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1. Előzmények 

 

A MAD SOLAR Kft. (4031 Debrecen, Kristály u. 4.) megbízásosból folyamatban van a Sényő község külterületén 

tervezett 49,95 MW teljesítményű naperőmű miatt létesülő 132 kV-os szabadvezeték vezetékjogának megszerzése. 

 

A Sényő város külterületen létesítendő naperőmű 132/22 kV-os alállomásának hálózatra csatlakoztatása az OPUS 

TITÁSZ Áramhálózati Zrt. tájékoztatójában megadott Nyíregyháza Kelet —Nyírbogdány 132 kV-os hálózat 

felhasításával történik. A 71-72 sz. oszlopközbe 1 db 2 rendszerű „Budapest II.” típusú oszlop kerül beépítésre. A 

hálózat innen a tervezett állomás portáloszlopaihoz csatlakozik a meglévő hálózatot felhasítva. 

A felhasítás során kiépítendő új, két rendszerű 132 kV-os távvezeték az építés után a közcélú 132 kV-os hálózat 

részét képezi majd, s szintén az OPUS TITÁSZ Áramhállózati Zrt. tulajdonába és üzemeltetésébe kerül át. 

A tervezett távvezeték jelen dokumentációban alkalmazott, jelenleg még nem hivatalos, munkaközi megnevezése 

Nyíregyháza Kelet — Sényő NEP, Sényő NEP - Nyírbogdány 132 kV. 

 
 

Jelen előzetes vizsgálati dokumentáció a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 

tartalmi követelményeknek megfelelő teljes körű dokumentáció. 

 

2. Azonosító adatok 

2.1. Az engedélykérő adatai 

Neve: MAD SOLAR Kft. 

Székhelye: 4031 Debrecen Kristály u. 4.  

Képviseli: Székely Attila  

 

2.2 A dokumentáció készítőinek adatai 

Név:  Rákó István 

SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő 

SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő  

SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő  

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

Szekrényes Károly Csaba: Környezetmérnök 

SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő 

Zsila László 

Okleveles táj-és Kertépítész mérnök  

TK 09-0583 

 

2.3. Az érintett területre vonatkozó adatok 

A teljes tervezési területek az LTR.22-0016-102-01 számú átnézeti helyszínrajz mutatja be. A tervezett távvezeték 
nyomvonala 1:1000 méretarányú helyszínrajzon került bemutatásra, lásd a LTR.22-0016-104-01 számú rajzot. A 
keresztezett felszíni műtárgyak függőleges távolságait a LTR.22-0016-105-01 számú hossz-szelvény rajzon 
szerepel. 

A nyomvonal-szakasz leírása 

Nyomvonalhossz (új szakasz): 72,4 m. 

A tervezett Sényő NEP alállomás 132 kV-os csatlakozása a meglévő (jelenlegi megnevezés szerinti) Nyíregyháza 
Kelet - Nyírbogdány távvezeték felhasításával történik. A meglevő 71 — 72. számú oszlop közben, az 71 sz. 
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oszloptól 76,6 ni-re egy „Budapest II” (2R2V-E) OVSF- 3 (90°-180°) típusú oszlopot kell beépíteni. A tervezett oszlop 
2 rendszerű  l-es megbízhatósági szintű, 2 védővezetős, egyenes kialakítású. 

A meglévő, megmaradó 71. és 72. sz. oszlopok egyes tartóláncaira — az új oszlop  beépítése miatt ható behúzás 

csökkentése érdekében pótsulyok felszerelését írjuk elő. 

A Nyomvonal Műszaki paraméterei 

Nyomvonalhossz: 72,4 m 
Átnézeti helyszínrajz: LTR.22-0016-103-01 
Helyszínrajz: LTR.22-0016-104-01 
Hossz-szelvény rajz: LTR.22-0016-105-01 

- a távvezeték új megnevezése: Nyíregyháza Kelet- Sényő NEP, Sényő NEP -Nyírbogdány 
132 kV 

- kialakuló új feszítőközök és hosszaik: 59 - 71/A: 3382,5 m 
71/A - P1 (Sényő) : 72,4  m 
P2 (Sényő) - 71/A: 72,4 m 
71/A – 78: 1945,6 m 

- az áramvezető sodrony és 
húzófeszültségük: 

3x 250-AL1/43-ST1A (3x250/40 ACSR) 

59 - 71/A: max.= 74 N/mm2 

71/A - P1 (Sényő) : max.= 10 N/mm2 

P2 (Sényő) - 71/A: max.= 10 N/mm2 

71/A – 78: max.= 74 N/mm2 
- a védővezető sodrony típusa: 59-71/A, 71/A - P1 (Sényő), P2 (Sényő) - 71/A: 

1x 27SA 40 (1x48 SMF) OPGW 
71/A – 78:  
1x50 AC3 
 

- a védővezető sodrony húzófeszültsége: 59 - 71/A: max.= 240 N/mm2 

71/A - P1 (Sényő) : max.= 15 N/mm2 

P2 (Sényő) - 71/A: max.= 15 N/mm2 

71/A – 78: max.= 240 N/mm2 
- tervezett oszlop: 71/A: „Budapest II.1” (2R2V-E) OVSF-3 (90°-180°) 
- szigetelők: szilikon-gumi szigetelőanyagú kompozit 

71/A : kf/ef/ef/ef 
- nappali légiakadály-jelzés: nincs 

  

3. Tervezett tevékenység célja 

A tervezett tevékenység célja: Nyomvonalhossz (új szakasz): 72,4 m. A tervezett Sényő NEP alállomás 132 kV-os 
csatlakozása. 

 
 

4. A tervezett tevékenység számításba vett változatainak alapadatai 

4.1. A tevékenység volumene 

A beruházás volumene kis mértékű, 1 Db 71/A: „Budapest II.1” (2R2V-E) OVSF-3 (90°- l 80º) villanyoszlop 
elhelyezése valósul meg.  72 méternyi vezetékkel.  
 

4.2. A telepítés és működés megkezdésének várható időpontja és időtartama, a kapacitáskihasználás 

tervezett időbeli megoszlása 

Jelen előzetes vizsgálati eljárás, valamint a vezetékjog megszerzése után: 2023. II.-III. negyedév 

- a telepítés megkezdésének várható időpontja: 2023.II-III. negyedév 
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- az üzemelés várható időtartama: folyamatosan,  

A kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása: folyamatos. 

 

4.3. A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a 

településrendezési tervben rögzített módja 

 

4.3.1. A telephely 

4.3.1.1. A telephely elhelyezkedése 

Tájföldrajzi szempontból Sényő település közigazgatási területe az Alföld tájegységen belül, a                    Nyírség kistáj közép 

részén található.  

 

4.3.1.2. Szomszédos ingatlanok 

A szóban forgó ingatlanon erdőterület és mezőgazdasági terület található, a beruházással érintett ingatlanok művelésből 

való kivonása a rendezési terv módosításával egyidőben megtörtént. 

 

4.3.1.3. A telephely jelenlegi funkciója 

A területen jelenleg erdő tarálható.  

 

4. 3.1.4. A telephely jelenlegi infrastruktúrája 

A leendő telephely infrastruktúrája megfelelő, a teljes szükséges közműinfrastruktúra a későbbiekben épül ki.   

 

4.3.1.5. A tevékenység területigénye 

A beruházás területigényét a műszaki melléklet tartalmazza.   

 

1. ábra: A beruházás helye. 

 

4.3.2. A telephely környezetének jellemzése 

 

A Nyírség hatalmas, mészszegény homok és lösz-homok keverékből álló szigetként ékelődik a környező tájak 

túlnyomórészt lösz- és agyagfelszínei közé. Ez hazánk második legnagyobb futóhomok-területe. Annak az óriási 

jégkori hordalékkúpnak a maradványa, amelyet az Erdély és az Északkeleti-Kárpátok felől érkező vizek építettek. 

Mikor a földtörténeti jelenkor hajnalán a Bereg- Szatmári-sík és a Bodrogköz megsüllyedt, a folyók egymás után 
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elhagyták a Nyírséget, és megkezdődött a szél munkájának időszaka, amely szétterítette az üledéket. A Nyírség 

klímájának egyik meghatározó jellemzője az Alföld délebbi részeinél kevésbé forró nyár és a több csapadék. A 

Nyírség éghajlata a zárt erdők kialakulását biztosítja, de a növényzet megvalósuló formáját a lokális talajviszonyok 

erősen befolyásolják. 

 

Ennek megfelelően az ősi vegetáció képét a túl száraz és túl nedves térszíneken felnyíló zárt erdők határozhatták 

meg. Az erdőket a kocsányos tölgy uralta, ezüsthárssal vegyes gyöngyvirágos tölgyesek, keményfás ligeterdők, 

gyertyános tölgyesek váltakoztak a térszínnek megfelelően. Az erdős tájat a magasabb buckaoldalakon és 

buckatetőkön homokpusztákkal mozaikos nyílt tölgyesek szakították meg, a mélyebb buckaközi térszíneken a 

folyamatos vízhatás miatti láposodás, sőt, tavak ('nyírvízlaposok') kialakulása volt jellemző. 

 

Meglepő módon a nyugati, délnyugati Nyírségben a fenti élőhelyek maradványfoltjai mellett szikes területek sótűrő, 

sókedvelő növényközösségek váltogatják egymást. A nyírségi élővilág egyik fő jellegzetessége, hogy kis területen 

belül egymástól nagymértékben eltérő igényű fajok, életközösségek alkotnak változatos mozaikot. Ennek oka a 

speciális domborzati formák okozta mikro- és mezoklimatikus változatosság. A Nyírség jelenkori növénytakarója 

már csak egymástól elszigetelt, apró, többségében rossz állapotú foltokban őrzi az ősi vegetáció maradványait. 

 

Az éghajlati adottságok napjainkban is lehetővé teszik, tennék az erdő kialakulását. A mai erdőtlenség (értve ezalatt 

az őshonos fafajok alkotta, valódi erdők hiányát) oka nem a klíma, hanem az emberi tevékenység. Az elmúlt 

évszázadok minden addigit meghaladó mértékű erdőirtásai miatt hatalmas területeket érintett az eróziós és 

deflációs kár. A mozgásba lendülő homokbuckákat mind nagyobb területeken kezdték el tájidegen fafajokkal 

betelepíteni. 

 

A természetes tölgyerdők helyett a Nyírség képét ma leginkább a sivár akácosok határozzák meg, emellett 

jellemzőek a telepített fenyvesek, nemesnyarasok és a vörös tölgy ültetvényei is. A pusztai tölgyesek fajkészletét 

őrzik a korábban nyílt tölgyligetekkel mozaikoló száraz homoki gyepek. Felhagyott szántók helyén regenerálódó, 

egyéves, nyílt homokpuszta-gyepek ma is megtalálhatók, míg az évelő, magyar csenkeszes, ezüstperjés gyepek 

szórványosak. A zárt homokpuszta réteknek (sztyepeknek) hírmondóik is alig akadnak. Többségük kialakulásában 

eredetileg az erdőirtás és a legeltetés hatása játszotta a főszerepet. A privatizáció után ezeknek a homoki 

legelőknek jó részét feltörték vagy tájidegen fajokkal fásították. A természetes élőhelyekre a másik nagy csapást az 

intenzív lecsapolási munkálatok jelentették. A jelentősebb vízfolyásokat eredetileg is nélkülöző, lefolyástalan 

Nyírség talajvízszintje a vízrendezések nyomán drasztikusan lesüllyedt, amit súlyosbít az utóbbi évtizedek krónikus 

csapadékhiánya. Korábban a települések mellett nem számítottak ritkának a halban gazdag tavak, mocsarak, lápok, 

ma viszont nyár elejére csak a legmélyebb buckaközökben marad egy kis víz. 

