szerint – mind lefelé, mind felfelé menetben - szélesebb nyomvona-
lak alakulnak ki, mert a motorosok keresik a legmegfelelőbb útvonalakat, így nem tartanak 
egy meghatározott csapást. 
Tapasztalati  tény továbbá az is,  hogy a motorosok időszakos,  vagy állandó kisvízfolyások 
medrében is haladnak, átkelnek rajtuk, így a járművek a mederfalat megbontják, fokozva a sé-
rült felszínek erózióját.

AZ ÉLŐHELYEK MÓDOSULÁSA 

HATÁS 1. A vegetáció közvetlen sérülése a taposás következtében 

A terepmotorok növényzetkárosításának leginkább két fő közvetlen hatása van: A kerekek ta-
lajfelszínnel párhuzamos nyíró hatása, és a jármű súlyából eredő nyomóhatás. Egy kétkerekű 
terepmotor átlagosan 13 cm széles nyomvonalon halad, egy quad a felszínt átlagosan 47 cm 
széles sávban tapossa. Ennek alapján, ha egy kétkerekű motor átlagosan egy ha területet jár 
be, akkor a kerekeinek taposóhatása 77 km nyomvonalon, quad esetén 23 km nyomvonalon 
érvényesül. (Wilshire Howard G., Shipley S., Nakata J.K.)

A növényzetkárosítás közvetlen hatása a talajt borító vegetáció gyökérzetének és levélzetének 
zúzása, de a kerekek gyökerestül kitépik a fiatal növényeket, a fejlődő csemetéket, elszaggat-
ják az idősebb növények gyökereit is - a pörgő és kipörgő kerekek nyíróereje révén. A maga-
sabb növények lombozata, szára is sérül, mert a karosszériaelemek beleakadnak a nagyobb 
lágyszárúakba, bokrokba, fiatal fákba, így a közvetlen növényzetkárosítás nem csak a nyom-
vonal felszínén érvényesül. 

Mindezek mellett a kétkerekű terepmotorok akár 2 m átlagmagasságú cserjésben is képesek 
ösvényt taposni, de a megfigyelések szerint a quadok a négy méter magas cserjésben is utat 
nyitnak. 

Anders J. Fred és Leatherman P. Stephen - döntően homokos talajon végzett - vizsgálatai sze-
rint a tengerparti dűnevegetáció egy év alatt, a forgalomnak kitett hatásterületen, lényegében 
eltűnt, míg a kontrollterületeken a növényzet borítása 3,6%-al növekedett. A forgalom csökke-
nése - öt hónap alatt - a hatásterületen a vegetáció szerény fejlődését eredményezte, de a for-
galom újraindulása - feleakkora intenzitással, mint a felvételek kezdetén - nagyon gyorsan el-
pusztította a kolonizációnak indult növényzetet. 

Mindez azt mutatja, hogy a tengerparti dűnesorokon a hatások megszűnése gyors növénykolo-
nizációt eredményez akkor, ha a megelőző forgalom nem volt olyan erős, hogy a dűnéket bo-
rító Ammophilia breviligulata rhizómáit teljesen elpusztítsa. A növényzet pusztulása a dűnék 
morfológiájára is hatással volt. A hatásterületen a növényzetvesztés kimutathatóan meggyorsí-
totta a dűnék erózióját, s ennek következtében a dűnék meredekebbé és keskenyebbé váltak. 

A kontrollterületen ezzel szemben a homok akkumulációja miatt a dűnék szélesedtek. A tanul-
mány készítői javasolták a terepjárművek gyors kitiltását, hogy a növényzet visszatelepülhes-
sen és a dűnék természetes morfológiája is megmaradjon. A szerzők felhívják a figyelmet, 
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hogy ebben a környezetben még az alkalomszerű terepjármű-forgalom is káros. (Fred J. Anders 
& Stephen P. Leatherman Effects of Off-road Vehicles on Coastal Foredunes at Fire Island)

1. ábra: A taposás hatása a növényzetre és a talajra
(Forrás: T. Weaver and D. Dale 1978)
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Jelmagyarázat: gyalogos turisták (•), terepmotorosok (○), lovak (+)
A gyalogos turisták, terepmotorosok és a lovak taposásának hatása a talajra és a vegetá-
cióra, erdei és füves élőhelyeken. A grafikonok jobb alsó részén lévő sávok, (balról jobb-
ra) az egyes mérésekre vonatkozó standard hibákat mutatják a turistákra, motorosokra 
és a lovakra vonatkozóan. (A mintavétel eredményeinek statisztikai elemzésére vonatko-
zó magyarázatot lásd alább.)

Mintavételi módszer: Minden egyes nyomvonal 1000 alkalommal volt taposva a felvétel ide-
jén, 1973 nyarán. A turisták testsúlya 82-91 kg volt, recés talpú túrabakancsot viseltek. A mo-
torkerékpár Honda 90 volt, kettes sebességfokozatban haladt, sebessége 20 km/h-nál keve-
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sebb volt. A lovak 500-550-579 kg súlyúak voltak, bordázatlan patkóval. Erdei élőhelyeken a  
nyomvonal egyik felét egyirányú forgalom taposta, másik felén kétirányú volt a közlekedés.  
Gyepterületen, hegymenetben az adott emelkedőn csak fölfelé, vagy csak lefelé haladtak, hogy 
összehasonlítható legyen a lejtőn a le- és felfelé haladás eltérő hatása. A talajnedvesség a  
mérés egész periódusában mind a gyepterületen, mind az erdős élőhelyeken alatta volt a szo-
kásos vízkapacitási értékeknek. 
A nyomvonalakon - használat előtt és minden 100 taposás után - a következő mérések zajlot-
tak: 
-  a  kikoptatott  terület  %-os  változása a nyomvonal  központi  területén  kijelölt  2x5 dm2-es 
kvadrátban; 
- a kikoptatott terület szélességének változása; 
- a taposott nyom mélységének változása. 
A talajtömörödöttséget minden 100 áthaladás után mérték, 5 cm átmérőjű, 10 cm magas, hen-
ger alakú talajmintán. 
A méréssorozatot három alkalommal végezték el, 100-500-1000 taposás után.

A mintavétel eredményeinek statisztikai elemzése: Az egyes mérésekre vonatkozó átlagok és  
standard hibák mérési helyenként, ill. időszakonként lettek kiszámolva. A standard hibákat és  
az egyszerű jelteszteket (Morone 1951) arra használták fel a mintavétel eredményeinek feldol-
gozásakor, hogy megvizsgálják az 1. és 2. ábrák közötti eltérés jelentőségét. A jelteszt szerint  
két tényező között akkor áll fenn jelentős különbség (P<0,05), ha a következő megfigyelési  
arányok egy adott tényező esetén felette (vagy alatta) vannak egy másik tényezőnek: 9/10,  
15/20, 21/30 vagy 27/40 (Moroney 1951). A szórástényezők általában hasonlóak voltak a nö-
vényzet típusától, a meredekségtől és a közlekedés fajtájától függetlenül; azonban figyelemre-
méltó csökkenést mutattak az átjárások számának növekedésével. 1000 átjárás után a szórás-
tényezők a következőképpen alakultak: átlagosan 18% lett a mérések eredménye a kopár fel-
szín vizsgálatakor, a szélesség vizsgálata 11%-ot adott, a mélységé 39%-ot, a talajtömörödés  
pedig 3%-ot. Ehhez képest 100 átjárás után a szórástényezők a következőképpen alakultak:  
kopár felszín 65%, szélesség 50%, mélység 66%, és tömörödés 9%.

Lenkei P. a fokozottan védett magyarföldi husáng élőhelyének veszélyeztetettségét vizsgálta a 
Pilis-tetőn. Megfigyelései szerint a taposás hatására (turisták, hegyi kerékpárosok, siklóernyő-
sök, terepmotorosok) a növény nem tud virágozni, és a sorozatos taposás a növény pusztulását 
okozza. A taposás hatására bekövetkező talajtömörödés szintén a magyarföldi husáng élőhe-
lyének fajösszetétel-változását okozza. A hegyi kerékpárosok és a krosszmotorosok által in-
tenzíven használt ösvényen a növény nem tudott életben maradni. A terepmotorok közvetlen 
károkozása lényegesen jelentősebb a hegyi kerékpárosokénál, mert súlyuk kétszerese, három-
szorosa a kerékpárosokénak, így taposóerejük is nagyobb. A motorok kerekeire ható forgató-
nyomaték több százszorosa a kerékpárénak, így kipörögve - a nyíróerő hatására - tövestől ki-
tépi az érintett növényzetet (Lenkei 2006).

A terepmotorok a vegetációt és a talajfelszínt legintenzívebben lejtőn fölfelé menetben káro-
sítják, míg a lovak és a hegymászók taposási kára lejtmenetben a legintenzívebb. A taposási 
károk mindhárom esetben a lejtőkön jelentősebbek, mint a sík területen. A taposási károk gye-
pes területen, cserjés vegetációban kevésbé intenzíven jelentkeznek, mint az aljnövényzettel 
kevésbé borított erdei környezetben (Weaver T. -D. Dale 1978).
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2. ábra: A taposás hatása a növényzetre és a talajra, lejtőn fölfelé és lefelé
(Forrás: T. Weaver and D. Dale 1978)
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A turisták, lovak és motorosok taposásának hatása hegymenetben és lejtőn lefelé haladva, 15o-os 
lejtőszög esetén gyepterületen. A grafikonok jobb alsó részén lévő sávok, (balról jobbra) az egyes 
mérésekre vonatkozó standard hibákat mutatják, a turistákra, motorosokra és lovakra vonatko-
zóan. Az egyes pontokhoz kapcsolódó függőleges vonalak a legnagyobb standard hibák miatti el-
térést mutatják.

HATÁS 2. A vegetáció közvetett sérülése a terepmotorozás és a terepjárművek közleke-
dése során 

A csapadék és a szél a terepmotorok kitaposta nyomvonalon eróziós árkot mélyít, ami aláássa 
a  nyomvonal  menti  növényzetet,  és  a  nyomvonal  menti  területeket.  A lejtőkön kitaposott 
nyomvonalakról, ahol a növényborítás sérült, a lefolyó csapadékvíz lehordja a talajt, ami a lej-
tő alján akkumulálódik, és eltemeti az ottani növényzetet. A terepmotorozás által érintett ho-
mokos vagy könnyen porló, morzsalékos felszíneken ez a hatás általános.
Főként spontán cserjésedő élőhelyeken, fiatal erdőtelepítésekben, a terepmotorok ösvénykép-
zése miatt sérül a vegetáció lombozata, csökken a növényzet árnyékoló hatása, megváltozik a 
mikroklíma az aljnövényzet szintjén.
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A taposás okozta talajtömörödés hatására változik az érintett terület növényzetének fajösszeté-
tele is (Lenkei P. 2006 ).

HATÁS 3. Az élőhely nagyságának változása az új nyomvonal megjelenése miatt

A közutak ökológiai hatásának kapcsán ismeretes az utak szegélyképző hatása. Az új vonalas 
objektum megjelenésének hatására szegélyek jönnek létre az út két oldalán, melynek relatív 
nagysága attól függ, hogy milyen erősségű ingerek származnak az útról. A létrejövő szegély 
csökkenti az eredeti élőhely magterületét, következésképpen az élőhelyen élő egyedek számá-
ra az életfeltételek valamilyen módon sérülnek. Legnyilvánvalóbb megnyilatkozása ennek a 
táplálkozóterület csökkenése. 
A terepmotorosok által kitaposott új nyomvonal mentén is érvényesülnek a szegélyképző ha-
tások. A zaj, rezgés, a mozgási effektusok, a növényborítás megváltozása stb. hatására a szo-
katlan ingerekre érzékeny fajok eltűnnek a nyomvonal környezetéből. A terepmotorozás kap-
csán nehéz értékelni a szegélyhatást, mivel sok esetben alkalomszerűen használtak a nyomvo-
nalak, a nyomvonal forgalma is változó, ráadásul a motorosok közlekedése szezonális eltérést 
is mutat. Ennek ellenére mindenképpen számolni kell a szegélyhatások kialakulásával. 

FORRÁSOK NÖVELÉSE

HATÁS 1: gyomfajok elterjesztése

Az is tapasztalati tény, hogy a degradált élőhelyekről a gyommagvak az utak mentén terjed-
nek, és a járművek kerekeire tapadva a kiindulási forrástól lényeges távolságra is eljutnak. 
Több helyen tapasztaltuk, hogy az erdészeti járművek széthordják a vadetetők, szórók közvet-
len közeléből a parlagfű, illetve más veszélyes gyomnövények magvait, és ezek terjedése az 
erdei utak mentén jól követhető. Az ilyen jellegű gyomosodás veszélyére fel kell hívni a fi-
gyelmet a terepmotorozás esetében is, mert a motorosok különböző jellegű élőhelyeket járnak 
össze, rövid idő alatt nagy távolságokat tesznek meg, gyakran a kialakított utakon kívül, gye-
peket és erdei élőhelyeket átszelve, így képesek a gyommagvakat az utaktól távoli élőhelyekre 
is eljuttatni. 