A tartós vízhiány ellehetetleníti a táj jellegét eredetileg leginkább meghatározó, ma töredékére fogyatkozott és 

degradált vízigényes élőhelytípusok regenerálódását. A vízhiánnyal küzdő területeket egyre inkább eluralják az 

idegenhonos özönnövények, mint az akác, kései meggy, bálványfa, amerikai kőris, aranyvessző, parlagfű, 

selyemkóró. Az elmúlt évtizedek tapasztalata alapján a szárazodás és a jelenlegi agrár-támogatási rendszer a 

gazdálkodókat arra ösztökéli, hogy mind több, korábban gyepként hasznosított üde területet szántsanak fel.1 

 

4.3.2.1. Talajviszonyok 

A homokfelhalmozódások sokszor szabálytalan alakot vesznek fel, parabolabuckából is keveset találhatunk. A 

szélbarázdák az északi részeken elérhetik a 12-16 méteres magasságot is. Sényő település közigazgatási 

területének felszíne túlnyomóan homokos lösz talajú. 

4.3.2.2. Vízrajz 

A Nyírség fontosabb folyó közé tartozik a Keleti-főcsatorna, a Lónyai-főcsatorna, a Tisza, a Kraszna és a Szamos. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Keleti-f%C5%91csatorna
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3nyai-f%C5%91csatorna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kraszna_(foly%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szamos
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A jelentősebb állóvizeik közé tartozik a Vajai-tó, Bátorligeti ősláp, Kállósemjéni ősmohos és a nyíregyházi Sós-tó. 
 
Az 1800-as évek közepéig a domborzati viszonyok sajátosságai miatt a Nyírség legnagyobb része lefolyástalan 
volt. A csapadékos időkben a homokdombok közötti mélyedésekben összegyűlt víz a terület nagy részén 
lehetetlenné tette a földek művelését.  
A helyzet rendezésére 1879-ben alakult meg a Nyírvíz Szabályozó Társulat, s készült el a Nyírség 
vízszabályozásának terve. A folyószabályozások következtében ma már a Nyírségnek egyetlen természetes 
állapotban lévő vízfolyása sincs. 
 
A területet behálózó csatornák1: 
 

▪ Zsombékos (VI/4) folyás 
▪ Sényői főfolyás 

 
Természeti adottságok: A község a Közép-Nyírség kistájon található. A település területe félig kötött utóhomokkal, 
lösszel és löszös homokkal fedett hordalékkúpsíkság, amely enyhén észak felé lejt. A nagy relatív reliefű, 
szélbarázdás felszínek agrárszempontból kedvezőtlen adottságúak, felszínüket főként erdőként hasznosítják. 
 
A település Alföld ÉK-i részén helyezkedik el, földrajzilag a Nyírség és a Szatmári Beregi síkság tartozik ide. A 
terület felszíni vízhálózatát természetes vízfolyások és mesterséges csatornák alkotják. A főgyűjtő a Lónyai-
csatorna, de tőle északra a táj pereme eléri a Belfő-csatorna a balról beléje torkoló Nagyhalász-Pártohaicsatorna 
alatti szakaszát is, sőt Tiszaberceltől néhány km hosszon kifut a Tiszáig. A terepszint legmagasabb pontja a Nyírség 
centrumában Nyírbátor térségében található. Innen észak felé a Tisza folyó irányába haladva a terepszint fokozatos 
lejtéssel csökken. Belvíztől a település nem veszélyeztetett. Éghajlata mérsékelten meleg, de közel a mérsékelten 
hűvöshöz, száraz. 
 
A kistáj és ezen belül Sényő közigazgatási területe teljes terjedelmében az Alföld flóravidék Nyírség  
flórajárásába tartozik. A lehetséges potenciális erdőtársulások közül gyakrabban megfigyelhetők a 
gyertyános kocsányos tölgyesek, a pusztai tölgyesek, a fűz- és nyírlápok. A nyílt társulások közül a homokpuszta-
rétek, a homoki láperdők, a magas sások jellegzetesebbek. Fontosabb lágyszárú fajok: tőzegeper, hamuvirág, réti 
angelika…stb. Az erdészetileg hasznosított területeken vegyes korú, döntően 
keménylombos erdők találhatók. A mezőgazdasági növénytermesztés főbb kultúrái a rozs, a burgonya és a dohány. 
A településen a talajok termékenységi besorolása jellemzően VIII. talajminőségi kategória (gyenge termékenységű). 

1 Forrás: A Nyírség természetföldrajza 

2 Forrás: TÉKA:  

http://tajertektar.hu/hu/ 

Éghajlati jellemzők 

A Nyírség éghajlata kontinentális, területe hűvösebb, mint az Alföld többi része, viszont az éves napfénytartam 

nagyobb, 1975 óra. Az évi középhőmérséklet   9,6-9,7   C°,   az   átlagos éves csapadékmennyiség 583 

mm. A hótakarós napok száma 40, a hótakaró átlagos vastagsága 17– 18 cm. Az uralko 

Magyarország éghajlati körzetei térkép3 

3 Forrás: www.met.hu 

 
1 Forrás: https://www.mepar.hu 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vajai-t%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1torligeti_%C5%90sl%C3%A1p_Term%C3%A9szetv%C3%A9delmi_Ter%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A1ll%C3%B3semj%C3%A9ni_%C5%91smohos&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%B3s-t%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1800-as_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1879
http://tajertektar.hu/hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csapad%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3
http://www.met.hu/
https://www.mepar.hu/
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dó szélirány: É-i, ÉK-i és DNy-i. Sényő község mérsékelten meleg, száraz éghajlati övbe tartozik. Az évi 

középhőmérséklet 10°C, a csapadék átlagos mennyisége év 560-590 mm. Az északkeleti és délnyugati szél a 

jellemző a térségre. Az évi napsütéses órák száma kedvező esetben a 2000 órát is eléri. 
 

Térség éghajlatát a tájegységre jellemző kontinentális hatás befolyásolja. Viszonylag későn tavaszodik, a 

hőmérsékleti görbe emelkedő ága csak április közepén éri el a 10-12 Co-os napi középhőmérsékletet. 

A napsütés évi összege - sokéves átlagban – 1950-2000 óra. Nyári évszakban a legderültebb hónap felhőzete 40-

42% . 

 

Az éves csapadék összege 560 mm körüli, a csapadékeloszlás viszont igen kedvezőtlen. A vegetációs időszakban 

hulló csapadék mennyisége nem elegendő ahhoz, hogy a termesztett kultúra minden évben a fajta 

teljesítőképességének megfelelő termést adjon, ezért elengedhetetlen a hiányzó csapadék mesterséges pótlása az 

öntözés. 

 

 

4.3.2.3. Növényzet, állatvilág 

A Nyírségnek a honfoglaló magyarok által itt talált utolsó természetes képe a síklápokkal, mocsarakkal, 

pusztagyepekkel tarkított erdőssztyepp lehetett, melynek uralkodó fafaja a tölgy volt. Ebből alakult ki a középkorban 

az a mozaikos táj, ahol kis falvak sokasága húzódott meg, melyek lakói az erdős-lápos-buckás területen rét és 

legelőgazdálkodást, kis parcellákon szántóföldi művelést folytattak, s élvezték azt a terített asztalt, amit a gazdag 

természet nyújtott: az erdők gyümölcseit, a tocsogós laposok bőséges hal és vadtermését. A törökdúlás 

következtében a kis falvak többsége elnéptelenedett. 

 

A táj a XVIII., de főleg a XIX. századtól kezdett újra benépesedni, újjáépültek a falvak. A XIX. század második felétől 

kezdve felgyorsult a természet átalakítása, melynek nyomán kezdett kialakulni a táj ma ismert képe. A            

 

legnagyobb beavatkozás a térség vizeinek lecsapolása volt. Az ún. nyírvízmentesítő társulatok 1892-től kezdve 

csatornákkal hálózták be a területet, s a korábban lefolyástalan nyírvízlaposok vizét összegyűjtötték. 

A vízrendezésnél jóval korábban, már a XVI-XVII. század török világa alatt megkezdődött az erdőterületek 

csökkenése, melyek helyét szántók, gyümölcsösök, rétek, homoki legelők foglalták el. Ezt tetézte a megmaradt 

erdők faállományának átalakítása, amikor a tölgyet a gyorsan növő, a szárazságot jobban tűrő akáccal váltották fel. 

Ez a folyamat, bár a XIX: században elindult, az I. világháború után gyorsult fel, amikor a 20-as évek 

fakonjunktúrájának idején az értékes, idős tölgyeseket fakereskedők vásárolták fel. 

 

Az 50-es évektől az akác mellett egyre gyakoribbá vált a szintén tájidegen erdei és fekete fenyő, valamint a 

nemesnyár használata nemcsak az őshonos erdők felújítására, de a néhai homoki tölgyesek helyén létrejött silány 

szántók újra fásítására is. Az akác és a többi tájidegen fafaj a térség élővilágát, tájképét elszegényítette. Ráadásul 

az erdők tarvágás utáni kituskózása és mélyszántása nyomán eltűnt az erdei aljnövényzet és az erdőssztyepp jellegű 

növényzet túlnyomó része. Ez a folyamat pusztította ki a térségből a hóvirágot, a tarka nőszirmot, de igen súlyos 

csapást mért az egykor igen gyakori egyhajúvirág, tarka sáfrány és magyar nőszirom állományaira is. 

 

A természetes táj pusztulásának folyamatára a „koronát” a természettel még viszonylag összhangban élő kisparaszti 

életformát felváltó nagyüzemi gazdálkodás erőltetett és átgondolatlan meliorációi, gyep-gabonaváltó programjai, 

kemizálása tették fel. Ennek nyomán sok vízállás, homoki rét, és legelő tűnt el örökre. 

 

Bár a táj a változások ellenére sokat megőrzött ősi képéből, az erdők, legelők, rétek és szántók változatos 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9l
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hangulatából, az eredeti természet – a homokpuszták, láprétek, fűzlápok, keményfás ligetek, pusztai és 

gyöngyvirágos tölgyesek – a fent leírt folyamatok hatására szigetszerű maradványfoltokra húzódott vissza. Ennek 

következménye a tájvédelmi körzet szétszórt, mozaikos jellege. Az utóbbi évtizedben újabb veszélyek öltöttek 

aggasztó méretet. A természetes élővilág megmaradt apró szigeteit a többnyire amerikai származású 

özönnövények fokozódó inváziója szorongatja. A gyepek rohamos pusztulását okozza, hogy az állattartás feltételei 

igen rosszak, ezért egyre kevesebb legelőre és kaszálóra van szükség. 

 

A Nyugati- vagy Löszös-Nyírség növényvilága 

 

Évszázadok óta mezőgazdasági művelés alatt álló, vízben szegény, változatos domborzatú terület. A természetes 

növényzet túlélői a kisebb laposok vízállásos mélyedéseiben, illetve néhány mezsgyén, kunhalmon maradtak meg. 

A táj erdőterületei kivétel nélkül ültetettek, a gyepek túlnyomó része másodlagos, intenzíven használt. A potenciális 

vegetáció zömét kitevő erdőspuszta elemei nyomokban is alig maradtak meg. A mélyebb részek szikes vegetációja 

ősfolytonosnak tekinthető, de jelentősen elszegényedett. A parlagok aránya elenyésző. 

A táj gyepeinek többsége másodlagos, jellegtelen száraz vagy enyhén szikes, üde gyep. Legkarakteresebb a szikes 

tómedrekben megmaradt szoloncsák (Nyírtelek, Nyíregyháza – Felsősima), illetve szolonyec (Tiszaeszlár – 

Bashalom) sziki vegetáció zonációját őrző növényzet. A zömében eljellegtelenedett (nádasodott) szikes mocsarakat 

mézpázsitos szikfokok, bajuszpázsitos vakszikfoltok, fehér tippanos sziki rétek és szikes puszták maradványai 

övezik. Csak a táj nyugati peremén jelenik meg a hernyópázsitos és ecsetpázsitos szolonyec sziki rét és a padkás 

vegetációs mozaik. Néhány mezsgyén ismertek a száraz sztyepprétek erősen degradált foltjai. 

Flórájának összetételét a nyírségi és a hajdúsági elemek erősen elszegényedett kombinációja határozza meg. Az 

erdőspusztai vegetációt néhány, a tájban igen ritka faj képviseli: kunkorgó árvalányhaj (Stipa capillata), 

törpemandula (Prunus tenella), parlagi rózsa (Rosa gallica), cingár gombafű (Androsace elongata), közönséges 

borkóró (Thalictrum minus). A szikeseken a jellemző specialista fajok meghatározók (sziki őszirózsa –Aster tripolium 

subsp. pannonicus, sziki üröm – Artemisia santonicum, kisfészkű aszat – Cirsium brachycephalum, vékony útifű – 

Plantago tenuiflora). Az özöngyomok térfoglalása jelentéktelen. 

Gyakori élőhelyek: nincsenek; közepesen gyakori élőhelyek: OB, OC; ritka élőhelyek: B1a, OA, B6, F4, F2, F5, F1a, 

F1b, B5, B2, B3, D34, RA, RB, RC, P2a, P2b, A1, A23, H5a. 

Fajszám: 400-600; védett fajok száma: kevesebb mint 20; özönfajok: akác (Robinia pseudoacacia) 2, Eleagnus 

angustifolia 1, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1, bálványfa (Ailanthus 

altissima) 1. 

 

A kistáj éghajlata mérsékelten meleg, száraz. Az évi napfénytartam 2000-2050 óra körül van, nyáron 810, télen 185 

óra az átlag. Az évi középhőmérséklet 10-10,2 C. A legmelegebb hőmérséklet 34,2, a leghidegebb -17,5 C. A 

csapadék évi összege 530-570mm, DNY-on kevesebb. A csapadék napi maximuma 89 mm. Átlagosan 35 

hótakarós nap van , a hótakaró 17 cm vastag. A kistáj ariditási indexe 1,23-1,33. Az uralkodó szélirány ÉK-i és D-i, 

sebessége 2,5-3 m/s. Kevés és szeszélyes eloszlású a csapadék, főként a szárazságtűrő fajoknak kedves az 

éghajlat. 

 

4.3.2.4. Védett természeti területek, Natura 2000 területet érintő hatások, terület bejárása 

jellemzése 

NATURA 2000 VÉDELEM2  

Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozás pillanatától Magyarországra is érvényes a két uniós direktíva, 
a Madárvédelmi- és az Élőhelyvédelmi Irányelv. 

 
2 Forrás: www.natura.2000.hu Területek, fajok térképe, illetve 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet 

http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/103
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/104
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/28
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/102
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/34
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/51
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/49
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/52
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/47
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/47
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/48
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/33
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/30
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/31
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/40
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/114
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/115
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/116
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/71
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/72
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/27
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/23
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/60
http://www.natura.2000.hu/
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Ezek értelmében hazánk köteles volt közösségi jelentőségű természetes élőhelyei, valamint állat- és növényfajai 
védelmében területeket kijelölni, amelyek így az EU ökológiai hálózatának, a Natura 2000 hálózatnak a részeivé 
váltak. A hálózat eszméjére nevéből is következtethetünk: értékes természeti területek, élőhelyek többé-kevésbé 
összefüggő láncolata, amelyek az eredeti európai élővilágot őrzik. 

A kijelöléssel hazánk területének közel 21%-a lett Natura 2000 terület. Az eredeti védett területeink csaknem 
mindegyike bekerült a hálózatba, de ezeken kívül további körülbelül 1.2 millió hektár kap uniós védettséget. Nem 
csoda hát, hogy ezek között igen nagy százalékban vannak mezőgazdasági területek, gyepek, tavak, folyók, erdők, 
ahol évszázadok óta gazdálkodás folyik. 

Európában a szó szoros értelmében vett "vadon" elvétve található, a táj képét oly régóta formálja az ember, hogy 
még a természetesnek tartott élőhelyek túlnyomó többsége is így vagy úgy őrzi annak keze nyomát. Európában 
ezért különösen igaz, hogy a biológiai sokféleségnek meghatározó eleme az a bonyolult kapcsolatrendszer is, amely 
összeköti az embert a természettel: a háziasított állatok és nemesített növények sokfélesége, a különböző 
földhasználati praktikák. 

A Natura 2000 területek védelmében tehát különösen hangsúlyos a gazdálkodók, a fenntartó, hagyományos 
gazdálkodási módok szerepe. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a Natura 2000 hálózattal a rezervátum-szerű 
védelem helyett a társadalmi, kulturális, gazdasági és természetvédelmi érdekek összehangolására alapozó 
megóvás kerülhet előtérbe: 

A Natura 2000 területek helyrajzi számos listája az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján kertült meghatározásra. 

Sényő Közigazgatási területén nincs kiemelten kezelt Natura 2000 terület.  

Országos Ökológiai hálózat területe található a település közigazgatási területén, viszont jelen EVD tárgyát képező 
beruházást (Sényő 011/4 hrsz) nem érinti 

 
1. ábra Ökológiai hálózat területe (piros) 

Beruházás helye 
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Ex lege védelem: Településen Ex lege védelem alá eső területei a következőek.  

Sényő 010, Sényő 011, Sényő 012/2, Sényő 0130, Sényő 0131, Sényő 019/2, Sényő 020/3, Sényő 021, Sényő 

022/1, Sényő 022/2, Sényő 022/3, Sényő 022/4, Sényő 022/5, Sényő 022/6, Sényő 022/7, Sényő 022/8, Sényő 

024/1, Sényő 024/2, Sényő 024/3, Sényő 024/4, Sényő 024/5, Sényő 026, Sényő 027, Sényő 029/1, Sényő 029/4, 

Sényő 030, Sényő 031, Sényő 035, Sényő 056/1, A beruházás Ex lege védett területet nem érint.  

 

4.4. A tevékenységhez szükséges, valamint az azokhoz kapcsolódó létesítmények 

 

A teljes tervezési területet az LTR.22-0016-102-01 számú átnézeti helyszínrajz mutatja be. 

 

A tervezett távvezeték nyomvonala 1:1000 méretarányú helyszínrajzon került bemutatásra, lásd a LTR.22-0016-

104-01 számú rajzot. A keresztezett felszíni műtárgyak függőleges távolságait a LTR.22-0016-105-01 számú hossz-

szelvény rajzon szerepeltettük. 

 

Nyomvonalhossz (új szakasz): 72,4 m. 

 

A tervezett Sényő NEP alállomás 132 kV-os csatlakozása a meglévő (jelenlegi megnevezés szerinti) Nyíregyháza 

Kelet - Nyírbogdány távvezeték felhasításával történik. A meglévő 71 – 72. számú oszlopközben, az 71 sz. oszloptól 

76,6 m-re egy „Budapest II” (2R2V-E) OVSF-3 (90°-180°) típusú oszlopot kell beépíteni. A tervezett oszlop 2 

rendszerű, 1-es megbízhatósági szintű, 2 védővezetős, egyenes kialakítású. 

 

A meglévő, megmaradó 71. és 72. sz. oszlopok egyes tartóláncaira – az új oszlop beépítése miatt – ható behúzás 

csökkentése érdekében pótsúlyok felszerelését írták elő.   

 

Oszlopok alapozása 

 

Az általánosan elfogadott és alkalmazott mérnöki gyakorlat szerint az egyes oszlophelyek alapozása vasalt monolit 

beton szerkezetekkel, a talaj- és talajvíz viszonyoktól függően súly- vagy lemezalapozással valósul majd meg. A 

normál- vagy talajvizes vasbeton alapok terveink szerint kör keresztmetszetű szárral készülnek majd, az egyes 

oszlophelyeken alaptestenként, párban vagy egyben kiemelt munkagödörrel. A munkagödör védelme a 

körülményekhez igazodva hézagos vagy zártsorú dúcolással, szükség esetén vízzáró szádfalazással történik. 

Speciális körülmények között - például erősen hordalékos területen, és/vagy viszonylag nagy mélységben 

elhelyezkedő teherhordó talaj esetén - fúrt cölöpalapozás alkalmazása is indokolt lehet.  

Az alapozási tervek oszlophelyenként legalább 6 m-ig, de a teherhordó talaj szintjéig mélyített mintavételi fúrásokon 

alapuló talajvizsgálati szakvélemény alapján készülnek majd el. A választott műszaki megoldások - az általános 

méretezési, műszaki és kivitelezési szabályok mellett - figyelembe veszik majd a kivitelezés ésszerűségi és 

hatékonysági szempontjait, valamint az ezekkel is összefüggő legkisebb költség elvének teljesíthetőségét. 

4.5. A tervezett technológia, a tevékenység megvalósításának leírása 

A MAD SOLAR Kft. (4031 Debrecen, Kristály u. 4.) megbízásosból készül a Sényö község külterületén tervezett 

49,95 MW teljesítményű naperőmű miatt létesülő 132 kV-os szabadvezeték vezetékjogának megszerzése. 

 

A Sényő község külterületen létesítendő naperőmű 132/22 kV-os alállomásának hálózatra csatlakoztatása az 

OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. tájékoztatójában megadott Nyíregyháza Kelet —Nyírbogdány 132 kV-os hálózat 

felhasításával történik. A 71-72 sz. oszlopközbe 1 db 2 rendszerű „Budapest II.” típusú oszlop kerül beépítésre. A 

hálózat innen a tervezett állomás portáloszlopaihoz csatlakozik a meglévö hálózatot felhasítva. 

A felhasítás során kiépítendő új, két rendszerű 132 kV-os távvezeték az építés után a közcélú 132 kV-os hálózat 
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részét képezi majd, s szintén az OPUS TITÁSZ Áramhállózati Zrt. tulajdonába és üzemeltetésébe kerül át. 

A tervezett távvezeték jelen dokumentációban alkalmazott, jelenleg még nem hivatalos, munkaközi megnevezése 

Nyíregyháza Kelet — Sényő NEP, Sényő NEP - Nyírbogdány 132 kV. 

4.6. A tevékenységhez szükséges személy- és teherszállítás 

 
A hálózatépítés során oszlopszállító tehergépkocsi, valamint darus tehergépkocsi kerül alkalmazásra, illetve kisebb 

teherszállító járművek, furgonok. 

A létesítmények esetleges üzemzavara során az elhárításhoz szükség lehet darus kocsira is. A meghibásodás 

valószínűsége   nagyon   csekély,    10    éven    belül    várhatóan    nem    következik    be. A karbantartások és 

felújítások során is várható csekély járműforgalom.  

 

4.7. A már tervbe vett környezetvédelmi intézkedések 

Tervbe vett egyéb környezetvédelmi intézkedésekre nem volt szükség. Az alkalmazott technológia miatt külön 

madárvédelmi intézkedésekre nincs szükség.  