RENDSZERIDEGEN ELEMEK KÉPZÉSE  

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS - EMISSZIÓK

HATÁS 1 A terepmotorozás hatására bekövetkező talaj-, talajvíz- és felszínivíz-szennye-
zés, a motorozással járó légszennyezés
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Tapasztalati tény többek között, hogy a terepmotorok szennyezőanyag-kibocsátása éppen úgy 
szennyezi a környezetet lakott területen kívül is, mint városi környezetben, de a terepmotoro-
sok száma lényegesen kevesebb – legalábbis még most – a lakott területeken kívül. Az is tény, 
hogy a motorosok „érzékenyek” járműveik műszaki állapotára, így a motorjaik általában a tel-
jesítmény maximalizálása miatt jó műszaki állapotúak, ami csökkenti a károsanyag-kibocsátá-
sukat. De a humán hatások által kevésbé terhelt élőhelyeken a csekély szennyezések is elkerü-
lendők, hiszen az itteni élővilág fokozottabban érzékeny a környezeti terhelések növekedésé-
re. Az esetleges bukások, balesetek, műszaki hibák során üzemanyag és kenőanyag kerülhet a 
környezetbe, így nem lehet ezeket a hatásokat sem figyelmen kívül hagyni. 

ZAJ ÉS REZGÉS 

Környezetvédelmi szempontból az embert és az állatvilágot zavaró hangot zajnak nevezzük. 
Annak ellenére, hogy a zaj hatására általában ritkán alakul ki maradandó, utólag is kimutatha-
tó elváltozás az élettelen környezetben, a zaj hasonló környezetszennyezési forma, mint pél-
dául a levegő porral, a víz hővel vagy a talaj vegyi anyaggal történő szennyezése. 
Hatósugarát tekintve a zaj többnyire lokális probléma. Ez alatt azt értjük, hogy az adott hang-
forrás hatása a térben - nagy teljesítményű hangforrások esetén is - csak néhányszor száz mé-
ter távolságra terjed ki. 

Az emberi hallás akusztikus eseményeket csak bizonyos frekvencián és hangszinten belül tud 
érzékelni. Az ember kb. 20-20 000 Hz frekvencia közötti hangokat érzékel. A 20 Hz alatti 
frekvenciákat infrahangnak nevezik, a 20 000 Hz feletti frekvenciákat ultrahangnak. Az embe-
ri fül egyiket sem hallja, de érzékelheti. Az, hogy az érzékelhető hullámhossztartományban 
mennyire zavaró, illetve érzékelhető egy hang, függ annak intenzitásától. Bizonyos frekvenci-
ájú hangokat csak megfelelő intenzitás mellett érzékelünk. Tehát mikor egy berendezés vagy 
létesítmény zajosságát vizsgáljuk, akkor a hangok hangnyomásszintjeit, illetve frekvenciáját 
együttesen kell elemezni. 

A decibel (dB) a hangnyomásszintek mérésére használt mértékegység az akusztikában, vala-
milyen 0 dB-hez képest. 
A decibel használatát a fül azon képessége indokolja, hogy nagyon széles hangnyomás-tarto-
mányt képes érzékelni. A hang okozta nyomásarány, ami még nem károsítja a fület (rövid ide-
jű  hatás),  hozzávetőlegesen a  billió  környékén van.  A decibel  skála  használatánál  a  billió 
négyzetének logaritmusa 12, így az arányok változása ezen a skálán 0 és 120 dB közé esik.

A terepmotorok használata esetében a zajforrás egy vagy több mozgó objektum - magányos 
motor, vagy terepmotorosok csapata, akik alkalomszerűen használnak bizonyos útvonalakat, 
vagy rendszeresen  tartózkodnak egyes  kedvelt  felvonulási  helyeken.  A motorok hangereje 
azonban nemcsak lakott területeken kívül riasztó, hanem lakott területeken is: kertvárosi jelle-
gű környezetben, falusias településeken tűnnek fel a járművek. Jelenleg a Magyarországon 
forgalomba kerülő motorokhoz nem adnak hangtanúsítványt, amely feltüntetné a vásárolt jár-
mű motorjának hangjellemzőit, és így tájékoztatná felhasználóját arról, hogy az érvényben lé-
vő jogszabályok szerint motorja teljesíti-e a törvényi előírásokat. Bár a gyárilag szerelt kipu-
fogók nagymértékben mérséklik a motor hangnyomásszintjét, de a nemzetközi tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a külföldön hangtanúsítvánnyal megvásárolt motorkerékpárokra rövid időn 
belül „sport” kipufogók kerülnek, melyek hangnyomásszintje meghaladja a gyári értékeket, és 
a törvényi előírásokba ütközik. 
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Egy motorkerékpár vagy közlekedő motoros zajkeltő pontforrásként fogható fel. Közlekedése 
esetén érvényesek rá a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendeletben meghatározott zajki-
bocsátási határértékek. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtásáról 
szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet értelmében a „járművek által keltett zajhatást, légszeny-
nyezést a rendőrhatóság és a közlekedési hatóság műszeres vizsgálattal a közúti forgalomban 
és az üzemben tartó telephelyén ellenőrizheti. Vhr. 19. § (1)
(2) A megengedett zajszintet és légszennyezési határértéket túllépő járművek ellenőrző mérés  
céljából a mérőállomásra rendelhetők be.”

Vegyünk egy példát. A Suzuki LTZ 400-as széria esetében a hangnyomás 89,6-99,5 dB között 
van, a szerelt kipufogórendszertől is függően. 
(http://ohv.parks.ca.gov/default.asp?page_id=23038)

A motor megadott közeltéri zajszintje: 

L = 89,6 dB(A)

A motor ha egy kertvárosi jellegű település egyik utcáján közlekedik, az úttest két olda-
lán lévő házak homlokzatig számított legkisebb távolsága: 6 m

A homlokzatok előtt várható zajszint (folyamatos zajkeltés esetén):

L2 = L1 - 20lg r

L2 = 89,6 - 20 lg6 =  74,4 dB(A).

Ugyanennek a motornak a zajszintje a védett kertvárosi, falusi lakóterülettől 100 m-re elé-
gíti ki a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet melléklete által megadott 50 dB határ-
értéket nappali időszakban. 

HATÁS 1: A zajhatások humán vonatkozásai

A hangnyomás függ a hangforrás helyétől, a környezeti feltételektől és a hangforrás távolsá-
gától. A levegőben a 85 dB feletti hangnyomás már veszélyes lehet, az ismétlődően jelentkező 
85 dB-s hangnyomás már maradandó károsodást, míg a 120 dB-es akár azonnali dobhártya 
károsodást (beszakadás) okozhat. Az ablakok hozzávetőlegesen 163 dB esetén törnek be. Re-
pülőgép sugárhajtómű kb. 133 dB-es nyomást hoz létre 33 méterről, vagy 100 dB-est 170 mé-
terről. 

A zaj okozta hallószervi károsodások között három tünetcsoportot különböztetünk meg: hal-
lásküszöb-emelkedés,  maradandó  hallásküszöb-emelkedés,  maradandó  halláskárosodás.  A 
halláskárosodás a zaj hangerejétől és időtartamától is függ. 
A nemkívánatos, kellemetlen zajok ingerlik a központi és a vegetatív idegrendszert, zavarják 
az alvást, a kikapcsolódást és csökkentik a koncentráló képességet. A zaj a pihenés, alvás sza-
kaszában gátolja az idegrendszer kikapcsolódását, ideges reakciókat vált ki, ezáltal egészség-
károsodást okozhat. A szakaszos zajt nehezebben viseljük el, mint a folyamatosat. Ilyenkor az 
idegrendszer állandó készenlétben áll az új inger befogadására, ez fokozza a kellemetlenségi 
érzést. Zajos környezetben hamarabb elfáradunk, megnő a reakcióidő, nagyobb a hibaarány, 
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ingerlékenyebbek vagyunk az idegrendszer túlterheltsége miatt. A zaj hallástól független tevé-
kenységet is gátolhat, a figyelem elvonása által. Zajban elsősorban a kreatív gondolkodás, a 
problémamegoldás és koncentráció szenved kárt. A zaj megnehezíti az elalvást. Már 35 dB 
szintű zaj is meghosszabbíthatja az elalvási időt és az alvás felszínesebb lesz. A 45 dB szintű 
zaj alvás közben önkívületi reakciót okozhat. Az ébresztő hatások következtében az alvás re-
generáló jellege csökken, alvászavarok jelentkeznek. A tartós zajhatás 8-10 évvel megrövidít-
heti az ember életét. Az állandó városi zaj megnöveli a neurózisos betegek számát.
A zaj okozta károsodások közül a vegetatív ártalmakat a legnehezebb egyértelműen igazolni, 
mivel a vegetatív problémák általában több hatás együttes fellépésekor jelentkeznek. Zaj hatá-
sára fokozódik az anyagcsere, lelassul az emésztőszervek működése. Emiatt szájszáradás is 
fellép, emelkedik a vérnyomás, szaporább lesz a szívverés és a légzés, fokozódik az izomtó-
nus, gyakori a verejtékezés, tágul a pupilla, nő az agyvíz nyomása, ezért gyakoribbak a fejfá-
jások. A szervezet alkalmazkodó képessége lehetővé teszi, hogy a monoton zajok vegetatív 
hatásait enyhítse, de 85 dB felett ez az idegrendszert tehermentesítő funkció kimerül, így a ve-
getatív elváltozások súlyosabban jelentkeznek. Ilyen értelemben a zajhoz nem lehet hozzá-
szokni. 

HATÁS 2. A zaj élővilágra kifejtett hatása

Az állatok a kapcsolattartás, kommunikáció, tájékozódás, táplálékszerzés, a veszély elkerülése 
során nagymértékben hagyatkoznak hallásukra. Éppen ezért B. Krause az „ökológiai niche” 
mellett javaslatot tesz az ún. „aural niche” fogalmának bevezetésére is, ami egy speciálisan a 
hangok frekvenciája, erőssége, hangszíne, és időtartama által meghatározott hely az élőhelyen 
belül (Krause, B 1994). Figyelembe véve az adott élőhelyre jellemző természetes hangokat, 
természetes eredetű háttérzajokat, az aural niche az élőhely olyan jellemző területe, mely sajá-
tos egyedi „hanglenyomatként” észlelhető, amelyhez az adott faj vagy társulás hozzászokott, 
és számukra ez egyedi módon meghatározható. Az élőhelyek zavarása, az antropogén hatások 
erősödése miatt egyes fajok arra kényszerülnek, hogy elhagyják megszokott „hanglenyomat-
tal” jellemzett élőhelyüket, így olyan környezetbe kerülnek, ahol a korábbi kommunikációt 
meghatározó hangkörnyezet megváltozott; ez befolyásolhatja a hangérzékelés minőségét is, 
így végső soron módosulnak a faj alkalmazkodási lehetőségei az új környezetben, ezzel együtt 
a túlélési esélyei is. Tehát az egyes fajok számára nemcsak az élőhely biológiai adottságai, ha-
nem annak unikális „hangjellemzői” is nagyon fontosak. Ennek zavarása kedvezőtlen lehet ez 
egyes egyedek, általuk pedig populációk jövőjére is.

A „zaj” ebben az értelemben azokat az emberi eredetű hangkeltéseket jelöli, amelyek módo-
sítják az állatok szokásait és zavarják élettevékenységeiket. 
A témával kapcsolatos korábbi kutatások számos figyelemreméltó eredményt hoztak, pl. az 
akut zajhatások az emlősök esetében halláskárosodást okoznak; de akkoriban még nem voltak 
elegendő ismeretek arra vonatkozóan, hogy az állatvilágot mennyire befolyásolják a közutak-
ról származó zajhatások. A domesztikált fajok esetében végzett kutatások, melyek főként a re-
pülőgépek keltette zajokra vonatkoztak, nem bizonyították, hogy érzékelhetően befolyásolták 
volna pl. a tehenek tejtermelését, vagy a tyúkok tojásprodukcióját, de bizonyos, hogy ezek a 
hanghatások jelentősebb hatással bírnak a természetes környezetben élő, nem domesztikált ál-
latokra. Olyan nagy erejű, 100 dB feletti hanghatások, mint pl. a repülők okozta hangrobba-
nás, alacsony repülésből származó repülőgépzaj viszont már viselkedésbeli és fiziológiai el-
változásokat  is  okoztak,  mind a  háziállatok,  mind a  megfigyelt,  vadon élő fajok esetében 
(Manci, K.M., D.N. Gladwin, R. Vilella and M.G. Cavendish. 1988). 
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A hanghatások állatokra kifejtett hatásainak bemutatásánál további problémát jelent, hogy na-
gyon kevés az olyan vizsgálat, amely az utakról származó zajhatások közvetlen állatvilágra 
ható vonatkozásait vizsgálná, mivel az utak környezetében a zaj mellett számos negatív hatás 
együttesen lép fel, így általánosságban azt lehet elmondani, hogy az utaktól távolodva – a zaj-
csökkenéssel is összefüggésben - az egyedsűrűség növekszik (Laurensen, K. 1981, Oetting, R.B. 
and J.F. Cassel. 1971, Warner, R.E. 1992, Way, J.M. 1977). 