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének 1.bm pontja alapján mint az előzetes vizsgálati 

dokumentáció elkészítésére megbízott szakértő nyilatkozom, hogy a tevékenység megkezdését követően 

nem kerül sor összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a 

telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más 

tevékenységgel összeadódva nem éri el a tevékenységre vonatkozóan az 1. vagy a 3. számú melléklet 

szerinti meghatározott küszöbértéket. 

 

4.8. A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó 

műveletek 

 

4.8.1. A telepítés miatt megnyitott bányaüzem, vagy lerakóhely létesítése, a telepítéshez szükséges 

tereprendezés 

A telepítés miatt bányaüzem, lerakóhely nem kerül megnyitásra, illetve létesítésre. 

 

4.8.2. A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés 

Jelen projekt keretében a beépített eszközök, oszlop a helyszínre szállítás után rövidesen beépítésre kerül. Az 

ingatlanon rövid ideig történhet esetleg a tárolás.  

A szállítás közúton történik. A területen külön vízrendezési nem szükséges. Vízi közmű az       ingatlanon nem 

található, a keletkezett csapadékvíz helyben elszikkad. 

 

4.8.3. A megvalósítás során keletkező hulladékokkal történő gazdálkodás és szennyvízkezelés 

 

Építés során veszélyes hulladék nem keletkezik. A tervezett létesítmények üzemeltetésük során hulladékot nem 

termelnek. Az építés és bontás során keletkező hulladékok kezelése megoldott. 

 

4.8.4. Az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik. 

Nem releváns 

4.9. Magyarországon még nem alkalmazott külföldi technológia bevezetése esetén külföldi referencia 

Magyarországon már alkalmazott, típusterv szerinti technológia kerül felhasználásra. 



- 15 - 
 

 

4.10. Az adatok forrása, bizonytalansága 

Az adatok forrása az előtanulmányokon, előzetes számításokon, tervezésen alapul. 

Az adatok bizonytalansága nem releváns, minden adat felméréseken, műszaki irányelveken, szabványokon, 

jogszabályi előírásokon alapul. 

 

4.11. A telepítési hely lehatárolása térképen 

A telepítési hely térképi lehatárolását a mellékelt műszaki terv is tartalmazza.  

 
2. ábra Napelem csatlakozási rajza a vezetékekkel 

 
3. ábra A beruházás térképi elhelyezkedése 

 

5. A számításba vett változatok összefüggése az országos és helyi tervekkel, koncepciókkal 

5.1. Országos Területrendezési Terv 

A terv            nem ütközik az Országos Területrendezési Tervben megfogalmazottokkal. 

 

5.2 Összefüggés a helyi településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel 

A tervezett projekt Sényő község szabályozási előírásainak megfelel. 

 

6. A számításba vett változatok környezetterhelése és környezet igénybevétele, hatótényezői várható 

mértékének előzetes becslése 

Hatótényezőknek a tervezett tevékenységből (ennek telepítéséből, üzemeltetéséből és felhagyásából) származó, a 

környezetre hatással bíró anyag- és energia kibocsátások, illetve elvonások; hatásviselőknek az érintett környezeti 
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elemek (a levegő, a felszíni- és felszín alatti vizek, a föld, az élővilág, a művi környezet), az ember, a környezeti 

elemekből szerveződött életterek, valamint a táj tekinthető. 

 

6.1. nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének 

ismertetése, és a továbbvezetés tervezése során figyelembe vett környezeti szempontok, feltárt környezeti 

hatások összegzése; 

 
A felhasítás során kiépítendő új, kétrendszerű 132 kV-os távvezeték az építés után a közcélú 132 kV-os hálózat 

részét képezi majd, s szintén az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. tulajdonába és üzemeltetésébe kerül át.  

 

6.2. Hatótényezők a telepítés során 

• Munkagépek zaj- és rezgésterhelése, valamint légszennyezése 

• Hulladékok keletkezése 

 

6.3. Hatótényezők a tevékenység végzése során 

• Emberi taposás a karbantartás következtében 

• Gépészet kismértékű (elhanyagolható) zaja 

 

6.4. Hatótényezők a tevékenység felhagyása során 

• Munkagépek zaj- és rezgésterhelése, valamint légszennyezése 

• Hulladékok keletkezése 

 

6.5. Hatótényezők a balesetek, meghibásodások, havária során 

• Anyagi és személyi kár 

 

6.6. számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele (a továbbiakban 

együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) 

bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások 

előfordulási lehetőségeire figyelemmel; 

 

A tervezett hálózatkiváltás nyomvonalának és a transzformátor állomás helyének kiválasztásakor a műszaki 
szempontok mellett azonos súllyal kellett figyelembe venni a térségben jelentkező összetett követelményeket, 
amelyek főleg a következő területekre terjednek ki: 

 
Környezetvédelem 

Lakosságot érő hatások minimalizálása Beépített 

környezet védelme 

A környezeti hatások és kockázatok minimalizálása Talaj, erdővédelem 

 
Természetvédelem, talajvédelem 

Védett területek és természeti értékek esetleges közelsége 

Ökoszisztémák zavarása 

Tájképi, esztétikai értékek 
Műemlékvédelem, régészet 

A térség régészeti és műemlékei 
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A fenti szempontok alapján összehangolt értékelés után alakult ki a nyomvonal:  

A lakosság zavarása, egészségének károsítása nélkül 

A természeti környezetbe való minimális beavatkozással A 

mezőgazdasági terület károsítása nélkül 

Törvényi előírások betartásával 

7. A környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése környezeti elemenként a 

megvalósítás szakaszaiban 

 

a környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, különösen 
fa) a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítésnél annak becslése is, hogy 
a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg a telepítés következtében, 
fb) a hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket térképen is körül kell határolni, 
fc) az fb) pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai 
adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti 
állapotváltozások (hatások) léphetnek fel, 

 

Negatív hatások: 

A helyszínek munkagépekkel történő megközelítése során taposás. 

A munkálatok során a talajmechanikai viszonyoktól függően 10-20 m2-en az oszlopállítások 
helyszínén a talaj bolygatása és a növényzet elpusztulása várható. 

A kivitelezés során keletkező hulladék  

 

A térség környezeti állapota 

 
A környezeti levegő állapota 

A tervezési terület közlekedés szempontjából átlagos területnek vehető. Az előzőek alapján a levegő 
szennyezettségét a mezőgazdasági tevékenységből származó diffúz légszennyezés, illetve a fűtésből 
és közlekedésből származó légszennyezés határozza meg. 

A térség levegőtisztaság védelmi helyzetét alapvetően a közlekedésből származó levegőszennyezés 
határozza meg és befolyásolja. 

 
Hulladékgazdálkodás 

A területre jellemző a mezőgazdasági termelésből származó, illetve a fogyasztásból származó 
kommunális hulladék. A térségben lévő vonalas létesítményeknél (közutak) a közvetett hatás 
(talajszennyezés) jelenti a környezeti kockázati tényezőt. 

 
Vízgazdálkodás 

A tárgyi tevékenység a vízgazdálkodásra nincs hatással, mert nincs vízvédelmi érintettsége. 
 

Zaj- és rezgésvédelem 

A tervezési terület környezetében nem folytatnak a környezetet káros mértékben terhelő 
zajkibocsátással járó tevékenységet. A meglévő távvezetékek mentén a koronasugárzásból   eredő   
zaj   a   természetes    háttérzajjal    sem    számottevő. (Éjjel 15-20 dB, nappal 30-35 dB a 
szabadvezeték közvetlen környezetében.) 

Az érintett területek zajvédelmi paramétereit a mindenkori közlekedési viszonyok határozzák meg. 

A tervezett transzformátor zajkibocsátása megfelel a szabványnak. 

 
Épített környezet 

 Sényő város külterületén létesítendő naperőmű 132/22 kV-os alállomásának hálózatra csatlakoztatása 
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az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. tájékoztatójában megadott Nyíregyháza Kelet –Nyírbogdány 132 
kV-os hálózat felhasításával történik. A 71-72 sz. oszlopközbe 1 db 2 rendszerű „Budapest II.” típusú 
oszlop kerül beépítésre. A hálózat innen a tervezett állomás portáloszlopaihoz csatlakozik a meglévő 
hálózatot felhasítva. 

 
Műemlékvédelem, régészet 

A tervezett távvezeték nyomvonala illetve változatai műemlékeket, régészeti lelőhelyet nem 
kereszteznek és közelítenek meg. 

 
Táj- és természetvédelem 

A tervezett távvezeték és a transzformátor állomás létesítése, működtetése többféle hatással járhat: 
- vizuális és esztétikai hatás (látvány) 
- hatás az élővilágra 

A tervezési terület természetvédelmi oltalom alatt nem áll. 

 
  A tervezett vezetékek és a transzformátor állomás telepítésük során nem fognak természetvédelmi problémát 
okozni. A környező természetes állat élőhelyek nem sérülnek. A létesítmények működésük során értékes 
növénytársulásokat, védett növényfajokat nem veszélyeztetnek, üzemeltetésük nem okozza élőhelyek 
megszűnését, illetve felszabdalását. 
 

A beruházás fázisainak leírása 

 

Tervezés 

A kivitelezési tervek a nyomvonal geodéziai felmérése alapján készülnek, ehhez terepjáró gépkocsit 
és geodéziai műszereket használnak. A nyomvonal rögzítéséhez fa cövekeket helyeznek el. 

A tervezés során történő tevékenységek lényeges környezetkárosítással nem járnak. 

 
Építési, kivitelezési tevékenység 

Az oszlopok száma: 1 db  

beruházási fázisban a következő munkafolyamatok elvégzése történik: 
- Az oszlophelyeken a termőréteg (humusz) letermelése és deponálása 
- Az oszlop munkagödrének elkészítése 
- Oszlopszállítás, oszlopállítás daruval 
- Oszlop alapok betonozása, elkészítése 
- Vezetékhúzás, technológiai szerelés, vezetékszabályozás 
- Tereprendezés, rekultiváció 
- Üzembe helyezés 

 
Talaj védelme: 

A talajt érintő átmeneti károsodás a beruházási szakaszt követően a növényzet saját regenerálódási 
képessége folytán várhatóan rövid időn belül megszűnik. 

 
Vízgazdálkodás: 
 

- A távvezeték jelenleg is keresztezi az átépítéssel érintett oszlopközben a Zsombékosi (VI-1.) 
mellékágat, amely az MSZE 50341-1:2019 szabvány 5.9.4. HU5.1. pontjában felsorolt c) nem 
hajózható vizek típusába sorolható. Az átépítés utáni állapotot a LTR.22-0016-105-01 sz. 
hossz- szelvény rajz mutatja be. 

- A vízfolyás üzemeltetőjével a kapcsolatot felvettük, az adatszolgáltatást megkaptuk I-0001-
336/2022 ügyiratszámon megkaptuk, amely tartalmazza a tervezésre és kivitelezésre 
vonatkozó üzemeltetői előírásokat.  