Ma a kutatók többsége egyetért azzal, hogy az állatok számára természetellenes hanghatások, 
„az ember keltette zajok” fiziológiás elváltozásokat, viselkedészavarokat és a krónikus stressz 
állapotát idézhetik elő, melyek kedvezőtlenül befolyásolják az állati szervezet energiaháztartá-
sát, szaporodási sikerét, és ezáltal a faj túlélését is negatívan befolyásolják. 

Az utakról származó zajok állatvilágra gyakorolt hatása nem minden részletében tisztázott. A 
gerinctelenekre, kétéltűekre, és hüllőkre –annak ellenére, hogy viszonylag kevés szerző vizs-
gálta őket - a különböző forgalmú utak állatvilágot befolyásoló kedvezőtlen ökológiai hatásai 
közül elsősorban az élőhely felaprózódása, az út menti élőhelyek szennyezése, az úton közle-
kedő járművek riasztó hatása, a gázolási események hatnak. A járműforgalom zajára és az út-
ról származó rezgésekre kevésbé érzékenyek, éppen emiatt veszélyezteti őket fokozottan a 
gépjárművek mozgása. 
A madarakra  vonatkozóan elmondható,  hogy a  kistestű  énekesmadarak  számos –  de  nem 
mindegyik - faja függetlenül attól,  hogy a nyíltabb vagy a zárt, erdei élőhelyeket kedveli, 
igyekszik elkerülni az utak környezetét. Ez az út menti fajszámcsökkenés akár 3000 m-ig ki-
mutatható. Természetesen egyes fajok közömbösek az utak közelségére, egyesek meg feltehe-
tően a megnövekedett táplálékforrások miatt vonzódnak az utak menti élőhelyekhez. 

A ragadozó madarak többsége, főként a nagytestű erdei fajok, rendkívül érzékenyen reagálnak 
a természetellenes, emberi tevékenység keltette zajhatásokra, amelyek rövid időn belül eredeti 
élőhelyük időleges vagy végleges elhagyására készteti őket.
A kutatásokból az is nyilvánvaló, hogy az utak állatvilágot befolyásoló, kedvezőtlen ökológiai 
hatásai meglehetősen bonyolultak, és a negatív hatásokat nem lehet csak pl.  a zajhatások, 
vagy az utak barrier hatására korlátozni. Így a hatások természetvédelmi szempontú megítélé-
sekor nem szabad figyelmen kívül hagyni a környező élőhelyek minőségét, az ott élő populá-
ciók, társulások tűrőképességét, sérülékenységét, és az egyes fajokra vonatkozó hatását.

Az alábbiakban az egyes állatcsoportokat mutatjuk be annak függvényében, hogy a zajhatások 
milyen módon befolyásolják őket. A terepmotorozás hangterhelésének állatvilágra kifejtett ha-
tásait közvetlenül még nem vizsgálták, így csak azokat a vizsgálatokat és megfigyeléseket ve-
hetjük kiindulási alapul a hatások megítélésénél, melyek a különböző forgalmú utak mentén 
készültek. Mivel a hatásvizsgálatok a zajkeltés káros hatásait elsősorban az ember szempont-
jából értelmezik, nagyon fontosnak tartjuk az egyes élőlénycsoportokra vonatkozó vizsgálati 
eredmények összefoglalását, tudniillik számos olyan megfigyelést tartalmaznak, amelyek ki-
bővíthetik a terepmotorozás ökológiai hatásaival kapcsolatos ismereteinket. Mivel a kutatások 
zöme olyan területeken készült, ahol a forgalom közutaknak megfelelő, és többé-kevésbé ál-
landó, bár intenzitása változó, azokat a megfigyeléseket választottuk ki, melyek a jelen (terep-
motorozás) témaköréhez leginkább közel állnak, vagy tartalmaznak olyan információt, me-
lyek a terepmotorozás hanghatásainak megítéléséhez is segítséget nyújthatnak.
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HATÁS 3: A gerinctelenekre ható zajhatások bemutatása

A forgalmi zaj közvetlen hatása esetükben a társulásszerkezeti vizsgálatok alapján mutatható 
ki, melyeket az utak közelében és az úttól meghatározott távolságokban végeztek, változó 
erősségű forgalmi zaj vagy kontrolkörülmények között keltett zajok esetében, de ennek elle-
nére még keveset tudunk arról, hogy a gerinctelenekre mi módon hat a forgalomból, az utak 
környezetéből származó zaj. Egyes fajok az alacsony frekvenciájú rezgésekre érzékenyek. 

Faj Hangerősség Hatás
Mézelő méh 300-kHz

107-120 dB
20 percig nem mozog

Légy (Kétszárnyúak) 80-800Hz
80 dB
120-250 Hz

Hanghatásra megriad, 3-18 dB 
erősségű háttérzajban

Földigiliszta 5 Hz Talajfelszín irányába mozog

Az útszegélyeken, az út menti élőhelyeken az angliai kutatások 67 rovarfajt mutattak ki, és a 
vizsgálatok szerint a közeli útról származó zajhatások sem okoztak jelentős változást a visel-
kedésükben. Mader (1981) a futóbogarak esetében az utak barrier szerepét emelte ki, amely a 
légszennyezésben, a sózás miatti talajszennyeződésben, és a hanghatásokban nyilvánul meg. 
Hogy e felsorolt  negatív hatások hogyan viszonyulnak egymáshoz,  annak meghatározásra 
nem tett kísérletet a szerző.
A további vizsgálatok azért is lennének fontosak, mert számos gerinctelen faj fontos szerepet 
tölt be a táplálékhálózatban, mint a kétéltűek és madarak táplálékforrásai.

HATÁS 4: A kétéltűekre és hüllőkre ható zajhatások összefoglalása

Néhány vizsgálat azt jelzi, hogy a hanghatások befolyásolták egyes kétéltűek és hüllők visel-
kedését, de hogy ez összefügg-e az utakról származó zajokkal, arra nincs bizonyíték. 
Esetükben az a veszélyes, hogy úgy tűnik, az útról származó rezgések és hanghatások szem-
pontjából kevésbé érzékenyek. Békák esetében – ha egyszer elindultak - a szaporodó helyet és 
a telelő helyet elválasztó utakról származó hanghatások, rezgések nem változtatják meg a ván-
dorlás irányát; az út forgalmától függetlenül megpróbálnak áthaladni a számukra akadályként 
jelentkező közúton. Ilyen esetben a forgalom negatív hatása nem a hanghatásokból ered, ha-
nem a gázolás okozta mortalitásból, amely drasztikusan csökkenti az út közelébe vagy az útra 
került állatok egyedszámát. 
Minton, Jr. S.A. (1968) külvárosi élőhelyeken vizsgált 2 szalamandra-, 6 béka- és két teknős-
fajt, de a hanghatások viselkedést módosító szerepét nem tudta kimutatni. Emellett az is köz-
tudott, hogy a hüllők hallásérzékenysége a külső hőmérséklettel arányosan változik, és azok-
ban a hőmérsékleti tartományokban érzékenyebb, amikor az állat aktívabb.
Erdei élőhelyek közelében szintén megfigyelték és megfigyelhetjük, hogy a szalamandrák szí-
vesen tartózkodnak az erdei utak, ösvények, nyílt pályás vasúti sínek mentén. A nagyobb testű 
kígyók egyedsűrűsége is 50 %-kal csökkent az utak menti 850 m-es sávban, ami szintén a gá-
zolásokkal magyarázható. 
Brattsrom & Bondello (1983) tanulmánya viszont a járműzaj figyelemreméltó specifikus za-
varó hatását mutatta ki a Scaphiophus couchi békafajra vonatkozóan. Ez a béka száraz, félsi-
vatagi körülmények között él, és érzékeny az alacsony frekvenciájú zajokra, mint a menny-
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dörgés vagy a heves zápor okozta rezgések. Ez a szaporodási időszak beköszöntét jelzi a ki-
száradás ellen föld alatt beásva meghúzódó faj számára. Az ilyen területen beásott békák 95 
dB hangerősségig (0,4-4,4 kHz) terjedő motorzajra - számukra kedvezőtlen körülmények kö-
zött is - felszínre jöttek.
Tehát a kétéltűek és hüllők esetében az utak elterjedést és mozgást korlátozó akadályt jelente-
nek elsősorban, de a hanghatások zavaró hatásait még tovább kell kutatni. Egyedül a már em-
lített ásóbékák esetében mutatható ki egyértelműen a túlélési lehetőséget korlátozó járműzaj 
kedvezőtlen hatása. 

HATÁS 4: A közlekedési eredetű zajok hatása a madarakra

A madarak elsősorban hangjuk által válnak ki a környezetükből és a többi egyed hangját is 
meg kell különböztetniük élőhelyük háttérzajától. A hangjelzés az egyes fajok elkülönülésé-
ben, a párbaállás során, a párzást megelőző mozdulatsorok kísérőjeként, a territórium kijelölé-
sében, figyelmeztető jelzésként, a táplálékforrásra irányuló felhívásként, vagy a madárrajok 
összetartozását erősítő hangingerként alapvető fontosságú. 
A hullámos papagájok vizsgálata azt mutatta, hogy esetükben legalább 2,86 kHz frekvenciájú 
hangteljesítmény szükséges ahhoz, hogy túllépjék a 18-20 dB erősségű háttérzajt. Az ének-
hang gyengülése a környezettől függ, ennek becsült mértéke nyílt területen 5dB/m abban az 
esetben, ha a madár 10 m-es magasságban repül a felszín felett; 20 dB/m ha a madár a talaj-
felszínen tartózkodik egy tűlevelű erdőben (Marten, K. and P. Marler. 1977). De a tanulmány sze-
rint a hangmagasság és a hangfrekvencia inkább befolyásolja a madárhang terjedését, mint az 
élőhelytípus. A talajfelszín fölött 15cm-1m-es tartományban keletkezett hang sokkal gyorsab-
ban halkul, mint a nagyobb magasságból szóló ének. A feketerigó magas hangon szóló éneke 
rövidebb távolságra hallatszik. A madárdal messzebbre hallatszik,  ha magasabbról szól,  és 
úgy tűnik, hogy egy megfelelően megválasztott éneklőhely sokkal hatékonyabb a hangterje-
dés szempontjából, mint az előadás minősége.
A távolság az elkülönített hangforrás és a madárhangot észlelő vevő között annak függvényé-
ben nőtt, milyen hangos volt a hangforrás, mekkora volt a háttérzaj, és milyen mértékű volt a 
terjedés alatt a hangerő csökkenése. A hullámos papagájok esetében - ha a terjedés alatti hang-
erő csökkenése 5m/dB volt, és a háttérzaj 45 dB, amit 25 dB hangerősséggel nyomtak el a 
hang 100m re terjedt 70 dB-es hangerősség esetén, és 300m re nőtt a távolság 90 dB hang-
erősségnél. Ha a háttérzaj vagy a külső zaj a madárénekre jellemző hangtartományba esik, ak-
kor hatásosabban nyomja el az éneket, és ennek ellensúlyozására 18-20 db-lel erősebb ének-
hangerő szükséges. A seregélyek 10 m-es távolságból kibocsátott 85 dB-es hang hatására apa-
tikussá váltak, és a 1000-75000 Hz rezgések hatására táplálkozási zavarok léptek föl. A hang-
hatásokra adott reakció 50-100 dB közötti tartományban lineárisan nőtt (Langowski, D.J., H.M. 
Wight and J.N. Jacobson. 1969).