- A kivitelezőnek I-0001-336/2022 ügyiratszámon kiadott dokumentum „kiviteletői 
előírások” pontjában foglalt előírásokat maradéktalanul be kell tartania.  
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A csatorna engedélyezett adatai a tervezett keresztezés szelvényében: 

Megnevezés Mértékegység Adat 

Csatorna neve   Zsombékosi (VI-1) mellékág 

Szelvényszáma km 3+383 

EOV koordinátája (Y,X)   861144;296907 

Engedélyezett fenékszint mBf. 108,15 

Mértékadó vízszint mBf. 108,72 

Mértékadó vízhozam m3/s 0,548 

Fenékszélesség m 0,60 

Fenékesés ‰ 1,70 

Rézsűhajlás   1:1,5 

Parti sáv szélessége (jp.-bp.) m 3-3 

Érintett FETIVIZIG ingatlan: 
(művelési ág)/Tulajdonosi 
joggyakorló/   

Sényő 0106 (kivett csatorna) 
/MNV Zrt./ 

Érintettség módja:   keresztezés légvezetékkel 

 

Zajterhelés: 

 
A tervezett hálózatkiváltás nyomvonala zajtól nem védendő mezőgazdasági övezeteket érint. Az építési 
terület részben beépítésre kijelölt tervezett gazdasági terület. 

 
A tervezett nyomvonal, ill. a létesítendő alállomás állomás oszlophelyének 100 méteres környezetében a 
284/2007. (X. 29.) Korm. rend. 2. § p), q) bekezdése szerinti zajtól védendő terület, létesítmény nem található. 
 
 

7.1. Felszíni, felszín alatti vizek és talajt érő hatások 

7.1.1. Talajt érő hatások 

7.1.1.1. Környezeti hatások a létesítés során 

A talajt érintő átmeneti károsodás a beruházási szakaszt követően a növényzet saját regenerálódási képessége 
folytán várhatóan rövid időn belül megszűnik. 
 

7.1.1.2. Az üzemeltetés hatásai 

Az üzemelés során a telepen a meglévő állapothoz képest további talajt érintő hatás nem várható. 

 

7.1.1.3. A létesítmény felhagyásának hatásai 

A felhagyással hasonló hatások várhatók, mint a telepítés során. 

7.1.1.4. Esetleges havária hatásai 

Havária lehet a rendszer meghibásodása, esetleges karbantartása. talaj minimális bolygatásával és zajhatással 

járhat.  

 

7.1.2. Felszíni és felszín alatt vízrendszereket érő hatások 

- A távvezeték jelenleg is keresztezi az átépítéssel érintett oszlopközben a Zsombékosi (VI-1.) 
mellékágat, amely az MSZE 50341-1:2019 szabvány 5.9.4. HU5.1. pontjában felsorolt c) nem 
hajózható vizek típusába sorolható. Az átépítés utáni állapotot a LTR.22-0016-105-01 sz. 
hossz- szelvény rajz mutatja be. 
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- A vízfolyás üzemeltetőjével a kapcsolatot felvettük, az adatszolgáltatást megkaptuk I-0001-
336/2022 ügyiratszámon megkaptuk, amely tartalmazza a tervezésre és kivitelezésre 
vonatkozó üzemeltetői előírásokat.  

- A kivitelezőnek I-0001-336/2022 ügyiratszámon kiadott dokumentum „kiviteletői 
előírások” pontjában foglalt előírásokat maradéktalanul be kell tartania.  

 
A csatorna engedélyezett adatai a tervezett keresztezés szelvényében: 

Megnevezés Mértékegység Adat 

Csatorna neve   Zsombékosi (VI-1) mellékág 

Szelvényszáma km 3+383 

EOV koordinátája (Y,X)   861144;296907 

Engedélyezett fenékszint mBf. 108,15 

Mértékadó vízszint mBf. 108,72 

Mértékadó vízhozam m3/s 0,548 

Fenékszélesség m 0,60 

Fenékesés ‰ 1,70 

Rézsűhajlás   1:1,5 

Parti sáv szélessége (jp.-bp.) m 3-3 

Érintett FETIVIZIG ingatlan: 
(művelési ág)/Tulajdonosi 
joggyakorló/   

Sényő 0106 (kivett csatorna) 
/MNV Zrt./ 

Érintettség módja:   keresztezés légvezetékkel 

Jelen beruházás felszín alatti vízrendszert nem érint.  

 

7.1.2.1. Környezeti hatások a létesítés során 

A felszíni és a felszín alatti vízrendszereket érő hatások a létesítés során nem várhatók. 

 

7.1.2.2. Az üzemeltetés hatásai 

Eddigi üzemeltetés során negatív környezeti hatás nem volt és a fejlesztés után, üzemeltetés közben negatív 

környezeti hatás nem várható. 

 

7.1.2.3. Esetleges havária hatásai 

A tervezett tevékenység kapcsán felmerülő havária veszélyek jellemző veszélyeztetett közege nem a felszíni illetve 

felszín alatti vízbázisok. 

 

7.2. Levegő minőségét érintő hatások 

A vizsgált terület immissziós jellemzése 

 

A levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet alapján, Magyarország területén a levegőterheltségi 

szint mértéke szerint, a vizsgálati küszöbértékek alapján, légszennyezettségi agglomerációk vagy zónák kerülnek 

kijelölésre. 

A zónák kijelölésére a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002 (X. 7.) KvVM 

rendeletben került sor. 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002 (X.7.) KvVM rendelet Magyarország 

levegőminőségét 10 légszennyezettségi zónába sorolja és 13 önálló város levegőminőségét külön minősíti. 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet 
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1. számú melléklete alapján Sényő  község közigazgatási területe a kijelölt települések között nem szerepel, 

így a rá vonatkozó zónakategóriák alapján a következő táblázatban bemutatott légszennyezettséggel jellemezhető 

a fenti jogszabály alapján. 

 

2. táblázat: Sényő légszennyezettségi kategóriái 

 

Szennyező 

anyag 

 

Kén- 

dioxid 

 

Nitrogén- 

dioxid 

 

Szén- 

monoxid 

 

Szilárd 

(PM10) 

 

Benzol 
Talaj- 

közeli 

ózon 

PM10 

Arzén 

(As) 

PM10 

Kadmiu 

m (Cd) 

PM10 

Nikkel 

(Ni) 

PM10 

Ólom 

(Pb) 

PM10 

benz(a)- 

pirén 

(BaP) 

Zóna 

kategóriák 
F F F E F 0-I F F F F D 

 

A legközelebbi zóna az érintett területhez a „Nyíregyháza”, amely az alábbi értékekkel jellemezhető: 

 

3. táblázat: Nyíregyháza légszennyezettségi kategória 

 

Szennyező 

anyag 

 

Kén- 

dioxid 

 

Nitrogén- 

dioxid 

 

Szén- 

monoxid 

 

Szilárd 

(PM10) 

 

Benzol 
Talaj- 

közeli 

ózon 

PM10 

Arzén 

(As) 

PM10 

Kadmiu m 

(Cd) 

PM10 

Nikkel 

(Ni) 

PM10 

Ólom 

(Pb) 

PM10 

benz(a)- 

pirén 

(BaP) 

Zóna 

kategóriák 
F D E D E O-I F F F F D 

 

Az értékek a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. számú melléklet szerint: 

 

A csoport: agglomeráció: az Lvr. szerint. 

B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 

levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt, az 1. melléklet 

1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely 

légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a 

levegőterheltségi szint meghaladja a határértéket, illetve az 

1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetén a 

célértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 

C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 

levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 

D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső 

vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt 

táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetében a célérték között van. 

E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az 

alsó vizsgálati küszöb között van. 

F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 

O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú célként kitűzött 

koncentráció értéket. 

Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező 

források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló jogszabály 
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szerint történik. 

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) www.levegominoseg.hu honlap adatai alapján Sényő 

településhez legközelebb (kb. 16 km) Nyíregyháza városban van mérőállomás. 

 

Nyíregyházán a Széna téren városi közlekedési (Mért komponensek: NO, NO2, NOx, SO2, CO, O3, PM10, PM 2,5 

), folyamatos mérés folyik. 

 

4. táblázat: Levegőterheltségi szint egészségügyi határértéke a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1.sz. 

melléklete alapján 

Légszennyező 

anyag 

Légszennyezettség egészségügyi határértéke (µg/m3) 
Veszélyességi 

fokozat órás 24 órás éves 

szén-monoxid 10.000 5.000 3.000 II. 

nitrogén-dioxid 100 85 40 II. 

kén-dioxid 250 125 50 III. 

szálló por 

(PM10) 
- 50 40 III. 

 

 
5. táblázat: Nyíregyháza Széna tér mérőállomás 2022.11.14. én mért adatai. 

 
 
A vizsgált terület minősítése  
A vizsgált Sényő mintegy 16 km-re található a legközelebbi nyíregyházi automata immissziómérő mintavételi 
helyektől és mivel ez viszonylag nagy távolságnak felel meg, ezért az telep levegőminősége csak becsülhető a fenti 
táblázatok indexelése alapján. A vizsgálat tárgyát képező terület (Ken) Különleges beépítésre nem szánt naperőmű 

park területe övezetben található, a belterületektől és közlekedési műutaktól távolabb. A szűkebb területen a 
tevékenységből származó levegőminőség- befolyásolást (légszennyezést) a környező mezőgazdasági területek 
művelése és az ezt végző erő- és munkagépek üzemeléséből származó kibocsátások (por és füstgázok) okozhatják, 
de ez jóval kisebb terhelést jelent, mint a nagyvárosok közlekedési és ipari kibocsátásai által. Sényő Község nem 

http://www.levegominoseg.hu/
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rendelkezik jelentős ipari kibocsátással és a közlekedés sem túl releváns kibocsátó, így a tervezési terület immissziós 
alapállapotára ez nincs jelentős befolyással. 
 
7.2.1. A levegőminőséget érintő hatások a létesítés során 

A létesítés során számottevő légszennyező hatással nem kell számolni; a további gépek, berendezések és 

szerelvények helyszínre szállításánál a közúti közlekedés füstgázainak kibocsátásaival kell számolni. 

A várható mozgó légszennyező források a többnyire dízel motorokkal működő gépek, munkagépek és 

szállítójárművek lehetnek. 

 

Az oszlopok és elemeinek a helyszínre szállítása során összesen több fordulóra kell számítani, amely 

tehergépjárművek az egyéb berendezéseket szállítják a helyszínre a meglévő aszfaltos úton. 

A környezeti levegőre gyakorolt hatások csökkentése érdekében a telepítés során be kell tartani a 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében a mozgó légszennyező forrásokra vonatkozó szabályokat. Ennek biztosítása 

érdekében: 

 

A levegő porterhelésének csökkentésére tett intézkedések 

- Megfelelő logisztikai szervezéssel el kell érni azt, hogy a szállítójárművek minél rövidebb ideig 

tartózkodjanak a területen, üresjáratukat kerülni kell. 

- A szállítás, helyszínen történő anyagmozgatás idején a porterhelés minimalizálása érdekében szükség 

szerint az anyagokat nedvesíteni kell. 

- A munkaterület pormentesítéséről folyamatosan gondoskodni kell. 

- A helyszínen hulladékot égetni tilos! 

- A hulladékok gyűjtését szelektíven kell megoldani. A könnyű frakciójú hulladékokat szél által történő 

elhordás ellen konténerben kell gyűjteni. 

A telepítés során lokálisan jelentkező rövid idejű por- valamint CO, NOx és CH koncentráció növekedés várható. 

Rövid idejű, hatásterülete a létesítési terület határain belül marad, külön levegőtisztaság-védelmi intézkedések nem 

indokoltak. 