A járműforgalom zajhatásainak madarakra kifejtett hatásait több olyan tanulmány is tárgyalja, 
amely az e témában korábban született megfigyeléseket elemzi újra (Veen, J. 1973, Zande et 
all 1980). Az adatok újbóli feldolgozása arra utal, hogy a kisforgalmú vidéki utak 500-600, a 
forgalmasabb utak 1600-1800 m-es körzetét elkerülik a megfigyelt madárfajok. A kutatások 
arra is utalnak, hogy az elkerülést az utakról származó zaj is nagymértékben befolyásolja. Bár 
az útról származó zaj erősségét nem mérték, de az elkerülési effektus kimutatható a bíbic (Va-
nellus vanellus), nagy goda (Limosa limosa), és talán a csigaforgató (Haematopus ostralegus) 
esetében is. Az erdei élőhelyeken a fészkelő egyedek száma az úthoz közeledve és a forgalom 
erősségének növekedésével párhuzamosan csökkent. A (Phylloscopus trachilus) territóriumot 
jelölő hím egyedeinek sűrűsége alacsonyabb volt az út 200 m-es körzetében, mint az utaktól 
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távolabbi 400 m-es körzetben. Ezek a megfigyelések arra engednek következtetni, hogy az út 
menti 50-60 dB-es hangerősség (50 000 autó/nap) jelentős hatással van a madarak élőhely-
használatára. A hangerősség emelkedésére (70dB) az elkerülési effektus kifejezettebb. Ha a 
forgalom nagysága 5 000 autó/ nap, az egyedszám csökkenése 12-56 %-os az út 100m-es kör-
zetében.  Az  érzékenyebb  fajok,  mint  pl.  a  nagy goda,  csigaforgató,  bíbic,  mezei  pacsirta 
egyedsűrűsége 14-44 %-kal csökken az út menti 1500m-es élőhelysávban.
Lombhullató és tűlevelű erdei élőhelyeken vizsgált 43 madárfajból 26 esetében figyeltek meg 
egyedszámcsökkenést az utakhoz közeli élőhelysávban. Esetükben a forgalomból eredő zaj és 
a forgalom intenzitása befolyásolta a fészkelő egyedek számát. Ez a hatás 40-1500 m-es sáv-
ban (10 000 autó/nap) és 70-2800 m-es sávban (60 000 autó/nap) volt jellemző. 
A tanulmányok megállapításaiból levonható általános következtetés – bár a kép korántsem tel-
jes - szerint egyes fajok (nem mindegyik), különösen fészkelési időszakban érzékenyek a za-
varó hanghatásokra (lásd a táblázatot). A hangerősségtől függő elkerülési effektus néhány mé-
tertől 3 km-ig változhat. 

Az éjszakai fajok közül Angliában az ugartyúkot (Burchinus oedicnemus) vizsgálták. Megfi-
gyelték, hogy a faj egyedszáma a vizsgált út három kilométeres sávjában alacsony volt. Az éj-
szakai fajok esetében a szerzők azt is hangsúlyozzák, hogy a kivilágított járművek zavaró ha-
tása nagyobb, mint önmagában a forgalomból eredő zajhatások, ennek ellenére az egyedszám-
eloszlást elsődlegesen a mozgó járművek és a forgalmi zaj befolyásolja. Mindezekkel ellentét-
ben az is tény, hogy egyes madárfajok kifejezetten kedvelik a közutak környezetét, az út men-
ti plusz táplálékforrások miatt. Ilyen fajok a seregély, indigó pinty, pirosszányú csiröge, tenge-
lice. Emellett az is tény, hogy az utak menti meghagyott vagy telepített szegélynövényzet is 
élőhelyet kínál egyes fajoknak (pirosszárnyú csiröge, amerikai tengelice, énekes veréb, de itt 
akár több hazai énekesmadár fajt is említhetnénk). Dániában a mezei pacsirták  (Alauda ar-
vensis) utak mentén gyakrabban megfigyelhetők, mint az útvonalat szegélyező földterülete-
ken, mert az utak mentét a madarak rendszeresen felkeresték a kiszóródott termény miatt. A 
forgalom jellemzőiről nincs ugyan információ, de hasonló módon viselkedett a házi veréb és a 
mezei veréb is.

A forgalmas közutak, alacsonyabb rendű utak, vidéki alsóbbrendű utak menti élőhelyek vizs-
gálatakor az egyedszámsűrűség változásának egyik lehetséges indokát az utakról származó 
zajhatások képezik. Eddig nincs döntő bizonyíték arra vonatkozóan, hogy valóban a hanghatá-
sok jelentik a viselkedés megváltozásának legfőbb forrásait, ugyanakkor kérdés, egyes fajokra 
miért nincs befolyással. Éppen ezért más forrásokból származó hatások esetleges közbejötté-
vel is számolni kell, melyek a hanghatásokkal együttesen vagy azoktól függetlenül befolyá-
solják a madarak viselkedését; ilyen pl. a madarak számára környezetidegen mozgási effektu-
sok,  fényhatások,  légszennyezés,  mikroklimatikus  eltérések,  gázolás  vagy a  ragadozók  út 
menti élőhelyeken történő nagyobb aktivitása.

HATÁS 5: A rendkívüli hanghatások ragadozó madarakat befolyásoló hatása

A ragadozó madarak esetében sokkal nyilvánvalóbb a hanghatásokra adott reakció. Már vi-
szonylag  kis  intenzitású  és  hangerősségű,  szokatlan  zajhatások  is  menekülést  váltanak ki. 
Stalmaster & Newman (1978) bár a hangerősséget nem mérték, a fehérfejű rétisas (Heliaeetus 
leucophalus) esetében megfigyelték, hogy a megszokott eredetű zajhatások nem zavarták a 
madarat, de a szokatlan zajok, mint a horgászok tevékenysége, csónakmotor hangja, puskalö-
vés, - különösen az idős egyedek esetében- menekülési reakciót váltottak ki. Más ragadozók 
esetében - mint pl. a Buteo regalis, a szirti sas (Aquilla chrysaetos) - azt figyelték meg, hogy a 
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katonai tevékenységből eredő gépjárműzaj vagy helikopter repülése idején a madarak moz-
gáskörzete kibővült, vagyis mozgáskörzetüket távolabb helyezték a zavaró hatásoktól. A rőt-
farkú ölyv (Buteo jamaicensis), hasonlóan a szirti sashoz, mozgáskörzetét úgy módosította a 
katonai  tevékenység idején,  hogy minél  távolabb kerüljön  a  zajhatásoktól.  A tevékenység 
megszűnése után újra megjelent korábbi szűkebb mozgáskörzetében. Ezekben az esetekben 
sem lehet elkülöníteni, hogy csak a hangterhelés volt-e a kiváltó negatív hatás, de semmikép-
pen nem szabad figyelmen kívül hagyni, mint olyan szokatlan ingert, amely módosítja a raga-
dozó madarak természetes körülmények között megszokott viselkedését.
A nemzeti parki kérdőívek kitöltői az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Zempléni Tájvé-
delmi körzetéből és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területéről jelezték, hogy a vé-
dett ragadozó madarak a terepmotorosok miatt elhagyták fészkelőhelyeiket.

HATÁS 6: Az utakról származó zajok hatása az emlősökre

Emlősök vonatkozásában a forgalomból származó zajok hatását kevésbé részletesen vizsgál-
ták. A nagytestű patások esetében a megfigyelések azt támasztják alá, hogy többségük elkerüli 
az utak közelségét és ez a hanghatásoknak köszönhető (Liddle,  M. 1997).  Singer, F.J. (1978) 
megfigyelése szerint a hegyi kecskék (Oreamos americanus), ha már 1 km távolságból hallják 
a közeledő jármű hangját, bizonytalankodnak az úton való átkelés megkezdésében. Roast & 
Bailey (1979) megfigyelései szerint az amerikai öszvérszarvas (Oedocoileus virginianus) és a 
jávorszarvasok elkerülik az élőhelyüket felszabdaló földutak, erősített földutak környezetének 
200 m-es sávját. Esetükben azonban azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy nem elsősor-
ban az út látványa váltja ki az elkerülési effektust – mivel a szarvasürülék megtalálható az 
utak közelében is - hanem minden bizonnyal a vadászat és az ehhez kapcsolódó járművek 
hangja. A hiúz a megfigyelések szerint még a négysávos autóúton is átkel. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a nagytestű emlősök egyedszám eloszlását az utak menti 
élőhelyeken az utakról származó zaj befolyásolja, de fontos ökológiai hatása van az utaknak, 
mint migrációt, elterjedést gátló akadályoknak is, és néhány faj esetében riasztóan hat – pl. 
farkas, sakál – az utak környezetéhez köthető emberi jelenlét is. További vizsgálatokra van 
szükség, hogy a hanghatások viselkedést befolyásoló szerepét részletesen tisztázni lehessen.

HATÁS 7: Az utakról származó zajok hatása a kisemlősökre

A kisemlősök esetében lényegesen összetettebb a helyzet, ha a hanghatások szerepét vizsgál-
juk, mert amíg az utak akadályként jelentkeznek esetükben, addig az út menti növényszegélyt 
elterjedési útvonalként használják. A rágcsálók több faja a megfigyelések szerint kedveli az út 
menti élőhelyeket, ahol kevésbé kell tartaniuk a rókáktól, sakáloktól és egyéb ragadozóktól, 
akik viszont inkább elkerülik az utak környezetét. A kisemlősök esetében a szerzők inkább azt 
emelik ki, hogy az utak feldarabolják élőhelyüket és akadályként jelentkeznek számukra, és 
kisebb a jelentősége a zajhatásoknak, de mint lehetséges viselkedésbefolyásoló tényezőt fi-
gyelembe kell venni. 

30



A MIGRÁCIÓ BEFOLYÁSOLÁSA

HATÁS 1: a nyomvonal forgalmi hatásai

A terepmotorozás kapcsán elsősorban az állatvilág egyedeinek gázolásait kell kiemelni.
Közülük is a magasabb rendű állatok balesete valószínűsíthető, mivel szemben a karosszériá-
val rendelkező gépjárművekkel, a terepmotorosok járműveinek ütköző rovarok, lepkék pusz-
tulása nem tekinthető jelentősnek. A nemzeti parki kérdőívek kitöltői a Bükki Nemzeti Park 
védett területéről jeleztek terepmotorosokhoz köthető gerinces-gázolási eseményeket. 
Viszont fokozott figyelemmel kell kísérni azokat a terepmotorozás által zavart élőhelyeket, 
melyeket a békák vándorlása érint. 

HUMÁN EGÉSZSÉG  

MOTOROSBALESETEK

A közlekedés köztudottan számos veszélyforrás hordozója. A kocsiszekrény nélküli motoros 
közlekedés fokozottan veszélyesnek számít, mivel a nagy sebességgel haladó motor vezetője 
sokkal sebezhetőbb, hiszen testét minimális biztonságtechnikai berendezés védi. Nem csak a 
saját járműve lehet a baleset forrása, de más járművekkel való ütközés, tereptárgyak, út menti 
infrastruktúrák is súlyos sérüléseket okoznak a motorosoknak. A bukósisak, a vezetési rutin, a 
közlekedési szabályok betartása csökkenti ugyan a balesetek esélyét, de a magyarországi sta-
tisztikák azt mutatják, hogy a regisztrált motoros balesetek száma évről évre emelkedik. 
1999-2004 között 30 százalékkal nőtt a motorkerékpárok száma, 40 százalékkal az általuk 
okozott balesetek száma, 50 százalékkal pedig a halálos balesetek száma. 2004-hez képest 
2005-ben egy év alatt 17 százalékkal nőtt a motorosok által okozott balesetek száma, és 23 
százalékkal több motoros vesztette életét közlekedési balesetben. Az ORFK statisztikája sze-
rint Magyarország közútjain a 2005-ben történt 874 motoros balesetben 64 motoros vesztette 
életét, és a balesetek egyharmada - 37,2 %-a Budapesten és Pest megyében következett be. 
(origo.hu 2006)
Ezek az információk csak a közúti motoros balesetekre vonatkoznak. 

A terepmotorozás esetében előfordult sérülésekről lényegesen kevesebb az információ. Egy-
részt azért, mert a motorozás nem szervezetten és nem közúton történik, ebből következően 
nem közlekedési balesetről van szó. Másrészt az illegális terepmotorosok többsége tisztában 
van azzal,  hogy tiltott  tevékenységet végez,  így az esetlegesen bekövetkező baleseteket is 
igyekszenek a motorozás tényétől függetleníteni. 

A CDC (Centers for Disase Control and Prevention) felmérése szerint a 19 év alatti korosztály 
fokozottan veszélyeztetett. (MMWR 2006). A 30 év alatti korosztályban pedig a terepmotoro-
zás egyre kedveltebb szabadidős tevékenység. Amíg a fiatalok a közutakon motorral óvatosan 
hajtanak, a terepi körülmények között, élvezve a „szabadságot,” gyakrabban szenvednek bal-
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esetet. Tereptárgyaknak ütköznek, kerítésnek hajtanak, alábecsülik fizikai képességüket, lezu-
hannak a járműről stb. Mivel a terepmotorozás speciális gyakorlatot és fizikai készségeket kí-
ván, az amerikai gyermekgyógyászok azt javasolták, hogy ne engedjék a szülők a 16 évnél fi-
atalabbakat terepmotorozni. 
Figyelemre méltó az a tény is, hogy a terepmotor-pályákon a sérülések gyakorisága a felmérés 
szerint 20,0 %, míg az alkalmi terepmotorosok esetében 70,2 %. A sérülések 8,9 %-a motoros 
ugratásokkal van összefüggésben, 5,3 %-uk másik motorral vagy járművel való ütközésből 
ered. Viszont az ugratásokkal összefüggő sérülések 74,3 %-a motocross pályákon következik 
be. 
A sérülések 39,1 %-a elsődlegesen törés vagy belső szervi sérülés. A fej- és nyaksérülések 
előfordulása 16,8 %, de ezen belül 47,4 %-ban következik be az agy sérülése is. 

Magyarországon 2007 márciusában zuhant szakadékba egy 44 éves quados. 2006 májusában 
Tápiószecső belterületén szenvedett súlyos balesetet egy 14 éves quad motoros, aki az esős 
úton elvesztette járműje feletti uralmát és villanyoszlopnak csapódott. 