 

6. táblázat: EU/ECE kipufogógáz emisszió előírások dízelmotorral ellátott gépjárművekre, össztömeg //>// 3500 

kg (Vizsgálat motor-fékpadon) 

 

Megnevezés 

Előírások jelölése és az emissziós határértékek 

ECE R49 EG EURO I EURO II EURO III 

ECE R 49/021) 13 pontos fékpadi vizsgálat g/kWh-ban 

CO 14 11,2 4,5 (4,9)* 4,0 2,0 

CH 3,5 2,45 1,1 (1,23)* 1,1 0,6 

NOx 18 14,4 8,0 (9,0)* 7,0 6,0 

PM 

(részecske) 
– – 0,36 (0,4)* 

0,15 (0,25)** 
0,1 

* (Ha P//>// 85 kW) 

** (Ha egy henger lökettérfogata//<// 700 cm3 és a névleges fordulatszám //>// 3000 1/min -nél 

A gerinc- és osztóvezetékek ásását várhatóan egy Bobcat 322 16 LE (12kW) gumilánctalpas árokásó, vagy azzal 

egyenértékű munkagép végzi. 

Az árokásó (12 kW) esetében a teljes névleges teljesítmény 80 %-át vettük figyelembe. 
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A levegőminőség a légszennyezés helyétől való távolsággal változik. Közlekedési eredetű légszennyezés esetén 

(ami a beruházási szakaszra jellemző) az imisszió csökkenés megközelítőleg arányos az x-0,7 értékkel, ahol x a 

vonalforrástól való távolság. A hatásterület sávszélessége az útvonalak középvonalától számított 90 m, ezen 

távolságban csökken a kezdeti (maximális) légszennyezettség 5%-ára az imisszió. A munkagépek 

légszennyezése 50 m sugarú körön belül lokalizálódik. 

 

 

7.2.2.A levegőminőséget érintő hatások az üzemelés során 

Vizsgálat során alkalmazott jogszabályok 

• A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

• A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 

• A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 

• A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 

ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 

• A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-

kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet 

 

Az üzemeltetés során, jelentősebb légszennyezőanyag környezetbe kerülésével nem kell számolni.  

 

A munkagépek esetében az alábbi határértékek betartása szükséges a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső 

égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag- kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 

29.) GKM-KvVM együttes rendelet alapján. 

 

7. táblázat: I. szabályozási lépcső határértékei a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet alapján 

Leadott teljesítmény (P; 

kW) 

Szén-monoxid (CO; 

g/kWh) 

Szénhidrogének (HC; 

g/kWh) 

Nitrogén-oxidok 

(NOx; g/kWh) 

Részecskék (PT; 

g/kWh) 

A: 130 ≤ P < 560 5,0 1,3 9,2 0,54 

B: 75 ≤ P < 130 5,0 1,3 9,2 0,70 

C: 37 ≤ P < 75 6,5 1,3 9,2 0,85 

 

8. táblázat: II. szabályozási lépcső határértékei a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet alapján 

Leadott 

teljesítmény (P) 

(kW) 

Szén-monoxid (CO) 

(g/kWh) 

Szénhidrogének 

(HC) 

(g/kWh) 

Nitrogén-oxidok 

(NOx) 

(g/kWh) 

Részecskék (PT) 

(g/kWh) 

D: 19 ≤ P < 37 5,5 1,5 6,0 0,2 

E: 130 ≤ P < 560 3,5 1,0 6,0 0,2 

F: 75 ≤ P < 130 5,0 1,0 6,0 0,3 

G: 37 ≤ P < 75 5,0 1,3 7,0 0,4 

7.2.3. A levegőminőséget érintő hatások a felhagyás során 

Hasonló hatások várhatók, mint a létesítés során. 

 

7.2.4. A levegőminőséget érintő hatások havária esetén 

Haváriaesemény lehet a villamos szivattyúaggregát kigyulladása, ez azonban (ha a tűz nem terjed át máshova) 

rövid ideig tartó levegőterheléssel jár. 
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7.3. Zaj- és rezgésvédelem 

7.3.1. A létesítés során 

A létesítés során jelentős zajterheléssel nem kell számolni. 

9. táblázat: 2 . melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelethez 

Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

 

 

 

Sorszám 

 

 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre* (dB) 

ha az építési munka időtartama 

1 hónap vagy 

kevesebb 

1 hónap felett 1évig 
1 évnél több 

nappal 06-

22 

óra 

éjjel 22-

06 

óra 

nappal 06-22 

óra 

éjjel 22-

06 

óra 

nappal 06-22 

óra 

éjjel 22-

06 

óra 

 

 

1 

Üdülőterület, 

különleges területek 

közül az 

egészségügyi terület 

 

 

60 

 

 

45 

 

 

55 

 

 

40 

 

 

50 

 

 

35 

 

 

 

 

 

2 

Lakóterület 

(kisvárosias, 

kertvárosias, 

falusias, telepszerű 

beépítésű), 

különleges területek 

közül az oktatási 

létesítmények 

területei, a temetők, 

a 

zöldterület 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

40 

 

3 

Lakóterület 

(nagyvárosias 

beépítésű), a vegyes 

terület 

 

70 

 

55 

 

65 

 

50 

 

60 

 

45 

4 Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

Megjegyzés:* Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány szerint. 

 
A zajvizsgálat módja 

 
A zajvizsgálatot jellemzően az építési tevékenységtől, valamint az üzemeléstől származó  hatásterület és 
zajterhelés meghatározására számítással végezzük. 
A hatásterületet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a szerint számítással határozzuk meg. 

 
A zajterhelés megítélési szintjét az MSZ 15036:2002 szabvány szerint számítással határozzuk meg. 
A zajterhelés értékelését – az építésre és üzemelésre vonatkozóan – a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM számú 
együttes rendelet 1-2. sz. melléklete szerint végezzük, az építési övezeti besorolásnak megfelelően. 
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A vizsgálat során alkalmazott előírások 
 

284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 

93/2007.(XII. 18.) KvVM 
A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint 
a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendelete 

A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban 

MSZ 18150-1:1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése 

 
A zajterhelési határérték ( LTH ) 

 
A szabadvezeték építése során a kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit zajtól 
védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. § 2. melléklete határozza meg az 
övezeti besorolás szerint. (részlet) 
 

 
 
Sor- 
szám 

 
Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre* (dB), 
ha az építési/bontási munka időtartama 

1 hónap vagy 
kevesebb 

1 hónap felett, 
1 évig 

1 évnél 
több 

  nappal 
6-22 
óra 

éjjel 
22-6 
óra 

nappal 
6-22 
óra 

éjjel 
22-6 
óra 

nappal 
6-22 
óra 

éjjel 
22-6 
óra 

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

*jel: Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány szerint. 

 
Az OTR állomás üzemelése során, az üzemi létesítményekben folytatott tevékenységektől származó zaj 
megengedett zajterhelési határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § 1. melléklete 
határozza meg. (részlet) 

 
 
Sor- 
szám 

 
Zajtól védett terület 

Határérték (LTH) az 
LAM megítélési szintre* (dB) 

nappal 
6–22 óra 

éjjel 
22–6 óra 

4. Gazdasági terület 60 50 

*jel: Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint. 

 
A megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjszakai 0,5 óra. 

 
A létesítéstől származó zaj vizsgálata 

 
A létesítés zajvédelmi szempontú hatásterület határa 

 
A hálózatépítési tevékenyég – oszlopállítás, gödörásás – zajvédelmi hatásterületének lehatárolásához a 
nappali napszakot vettük számításba, éjszaka nincs munkavégzés. 
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A vizsgált létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a 284/2007. (X. 29.) 
Korm. rendelet 6. § paragrafusa szerint az a vonal, ahol a forrástól származó zajterhelés 

 
e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén 

nappal 55 dB 
éjjel 45 dB. 

 

Jelen esetben a hatásterület határán megengedett zajkibocsátás: 

 

gazdasági területek zajtól nem védendő részén: LAF95 = 55 dB. 
 

A hatásterület határán megengedett zajkibocsátás figyelembevételével határozzuk meg a hatásterület határait. 
 

Szabadtéren végzett zajos tevékenységtől az alábbi képlet alapján számítható a várható zajkibocsátás: 
 

LAK = LAeq,átl - 20*log (r/R) + 10*log (t/T) +KR 
 

LAeq,átl.: a tevékenység egész napra, jellemzően 8 órára vonatkozó egyenértékű zajszintje r : a 
hatásterület távolsága az építési tevékenységtől 
R : a zajforrás távolsága a zaj kiindulási, értékelési pontjától t = 135 perc, 
a zajos gépi tevékenység 
KR = 0 dB. 
LAK : a zajkibocsátás a hatásterület határán 

 
A zajkibocsátás számítás kiinduló adatait más hasonló építkezéseken végzett zajvizsgálatok alapján vettük 
fel: LAeq, átl = 69 dB/10 m. 

 
A fenti számítások alapján az oszlopépítéstől és szereléstől, mint építési tevékenységtől származó zaj 
hatásterületének határa: 

gazdasági területek zajtól nem védendő részén: r = 28 m/55 dB. 
 

Az oszlopállítási tevékenység r = 28 m-es hatásterületén belül zajtól védendő létesítmények, lakóépületek 
nem találhatók, ezért az építési tevékenységtől származó zajterhelést, ill. a zajterhelési határérték teljesülését 
nem vizsgáljuk. 

 
Az építkezéshez kapcsolódó szállítási tevékenység 

 
A helyszín környezetében a teljes építési folyamathoz tartozó szállítás egy hónapnál rövidebb időre tervezett. 

 
Az alkatrészek és anyagok szállítása közúton megoldható, így elkerülő út építése nem indokolt. 

A tervezett teljes szállítási tevékenység és a tervezett napi járműmozgás: 

 
Szállítási igény: 

▪ az oszlopok alapozásához ~ 2-3 m3 beton, „Budapest II” (2R2V-E) OVSF -3 oszlop és tartozékai, 
szerelvények, kábelek, árokásó/földmunkagép, oszlopállító darus tgk., mobil betonkeverő 
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A szállítási igény alapján a becsült napi gépjárműmozgás: 

 

Szállítási tevékenység Igényelt fuvar 
Becsült 

járműszám/nap 

Új oszlop helyszínre szállítása 1 oszlop/fuvar 1 

Kevert betonhoz szállítandó anyag 10 m3/fuvar 1 

Alkatrészek szállítása 1 fuvar 1 

Egyéb munkagépek, felépítmények 
szállítása 

tehergépjármű, platós tgj 1 

 
A tervezett gépjármű mozgásoktól származó zajterhelés számítását a várható napi járműszám alapján 
végeztük. 

 
A szállító járművek elhaladási zajeseményszintje LAX és az elhaladás gyakorisága alapján határozzuk meg a 
szállítási tevékenységtől származó, a megítélési időkre vonatkozó LAM zajterhelést. 

 
A határérték alkalmazásához, a településeken áthaladó közutak mentén a beépítettséget – kisvárosias, 
kertvárosias, falusias – jellemzően a legszigorúbb lakóterületi határértéknek vettük. 

 
A közlekedéstől származó zaj megengedett zajterhelési határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendelet 4. § 3. melléklete határozza meg. 
 

 
 
Sor- 
szám 

 
Zajtól védett terület 

Határérték (LTH) az 
LAM megítélési szintre (dB) 

nappal 
6–22 óra 

éjjel 
22–6 óra 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű), …. 

60 50 

 
A megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 16 óra, éjszakai 8 óra. 

Jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) sz. Korm. rendelet 2.§. p), q) bek. szerinti védendő (védett) épületek 
jellemzően a településeken átvezető út mentén lévő legkedvezőtlenebb helyzetű lakóépületek. 