5. A terepmotorozás környezeti hatásainak felmérése a nemzeti parkok te-
rületén

A terepmotorozás környezeti hatásainak felmérésére kérdőívet állítottunk össze, amelyet el-
küldtünk a nemzeti parkok igazgatóságainak. (A kérdőív a mellékletben olvasható) Célunk az 
volt, hogy bemutathassuk, milyen mértékben érintik az egyes élőhelyeket a terepmotorosok, 
és hogy további információkat gyűjthessünk az ország más területein fekvő nemzeti parkok-
ban zajló motorozás környezeti hatásairól.

Általános tapasztalatok

Az igazgatóságok csak a védett területekről tudtak értékelhető információ adni. A természet-
védelmi őrök a védett területeken kívül is rendelkeznek ugyan szórványos információkkal, de 
a védett természeti területen kívüli helyszínekre a szükséges idő és létszám hiánya miatt nincs 
kellő rálátásuk. 
A kérdőívek feldolgozása azt az érdekes általános tendenciát is kimutatta, hogy a motorosok 
előszeretettel keresik fel az erdei élőhelyeket, még azokon a nemzeti parki területeken is, ahol 
az erdős élőhelyek alárendeltek.

A kérdőívet az alábbi igazgatóságok küldték vissza, segítségüket ezúton is köszönjük:

Aggteleki NP Igazgatóság, Zempléni Tájvédelmi Körzet
Duna-Dráva NPI.
Duna-Ipoly NPI
Körös-Maros NPI
Balatoni NPI
Bükki NPI
Hortobágyi NPI

Bihari-sík TV. Tájegység
Hajdúsági TV. Tájegység
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Közép-Tisza-Jászság Természetvédelmi Tájegység
Fertő-Hanság és Őrségi NPI
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

A kérdésekre adott válaszok értékelése

1. A terepmotorozás, mint környezetkárosító tevékenység megjelenése az igazgatóságok 
védett területein

A motorosok az 1990-es évek végén jelentek meg, de fokozott jelenlétük az utóbbi két-három 
évben tapasztalható. 
A Hortobágyi Nemzeti Park Közép-Tisza-Jászság Természetvédelmi Tájegység területén ed-
dig nem tapasztaltak a természetvédelmi őrök terepmotorozást. Hasonló a helyzet a Bihari-sík 
Természetvédelmi Tájegység területén is, ahol szintén nem találkoztak motorosokkal az el-
múlt években.

2. Az előforduló terepmotortípusok

Általában mindkét terepmotortípus előfordul, a kétkerekű „endurok” és a négykerekű „qu-
ad-ok”.
A Bükki Nemzeti park területén téli időszakban megjelentek a motoros szánok is. 

3. A terepmotorosok által érintett védett területek nagysága

A különböző védett területek esetén változó a területek érintettsége.

 Bükki Nemzeti Park: 160.193 ha országos jelentőségű védett területének csaknem 50 
%-án változó intenzitással, de folyamatos a motorozás.

 Balatoni Nemzeti  Park védett  60.000 ha-os területén mindenhol előfordult  már,  de 
rendszeresen 20.000 ha-t használnak a motorosok.

 Duna-Dráva Nemzeti Park –Mecsek TK, Zselic TK, Dél-Mezőföld Boronka-melléki 
TK kb. 8-9.000 ha, a motorosok számának növekedésével a terület igénybevétele is 
növekszik.

 Aggteleki Nemzeti Park védett területének 5-10 %-a érintett.
 A Zempléni Tájvédelmi Körzet védett területének 90-100 %-án vannak jelen a moto-

rosok.
 A Körös-Maros Nemzeti Park területén nem lehet pontosan meghatározni.
 A Kiskunsági Nemzeti Park védett területén belül 15-20 ha a károsított terület nagysá-

ga, ennek többszöröse a védett területen kívüli élőhelyek érintettsége. 
 A Duna-Ipoly Nemzeti  Park Igazgatóság védett területén a terepmotorosok 30 ezer 

hektárt érintenek.
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4-5. A területhasználat időtartama

Általános tapasztalat, hogy a tavaszi időszaktól gyakoribb a motorosok jelenléte. Főként mun-
kaszüneti  napokon, hétvégeken lehet találkozni velük. Ha azonban az időjárás megengedi, 
mindig  lehet  motorosokat  látni.  Különösen  figyelemre  méltó  volt  ebből  a  szempontból  a 
2006-2007-es tél, amikor egészen késő őszig és az enyhe száraz téli napokon is jártak a moto-
rosok.

6. A terepmotorosok jelenléte a védett területeken

2. táblázat: A terepmotorosok jelenléte a védett területeken. (Összesített adatok)

százalék
Közúthálózat 29

Erdei élőhelyek
Erdőgazdasági feltáróutak 38
Kijelölt turistautak 28
Gyalogösvények 18
Járható utakon kívüli erdős, cserjés területek 17

Gyepterületek
Kijelölt turistautak 26
Gyalogösvények 10
Járható utakon kívüli gyepterületek 27
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A terepmotorosok a közutakon is jelen vannak, de a jármű sajátosságai miatt - a tapasztalatok 
szerint - a közutakat csak a szükséges rövid szakaszokon veszik igénybe, útban a külterületek 
felé. A közúthálózaton gyakrabban a rendszámmal ellátott endurokkal lehet inkább találkozni, 
de előfordulnak rendszám nélküli, segédmotortól nagyobb teljesítményű quadok, endurok, és 
krosszmotorok is, melyek erdei élőhelyeken gyakran keresztezik a közúthálózatot, vagy ki-
sebb nagyobb szakaszon használják azt.
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A terepm otorosok  je lenlé te  a BaNPI védett e rdős  
é lőhe lyein
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A terepmotorosok jelenléte a BNPI védett erdős élőhelyein
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A terepmotorosok jelenléte a BNPI védett gyepterületein
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A terepm otorosok je lenléte  a DDNPI védett e rdős 
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A terepm otorosok je lenléte  a DINPI védett erdős 
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A terepm otorosok  je lenlé te  a KMNPI védett erdős 
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A terepm otorosok je lenlé te  a KMNPI védett gyepes  
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A terepm otorosok je lenlé te  a KNPI védett gyepes 
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Az erdős területeken inkább az erdőgazdasági feltáróutakat és a turistautakat használják, de a 
gyalogösvényeken és az utakon kívüli erdős és cserjés területeken is megfigyelték a motoro-
zás nyomait a természetvédelmi őrök.
Gyepterületeken a kijelölt turistautak és az utakon kívüli gyepterületek kedveltek.

7. A terepmotorosok jelenléte a védett területeken kívül

A védett területeken kívüli motorozásról kevés az információ. Mindössze három igazgatóság-
küldött adatokat a kérdésre vonatkozóan így megfelelő biztonsággal nem lehet megítélni a vé-
dett területeken kívüli helyzetet. A küldött adatok alapján és a tapasztalatok szerint az alábbi 
tendencia figyelhető meg a védett területeken kívül:

3. táblázat: A terepmotorosok jelenléte a védett területeken kívül. (Összesített adatok)

százalék
Közúthálózat 20

Erdei élőhelyek
Erdőgazdasági feltáróutak 54
Kijelölt turistautak 35
Gyalogösvények 20
Járható utakon kívüli területek 14

Gyepterületek
Kijelölt turistautak 30
Gyalogösvények 17
Járható utakon kívüli területek 22

Mezőgazdasági jellegű élőhelyek
Szántóföldek, mezőgazdasági területek, dűlőútjai 30
Felhagyott v. extenzíven művelt gyümölcsösök dűlőútjai ?
Művelt szántók, vagy egyéb mezőgazdasági kultúrák dűlőutakon kívül 
területei

?

Felhagyott mezőgazdasági területek dűlőutakon kívüli parlagjai ?
Felhagyott gyümölcsösök dűlőutakon kívüli területei ?
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A hegyvidéki területeken (ANP, BNP) 50-80 % az erdei élőhelyek használata, de síkvidéki te-
rületeken, ahol erdők is vannak (Duna-Dráva NP IG, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság), 
inkább az erdős területeket részesítik előnyben a motorosok 35-45 %. Az erdei élőhelyeken 
40-80 %-ban főként az erdőgazdasági feltáróutakat használják. Az erdei élőhelyek gyalogös-
vényein 10-30 %, az utakon kívüli erdőterületeken 10-20 % a motorosok jelenléte. 
Gyepterületek turistaútjain 30-50 % a jelenlét, és - hasonlóan a védett területeken tapasztal-
takhoz - a motorosok szívesen használják az utakon kívüli területeket is.
Mezőgazdasági élőhelyekről kevés az adat. A megfigyelések szerint főleg a dűlőutakon közle-
kednek a motorosok, de figyeltek már meg csoportosan versenyző motorosokat (Bükki Nem-
zeti Park Igazgatóság) az ősszel előkészített és bevetett szántóföldi területeken, illetve felha-
gyott gyümölcsösökben is.

8. A védett és nem védett területek érintettsége (Lásd a térképmellékletet)

9. Tettenérés, feljelentés, helyszíni bírság a 2002-2006 közötti időszakban

Bükki Nemzeti Park: 62 feljelentés
Aggteleki Nemzeti Park: 1 tettenérés 
Zempléni Tájvédelmi Körzet: 4 tettenérés, szabálysértési eljárás
Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Szabálysértési bírság: 44
Helyszíni bírság: 32

Általános tapasztalat, hogy az elkövetők azonosítása nehéz, a motorosok elmenekülnek a tet-
tenérés helyszínéről.
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10. Az erdős, gyepes és mezőgazdasági élőhelyeken előforduló környezetkárosítás típu-
sai. Az egyes típusok előfordulásának gyakorisága.

Az erdei élőhelyek fokozottabban ki vannak téve a motorozásnak. Itt a turistautakon, ösvé-
nyeken kívüli területek erózióját és a turistautak motorozás miatti szélesedését érzékelték. 
Gyepterületeken kisebb az igénybevétel, de a turistautak állagának romlása jelentős, és az uta-
kon kívüli növényzet sérülése hangsúlyosabb. 
A védett növények élőhelyeinek sérülése 20-40 %.
Nyilvántartott fészkelőhelyek elhagyását motorzaj és fokozott forgalom miatt a DDNPI, DIN-
PI területről és az ANPI Zempléni Tájvédelmi Körzetének területéről is jelezték. Itt 30 % az 
előfordulási gyakoriság. 
Gerincesek gázolása nem jellemző, de előfordult.
A DDNP területén a látogatói panaszok hangsúlyosak 45 %, gyalogos turisták zavarása 50 %.
ANPI területén a látogatói panaszok előfordulási gyakorisága 10 %-os.
A BNPI területén előfordult természetvédelmi őr és gyalogos turista gázolása is. 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Zempléni Tájvédelmi Körzetében az erdei élőhelyek 
terepmotorosok általi károsítása nagyon hangsúlyos.

Károsítás típusai:

Erdei élőhelyek
Ae Erdei feltáróutak állagának romlása (fokozott erózió, újabb nyomvonalak miatti csa-

padékbarázdák megjelenése)
Be Feltáróutakon kívüli talajfelszínsérülés
Ce Erdei turistautakon kívüli talajfelszínsérülés
De Erdei turistautakon kívüli talajfelszínsérülés, és növényzetkitaposás
Ee A motoros közlekedés miatt a turistaút szélesedése
Fe Motoros baleset következtében bekövetkezett kenőanyag-, üzemanyagfolyás
Ge Gerincesek gázolása
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He Nyilvántartott vagy egyéb ismert fészkelőhely elhagyása a motorzaj és a fokozott for-
galom miatt

Ie Terepmotorosok jelenlétéhez kapcsolható hulladékok

A károsítás típusai:

Gyepterületek
agy A turistautak állagának romlása (a növényzet kitaposása, a talajfelszín sérülése)
bgy A motoros közlekedés miatt a turistaút szélesedése
cgy A turistautakon kívüli gyepterületek növényzetének sérülése
dgy Védett növények élőhelyének sérülése (taposás, talajfelszínsérülés, a növény gyökerestől kifordul)
egy Motoros baleset következtében bekövetkezett kenőanyag-, üzemanyagfolyás
fgy Gerincesek gázolása
ggy Terepmotorosok jelenlétéhez kapcsolható hulladékok
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Károsítás típusai:

Mezőgazdasági területek 
am Előkészített mezőgazdasági parcellák taposása vegetációs időn kívül
bm Növénykultúrák sérülése, taposása vegetációs időben 
cm Terepmotorosok jelenlétéhez kapcsolható hulladékok

Egyéb események
ae Látogatói panaszok a motorosok miatt
be Gyalogos turisták zavarása, esetleg gázolás
ce Természetvédelmi őr gázolása
de Személyi sérüléssel járó motoros baleset

11. Megbeszélések, egyeztetések a „terepmotorosok képviselőivel”

Egyeztetések voltak, jelenleg is folyamatban vannak - változó eredménnyel. A DDNP terüle-
tén sikerült elérni, hogy az illegális pálya használata megszűnjön. A motorosokkal való infor-
mációcsere informális csatornákon is zajlik.
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6. Összefoglalás

Dolgozatunkban a terepmotorozás okozta kedvezőtlen környezeti hatásokat mutattuk be. ÖSz-
szegyűjtöttük a motorozás során fellépő hatótényezőket, és elemeztük a bekövetkező hatáso-
kat. Láthattuk, hogy amíg az élettelen természeti környezetben lezajló kedvezőtlen változások 
– talajfelszínsérülés, talajtömörödés, a felszíni formakincs kedvezőtlen változása, talajerózió, 
a növényzet sérülése, hangterhelés, károsanyag-kibocsátás stb. - mérhetőek, addig a magasabb 
rendű állatokra, főként a gerincesekre kifejtett hatások körében még nagymértékű a bizonyta-
lanság. A vizsgálatok és a megfigyelések ennek ellenére azt mutatják, hogy az egyes fajok 
élőhelyük elhagyásával reagálnak a számukra szokatlan ingerekre. Esetükben külön fel kell 
hívni a figyelmet a motorok által okozott hang- és rezgésterhelések kedvezőtlen hatásaira, mi-
vel ebben a vonatkozásban a terepmotorozásra vonatkozó speciális megfigyelések még hiá-
nyosak. Éppen ezért itt a legnagyobb elővigyázatossággal kellene eljárni.

Természetszerető, a természeti környezetet és az élővilágot tisztelő embereknek nehéz értel-
mes magyarázatot találni a technikai sportokra. Véges energiakészletekkel rendelkező vilá-
gunkban ez a sport - a következményként vele járó környezetszennyezésekkel együtt - nem-
csak anyagi értelemben véve, de természeti erőforrásainkra való tekintettel is luxus. Persze is-
merjük a technikai sportok melletti érveket, a „fejlődés igényét, a verseny és a terepi körülmé-
nyek jelentette tesztlehetőségeket stb.,” de mint minden esetben, a háttérből itt is a piac csap-
dája kacsint ránk: Egyfajta önmegvalósítási vagy éppen másoktól való megkülönböztetési le-
hetőségként kínálja az egyre divatosabb motortípusokat. 
Azt is tudjuk, hogy mi emberek nem vagyunk egyformák. Mások az igényeink, mindannyiun-
kat más célok motiválnak, és többé-kevésbé mindent igyekszünk is megtenni céljaink elérése 
érdekében. Empátiánk függvénye, hogy ennek során hogyan találjuk meg az összhangot más-
ként gondolkozó embertársainkkal, és miként vesszük figyelembe „tehetetlen” természeti kör-
nyezetünket. 

Reméljük, hogy sikerült bemutatnunk a terepmotorozás nagyon sokrétű környezeti hatásait, 
hogy akik még meggyőzhetők a környezetvédelem, természetvédelem érveivel, azok átgon-
dolják a motorozásról alkotott nézeteiket. Mert mindennek megvan a maga helye. A technikai 
sportoknak a kiépített pályákon, annak ellenére, hogy ott is környezetterhelést okoznak. De 
oda azok mennek, akiket ez a műfaj érdekel; hogy ne a védett erdei élőhelyek turistaútjain 
kelljen a száguldó motorosok elől félreugranunk. 

Azokkal, akiket eddig még nem sikerült jobb belátásra bírni, továbbra is próbálunk egyetér-
tésre jutni. Ennek érdekében munkálkodnak a civil szervezetek, a nemzeti parki szakemberek. 
Folyamatosak  az  egyeztetések  a  technikai  sportok  képviselőivel,  a  hazai  forgalmazókkal, 
hogy elejét vegyük azoknak a további konfliktusoknak, amelyek szomorú következményeit 
mind a társadalom, mind a természeti környezet oldaláról néhány Egyesült Államokbeli nem-
zeti parkban sajnos már megtapasztalták.
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Mellékletek

1. Egyes madárfajok reakciója a közlekedésből származó zajokra

Néhány madárfaj, melyek elkerüléssel reagálnak az utakról származó zajhatásokra és kerülik 
az utakhoz közeli élőhelyeket:
Negatív = egyedszámcsökkenés az utak közelében
Pozitív = az egyedszám növekszik az úthoz közeledve

Hivatko-
zás

Location Faj Hatás

Adams and 
Geis, 1981

Szaporodási időszak Mezei veréb (Passer montanus)
Házi veréb (Passer domesticus)

Pozitív

Reijnen  et 
al., 1996

Szaporodási időszak
5000 jármű/nap
50 000 jármű/nap

Nagy goda (Limosa limosa)
Csigaforgató (Haematopus ostralegus)
Bíbic (Vanellus vanellus)
Kanalas réce (Anas clypeata)
Mezei pacsirta (Alauda arvensis)
Nagy goda (Limosa limosa)

Negatív 1500m-ig

Reijnen  és 
Foppen, 
1994

Szaporodási időszak
50 000 jármű/nap

Fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus) Negatív 
200m-ig

Reijnen  et 
al., 1995

Erdei  élőhelyek,  Sza-
porodási időszak

10 000 jármű/nap

60 000 jármű/nap

Fácán (Phasianus colchicus)
Kakukk (Cuculus canorus)
Kis fakopáncs (Dendrocopus minor)
Énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris)
Kerti geze (Hippolais icterina)
Fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus)
Sárgafejű királyka (Regulus regulus)
Sárgarigó (Oriolus oriolus)
Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes)

Negatív 40-1500 m-ig
Negatív 40-1500 m ig

Negatív
Negatív
70-2800 m
(az  elterjedési  terüle-
tükön  a  forgalom  in-
tenzitásától  függ  az 
elkerülési távolság)

Van  der 
Zante  et 
al., 1980

Füves nyílt területek
Szaporodási időszak

Bíbic (Vanellus vanellus)
Nagy goda (Limosa limosa)

Negatív 500-600 m
Negatív 1600-1800 m
(több  negatív  hatás 
együtthatása  befolyá-
solja őket)

Ferris, 
1979

Szaporodási időszak Ökörszem (Troglodytes troglodytes) Negatív 300-400 m
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2. Az egyes ATV motortípusok hangnyomás-értékei

(Forrás:  http://ohv.parks.ca.gov/default.asp?page_id=23038)  A  honlapon  további  ATV  (quad)  és  MC 
(krossmotor) típusok hangnyomás-értékei is megtalálhatók, ennek segítségével ki lehet választani azokat a 
kipufogótípusokat, amelyek megfelelnek a hazai szabályozás kibocsátási értékeinek. 
Honda

Típus Évjárat, motortípus Kipufogó gyártó Kipufogó típus Hangnyomás (dB)
 250 EX   2003 ATV   Big Gun   quiet   89.7  
 250EX   2002 ATV   FMF   mega max   92.6  
 250EX   2003 ATV   White Brothers e-series   91.3  
 250EX   2003 ATV   Pro Circuit   t4   92.1  
 300EX   2001 ATV   Yoshimura   off-road   97.5  
 300EX   2002 ATV   White Brothers e-series   97.6  
 300EX   2002 ATV   Stock   79.5  
 300EX   2003 ATV   Big Gun   race   98.0  
 400EX   2000 ATV   OTHER   100.3  
 400EX   2000 ATV   White Brothers e-series   100.6  
 400EX   2000 ATV   oem   84.0  
 400EX   2000 ATV   moose   bub   99.5  
 400EX   2001 ATV   Yoshimura   off road   94.1  
 400EX   2001 ATV   White Brothers e series   96.4  
 400EX   2001 ATV   White Brothers e-series   95.5  
 400EX   2001 ATV   White Brothers e series   97.5  
 400EX   2001 ATV   chm   95.9  
 400EX   2001 ATV   dg   95.4  
 400EX   2001 ATV   White Brothers e series   94.8  
 400EX   2002 ATV   Yoshimura   off-road   97.2  
 400EX   2002 ATV   chm   p-4r   96.2  
 400EX   2002 ATV   Pro Circuit   t-4   97.4  
 400EX   2002 ATV   White Brothers e-series   97.4  
 400EX   2002 ATV   Pro Circuit   t-4   100.0  
 400EX   2002 ATV   White Brothers e-series   96.7  
 400EX   2002 ATV   White Brothers e-series   96.4  
 400EX   2002 ATV   Pro Circuit   t-4   94.6  
 400EX   2002 ATV   Pro Circuit   t-4   94.6  
 400EX   2002 ATV   Power Core   t-4   95.8  
 400EX   2002 ATV   White Brothers e series   96.8  
 400EX   2002 ATV   Pro Circuit   t-4   99.0  
 400EX   2003 ATV   Pro Circuit   t-4   94.5  
 400EX   2003 ATV   Stock    84.6  
 400EX   2003 ATV   FMF   titanium 4   97.6  
 400EX   2003 ATV   White Brothers e-series   98.6  
 EX 400   2001 ATV   xccelerator    96.8  
 EX250   1986 ATV   Stock    90.0  
 EX250   2001 ATV   Supertrapp   disk system   91.8  
 EX250   2001 ATV   White Brothers e series   95.2  
 EX250   2001 ATV   White Brothers e-series   93.6  
 EX250   2001 ATV   Stock   88.0  
 EX250   2002 ATV   FMF   megamax   94.2  
 EX250   2002 ATV   Pro Circuit   t4   88.7  
 EX250   2002 ATV   gradon   92.0  
 EX250   2002 ATV   White Brothers e series   95.4  
 EX250   2002 ATV   Stock   83.0  
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 EX250   2002 ATV   Stock   88.0  
 EX250   2003 ATV   Stock   85.0  
 EX250   2004 ATV   Yoshimura   off-road   91.9  
 EX300   1995 ATV   White Brothers e series   97.5  
 EX300   1995 ATV   White Brothers e series   96.5  
 EX300   1997 ATV   Big Gun   98.5  
 EX300   1999 ATV   dmc   100.0  
 EX300   2003 ATV   Stock   84.3  
 EX300   2003 ATV   FMF   q-aeries   90.1  
 EX350   2000 ATV    99.6  
 EX400   1999 ATV   White Brothers e series   98.0  
 EX400   1999 ATV   Big Gun   95.0  
 EX400   1999 ATV   Stock   86.0  
 EX400   1999 ATV   dmc   95.0  
 EX400   1999 ATV   White Brothers e-series   95.3  
 EX400   1999 ATV   dmc   98.9  
 EX400   1999 ATV   Yoshimura   off-road   95.5  
 EX400   2000 ATV   White Brothers   95.8  
 EX400   2000 ATV   White Brothers e seires   100.8  
 EX400   2000 ATV   Stock   84.0  
 EX400   2000 ATV   Big Gun   race   100.1  
 EX400   2000 ATV   Pro Circuit   t4   99.6  
 EX400   2000 ATV   White Brothers e-series   97.5  
 EX400   2000 ATV   duncan   fatboy 4   97.2  
 EX400   2000 ATV   Stock    85.0  
 EX400   2000 ATV   Big Gun    93.0  
 EX400   2000 ATV   curtis   sparky   98.3  
 EX400   2000 ATV   Big Gun    99.0  
 EX400   2000 ATV   White Brothers e series   101.0  
 EX400   2000 ATV   White Brothers e series   97.4  
 EX400   2000 ATV   White Brothers   97.0  
 EX400   2001 ATV   White Brothers e-series   97.4  
 EX400   2001 ATV   Big Gun   100.8  
 EX400   2001 ATV   White Brothers r4   100.0  
 EX400   2001 Atv   Stock   84.4  
 EX400   2001 ATV   Yoshimura   95.0  
 EX400   2001 ATV   White Brothers e-series   99.5  
 EX400   2001 ATV   FMF   mega max   91.0  
 EX400   2001 ATV   White Brothers e series   99.0  
 EX400   2001 ATV   Stock   85.0  
 EX400   2001 ATV   White Brothers e series   96.8  
 EX400   2001 ATV   White Brothers e series   97.2  
 EX400   2001 ATV   White Brothers e-series   94.4  
 EX400   2001 ATV   White Brothers e series   101.0  
 EX400   2001 ATV   Stock   90.0  
 EX400   2001 ATV   Stock   85.0  
 EX400   2001 ATV   Stock   95.0  
 EX400   2001 ATV   Yoshimura   off road   96.3  
 EX400   2001 ATV   White Brothers e series   97.2  
 EX400   2001 ATV   Big Gun   100.0  
 EX400   2002 ATV   Big Gun   100.0  
 EX400   2002 ATV   White Brothers r4   98.0  
 EX400   2002 ATV   Pro Circuit   t4   99.0  
 EX400   2002 ATV   FMF   power core   96.7  
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 EX400   2002 ATV   Stock    85.3  
 EX400   2002 ATV   FMF   q series   92.1  
 EX400   2002 ATV   White Brothers e-series   97.5  
 EX400   2002 ATV   White Brothers e-series   99.4  
 EX400   2002 ATV   White Brothers e-series   96.6  
 EX400   2002 ATV   White Brothers e series   96.3  
 EX400   2002 ATV   White Brothers e series   99.0  
 EX400   2002 ATV   White Brothers r4   96.2  
 EX400   2002 ATV   Pro Circuit  t4   98.0  
 EX400   2002 ATV   White Brothers e-series   96.6  
 EX400   2002 ATV   thunder alley   99.0  
 EX400   2002 ATV   White Brothers r-4   96.1  
 EX400   2002 ATV   FMF   power core   100.9  
 EX400   2002 ATV   White Brothers e series   100.3  
 EX400   2003 ATV   Yoshimura   off road   96.0  
 EX400   2003 ATV   FMF   power core 4   98.5  
 EX400   2003 ATV   oem   84.0  
 EX400   2003 ATV   Stock   83.0  
 EX400   2003 ATV   White Brothers e-series   95.5  
 EX400   2003 ATV   FMF   titanium   87.0  
 EX400   2003 ATV   Stock   84.5  
 EX400   2003 ATV   White Brothers e series   96.6  
 EX400   2003 ATV   Pro Circuit   t-4   96.4  
 EX400   2003 ATV   curtis   sparks racing   100.0  
 EX400   2003 ATV   Stock    84.0  
 EX400   2003 ATV   Yoshimura   off-road   98.5  
 EX400   2004 ATV   Pro Circuit   t-4   95.4  
 EX400   2004 ATV   Big Gun   race   99.8  
 EX416   1999 ATV   fat boy    99.0  
 EXC300   1997 ATV   FMF   mega max   99.1  
 EXC450   2002 ATV   Stock    93.0  
 FOREMAN 450  2003 ATV   oem   stock   89.0  
 FOREMAN 450  2003 ATV   oem   stock   89.0  
 R250   1982 ATV   FMF   turbine   94.0  
 R250   1985 ATV   Stock    98.1  
 R250   1988 ATV   FMF   turbine core 2   93.7  
 RECON   2001 ATV   Stock    83.0  
 RECON250   2003 ATV   Stock    83.5  
 RUBICON 500   2002 ATV   Stock    83.6  
 SPORT TRAX   1987 ATV   Supertrapp    96.0  
 SX250   1999 ATV   Stock   90.0  
 TRX 450   2004 ATV   oem   89.0  
 TRX200   1986 ATV   other   cobra   95.0  
 TRX250   1987 ATV   FMF   turbine core 2   99.0  
 TRX250   1988 ATV   FMF   q series   99.0  
 TRX250R   1986 ATV   dg   sparky   98.3  
 TRX250R   1987 ATV   FMF   turbine core 2   99.2  
 TRX250R   1987 ATV   FMF   turbine core 2   100.9  
 TRX400EX   2000 ATV   White Brothers e-series   95.6  
 TRX450   2004 ATV   Stock   94.1  
 TRX450   2004 MC   duncan   fat boy 4   97.2  
 TRX450   2004 ATV   Stock   95.4  
 TRX450   2004 ATV   Yoshimura   99.1  
 TRX450   2004 ATV   FMF   factory 4   91.3  
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 TRX450   2005 ATV   Stock   94.3  
 TRX450R   2004 ATV   bills pipes   100.3  
 TRX450R   2004 ATV   Yoshimura   off road   100.0  
 TRX450R   2004 MC   dr d   97.0  
 TRX450R   2004 ATV   CHM   96.6  
 TRX450R   2004 ATV   White Brothers e-2   96.0  
 TRX450R   2004 ATV   other   95.0  
 TRX450R   2004 ATV   Stock   96.5  
 TRX450R   2005 ATV   chm   p-4r   99.8  
 TRX90   2001 ATV   Stock   80.5  
 TRX90   2002 ATV   FMF   turbine core   90.0  
 WR250   1986 MC   Stock   84.1  
 X200   1994 MC   Stock   78.8  
 X250   1987 ATV   Supertrapp   96.0  
 XL175   1973 MC   Supertrapp   disc-type   100.3  
 XL250   1983 MC   oem   86.5  