 
Az előzetes megfontolás szerint a legnagyobb zajterhelés az összekötő utak mentén alakulhat ki, ezért csak 
ezt a viszonylatot vizsgáljuk. 

 
Az Országos Közúti Adatbank (OKA-ÁKMI) keresztmetszeti forgalomszámlálási 2021 évi adatai szerint Sz-Sz-
B megye összekötő útjain a pótkocsis és nehézjárművek forgalmának átlaga az alábbi táblázat szerinti: 

 

Út kategória 
Pótkocsis tgj 
száma, j/nap 

Nehéz járművek 
száma, j/nap 

Összekötő út 3 3 

 
Adatbanki adatok szerint az utak belterületi szakaszán a nehézjárművektől származó elhaladási zaj átlaga LAX 
= 84,4 dB/7,5 m. 

 
A tehergépjárművek forgalmától származó zaj megítélési szintjét az elhaladási zajok figyelembe vételével a 
következő összefüggés adja: 

LAM = LAX + 10*log N – 10 log T, 
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ahol: N= a megítélési időben elhaladó járművek száma, T= 57600 
sec megítélési idő, nappal, 
LAX= tgj elhaladási zaja, dB. 

 
Legkedvezőtlenebb    gépjármű     elhaladásnak     a     szokásos     2     nehézjármű-mozgást 
– oda-vissza – tekintjük. 

 
A számítási eredményeket táblázatban adjuk meg: 

 
Szállítási 

tevékenység 
Elhaladási zaj, 

LAX dB 
Járműszám a 

megítélési időben 
Várható 
LAM dB 

Meglévő forgalom, 
szállítás nélkül 

84,4 3 41,6 

Meglévő és szállítási 
forgalom együtt 

84,4 5 43,8 

 
A számítások szerint a települések átvezető útszakaszán, a szállítástól és meglévő forgalomtól várható 
zajterhelés együttes megítélési szintje a nappali megítélési időben megfelel, mivel a 
meghatározott legnagyobb megítélési szint LAM = 44 dB kisebb a nappalra   megengedett 60 dB 
határértéknél. 

 
A szállítási tevékenység 3 dB-nél nagyobb zajterhelés-változást nem okoz, mivel a meglévő forgalomtól 
várható zajterhelés 42 dB, a szállítási forgalommal megnövelt zajterhelés 44 dB. 

A megvalósulási helyszín 25 km-es környezetében lévő településeken az út mentén lévő lakóházakig terjed a 
hatásterület, mivel a beépítés jellemzően korlátozza a zaj keresztirányú tovaterjedését. 

 

7.3.2. Az üzemelés hatásai 

Az üzemeléstől származó zaj vizsgálata 
 

A légvezeték üzeme normál légköri viszonyok esetén nem jár zajkibocsátással, így a 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelet 2. § 1. melléklete szerinti zajterhelési határértéket nem vizsgáljuk. 

 

7.3.3. A felhagyás során keletkező hatások 

Felhagyás során keletkező zajhatások hasonlóak a telepítés során keletkező zajhatásokkal. 

 

7.3.4. Havária esetén 

Havária esetén nem várhatók a létesítményből fakadó zajhatások. 

 

7.4. Hulladékok 

7.4.1. Hulladéktermelés a telepítés időszakában 

A tervezett létesítmények üzemeltetésük során hulladékot nem termelnek. Az építés során keletkező hulladékok 

kezelése megoldott. 

 

Az építés során a hálózatról leszerelt hulladékot, amely még hasznosítható, a szerelő a szerelő kocsiban elhelyezett 

súlytartó nylonzsákban szelektíven gyűjti össze, és a támaszponti, vagy az E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. (EHS) és 

az EGS LOG által üzemeltetett raktári gyűjtőhelyre szállítja, majd azt minősítik. A koordinátor gondoskodik a hulladék 

támaszponti gyűjtőhelyről a raktári gyűjtőhelyekre történő beszállításáról, ahol (egyszerű) szállítólevélen történik az 

átadás. 

7.4.2. Hulladéktermelés az üzemeltetés időszakában 

Üzemeltetés során hulladék nem keletkezik 
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7.4.3. Hulladéktermelés a felhagyás időszakában 

A beépített oszlop valamint a vezetékek leszerelése megtörténik és megfelelő kezelő számára átadásra kerül.   

 

7.4.4. Havária esetén 

Havária esemény nem várható, maximum üzemzavar, melynek során a hálózatban repedés, vagy törés következik 

be. Ez esetben a meghibásodott elemek vállnak hulladékká, melyet begyűjtés után engedéllyel rendelkező 

kezelőnek kell átadni. 

 

7.5. Természeti értékeket érő hatások 

7.5.1. A telepítés időszakában 

A telepítés minimális zavarással jár, természetközeli élőhelyeket nem érint, ezért a természeti értékeket érő káros 

hatások nem várhatók. Az Ex lege védeleme alatt lévő területek, valamint az Ökológiai hálózat területein található jelölő 

fajokra érdemi hatást szintén nem gyakorol a tervezett beruházás. 

 

7.5.2. Az üzemelés időszakában 

A jelenlegi állapothoz képest jelentős többlethatás nem várható.  

 

7.5.3. A felhagyás időszakában 

A természeti értékekre gyakorolt hatás a felhagyás során nagyban azon múlik, hogy a terület majdani tulajdonosa 

milyen további hasznosítási célt ad a területnek. A felhagyás valószínűleg nem jár a terület teljes naturalizációjával, 

várhatóan hasonló profilú tevékenység fog meghonosodni újra a területen. 

 

7.5.4. Havária esetén 

Havária esemény nem várható, maximum üzemzavar, melynek mely gyors elhárításáról az Eon munkatársai mint 

üzemeltető gondoskodik. 

 

7.6. A tájra gyakorolt hatások 

 

7.6.1. A telepítés időszakában 

A telepítés során érdemi hatás a tájban várható mivel 1 db oszlop kerül elhelyezésre. A környező természetes állat 

élőhelyek nem sérülnek. A létesítmények működésük során értékes növénytársulásokat, védett növényfajokat nem 

veszélyeztetnek, üzemeltetésük nem okozza élőhelyek megszűnését, illetve felszabdalását. 

 

7.6.2. Az üzemelés időszakában 

Az üzemelés időszakában a tájban újabb, jelentős változás nem következik be a telepítési állapothoz képest. 

 

7.6.3. A felhagyás időszakában 

A Tvt. 7. § (2) értelmében: „A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása 

érdekében: 

b) gondoskodni kell a használaton kívül helyezett épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések 

új funkciójának megállapításáról, illetve ennek hiányában megszüntetésükről, elbontásukról, az érintett területnek a 

táj jellegéhez igazodó rendezéséről.”   

 

7.6.4. Havária esetén 

Esetleges havária során a tájban fellépő minimális változ várható. 
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7.7. Az emberre gyakorolt hatások 

 

7.7.1 Egészségügyi hatások 

Az emberre gyakorolt egészségügyi hatások a tervezett fejlesztéssel kapcsolatosan nem          jelentkeznek. 

 

7.7.2.Társadalmi, gazdasági hatások 

A megújuló energia felhasználását segíti elő a beruházás. 

 

8. Hatásterületek és hatások értékelése 

 

8.1. Felszíni, felszín alatti vizeket és talajt érő hatások értékelése és                                                        hatásterülete 

A felszín alatti vizek és a talaj tekintetében a várható hatások az érintett ingatlanok határain belül marad. 

 

8.2. Levegő minőséget érintő hatások értékelése és hatásterülete 

Az oszlop valamint a villamos hálózat alkatrészeinek helyszínre szállítása során összesen több fordulóra kell 

számítani, amely tehergépjárművek az oszlopot és egyéb berendezéseket szállítják a helyszínre a meglévő 

aszfaltos úton. 

A környezeti levegőre gyakorolt hatások csökkentése érdekében a telepítés során be kell tartani a 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében a mozgó légszennyező forrásokra vonatkozó szabályokat. Ennek biztosítása 

érdekében: 

 

A levegő porterhelésének csökkentésére tett intézkedések 

- Megfelelő logisztikai szervezéssel el kell érni azt, hogy a szállítójárművek minél rövidebb ideig t

 artózkodjanak a területen, üresjáratukat kerülni kell. 

- A szállítás, helyszínen történő anyagmozgatás idején a porterhelés minimalizálása érdekében   

 szükség szerint az anyagokat nedvesíteni kell. 

- A munkaterület pormentesítéséről folyamatosan gondoskodni kell. 

- A helyszínen hulladékot égetni tilos! 

- A hulladékok gyűjtését szelektíven kell megoldani. A könnyű frakciójú hulladékokat szél által történő 

elhordás ellen konténerben kell gyűjteni. 

A telepítés során lokálisan jelentkező rövid idejű por- valamint CO, NOx és CH koncentráció növekedés várható. 

Rövid idejű, hatásterülete a létesítési terület határain belül marad, külön levegőtisztaság-védelmi intézkedések nem 

indokoltak. 

 

8.3. Zaj, sugárzási hatások értékelése és hatásterülete 

Minden villamos berendezés közelében – így a nagyfeszültségű távvezetékeknél is – elektromágneses tér jön 
létre. A villamos térerő a feszültségtől, a mágneses indukció az áramerősségtől függ, és az áramvezetőktől való 
távolság növekedésével mindkettő erősen csökken. A távvezetékek környezetében a villamos és a mágneses 
erőtér a vezetők föld feletti magasságától, a köztük lévő távolságtól, elrendezésüktől és fáziselrendezéstől (R, S, 
T; S, R, T, stb.) függ. Az élettani hatások szempontjából figyelembe veendő villamos térerősség és mágneses 
indukció határértékeit az ENSZ Egészségügyi Világszervezet (WHO) keretében működő Nemzetközi 
Sugárvédelmi Egyesülés (INIRC) határozta meg, és 1991-ben ezeket az értékeket világszerte elfogadták. A hazai 
előírások összhangban vannak a fejlett országok gyakorlatával és a nemzetközi szervezetek ajánlásaival (MSZ 
151-1-2000). 
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Mágneses indukció, villamos térerősség 
Az alkalmazott vezető- és nyomvonal-elrendezések figyelembe vételével villamos tér és mágneses indukció 
számításokat végeztünk a távvezeték biztonsági övezetére vonatkozóan.  
 
A villamos térerősség és a mágneses indukció szabványok, ajánlások szerint megengedett értékei: 
 

MEGENGEDETT ÉRTÉKEK 

Szabvány, ajánlás Lakosság Dolgozó Monitor Lakosság Dolgozó 

 Mágneses indukció B [ T ] Villamos térerősség, E 
[kV/m] 

MSZ ENV 50166-1: Elektromágneses 
terek hatása az emberi szervezetre (0 - 
10 kHz-ig) 

640 1600  10 30 

WHO Nemzetközi Sugárvédelmi 
Egyesület (IRPA) ajánlása nem 
ionozáló sugárzások határértékeire 

100 500  5  

MSZ EN 50082-1: Elektromágneses összeférhetőség. 
Általános zavartűrési szabvány 

3.8   

 
A 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra 
vonatkozó egészségügyi határértékeiről rendelkező 63/2004. (VII.26.) ESzCsM rendelet előírásai szerint a 
lakosságra megengedhető egészségügyi határértékek a következők: 

- villamos térerősség 5 kV/m, 

- mágneses indukció 100 T. 
 