Kawasaki

Típus Évjárat, motortípus Kipufogó gyártó Kipufogó típus Hangnyomás (dB)
 KFX400   2003 ATV   FMF   titanium   91.5  
 KFX400   2003 ATV   White Brothers r4   97.0  
 KFX400   2003 ATV   White Brothers r4   98.5  
 KFX400   2003 ATV   White Brothers r-4   98.5  
 KFX400   2004 ATV   Yoshimura   trs   95.6  
 KFX400   2004 ATV   Stock   84.7  
 KFX400   2004 ATV   FMF   power core 4   99.5  
 KFX400   2004 ATV   Yoshimura   93.0  
 KFX400   2004 ATV   Big Gun   quiet   93.0  
 KFX700   2004 ATV   Yoshimura   tr5   93.5  
 KFX700   2004 ATV   Yoshimura   trs   93.4  
 KFX700   2004 ATV   Yoshimura   92.4  
 KFX700   2004 ATV   hmf   spark arrestor   99.5  
 KFX700   2004 ATV   Stock   95.3  
 KFX700   2005 ATV   Pro Circuit   t-4   93.0  
 KLF220   2002 ATV   Stock    85.3  
 KXF700   2004 ATV   Big Gun    90.6  
 LAKOTA 
SPORT   2003 ATV  oem   stock   86.0  
 V FORCE 700   2004 ATV   Pro Circuit   t-4   93.0  
 V-FORCE 700   2005 ATV   Pro Circuit   t-4   96.8  

Yamaha

Típus Évjárat, motortípus Kipufogó gyártó Kipufogó típus Hangnyomás (dB)
 YZM450   2003 ATV   Stock    100.0  
 YFZ450   2004 ATV   hmf    97.5  
 YFZ450   2004 ATV  HMF    99.0  
 YFZ450   2004 ATV   other   hmf   101.0  
 YFZ450   2004 ATV   gytr    100.9  
 YFZ450   2004 ATV   Stock    89.5  
 YFZ450   2004 ATV   GYTR    100.6  
 YFZ450   2004 ATV   Stock    94.5  
 YFZ450   2004 ATV   duncan racing   fat boy 4   97.4  
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 YFZ450   2004 ATV   Stock    87.5  
 YFZ450   2004 ATV   Yoshimura   off-road   97.0  
 YFZ450   2004 ATV   oem    89.0  
 YFZ450   2005 ATV   Yoshimura    100.2  
 YFZ450   2005 ATV   gyt-r    101.0  
 YFM660R   2004 ATV   Pro Circuit   t-4   97.8  
 YFZ 450   2004 ATV   curtis sparks    94.0  
 YFZ450   2003 ATV   Stock    88.3  
 YFZ450   2003 ATV   Yoshimura   trs   100.9  
 YFZ450   2004 ATV   hmf    99.9  
 YFZ450   2004 ATV   Yoshimura   trs   95.8  
 YFZ450   2004 ATV   Stock    88.5  
 YFZ450   2004 ATV   dr. d    96.3  
 YFZ450   2004 ATV   Stock    96.6  
 ARRIOR350   2002 ATV   White Brothers   e-series   96.5  
 ARRIOR350   2003 ATV   Stock    89.0  
 WARRIOR   2001 ATV   Pro Circuit   t4   98.0  
 WARRIOR   2002 ATV   White Brothers   r-4   98.0  
 WARRIOR   2002 ATV   Stock    97.3  
 WARRIOR 350  2000 ATV   White Brothers   e-series   95.7  
 WARRIOR 350  2000 ATV   White Brothers   e-series   96.0  
 WARRIOR 350  2003 ATV   Stock    0.0  
 WARRIOR 350  2003 ATV   FMF   titanium 4   95.5  
 WARRIOR 350  2003 ATV   White Brothers   e-series   96.0  
 WARRIOR 350   2002 ATV   FMF   power core 4   96.0  
 TTR125L   2003 ATV   Stock    85.6  
 RAPTOR660   2001 ATV   White Brothers   e series   96.0  
 RAPTOR660   2001 ATV   White Brothers   e series   96.6  
 RAPTOR660   2002 ATV   Stock    89.0  
 RAPTOR660   2002 ATV   Stock    90.0  
 RAPTOR660   2002 ATV   White Brothers   e   94.6  
 RAPTOR660   2002 ATV   dr.d   ss   98.0  
 RAPTOR660   2002 ATV   Power Core   t4   96.8  
 RAPTOR660   2002 ATV   White Brothers   t4   96.0  
 RAPTOR660   2003 ATV   Pro Circuit   t4   100.4  
 RAPTOR660   2003 ATV   Stock    90.0  
 RAPTOR660   2003 ATV   Pro Circuit   t-4   96.4  
 RAPTOR660   2003 ATV   Stock    89.0  
 RAPTOR660   2003 ATV   FMF   powercore4   93.5  
 RAPTOR660   2003 ATV   Stock    89.0  
 RAPTOR660   2003 ATV   Pro Circuit   t4   96.6  
 RAPTOR660   2004 ATV   Yoshimura   off-road   97.4  
 RAPTOR660   2004 ATV   Yoshimura   off road   95.5  
 RAPTOR660R   2001 ATV   Pro Circuit   t-4   99.8  
 RAPTOR660R   2002 ATV   White Brothers   e-series   100.8  
 RAPTOR660R   2002 ATV   White Brothers   e-series   97.0  
 RAPTOR   2002 ATV   Yoshimura    99.5  
 RAPTOR   2002 ATV   Yoshimura   w/quiet tip   94.0  
 RAPTOR   2003 ATV   CT RACING    97.0  
 RAPTOR   2003 ATV   Stock    89.0  
 RAPTOR 660   2001 ATV   Yoshimura    99.3  
 RAPTOR 660   2001 ATV   Pro Circuit   t-4   98.7  
 RAPTOR 660   2001 ATV   Yoshimura    100.0  
 RAPTOR 660   2001 ATV   FMF   q-series   90.7  
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 RAPTOR 660   2001 ATV   White Brothers   e-series   99.8  
 RAPTOR 660   2002 ATV   FMF   q series   91.0  
 RAPTOR 660   2002 ATV   Pro Circuit   496   96.7  
 RAPTOR 660   2002 ATV   OEM    92.4  
 RAPTOR 660   2002 ATV   Stock    92.0  
 RAPTOR 660   2002 ATV   White Brothers   e-series   100.5  
 RAPTOR 660   2002 ATV   White Brothers   r-4   98.4  
 RAPTOR 660   2003 ATV   White Brothers   e-series   95.0  
 RAPTOR 660   2003 ATV   Yoshimura    94.2  
 RAPTOR 660   2003 ATV   White Brothers   e-series   98.8  
 RAPTOR 660   2003 ATV   Yoshimura   off-road   98.0  
 RAPTOR 660   2003 ATV   Stock    95.2  
 RAPTOR 660   2004 ATV   lte    90.4  
 RAPTOR 660   2004 ATV   Big Gun   race   99.5  
 RAPTOR 660   2004 ATV   LTE    99.8  
 RAPTOR 660   2004 ATV   lte    94.5  
 RAPTOR 660   2004 ATV   Stock    89.2  
 RAPTOR 660   2004 ATV   White Brothers   e-series   99.7  
 RAPTOR 660   2004 ATV   Big Gun   race   97.5  
 RAPTOR 660   2004 ATV   Stock   w/out baffle   94.8  
 RAPTOR 660   2004 ATV   Yoshimura   off-road   98.5  
 RAPTOR 660   2004 ATV   Pro Circuit   t-4   99.3  
 RAPTOR 660   2005 ATV   White Brothers   e-2   97.0  
 RAPTOR 660   2005 ATV   dmc   alien   99.2  
 RAPTOR 660   2005 ATV   lte   dual  exhaust 89
 RAPTOR 660R 2004 ATV  LTE   dual exhaust   99.4  
 RAPTOR 660R 2001 ATV  White Brothers   r-4   101.0  
 RAPTOR 660R 2001 ATV  Supertrapp    96.5  
 RAPTOR 660R 2002 ATV  Stock    88.1  
 RAPTOR 660R 2002 ATV  White Brothers   e-series   91.7  
 RAPTOR 660R 2003 ATV  Big Gun   race   99.5  
 RAPTOR 660R 2003 ATV  White Brothers   e2   94.5  
 RAPTOR 660R 2003 ATV  Yoshimura    96.9  
 RAPTOR 660R 2004 ATV  loony tune    99.0  
 RAPTOR 80   2003 ATV   oem    84.2  
 RAPTOR660   2001 ATV   Yoshimura   off road   99.9  
 RAPTOR660   2001 ATV   Yoshimura   off road   96.6  
 RAPTOR660   2001 ATV   White Brothers   e-series   95.0  
 RAPTOR660   2001 ATV   White Brothers   r4   99.8  
 RAPTOR660   2001 ATV   White Brothers   e series   96.8  
 RAPTOR660   2001 ATV   White Brothers   r4   98.0  
 RAPTOR660   2001 ATV   Yoshimura    94.8  
 RAPTOR660   2001 ATV   FMF   power core 4   93.5  
 BANSHEE350   2000 ATV   Stock    0.0  
 BANSHEE350   2001 ATV   Stock    91.0  
 BLASTER200   2001 ATV   FMF   turbine core 2   90.0  
 BLASTER350   2001 ATV   Pro Circuit   t4   0.0  
 GRIZZLY 125   2004 ATV   Stock    80.2  
 KODIAK   2000 ATV   Stock    87.0  
 R660   2001 ATV   hmf    95.0  
 R660   2001 ATV   White Brothers   e series   90.0  
 R660   2001 ATV   White Brothers   e series   101.0  
 R660   2002 ATV   Stock    89.0  
 R660   2002 ATV   White Brothers   r4   99.2  
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 R660   2002 ATV   DG   supertrap   99.3  
 R660   2003 ATV   Yoshimura    99.5  
 RAPTOR   2001 ATV   FMF   power core 4   95.8  
 RAPTOR   2001 ATV   White Brothers   r-4   97.1  
 RAPTOR   2001 ATV   CT RACING    97.3  
 RAPTOR   2002 ATV   FMF   q series   94.5  
 350 BANSHEE   2000 ATV   toomey   w/ spark arrestor   94.0  
 350 BANSHEE   2002 ATV   FMF   turbine core 2   92.3  
 350 BANSHEE   2004 ATV   toomey    98.5  
 350 WARRIOR 2000 ATV  Pro Circuit   t-4   99.7  
 350 WARRIOR 2001 ATV  White Brothers   r-4   96.5  
 350 WARRIOR   2000 ATV   Supertrapp   ios2   96.8  
 450YFZ   2004 ATV   GYTR   yamaha racing   98.6  
 660   2001 ATV   oem    87.4  
 660   2001 ATV   Stock    96.0  
 660 RAPTOR   2003 ATV   Supertrapp    100.5  
 660R   2001 ATV   White Brothers   r-4 midsize  insert  98.0  
 660R   2002 ATV   Yoshimura   off road   100.2  
 660R   2003 ATV   Stock   stock   90.0  
 660R   2004 ATV   FMF   power core 4   98.7  
 660R   2004 ATV   CT RACING    101.0  
 660R RAPTOR   2001 ATV   White Brothers   e series   96.5  
 660R RAPTOR  2001 ATV   Stock    89.7  
 660R RAPTOR  2001 ATV   White Brothers   e series   100.8  
 660R RAPTOR  2003 ATV   Big Gun   97.0  
 66OR   2003 ATV   LTE   looney tuned   94.5  
 BANCHEE   2002 ATV   Pro Circuit    89.0  

Suzuki

Típus Évjárat, motortípus Kipufogó gyártó Kipufogó típus Hangnyomás (dB)
 CTZ400   2003 ATV   ct   disc-type   96.1  
 LT400   2003 ATV   Yoshimura    97.0  
 LT50   2003 ATV   Stock    83.0  
 LTZ400   2003 ATV   other   stock   90.0  
 LTZ400   2003 ATV   Yoshimura   off-road   99.5  
 LTZ400   2003 ATV   Yoshimura   off-road   96.2  
 LTZ400   2003 ATV   Stock   89.6  
 LTZ400   2003 ATV   Yoshimura   94.5  
 LTZ400   2003 ATV   team alba   98.0  
 LTZ400   2003 ATV   Yoshimura   off-road   97.1  
 LTZ400   2003 ATV   Yoshimura   off road   96.8  
 LTZ400   2003 ATV   ALBA   97.8  
 LTZ400   2003 ATV   White Brothers   96.7  
 LTZ400   2003 ATV   trinity   stage 4   94.5  
 LTZ400   2003 ATV   Stock   94.3  
 LTZ400   2003 ATV   Pro Circuit   t4   97.0  
 LTZ400   2004 ATV   Yoshimura   94.5  
 LTZ400   2004 ATV   Yoshimura   team suzuki   97.0  
 LTZ400   2004 ATV   Yoshimura   off-road   92.6  
 QUADSPORT 
400  2004 ATV  Yoshimura   off-road   93.5  
 VINSON   2002 ATV   Stock   87.0  
 Z250   2004 ATV   Team Suzuki   98.5  
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 Z400   2000 ATV   Yoshimura   98.0  
 Z400   2002 ATV   Stock   94.0  
 Z400   2003 ATV   Stock   87.5  
 Z400   2003 ATV   Yoshimura   off-road   96.8  
 Z400   2003 ATV   Yoshimura   100.0  
 Z400   2003 ATV   Yoshimura   off-road   91.0  
 Z400   2003 ATV   Yoshimura   yo   94.5  
 Z400   2003 ATV   Stock    92.0  
 Z400   2003 ATV   Yoshimura    97.0  
 Z400   2003 ATV   Yoshimura   off road   91.0  
 Z400   2003 ATV   Yoshimura    94.5  
 Z400   2003 ATV   Pro Circuit   t4   100.3  
 Z400   2003 ATV   Yoshimura    95.0  
 Z400  2003 ATV  alba racing    98.6  
 Z400  2003 ATV  stage 4 Stock    87.8  
 Z400   2003 ATV   ct    96.7  
 Z400   2003 ATV   Yoshimura    96.5  
 Z400   2003 ATV   ALBA    99.5  
 Z400   2004 ATV   Big Gun   quiet   93.3  

4. Fényképmelléklet
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A motorosok okozta környezetkárosítást egy, már legálisan kialakított vagy engedély nélkül 
létrehozott  pályán  lehet  leginkább  tanulmányozni.  Itt  mindazok  a  hatások  tapasztalhatók, 
amelyeket a motorok okoznak. A felszaggatott növényzet, a szálkőzetig lekoptatott talajfel-
szín, a védett növények kitaposása, a nyomokon megindult erózió, a nézők taposása és az ott-
hagyott szemét, hogy csak a legszembetűnőbb jelenségeket említsük. 

Itt kell megjegyezni azonban azt is, amit már dolgozatunkban is hangsúlyoztunk, hogy nem 
csak és kizárólag a terepmotorosok mozgása okoz környezetkárosítást. A terepjárók, hegyi ke-
rékpárosok is otthagyják nyomaikat a természeti környezetben. Különbséget jelent, hogy az 
extrém terepviszonyokat a terepkerékpárosok zöme nem kedveli, mivel járműveik csak embe-
ri erővel működnek, a terepjárók pedig erdei környezetben is az utakra kényszerülnek, hiszen 
nem férnek el a fák között. 

A terepmotorosok jóval mozgékonyabbak. Nagyteljesítményű motorjaikkal a fák között is ha-
ladni tudnak, nem feltétlenül kell az erdei utakon, dűlőutakon közlekedniük, és kihívás szá-
mukra a természetes domborzat helyenként extrém formakincse. 

1. kép: Dédestapolcsány és Tardona között engedéllyel kialakított motocross pálya. A 
meredekebb oldalakon jól látszik, hogy az intenzív használat miatt a domboldal a szál-
kőzetig lekopott. A terület fogyását és a megfelelő lejtőszög fenntartását időről időre ta-
lajráhordással próbálják megakadályozni. (Fotó: Barati Sándor 2007.)
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2. kép: A pálya nyomvonala tájképi jelentőségű. Szilvásvárad felől Kazincbarcika irá-
nyába haladva már kilométerekről látszik a kikoptatott növényzet. A pálya korábban le-
gelőként használt, mára spontán cserjésedő területen lett kialakítva. A nyomvonal nyu-
gati lejtőkön haladó része  Pulsatillo-Festucetum rupicolae típusú degradált lejtősztyep-
pen halad keresztül. (Fotó: Barati Sándor 2007.)

3. kép: Ennek a területnek az egyik karakterfaja a 
védett leánykökörcsin  (Pulsatilla grandis), amely a 
pályának ezen a szakaszán terepbejárásunk idején 
(2007 áprilisa) 20-50 tős állományban még virág-
zott. A növény tőleveleit a nyomvonaltól messzebb 
a nyugati oldalakon több ponton meg lehet találni.
(Fotó: Barati Sándor 2007.)
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4. kép. A nyomvonal mellett sínylődő leánykökörcsin tövek. (Fotó: Barati Sándor 2007.)

5. kép: A növények a 
nyomvonal mentén 
mindkét oldalon nő-
nek. Ennek alapján 
szinte biztosra vesz-
szük, hogy korábban 
a nyomvonalon is 
nőttek, de kipusztul-
tak. A széleken meg-
maradt állományt a 
közönség fogja kita-
posni vagy begyűjte-
ni. 
(Fotó:  Barati  Sándor 
2007.)
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6. kép: A pálya nyomvonal menti területének növényzete is erősen taposott, a nézők és a 
parkoló autók miatt. (Fotó: Barati Sándor 2007.)

7. kép: A pálya mentén a 
lefutott gumiköpenyekből 
kialakított  bóják  alkalmi 
szemetesként működnek. 
A kép nem verseny alatt 
készült. (Fotó: Barati 
Sándor 2007.)
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8. kép: Tájképi jelentőségű illegális quad-pálya Noszvaj mellett, egy felhagyott gyümöl-
csösben. A terület növényzete néhány évvel ezelőtt még zárt volt, egyértelműen a moto-
rosok koptatták ki a fák alatti aljnövényzetet. (Fotó: F. Nagy Zsuzsanna)

9. kép: Leg-
alább 45 fokos 
lejtőszögű med-
dőhányó oldala 
Sajókápolna 
ha-tárában. A 
terepmotorosok 
által előszeretet-
tel használt te-
rület. 
Itt quaddal nem 
lehet  felmenni, 
amint  azt  a 
nyomvonalak  is 
mutatják.
(Fotó:  Barati 
Sándor 2007.)
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10. kép: A quadok csak a meddőhá-
nyó menedékesebb oldalán tudnak 
felmenni. Nyomaik jól látszanak. 
(Fotó: Barati Sándor 2007.)

11. kép: A terepmotorok felszaggat-
ta felszín. Hegymenetben sokkal in-
tenzívebb a növényzet károsítása, a 
nagyobb forgatónyomaték miatt. A 
kerekek  ennek  hatására  gyakrab-
ban kipörögnek és nem csak a ta-
lajt szaggatják föl, de a növényzetet 
is  elnyírják  a  pörgő  gumik,  vagy 
éppen a kevésbé kötött talajfelszín-
ből gyökerestől tépik ki a töveket.
(Fotó: Barati Sándor 2007.)
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12. kép: Főként quadok kijárta és kitaposta domboldal Kecskemét mellett, egy korábbi 
homokbánya anyagnyerő helyének spontán rekultiválódó felszínén. Hasonlóan a meddő-
hányók omlékony, kevésbé kötött talajához, a homokfelszíneken kialakult növényzet is 
csak minimálisan tudja tolerálni a nehéz járművek taposását. (Fotó: Kerékgyártó Ró-
bert 2007.)

13.kép: A lejtőről kiérő quad hátsó kerekeinek 
kipörgése jól látszik a lejtőperem agyagos ho-
mokfelszínén. Itt a talaj simára koptatott. A 
kitaposott nyom eróziós barázda, előre kijelöli 
a csapadékvíz lefolyását, aminek hatására mé-
lyülni fog a nyomvonal és a domboldal anyaga 
lassan a lejtő alján halmozódik majd föl. (Fo-
tó: Kerékgyártó Róbert 2007.)
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14. kép. Quad kitaposta feljáró egy illegális homokbányában. A rézsű mentén gyurgyala-
gok  (Merops apiaster)  költőüregei láthatók. A homokfelszínen a szél és a nehézségi erő 
hatására megindult anyagmozgás már némiképpen kiegyenlítette a nyomvonal okozta 
mélyedéseket.  Homokfelszínen  gyakorlatilag  lehetetlen  a  növények  visszatelepülése  a 
megbontott felszínre, mert a járművek újbóli megjelenése kis intenzitású terhelés esetén 
is  gyökerestől  tépi  ki  az újra megtelepült  növénytöveket.  (Fotó:  Kerékgyártó  Róbert 
2007.)

15.kép:  Terepmo-
torosok  taposta 
nyomvonalak  egy 
akácosban.  A  ke-
réknyomok  között 
a  növényzet  meg-
marad és vissza is 
tud települni, de a 
taposott  felszínek 
kopárak,  talajuk 
erősen tömörödött.
(Fotó:  Kerékgyár-
tó Róbert 2007.)
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16.  kép:  A kerékpárosok  is  képesek  a  területe  mikro-domborzatának  átalakítására, 
amely később az erózió elősegítése révén lokális mértékben tájképalakító lehet. A kép 
egy  kijelölt  pályán  megrendezett  terepkerékpáros  versenyen  készült  a  Bükkben.  A 
nyomvonalon jól látszik a kerékpárok okozta lejtőlehordás és az, hogy még a viszonylag 
nagyobb kövek is elmozdultak. Lejtőn lefelé lényegesen nagyobb a lejtőpusztulás erőssé-
ge, a viszonylag nagy sebességű haladás és a gyakori fékezések miatt.
(Fotó: Bánkuti Tamás 2006.)
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