A lakosság erre vonatkozó igénye esetén a villamos térerősség és mágneses indukció élettani hatásairól független 
szervezet adhat releváns tájékoztatást, illetve szakértő független szervezettől helyszíni mérések is megrendelhetők. 
Ilyen szervezet például az Országos Közegészségügyi Központ Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és 
Sugár-egészségügyi Kutató Intézet (OSSKI) is. 
Az MSZE 50341-2:2019 szabvány 5.9.2 HU1.1 táblázat 1. MEGJEGYZÉS szerint: „A táblázatban lévő értékek 
biztosítják a szabadvezeték biztonsági övezetében a jogszabályban előírt feltételek mellett a tevékenységek 
veszélytelen és időkorlátozás nélküli végzését a szabadvezeték által okozott élettani hatások szempontjából is.” 
Az alkalmazott oszlopképek, nyomvonal- és vezeték elrendezések mellett, a villamos tér és a mágneses indukció 
értéke - a távvezetékek ebből a szempontból legkedvezőtlenebb üzemállapotaiban – nem haladja meg a jelen 
pontban ismertetett egészségügyi határértékeket. 
 
 

Zajszint, rádió, TV zavar 
A távvezeték hallható zaja általában esős, párás hajnalokon tűnhet zavarónak, amikor az egyéb zajforrások 
megszűnnek. A zaj mértékét növeli a feszültségszint, illetve a koronakisülésre hajlamos szerelvények és 
sodronyelrendezések alkalmazása. Alaphálózati 400 kV-os távvezetékek esetében elvégzett mérések alapján sem 
sikerült eddig 40 dB feletti zajszintet kimutatni, ami az üdülőövezetek szigorú éjszakai határértéke. A vizsgált 
távvezeték feszültségszintjéből (132 kV) következően, a térségben kialakuló zajszint szükségszerűen kisebb mint 
40 dB. 
A távvezeték koronakisülései által keltett rádiófrekvenciás zavarok mértékét műszaki előírások korlátozzák, a 
szabványosan tervezett 132 kV-os távvezetéken ezek mértéke jóval a megengedett szint alatt marad. Mai tudásunk 
szerint az élővilágra ezek a zavarok nem jelentenek veszélyt. 
 

Távolbahatás 
A nagyfeszültségű távvezeték a környezetében lévő hírközlő kábeleket induktív, konduktív és kapacitív csatolás 
révén kedvezőtlenül befolyásolhatja. Ez a befolyásolás a szóban forgó létesítményekkel kapcsolatba kerülő 
személyeket veszélyeztetheti, illetve a létesítmények épségét károsan befolyásolhatja, üzemét zavarhatja. Ennek 
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megfelelően a tervezett nyomvonallal keresztezett, ill. megközelített hírközlő kábelekre vonatkozó zavartatás és 
veszélyeztetés számításokat a Megrendelő által erre felkért szaktervezőnek – a kiviteli tervezés és engedélyezés 
időszakában - el kell végeznie. A berendezések esetleges védelembe helyezésről – a távközlő berendezések 
üzemeltetőjével egyeztetett módon - a távvezeték beruházójának gondoskodnia kell. 
 

Összefoglalás 

A telephely zajkibocsátása, mágneses indukció hatása a nappali időszakban, a telepítés alatt a 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet előírásai alapján megfelel a határértéknek, külön zaj elleni védelmi intézkedések 

elvégzése nem szükséges. 

 

8.4. Hulladékok értékelése és hatásterülete 

Elsősorban a telepítés során keletkezhetnek hulladékok, esetleg a karbantartás során. A hulladékok kezelését 

engedéllyel rendelkező kezelőnek kell végezni. 

 

8.5. A természeti értékekre gyakorolt hatások értékelése és hatásterülete 

Az esetleges hatások lokálisan a telepített berendezésekhez kötődnek, így a hatásterület nem nyúlik túl a telepítési 

területen. 

8.6. A tájra gyakorolt hatások értékelése és hatásterülete 

A tervezett nyomvonalváltozatok elkerülik a természet- és tájvédelmi körzeteket, egyéb védett területeket.  

A távvezetéki rácsos szerkezetű oszlopok nem esztétikusak, a tájképet, mint ipari objektum bizonyos mértékben 

zavarják, de a bemutatott nyomvonalak a jelenlegi állapoton lényegileg nem rontanak. 

 

8.7. Az emberre gyakorolt hatások értékelése és hatásterülete 

Az emberre gyakorolt káros hatások a munkavédelmi előírások betartásával kizárhatók. Villamos térerősség, 

mágneses indukció: közegészségügyi, pszichológiai kockázat a vezetékek környezetében elhanyagolható hatású. 

 

8.8. Országhatáron átterjedő hatások 

A beruházásnak az országhatárokon átterjedő hatása nincs. 

 

8.9. Összevont hatásterület 

Az összevont hatásterület kiterjedésének meghatározásában megállapítható, hogy valamennyi környezeti elemre 

gyakorolt hatás a telepen belül marad. 
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9. Természeti katasztrófák 

A telephely veszélyeztetettségét a veszélytípusok kistájra jellemző besorolásokból írjuk le. Forrás: Szabó József, 

Lóki József, Tóth Csaba, Szabó Gergely: Természeti veszélyek Magyarországon; Földrajzi Értesítő 2007. LVI. évf. 

1-2 füzet, pp. 15-37. 

A természeti katasztrófákat a következő táblázatban foglaltuk össze: 

 

Kialakulás helye Hatásmechanizmus Fontosabb típusok 

Litoszféra 
Belső erők Földrengés 

Külső erők Földcsuszamlás (felszínmozgások) 

 

 

Atmoszféra 

 

Levegő közvetlen hatása 

Porvihar - szélerózió 

Természetes tűz 

Villámcsapás 

 

Levegő közvetett hatása víz útján 

Felhőszakadás 

Hóvihar 

Jégeső 

 

Hidroszféra 
Víz közvetlen felszíni hatása 

Árvíz (belvíz) 

Parti jég 

Víz közvetett hatása levegő útján Szárazság (aszály) 

6. táblázat: Természeti katasztrófák 

 

Veszélytípusok kockázatának fokozatai és térképi megjelenítésük (csak az első négy kategória jelölését adjuk, meg, 

mivel ez jellemző a vizsgált területre): 

 
 1. jelentéktelen 

 2. kismértékű 

 3. közepes 

 4. súlyos 

Az árvízveszélyesség megítélésénél, arra alapoztunk, hogy az adott területet a közeli vízfolyások árvizei mennyire érintett 

ék, ill. érinthetnék árvízvédelmi művek hiányában, ill. azok sérülése esetén. A becsléseknél az adott kistáj domborzati és 

geomorfológiai helyzetéből indultunk ki. Ehhez Magyarország 1: 50 000 méretarányú Topo Explorer térképeit (2006), több 

korábbi árvízelöntési térképet, köztük elsősorban a Magyar Kir. Földművelésügyi Minisztérium Vízrajzi Intézetében Rónai 

A. által szerkesztett : A Kárpát-medence vízborította és árvízjárta területei az ármentesítő és lecsapoló munkálatok 

megkezdése előtt (1938) c. térképét használtuk. A kistájak jellemzésénél alapmunka volt a Marosi S.–Somogyi S. által 

szerkesztett Magyarország kistájainak katasztere (1990). Bár az árvízveszélyességi térkép (1. ábra) négy fokozatú 

beosztása az országos különbségeket tükrözi, mivel azonban árvízveszélyességünk természeti alapjai országunkat 

nemzetközi összehasonlításban is a kiemelten veszélyes területek közé sorolják, így a térképen jelzett legmagasabb 

fokozat nemcsak hazai viszonylatban jelez kiemelkedő veszélyességet. A védelmi művek természetesen komoly 

visszatartó erőt jelentenek. 
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10. ábra: Árvízveszély Magyarország kistájaiban 

 

Földrengés 

A Kárpát-medence nem tartozik a Föld jelentős szeizmicitású területei közé, és a medence belsejében a 

peremvidékekhez (Bécsi-medence, Kárpátalja DK-i Kárpát-kanyar, Dinaridák) képest is kisebb a jelentős kárt okozó 

földrengések veszélye. Ennek mértékét jellemzi, hogy a földrengések elleni védekezés jelenlegi leghatékonyabb 

eszköze, a rengésálló építmények emelése tekintetében nincsenek általános jogszabályi előírások. Csupán az 

atomerőművek és a radioaktív hulladék elhelyezését szolgáló létesítmények építését megelőzően kötelezőek a 

szeizmicitási vizsgálatok. Károkat okozó rengések ugyan előfordulnak, de a komoly veszteséget okozók 

meglehetősen ritkák. A 20. században pl. összesen négy alkalommal fordult elő a 12 fokozatú EMS skálán (a 

Mercalli-Cancani-Sieberg féle skála ma használt tökéletesített változata) VII., ill. VIII. intenzitási fokot elérő földmozgás 

(Kecskemét 1911, Eger 1925, Dunaharaszti 1956, Berhida 1985). Mivel ilyenek a korábbi századokban is voltak 

(Komáromban 1763-ban pl. IX. fokozatú, több, mint 60 halálos áldozattal), a potenciális földrengés-

veszélyeztetettség meghatározása nem felesleges. 

 

11. ábra: Földrengések veszélye Magyarország kistájaiban 
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A telephelyen és környezetében a földrengések veszélye kismértékű. 

Felszínmozgások 

A tömegmozgásokból eredő természeti veszélyek az árvízhez és belvízhez viszonyítva nagyjából 

fordított területi elrendeződést mutatnak. 

 

Szélerózió 

A szél felszínalakító tevékenysége során elsősorban a talaj, mint az egyik legfontosabb természeti erőforrás 

károsodik, de a levegőbe kerülő kőzetszemcsék az élővilágra is hatással vannak. A deflációs területeken a 

növények gyökerének felszínre kerülése, az akkumulációs területeken a becsapódó (homokverés) és felhalmozódó 

szemcsék a növényzet pusztulásához vezetnek. A szélerózióból származó por rontja a levegő minőségét és ezáltal 

káros hatással van az emberi egészségre. Ajelenlegi éghajlati körülmények között hazánkban a szélerózió veszélyével csak 

a növényzettel kellően nem védett száraz felszíneken kell számolni. Ez elsősorban tavasszal, a  vegetációs időszak 

kezdetén fordul elő, amikor a szél ereje a száraz felszín közelében meghaladja a kritikus indító sebességet. 

Szélerózió az őszi időszakban is megfigyelhető, de a jelentősége, ill. kártétele a tavaszi időszakéhoz viszonyítva 

elhanyagolható. Télen, ha nem védi vastag hótakaró a felszínt, az ősszel felszántott parcellákon jelentős széleróziós 

károk várhatók. 

 

12. ábra: A szélerózió veszélye Magyarország kistájaiban 

 

A telephelyen és környezetében a szélerózió veszélye jelentéktelen. 
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10. Összefoglalás, az állapotváltozások értékelése 

Megállapítható tehát, hogy a tervezett tevékenység nem okoz érdemi és visszafordíthatatlan 

károsodást a környezeti elemekben. A zaj- rezgés, illetve a levegőre gyakorolt hatások az üzemelés fázisban 

jelentéktelen, míg a talajra és vízre gyakorolt hatások elenyészőek. A táji és természeti értékekben 

bekövetkező hatások szintén nem jelentősek. A tervezett fejlesztés megvalósítása nem jár környezeti 

kockázattal. 
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I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZÉKELY
ANDRÁS ATTILA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.11.23. 11.41.41


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: SZÉKELY ANDRÁS ATTILA
Születési hely: SATU MARE
Születési dátum: 1950.06.06.
Anyja neve: SEBESTYÉN ELZA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.
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